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Voorwoord 
 

De wijze waarop de tekst in dit boek is ontstaan, lijkt op hoe ik meestal bezig ben met 
een breiwerk: ik maak nooit iets volgens een uitgeschreven patroon. Ik bedenk welke 
kleuren en steken ik voor een trui (of een sjaal of een muts) wil gebruiken en begin 
dan met een proeflapje. Hooguit zoek ik in een breigids een model, een telpatroon of 
maten die passen bij wat ik voor een specifieke persoon wil gaan maken. Zo werkte ik 
ook aan dit proefschrift: het was duidelijk voor wie ik het maakte, ik had een globaal 
idee van hoe het eruit moest gaan zien en ik wist welke modellen en patronen 
bruikbaar zouden kunnen zijn. Maar ik had nog niet al het materiaal klaarliggen en ik 
wist ook nog niet precies hoe makkelijk of lastig bewerkbaar het beschikbare materiaal 
zou zijn. Toch begon ik gewoon. Sommige stukken waren gelijk goed, andere heb ik 
heel vaak uitgehaald, om er dan daarna, net even anders, weer opnieuw aan te 
beginnen. Als ik twijfelde of het wel goed was, legde ik het een tijdje opzij; in de 
tussentijd begon ik dan aan een ander stuk. Voor de mensen in mijn directe leef- en 
werkomgeving leek het soms misschien meer op bezigheidstherapie dan op een 
serieuze doelgerichte actie, maar uiteindelijk is het toch iets geworden. 

Het is geen toeval dat ik het schrijven van dit proefschrift vergelijk met het breien van 
een kledingstuk. Lezen, leren en studeren gaat beter wanneer ik tegelijkertijd een 
breiwerk onder handen heb: breien heeft een positief effect op mijn brein. Door de 
afwisseling van hoofd- en handwerk ontstaat ruimte waar nieuwe en reeds aanwezige 
inzichten in elkaar kunnen haken en waarin ik antwoorden op trage vragen vind. 
Breien is een – vaak onderschatte – vorm van ambachtelijkheid die (net als 
bijvoorbeeld kleren naaien, meubels maken en gitaarspelen) veel oefening en geduld 
vergt. Het ermee-bezig-zijn is minstens zo waardevol als het eindproduct. Dat gold 
ook voor mijn promotieonderzoek. Net als in een breiwerk zijn hierin verschillende 
losse draden met elkaar verbonden waardoor een nieuw geheel ontstaan is. Een 
belangrijke rode draad is verknoopt met het bijvoeglijk naamwoord ‘normatieve’. 
Toen ik in 1988 afstudeerde als theoloog aan de Rijksuniversiteit Utrecht was mijn 
hoofdvak normatieve filosofie; door de colleges van Henk Manschot kreeg ik plezier 
in het bestuderen van filosofische teksten en leerde ik kritisch denken. En nu 
promoveer ik op het gebied van de normatieve professionalisering. Het woord 
‘normatieve’ was en is (ondanks – of misschien wel dankzij? – een enigzins negatieve 
bijklank) de kritische factor die me steeds weer naar het pad van de sociale ethiek en 
de politieke filosofie leidt, waar mijn professionele identiteit zich in de loop der jaren 
heeft ontwikkeld.  

Als docent ethiek op de HBO-V, in het laatste decennium van de twintigste eeuw, 
kwam ik erachter dat klassieke ethische theorieën vaak heel ver verwijderd zijn van de 
normen en waarden die richting geven aan het handelen ‘aan het bed’. Daardoor zagen 
veel collega-docenten en opleidingsmanagers de relevantie van het vak ethiek voor 
verpleegkundestudenten niet zo goed. Terwijl de zorgverleners en managers die ik 
tegenkwam in organisaties waar ik heenging als begeleider van studenten, zodra ik 



10 

mijzelf voorstelde als docent ethiek, juist altijd gelijk begonnen te vertellen over de 
vele ethische kwesties waarmee ze werden geconfronteerd en benadrukten hoe 
belangrijk aandacht voor deze dimensie van het werk is. Het werd mijn ‘missie’ om te 
zoeken naar manieren waarop theorie en praktijk dichter bij elkaar konden komen, 
zodat mensen in hun werk en in de samenwerking wat aan ethiek zouden hebben. Dat 
probeerde ik in het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw als 
organisatieadviseur. Vanuit het Centrum voor Bio-ethiek en Gezondheidsrecht (CBG, 
nu Ethiek Instituut) van de Universiteit Utrecht en bij Zorg Consult werkte ik, samen 
met collega’s met verschillende beroepsachtergronden, aan de meest uiteenlopende 
projecten in tientallen Nederlandse zorgorganisaties. Daar kwam ik erachter dat 
waarden meer betekenis hebben dan indicatoren en targets, als het gaat om handelen 
dat gericht is op goede zorg, goed werk en goede samenwerking. Ik leerde dat naast 
vakmanschap ook vertrouwen een essentieel element is van goede zorg en goed werk, 
maar ik merkte dat vertrouwen in de praktijk vaak ontbreekt. Wat ik zag gebeuren in 
organisaties onderstreepte wat ik op basis van theorie eigenlijk al wist: dat ethiek te 
maken heeft met politiek. Bij elke behandel- of beleidsbeslissing (zowel op het micro-, 
als op het meso- en macroniveau) spelen namelijk naast normatieve opvattingen ook 
altijd machtsposities een rol. In de dagelijkse communicatie tussen betrokkenen wordt 
dit niet of nauwelijks geëxpliciteerd. Maar in vergaderingen van ethische commissies, 
bij reflectiebijeenkomsten op de werkvloer en tijdens ‘heidagen’ met 
managementteams, merkte ik dat het heel zinvol is als mensen juist wél benoemen 
welke waarden en normen er vanuit hún perspectief toe doen. Ze gaan elkaar dan 
beter begrijpen. Bovendien worden zij zich bewust van de positie die ze zelf innemen 
in een concrete probleemsituatie en van hun eigen vermogen om daarin veranderingen 
teweeg te brengen. In het boek Tijd voor reflectie hebben Dorine Bauduin en ik, op basis 
van onze eigen ervaringen met verschillende vormen van ethische reflectie en moreel 
beraad in zorgorganisaties, laten zien dat (en hoe) dit werkt. De socratische 
benadering, die ik al van Jos Kessels kende uit de tijd dat ik op de HBO-V werkte, was 
daarbij een belangrijke inspiratiebron. Concrete voorbeelden bleken goed bruikbaar 
om ethiek naar de praktijk te brengen, op een manier die herkenbaar en navolgbaar is 
voor professionals, managers en cliënten in die praktijk. Maar ik wilde ook van de 
praktijk weer terug naar de ethiek en daarom begon ik aan een promotieonderzoek. 
Mijn prille gedachten daarover kwamen in een stroomversnelling toen ik in 2006, 
tijdens de Derde Landelijke Werkconferentie Moreel Beraad in Leusden, Harry 
Kunneman (destijds hoogleraar sociale en politieke theorie aan de Universiteit voor 
Humanistiek) hoorde spreken. Hij nodigde zijn publiek uit om onderzoek te doen 
naar normatieve professionalisering in zorgorganisaties. Zijn metaforen – hij had het 
over lantaarnpalen en kampvuurtjes en overspringende vonken – illustreerden wat ik 
meemaakte in zorgorganisaties en dus nam ik zijn uitnodiging aan. Zo startte tien jaar 
geleden het proces waarvan dit boek het product is. Omdat gaandeweg steeds 
duidelijker werd dat de filosofische insteek die ik koos niet goed paste bij de 
resultaatgerichte dynamiek van het organisatieadvieswerk, nam ik in 2008 ontslag bij 
het bureau waar ik werkte. Bij de Masteropleiding Advanced Nursing Practice aan de 
Hogeschool Utrecht kon ik aan de slag als docent ethiek en Lia van Doorn, die net in 
dat jaar aan diezelfde hogeschool lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening 
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was geworden, nodigde me uit om aan te sluiten bij haar kenniskring. In beide 
werkomgevingen vond ik inspirerende collega’s, waardevolle contacten met 
professionals uit de praktijk van de zorg en het sociaal werk en veel ruimte om mijn 
ideeën verder te ontwikkelen, in de rol van docent, supervisor en onderzoeker. In 
materiële zin ondersteunde de HU dit door toekenning van een promotievoucher. 
Ook aan de Universiteit voor Humanistiek, waar ik in 2011 startte als PhD-student in 
de Graduate School, trof ik een goed gezelschap. Binnen deze Social Sciences and 
Humanities universiteit wordt gewerkt aan het ontwikkelen van wetenschap die 
bijdraagt aan “een humane en duurzame samenleving waarin alle mensen een zinvol 
leven kunnen leiden” (www.uvh.nl). Samen met mijn ‘peergroep’ – Antoinette 
Bolscher, Jeroen Zomerplaag, Yvonne van Gilse (wier vroegtijdig overlijden niet 
alleen voor onze groep, maar ook voor veel mensen in de praktijk van cliënten- en 
zorgorganisaties een groot verlies was) en Eric van der Vet – ontdekte ik wat het 
betekent om een promotieonderzoek te doen in je eigen (net)werk en hoe je daarbij 
zelf (als mens en als professional) op het spel komt te staan. In de contacten met 
andere promovendi en reeds gepromoveerden – onder andere in het ‘Philosophical 
Methodology Lab’ van het ‘NP-cluster’ en in het platform normatieve 
professionalisering – ontstonden waarde(n)volle verbindingen tussen verschillende 
praktijkdisciplines en wetenschappelijke benaderingen waar ik in mijn onderzoek op 
voort kon bouwen. 

Zonder co-creatie in allerlei contexten had dit onderzoek niet kunnen plaatsvinden. 
Het co-creatie-proces waarvan dit proefschrift het eindproduct is begon allang 
voordat ik nog maar een flauw idee had van de uiteindelijke inhoud. Heel veel mensen 
speelden daarbij een rol, sommigen zonder dat ze dat zelf in de gaten hadden. 
Studenten en docenten, collega’s en co-onderzoekers op diverse werkplekken, 
professionals met uiteenlopende beroepsachtergronden, managers, 
beleidsmedewerkers, directeuren en bestuurders in organisaties op het gebied van de 
zorg en het sociaal werk, patiënten en cliënten en hun verwanten, mensen uit mijn 
persoonlijke leefomgeving: iedereen met wie ik ooit op de één of andere manier van 
gedachten heb gewisseld over de vragen ‘wat is goede zorg?’ en ‘hoe zorg je voor 
goede zorg?’. Alle verschillende perspectieven die tijdens zulke gesprekken werden 
ingebracht, hebben mijn inzichten gevormd en aangescherpt. Een aantal personen wil 
ik hier met name noemen en bedanken voor hun bijdrage.  

Allereerst Harry Kunneman en Lia van Doorn. Harry hielp mij in de afgelopen tien 
jaar niet alleen bij het ontwarren van allerlei kluwens en het zoeken naar rode draden, 
maar werkte ook net zo hard om al die verschillende rode draden weer door elkaar te 
gooien waardoor nieuwe knopen ontstonden zodat ik lekker bezig bleef. Het was een 
voorrecht om hem als promotor te hebben. Lia gaf (en geeft) mij niet alleen de ruimte 
en het vertrouwen, maar ook de waardering die nodig is om goed werk te kunnen 
doen. Ik hoop nog jaren met haar en haar team te mogen samenwerken.  

Dankzij mijn collega’s van de HU ervaar ik zelf al vele jaren wat goed werk en goede 
samenwerking (en ook: goede zorg) is. Zonder Ellen Grootoonk zou het 
Moresprudentieproject, waarop een groot deel van mijn empirische onderzoek is 
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gebaseerd, niet zo succesvol zijn geweest en veel minder leuk om aan te werken. In de 
gesprekken die wij voerden, lichtten steeds andere thema’s op; zij behoedde mij voor 
eenzijdigheid. In het Moresprudentieteam openden Aly Gruppen en Michel Jansen 
nog meer nieuwe perspectieven. De laatste was eerder bij de afdeling verpleegkunde 
op de Faculteit Gezondheidszorg ook al een collega waar ik veel mee deelde; mede 
dankzij zijn aansporing “en nu jij!” ligt hier dit boek. De samenwerking met Sabrina 
Keinemans, Ed de Jonge, Peter Hendriks en Raymond Kloppenburg binnen het 
lectoraat IMD maakt van elk onderzoeksproject een nieuwe spannende 
ontdekkingsreis. Zij zijn ideale sparringpartners wanneer het gaat over ethiek en 
methodiek of over professionaliteit en identiteit. En wanneer het gaat over leren en 
positioneren in de praktijk, heb ik veel aan mijn collega’s binnen het MANP-team. In 
verband met de inhoud van dit proefschrift bedank ik Lia van Straalen en Jean-
Jacques Georges, met wie ik werkte aan een empirisch onderzoek naar het leereffect 
van de praktijkopdracht over moreel beraad voor verpleegkundig specialisten in 
opleiding. Daarnaast heb ik veel zinvolle inzichten te danken aan 
gedachtenwisselingen met andere collega’s (in het MANP-team, in het post HBO- en 
het MZO-team en in de Journalclub Ethiek, reflectie en professionaliteit). Ook de 
leergierigheid en het enthousiasme van de studenten is hier het vermelden waard. 
Dankzij hen ga ik elke week weer met plezier naar mijn werk. Mijn ex-collega Aty 
Jansen liet, vanaf de allereerste dag dat ik op de HBO-V ging werken (in 1989), zien 
wat een goede verpleegkundige is: iemand die ‘goed leven, met en voor anderen’ in de 
praktijk brengt. Mijn leidinggevende Riet van Dommelen geeft fantastisch leiding aan 
normatieve professionals; faciliteren en betrokkenheid zijn daarbij sleutelwoorden. De 
directies van het Instituut voor Verpleegkundige Studies en de Faculteit 
Gezondheidszorg hebben mij gesteund door uitbreiding van mijn aanstelling mogelijk 
te maken.  

Verder zijn er allerlei mensen die geen directe collega’s zijn, maar waarmee ik in de 
afgelopen jaren toch nauw heb samengewerkt in het kader van mijn 
promotieonderzoek. De medewerking van professionals, managers en andere 
functionarissen uit de tien organisaties die deelnamen aan het Moresprudentieproject 
heeft veel voor mij betekend. Vooral op de samenwerking met Tobias Nieveld en 
Modita Heynen, de beleidsmedewerkers van de organisaties waar ik professionals, 
cliënten en managers kon interviewen, kijk ik heel tevreden terug. Beiden waren niet 
alleen zeer behulpzaam bij de regelklussen, maar ze dachten ook enthousiast mee over 
de inhoud van het onderzoek. Sarah Banks, professor aan Durham University en 
‘critical friend’ van het lectoraat IMD, ben ik dankbaar voor haar feedback op de 
Engelse samenvatting van dit proefschrift. René Butter van het lectoraat 
Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek (HU) gaf waardevolle tips met 
betrekking tot het empirisch onderzoek. De leden van het Platform Moreel Beraad, 
dat in 2004 ontstond na een invitational conference over ‘ethiek in de instelling’ op het 
Ministerie van VWS, dank ik voor de discussies en dialogen die mijn denken hebben 
verrijkt. Twee drijvende krachten achter dit initiatief wil ik in het bijzonder noemen 
omdat ik ze al sinds het jaar 2000 steeds weer tegenkom op plaatsen waar het gaat 
over de thema’s die in dit proefschrift centraal staan. Met Bert Molewijk had ik het al 
over de waarde van casusbesprekingen over ethische kwesties op de werkvloer toen 
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wij allebei nog bij het CBG werkten. Zijn enthousiasme voor het onderwerp is, net als 
het mijne, nog steeds onverminderd, zo bleek uit de vele publicaties waarin ik zijn 
naam tegenkwam. Hans van Dartel weet vanuit zijn verpleegkundige en filosofische 
invalshoek altijd mooi te vertellen hoe ethiekbeleid in zorgorganisaties eruit zou 
moeten zien; ik luister graag naar zijn scherpe analyses. Ook in een ander netwerk trof 
ik mensen die, elk op hun eigen manier, bezig waren zorgethiek in de praktijk te 
brengen. De uitwisseling van kennis en ervaringen met (onder andere) Hans 
Tenwolde, Marianne Waling, Marie-Josée Smits, Marcelle Mulder, Dominicus de 
Vries, Nel Bartlema, Ger Palmboom en andere ‘zippers’ was waardevol vanwege de 
veelheid aan perspectieven. Inmiddels zijn beide netwerken opgegaan in – c.q. 
‘getransformeerd’ tot – het Netwerk Ethiekondersteuning Nederland (NEON); ik 
hoop dat de gedachten die ik in dit boek heb opgeschreven via co-creatie in deze 
context verder doorontwikkeld kunnen worden. 

Tenslotte noem ik hier de mensen die geen rol spelen in mijn werk, maar wel in de 
rest van mijn leven. Zij laten mij ervaren wat Ricœur bedoelt als hij schrijft over goed 
leven ‘met en voor anderen’. Ze maken deel uit van mijn identiteit en zijn daarom ook 
van betekenis in verband met de totstandkoming van dit proefschrift. Mijn ouders 
gaven mij de ruimte om me op mijn eigen wijze te kunnen ontwikkelen; het is jammer 
dat mijn vader niet meer kan meemaken wat het resultaat van míjn onderneming is, 
maar mijn moeders trots telt voor twee. En hoewel ik het contact met mijn broer 
Berry, mijn zus Dymph, en mijn vriendinnen Jackie, Hannie, Anja en Renske in de 
afgelopen jaren wel enigszins verwaarloosd heb, weet ik dat zij er voor mij zijn, zoals 
ik er ook voor hen ben. Met het vrouwenkoor Bianca C. beoefen ik al meer dan 18 
jaar een muzische vorm van ambachtelijkheid. Ik vind er niet alleen aangenaam 
gezelschap en een welkome afwisseling met al het denkwerk; ik leerde er ook van Fred 
dat het net zo belangrijk is om goed te luisteren als om je mond op het juiste moment 
open te doen. Door Bram en Ida Meijlink, mijn kinderen, ben ik gaan zien hoe 
onmisbaar verhalen zijn in verband met identiteitsontwikkeling; momenteel zie ik aan 
hen ook hoeveel levensvreugde vakkundigheid verschaft. Last but not least: Kees 
Meijlink. Als vakgenoot was en is hij al meer dan 30 jaar mijn belangrijkste begeleider. 
Tijdens onze wandelingen en aan de keukentafel, met een kop koffie of een glas wijn, 
voeren wij goed-werk-gesprekken en oefenen we ons in kritisch denken. Wat goede 
zorg voor mij is weet hij als geen ander. En nu de kluwen waar ik de afgelopen tien 
jaar in verstrikt zat eindelijk is ontward, kom ik uit mijn zolderkamer en gaan we 
samen verder met goed leven.  

 

Utrecht, oktober 2016  
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1 Introductie 
 

1.1 Inleiding en vraagstelling  

Moeten verpleegkundigen patiënten altijd separeren wanneer zij agressief 
worden? Kun je iemand met een verstandelijke beperking zelfstandig zijn geld 
laten beheren? Mag een gezinsvoogd die zich zorgen maakt over de veiligheid 
van een kind contact opnemen met de GGZ-instelling waar de moeder onder 
behandeling is? Kan een maatschappelijk werker elke week opnieuw weer 
aanbellen bij de cliënt die meestal weigert de deur open te doen? Moet er wel 
bezuinigd worden op personeel als de kwaliteit van zorg toch al te wensen 
overlaat? Mag een Raad van Bestuur burgerlijk ongehoorzaam zijn als nieuwe 
wetgeving nadelige gevolgen voor cliënten of medewerkers kan hebben?  

Met dit soort vragen werd ik in de afgelopen vijfentwintig jaar geconfronteerd. Ik 
besprak casuïstiek met verpleegkundigen, artsen, psychologen, maatschappelijk 
werkers, met hun leidinggevenden en bestuurders, met beleidsmedewerkers van 
(zorg)organisaties en gemeenten en met patiënten en cliënten en/of hun familieleden. 
Ik begeleidde gesprekken op de werkvloer in organisaties – vaak in de vorm van 
moreel beraad – waarin teams, professionals, beleidsmedewerkers en managers, 
reflecteerden over vragen als ‘wat is goede zorg?’ ‘wat is goed werk?’ en ‘wat is goede 
samenwerking?’.  

Het zijn vragen die men meestal aanduidt als ‘morele’ of ‘ethische’ vragen, omdat er 
naast methodische, juridische, financiële, economische of organisatorische aspecten 
ook altijd waarden en normen in het geding zijn wanneer men zich afvraagt wat goed 
is. De zelfstandige naamwoorden ‘moraal’ en ‘ethiek’ en de bijvoeglijke naamwoorden 
‘moreel’, ‘morele’, ‘ethisch’ en ‘ethische’ worden over het algemeen vaak door elkaar 
gebruikt. De etymologische wortels van beide woorden – εθος (Grieks) en ‘mos’ 
(Latijn, meervoud: ‘mores’) – betekenen dan ook hetzelfde: zede, gewoonte of 
gebruik. In Nederlandse leerboeken voor (aanstaande) professionals op het gebied van 
de zorg en het sociaal werk wordt echter vaak een formeel onderscheid gemaakt. Het 
woord ethiek duidt dan de filosofische subdiscipline aan waarbinnen men zich 
bezighoudt met wetenschappelijke of systematische studie van moraal1; moraal 
verwijst naar de normen en waarden die richtinggevend zijn voor het handelen van 
mensen binnen een bepaalde groep of cultuur. In het Engels duidt ‘ethics’ als 
algemene term meestal zowel ‘ethical theory’ als ‘morality’ aan (Beauchamp & 
Childress, 1994, p. 5). De Franse filosoof Ricœur brengt in zijn boek Soi-même comme un 
autre (1990) een ander accentverschil aan tussen de woorden ethiek en moraal. Zijn 
interpretatie is in verband met de vragen die in mijn onderzoek centraal staan zowel 

                                                      
1 Jean-Pierre Wils (2007) formuleert het nauwkeuriger op p. 104 in het Lexicon van de ethiek: “Ethiek is de 
filosofische of theologische theorie van het morele handelen, oftewel: van het menselijk handelen 
gerelateerd aan de twee basis-verschillen juist/verkeerd en goed/kwaad”. Volgens het woordenboek is 
ethiek: “praktische wijsbegeerte die handelt over de zedelijke begrippen en gedragingen, over wat goed en 
kwaad is” (Van Dale, 1995, p. 802). 
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verhelderend als relevant. Ricœur verbindt de Aristotelische teleologische traditie (het 
denken over ‘het goede’) met de deontologie van Kant (het denken over ‘het juiste’). 
Hij reserveert de term ethiek voor de gerichtheid op een goed leven en de term moraal 
voor de uitdrukking van die gerichtheid in normen met een universele pretentie en een 
verplichtend karakter (Ricœur, 1990, p. 200). In zijn visie is moraal niets anders dan 
“een beperkte, maar wel legitieme en zelfs onmisbare verwezenlijking van de ethische 
gerichtheid” (Ricœur, 1990, p. 201). Ethische gerichtheid omschrijft Ricœur als “het 
streven naar een goed leven, met en voor anderen, in rechtvaardige instituties” 
(Ricœur, 1990, p. 202). Volgens Ricœur heeft ethiek het primaat over moraal maar 
tegelijkertijd stelt hij dat ethiek niet zonder moraal kan. Mensen hebben namelijk bij 
hun streven naar een goed leven ook de vrijheid om voor het kwade te kiezen en 
daarom is “de zeef van de norm” (Ricœur, 1990, pp. 200-201) nodig. Wanneer 
universele normen en plichten echter leiden tot situaties waarin geen antwoord kan 
worden gevonden of zelfs een conflict tussen normen optreedt is een terugkeer naar 
de ethische gerichtheid nodig. Om te komen tot praktische wijsheid, in de zin van een 
weloverwogen oordeel over wat het goede is om te doen in een concrete situatie, is 
zorgvuldige beraadslaging nodig, waarin de ervaringen van betrokkenen in de 
specifieke context worden gewogen en hun overtuigingen aan een kritische reflectie 
worden onderworpen. Vanuit dit perspectief kunnen de vragen naar goede zorg, goed 
werk en goede samenwerking uit de praktijk van de zorg en het sociaal werk waarmee 
ik dit hoofdstuk opende, worden begrepen als ethische vragen. Ze gaan namelijk niet 
alleen over normen en plichten, maar hebben ook een existentiële en een politieke 
dimensie: ze gaan over goed leven, met en voor anderen, in rechtvaardige instituties.  
In mijn beroepspraktijk hoorde ik niet alleen ethische vragen aan: ik ging ook, in 
theorie en in de praktijk, mee op zoek naar antwoorden op deze vragen. Hoewel ik 
zelf geen directe (zorg)verantwoordelijkheid draag voor een patiënt die dreigt zich te 
suïcideren – of voor een cliënt die haar kinderen verwaarloost, of voor een afdeling 
waar een conflict tussen teamleden de samenwerking belemmert, of voor een 
organisatie waar nieuwe bekostigingsmaatregelen leiden tot een gat in de begroting2  – 
beschouw ik het wel als mijn (professionele en maatschappelijke) verantwoordelijkheid 
om de ethische vragen die ontstaan in zorgpraktijken te signaleren en kritisch te 
volgen. Omdat ik als docent ethiek namelijk over de mogelijkheid én over de kennis 
en de vaardigheden beschik om mensen in de praktijk te ondersteunen bij het vinden 
van antwoorden op deze vragen. Als gesprekspartner van professionals en managers 
in de praktijk van de zorg en het sociaal werk zie ik voortdurend dat er heel veel 
verschillende antwoorden mogelijk zijn. Ook merk ik dat mensen (of ze nu 
professional zijn, of manager, dan wel in een andere functie betrokken zijn bij zorg en 
ondersteuning) het antwoord meestal niet in hun eentje kunnen vinden. Dit komt 
slechts zelden door een gebrek aan kennis of vaardigheden; de oorzaak is meestal dat 
men de situatie niet goed vanuit het perspectief van andere betrokkenen kan zien. 
Daarom werd een jaar of tien geleden vaak gesproken over een ‘kloof’ tussen 
managers en professionals. Regelmatig werd er een appèl op mij gedaan om te helpen 
bij het overbruggen van deze kloof; ik nam de uitdaging graag aan. Daarbij was ik mij 

                                                      
2 Alle voorbeelden uit de praktijk die ik hier en verder in dit boek gebruik zijn afkomstig uit gesprekken 
over ethische vragen op de werkvloer in organisaties en/of in lessen met studenten waarbij ik zelf 
aanwezig was. 
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er terdege van bewust, dat ik, ondanks mijn kennis over ethiek en mijn ervaringen met 
professionals en managers in de praktijk, nooit het ‘verlossende woord’ kan spreken3, 
want ethici hebben nu eenmaal niet het “alleenrecht op wat goed en fout is” (van den 
Hoven, van der Scheer & Willems, 2010, p. 9). Mijn perspectief is er één te midden 
van vele andere en het is niet meer of minder waar(d). Ik kan helpen bij het analyseren 
van opvattingen over wat wel en niet goed is om te doen en bij het structureren van 
een gesprek daarover met betrokkenen in een concrete situatie. Maar als ik wil helpen 
bij het vinden van antwoorden op de ethische vragen waarmee beroepsbeoefenaars in 
de praktijk van de zorg en het sociaal werk worden geconfronteerd, moet ik zelf naar 
die praktijk toe. Morele overtuigingen hangen namelijk samen met (en ontwikkelen 
zich in) de omgeving waarin mensen leven en werken: “morality is something we do 
together” (Verkerk, M.A. et al., 2004, p. 32)4. Daarom kunnen morele oordelen nooit 
los worden gezien van een concrete situatie. Om deze redenen koos ik voor 
“embedded” (Hilhorst, 2010, p. 188)5 ethiekbeoefening. In de rol van docent, en ook 
als onderzoeker en als organisatieadviseur, was en ben ik nooit alleen ‘waarnemer’ 
maar ook altijd ‘deelnemer’ in de praktijken waar ethische vragen ontstaan (zie van 
Dartel, 2012, p. 60). Ethiek wordt niet voor niets praktische filosofie genoemd: het 
gaat over wat het goede is om te doen en te laten en dat kan nooit los van een 
concrete praktijk worden bepaald. Als normatieve professional kan ik daarom niet aan 
de zijlijn blijven staan van het (vaak moerassige6) veld waarin degenen die ik opleid of 
begeleid – professionals en managers in de zorg en het sociaal werk – zich bevinden. 
Dat betekent concreet dat ik mij in de afgelopen jaren zelf als docent en als 
gespreksbegeleider op de werkvloer in organisaties bemoeide met morele dilemma’s 
op een aantal vakgebieden (Bauduin & Kanne, 2009; Hopia, Lottes, & Kanne, 2016); 
dat ik mij als onderzoeker verdiepte in ethische vragen die ontstaan rondom specifieke 
cliëntengroepen (Keinemans & Kanne, 2010; van Doorn & Kanne, 2012); en dat ik als 
organisatieadviseur zocht naar overeenkomsten en verschillen in de waarden en 
normen die richting geven aan het handelen van professionals en managers in 
organisaties (Kanne, 2008) en naar de betekenis van waarden in mission statements 
van zorgorganisaties (Kanne & van Wijngaarden, 2004). Naarmate ik vaker en 
intensiever betrokken was bij reflectie op goede zorg in organisaties (tegenwoordig 
wordt dit vaak moreel beraad genoemd), ontdekte ik dat zulke gesprekken van grote 
betekenis kunnen zijn, zowel voor de deelnemers persoonlijk als binnen de 
organisatorische context. Maar ook, dat de waarde hiervan in de praktijk nog vaak 
wordt onderschat. Dit vormde de aanleiding voor het promotieonderzoek waar dit 
boek verslag van doet.  

Onderzoeksvragen 
Omdat ik gedurende de looptijd van het onderzoek werkzaam was in verschillende 
functies, bij verschillende (soorten) organisaties, verschoof het accent van mijn 

                                                      
3 Hoewel zowel studenten als professionals en managers in de praktijk dit vaak wel verwachten. 
4 Dit stelde Dewey overigens een eeuw eerder ook al (zie Hartman, 2011; van der Scheer, 2005). 
5 Hilhorst (2010, p. 188) refereert aan een opmerking van Schermer; zij ontleende de term aan het 
voorbeeld van journalisten die zich in oorlogsomstandigheden begeven.  
6 Voor een verklaring van deze aan Schön ontleende beeldspraak, zie § 4.3.1.  
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onderzoeksvragen in de loop der tijd. Aanvankelijk waren deze vooral geformuleerd 
vanuit het perspectief van organisaties als geheel, later kwamen individuele 
professionals en specifieke beroepsgroepen meer in beeld. Toen ik in 2006 begon met 
vooronderzoek was ik werkzaam als organisatieadviseur. Mijn aandachtsgebied was 
ethiek in de zorg. Ik vroeg mij onder andere af, of (en hoe) zichtbaar zou kunnen 
worden gemaakt dat ethiek niet alleen een gespreksonderwerp is voor de ethische 
commissie, maar iets dat op alle niveaus in zorgorganisaties een rol zou moeten 
spelen, vanwege het feit dat het ruimte maakt om in te gaan op de existentiële en 
politieke dimensie van het werk. Het leek me toen belangrijker om ervoor te zorgen 
dát er in organisaties over ethische vragen kan worden gesproken, dan om te 
onderzoeken wàt er nu precies wordt besproken. Ik hoopte daarmee bij te kunnen 
dragen aan betere samenwerking tussen mensen die in (zorg)organisaties op 
verschillende posities, in verschillende functies en met verschillende 
beroepsachtergronden, werken aan het realiseren van zorg voor patiënten en cliënten. 
Immers, in de meeste projecten waarbij ik als organisatieadviseur betrokken raakte 
kwam de ondersteuningsvraag voort uit behoefte aan betere samenwerking in een 
team of op de afdeling; regelmatig bleek daarbij sprake te zijn van een onderliggend 
conflict over wat het goede was om te doen in de specifieke situatie. Vanuit deze 
invalshoek verdiepte ik mij in het gedachtegoed van Wierdsma, die als hoogleraar aan 
de Business University Nyenrode een visie ontwikkelde op co-creatie in organisaties. 
Hoewel de ethische dimensie hierbij slechts zijdelings aan de orde komt, sprak het 
idee van co-creatie mij aan. Ten eerste omdat het aansloot bij inzichten die ik zelf 
kreeg tijdens (en door) gesprekken over ethische vragen met professionals, managers, 
cliënten en beleidsmedewerkers in zorgorganisaties. Ten tweede zag ik een verbinding 
met de theoretische perspectieven van de Ethic of Care en het denken over 
normatieve professionalisering. In mijn hoofd begon het concept ‘co-creatie van 
goede zorg’ langzaam vorm te krijgen en ik vroeg mij af of het bruikbaar zou kunnen 
zijn bij het beantwoorden van ethische vragen in de praktijk. 

Nadat ik in 2008 van baan was veranderd kwam moreel beraad in beeld als een 
mogelijkheid om ‘embedded’ ethiek te bedrijven. In veel zorgorganisaties wilden 
professionals en/of managers op de één of andere manier aan moreel beraad gaan 
doen en ik werd regelmatig benaderd om – incidenteel of structureel – zulke 
bijeenkomsten op de werkvloer te begeleiden. Op de Hogeschool Utrecht wordt 
moreel beraad als werkvorm gebruikt en ik stimuleer de Masterstudenten aan wie ik 
les geef – verpleegkundigen, sociale professionals en paramedici – middels een 
praktijkopdracht om deel te nemen aan moreel beraad wanneer dat plaatsvindt in de 
organisaties waar zij werken (of om het anders zelf te organiseren in hun team). 
Sommige studenten zijn binnen hun eigen organisatie al opgeleid tot gespreksleider 
moreel beraad, zij delen hun ervaringen met collega’s in de les. Als onderzoeker in 
projecten over morele oordeelsvorming van sociale professionals bij het lectoraat 
Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening (IMD) merk ik, dat men ook op het 
gebied van het sociaal werk in toenemende mate geïnteresseerd is in de mogelijkheden 
van moreel beraad. Uit onderzoek van de groep rondom Guy Widdershoven en Bert 
Molewijk aan de Vrije Universiteit blijkt dat zorgverleners, zowel op individueel als op 
teamniveau, door moreel beraad competenties ontwikkelen (onder andere op het 
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gebied van communicatie, samenwerking en verantwoording) die bijdragen aan betere 
zorgverlening. Maar ik vermoedde dat veel potentiële mogelijkheden van moreel 
beraad (als verzamelterm voor overlegvormen waar ethische vragen aan de orde zijn) 
in de praktijk nog onbenut blijven. Ik vroeg mij af of (en hoe) moreel beraad een rol 
speelt bij het verhelderen en onderbouwen van morele oordelen van professionals en 
managers in verband met hun zorg voor patiënten/cliënten. Ik wilde weten of (en 
hoe) moreel beraad bijdraagt aan normatieve professionalisering en vice versa, omdat 
ik merkte dat mensen die eraan deelnemen veranderen, als mens en als professional. 
Ik was benieuwd wat dit betekent voor de wijze waarop zij met en voor anderen 
zorgen en voor de wijze waarop ik mijn eigen rol als ethiekdocent en facilitator van 
ethische reflectie in de praktijk invul. Bovendien wilde ik onderzoeken of moreel 
beraad een praktische toepassing zou kunnen zijn van het (vooralsnog vooral 
theoretisch georiënteerde) concept ‘co-creatie van goede zorg’ dat ik aan het 
ontwikkelen was. Zo kwam ik tot de centrale vraagstelling van het 
promotieonderzoek, waarmee ik in 2011 begon aan de Graduate School van de 
Universiteit voor Humanistiek:  

Hoe kan ‘co-creatie van goede zorg’ in de praktijk van zorg en sociaal werk 
worden bevorderd en wat kan moreel beraad daarbij betekenen? 

Deze vraag omvat twee deelvragen: 

Hoe kan ‘co-creatie van goede zorg’ in organisaties voor zorg en sociaal werk worden bevorderd?  

Wat is de betekenis van moreel beraad in verband met ‘co-creatie van goede zorg’?  

 

Onderzoeksdoelen  
De onderzoeksvragen zeggen iets over mijn belang-stelling7: er klinkt in door wat ik 
wetenswaardig en belangrijk vind. Maar daaronder ligt ook nog een andere drijfveer, 
die lastiger in wetenschappelijke termen uit te drukken is en beter kan worden 
gekarakteriseerd in termen van ‘waardenwerk’8. Deze motivatie komt voort uit mijn 
eigen ervaringen tijdens gesprekken over ethische vragen in de praktijk. In zulke 
gesprekken word ik regelmatig geraakt door wat mensen elkaar en zichzelf kunnen 
aandoen; dit leidt nu eens tot een gevoel van zinloosheid en dan weer tot een krachtige 
ervaring van zin. In de casuïstiek die ter sprake komt hoor ik veel over het kwaad 
waarmee mensen elkaar treffen (voor voorbeelden: zie hoofdstuk 8). Ik zie de 
worsteling die beroepsbeoefenaars in de zorg en het sociaal werk doormaken wanneer 
zij daarmee worden geconfronteerd; ik leef met hen mee en soms word ik er zelf 
wanhopig van. Het expliciet maken van de ethische gerichtheid die onder het 
handelen ligt zorgt voor diepgang in zulke gesprekken. Dat klinkt mooi, maar wanneer 

                                                      
7 De schrijfwijze en de betekenis van dit woord ontleen ik aan Nap (2012). 
8 Het gaat hierbij zowel om het werken aan waarden als het werken vanuit waarden, gericht op werk “dat 
deugt en deugd doet, tegen de horizon van een meer rechtvaardige en duurzame wereldsamenleving” 
(Kunneman, 2016a, p. 3). 
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we onder de oppervlakte kijken zien we ook de lelijke kanten van het menselijk leven 
en samenleven: het geweld dat zich afspeelt in relaties en de machteloosheid die dit 
vaak tot gevolg heeft. De veelgebruikte ijsbergmetafoor9 suggereert weliswaar dat 
diepgang leerzaam is omdat het leidt tot bewustwording en (daardoor) tot 
ontwikkeling, maar daarnaast staat de moerasmetafoor10, die wijst op de risico’s en op 
de moeizame worsteling die nodig is om boven te komen. Tegelijkertijd voel ik in deze 
gesprekken heel vaak ook de energie die vrijkomt, wanneer het uitwisselen van 
gevoelens over gebeurtenissen – en de daarmee gepaard gaande gedachten en het 
daaruit voortvloeiende gedrag – leidt tot herkenning en verbinding tussen mensen. 
Deze ‘krachtbron’ kan bijdragen aan het verminderen van de negatieve invloed van 
verticale (hiërarchische) machtsverhoudingen op het leven en werken in de praktijk 
van de zorg en het sociaal werk. Het maakt een morele horizon zichtbaar die als een 
wenkend perspectief oplicht in de complexiteit van alledag11. Daarom wilde ik dit 
onderzoek doen. Daarmee ga ik twee uitdagingen aan: 

Enerzijds wil ik de theorieontwikkeling over de relatie tussen moreel beraad en 
normatieve professionalisering en vice versa op een hoger plan brengen. Op het 
gebied van de theorievorming over normatieve professionalisering zouden de 
resultaten van mijn onderzoek naar moreel beraad nieuwe inzichten kunnen opleveren 
met betrekking tot opvattingen over individueel en collectief leren in organisaties, in 
relatie tot de complexiteit van professionele verantwoordelijkheid. Op het gebied van 
de theorievorming over moreel beraad biedt het normatieve 
professionaliseringsperspectief mogelijk een nieuw theoretisch kader om effecten van 
moreel beraad in relatie tot de kwaliteit van zorg te onderzoeken. Bovendien verwacht 
ik er argumenten te vinden voor nieuwe toepassingsvormen en voor verfijning c.q. 
aanscherping van reeds bestaande methoden.  

Anderzijds hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan ontwikkeling van de praktijk 
van de zorg en het sociaal werk, door theoretische perspectieven te belichten die tot 
nu toe in die praktijk naar mijn mening onderbenut zijn gebleven. Het gaat om 
theorieën waarin zichtbaar wordt dat de ethische vragen die ontstaan in organisaties 
een existentiële en een politieke dimensie hebben. Voor professionals, managers en 
beleidsmedewerkers in de praktijk van de zorg en het sociaal werk zouden deze 
theorieën kunnen dienen als hulpbronnen bij het realiseren van goede zorg en het 
organiseren van goed werk en goede samenwerking. 

Mijn onderzoek heeft dus tegelijkertijd een wetenschappelijk en een maatschappelijk 
doel: ik wil met dit onderzoek het samen-werken aan goede zorg in organisaties en 
beroepsgroepen faciliteren, door enerzijds een theoretisch kader te bieden voor 
werkvormen waarin modus-drie kennis kan ontstaan en anderzijds zelf samen met 

                                                      
9 Het aan McClelland ontleende beeld waarbij gedrag (en kennis en vaardigheden) staan voor de top van 
een ijsberg, die boven het water uitsteekt, terwijl onder water een veel groter stuk zit, dat bestaat uit 
zelfbeeld, normen en waarden, persoonlijke eigenschappen en motieven (Lingsma & Scholten, 2007, p. 
16; zie ook Keinemans, de Jonge, & Kloppenburg, 2014, p. 14). 
10 Zie hoofdstuk 4. 
11 Zie ook Kunneman (2013b, p. 21). 
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anderen in die praktijk op basis van dat kader te werken aan ‘co-creatie van goede 
zorg’. Het theoretische kader bestaat uit de ontwikkeling van het concept ‘co-creatie 
van goede zorg’. Ik werk dit concept uit op basis van literatuurstudie en empirisch 
onderzoek, door elementen uit de Ethic of Care van Tronto, de bestaansethiek van 
Ricœur, en het denken over normatieve professionalisering te verbinden met elkaar en 
met ervaringskennis van betrokkenen uit de praktijk van de zorg en het sociaal werk. 
Ik vermoed dat door de verbinding die zo tot stand komt tussen verschillende 
wetenschappelijke disciplines en praktijkervaringen, duidelijk zal worden dat zowel het 
geven als het ontvangen van zorg een wezenlijk aspect is van het menselijk leven en 
samenleven en dat vragen rondom het realiseren van goede zorg daarom meer 
aandacht verdienen in organisaties en instituties. Het is mijn bedoeling om nieuwe 
perspectieven te openen op het belang van afstemming, overleg en onderhandeling 
over ethische vragen in concrete situaties waarbij ik vooral de existentiële en de 
politieke dimensie in beeld wil brengen. Met het concept ‘co-creatie van goede zorg’ 
wil ik een begrippenkader aanreiken dat beroepsbeoefenaars in de praktijk van zorg en 
sociaal werk kunnen gebruiken bij hun positiebepaling ten aanzien van het antwoord 
op vragen naar goede zorg, goed werk en goede samenwerking. Zo hoop ik een 
bijdrage te leveren aan versterking van professionele identiteit en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. 

In de volgende paragraaf schets ik in grote lijnen de context waarbinnen mijn 
onderzoeksvragen en doelstellingen zijn ontstaan (§ 1.2). Dan volgt een 
verantwoording van het onderzoeksontwerp en de methodologische keuzen die 
gemaakt zijn bij de uitvoering van het onderzoek (§ 1.3). Het hoofdstuk eindigt met 
een leeswijzer voor de rest van het boek (§ 1.4). 

 

1.2 De context van het onderzoek  
Ethische vragen in de praktijk 
Voor beantwoording van de ethische vragen die ontstaan in de praktijk van de zorg en 
het sociaal werk verwijst men in veel organisaties en beroepsgroepen naar 
kwaliteitscriteria, protocollen en codes. Dat is efficiënt, zo vertelde mij ooit een 
bestuurder van een groot ziekenhuis in het oosten van het land: wanneer 
zorgverleners doen wat er in de regels staat zijn er geen problemen en voor complexe 
vragen is er altijd nog de ethische commissie. Maar tegenover de grote hoeveelheid 
richtlijnen en protocollen die in de afgelopen decennia zijn ontwikkeld, staat een 
minstens even zo groot aantal kwesties waarvan de ethische lading tot heftige 
discussies leidt. Niet alleen in teams en binnen organisaties, maar ook in de media en 
soms zelfs in de Tweede Kamer. Beroepscodes werken in de praktijk vaak meer als 
controle-instrument, of als hefboom voor het verwerven van sociale erkenning van 
beroepsgroepen, dan als antwoord op concrete vragen (Meulenbergs, Verpeet, 
Schotsmans, & Gastmans, 2004). Uiteindelijk moet “de afweging of een morele regel 
in een bepaalde situatie al of niet dient toegepast te worden, dan wel geheel 
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ondeugdelijk is” (Dupuis, 1987, p. 15)12 namelijk elke keer opnieuw door professionals 

zelf worden gemaakt. Dan blijkt steeds dat het nodig is om de situatie vanuit 
verschillende invalshoeken te bekijken. Want professionals in de zorg en het sociaal 
werk hebben geleerd dat het leven en welzijn van de patiënt of cliënt13 altijd voorop 
staat: “The moral goods as experienced by the patient, although not necessarily 
advocated by him in an autonomous way, always exist in the moral horizon of the 
caregiver. Or rather they should exist in his or her horizon14” (van der Zande, Baart, & 
Vosman, 2014, p. 70). Al sinds de Eed van Hippocrates15 “laten de codes [daarover] 
geen enkele onduidelijkheid” (Dupuis, 1988, p. 22). Het betekent “… dat de 
grondnorm van alle vormen van hulpverlening bepaald dient te worden door de 
werkelijke belangen van de hulpzoekende” (Sporken, 1977, p. 54). Maar het antwoord 
op de vraag wat de werkelijke belangen van een hulpzoekende zijn varieert per 
persoon en is ook afhankelijk van de organisatorische en maatschappelijke context 
waarin zorg plaatsvindt. En soms denken professionals dat zij weten wat het goede is 
om te doen, maar dan blijkt in de praktijk: “het doen van het goede is nog niet zo 
eenvoudig, en wanneer we het goede gaan doen, verandert ook wat dat goede is vaak” 
(Pols, A.J. 2013, p. 70).  

Het werk wordt steeds complexer en “ambivalenter” (Hortulanus, 2011; van den 
Ende, 2011), onder andere door de toenemende pluriformiteit van culturele en 
religieuze opvattingen, door transities op het gebied van de (jeugd)zorg en in het 
sociale domein, ten gevolge van veranderend overheidsbeleid en nieuwe wetgeving, 
door ambulantisering van het werk en door de uitbreiding van behandelmogelijkheden 
die bijdraagt aan toenemende variëteit van zorgvragen. In multidisciplinaire wijkteams 
ontstaan soms ethische vragen omdat zorgverleners met verschillende 
beroepsachtergronden verschillende prioriteiten stellen (Andriessen, de Jonge, & 
Kloppenburg, 2014). Ook samenwerking met vrijwilligers en mantelzorgers vraagt om 
een andere werkverdeling en leidt regelmatig tot ethische kwesties omdat waarden en 
normen die voor professionele hulpverleners vanzelfsprekend zijn niet altijd gedeeld 
worden door mensen die vanuit een persoonlijke drijfveer hulp verlenen16. 
Marktwerking leidt tot concurrentie en tot privatisering van (onderdelen van) zorg en 
sociaal werk, waardoor versnippering in het werkveld ontstaat. Zorgverleners blijven 
ook niet meer, zoals vroeger, jarenlang bij een zelfde organisatie werken: veel 

                                                      
12 Zie ook van Dartel (2012, p. 20). 
13 Aangezien in diverse zorgsectoren patiënten tegenwoordig ook worden aangeduid met de term ‘cliënt’ 
en dit in het maatschappelijk werk de gangbare aanduiding is voor de zorgontvanger, zal ik in dit boek 
omwille van de leesbaarheid niet steeds beide woorden gebruiken; waar in het vervolg cliënt staat kan dus 
ook patiënt worden gelezen. 
14 Achter deze laatste zin staat een verwijzing naar van Heijst, 2011. 
15 Hippocrates was een Griekse arts die leefde van ± 460 – 370 v. Chr. Zijn leerlingen legden bij 
afronding van hun opleiding een eed af waarin zij beloven hun kennis te gebruiken om wel te doen en 
niet om schade aan te richten. Deze eed wordt wel beschouwd als ‘de moeder van alle beroepscodes’ op 
het gebied van de zorg en het sociaal werk. 
16 Waar professionele hulpverleners geleerd hebben om cliënten onbevooroordeeld te bejegenen, kunnen 
vrijwilligers een uitgesproken mening hebben (bijvoorbeeld over wie wel/geen ‘recht’ heeft op pakketten 
van de voedselbank); waar professionale zorgverleners autonomie respecteren zijn mantelzorgers soms 
erg betuttelend over een zorgbehoevende.   
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organisaties veranderen door een fusie, andere worden opgeheven of gaan zelfs failliet 
ten gevolge van de aanbestedingssystematiek. Ervaren zorgverleners gaan 
(noodgedwongen) als zzp-er werken en missen daardoor contact en afstemming met 
beroepsgenoten. Jonge beginnende beroepsbeoefenaars zijn nergens zeker van een 
vaste baan en hoppen van de ene organisatie naar de andere; ze worden vaak geen lid 
meer van een beroepsorganisatie waar ze vakgenoten tegen kunnen komen17. Op 
bestuurlijk niveau moeten nieuwe coalities worden gevormd om te kunnen omgaan 
met alle veranderingen (Hoijtink & van Doorn, 2011). Door al dit soort 
ontwikkelingen hebben professionals en managers, net als bestuurders en 
beleidsmedewerkers, in toenemende mate behoefte aan momenten waarop zij de vraag 
wat het goede is om te doen in een specifieke situatie kunnen voorleggen aan collega’s 
en andere betrokkenen die hen nieuwe perspectieven kunnen laten zien. Er is echter 
binnen organisaties weinig ruimte om samen – met collega’s, zorgverleners, 
medewerkers en managers, cliënten en patiënten – te zoeken naar antwoorden, en ook 
daarbuiten, over de grenzen van organisaties heen in de maatschappelijke context, 
gebeurt het nauwelijks18. Vaak wordt als reden aangevoerd dat er niet genoeg tijd voor 
is, maar misschien nog wel een belangrijker oorzaak is dat het moeilijk is om deze 
dimensie van het werken met en voor patiënten en cliënten te benoemen (Remmers-
van den Hurk & van der Arend, 1996; van Dartel & de Witte, 2014; Verkerk, M.A. et 
al., 2004). De ethische dimensie is namelijk meervoudig gelaagd (Jansen, 2004) en 
(daardoor) uitermate complex onder woorden te brengen. Veel professionals en 
managers hebben dit ook niet goed geleerd: in opleidingen voor toekomstige 
beroepsbeoefenaars op het gebied van de zorg en het sociaal werk is weinig aandacht 
voor ethiek19. Ethische vragen die raken aan de eigen existentie komen incidenteel, 
bijvoorbeeld tijdens supervisie, wel eens aan de orde, maar structureel is er geen 
ruimte voor in de meeste onderwijsprogramma’s. Hetzelfde geldt voor (bij)scholing 
over ethiek en ethische reflectie in organisaties (CEG, 2005; NIVEL, 2009; RVZ, 
2009). Een andere reden waarom deze dimensie van het werken in de zorg vaak niet 
besproken wordt zou te maken kunnen hebben met de spruitjeslucht die voor velen 
nog steeds om begrippen als moraliteit en moraliseren hangt. Want het praten over 
waarden en normen werd (en wordt nog steeds) door velen geassocieerd met 
betutteling (Boer, 2010). De norm dat je het niet over normen mag hebben omdat 
iedereen zelf moet weten hoe hij zijn leven inricht (Kunneman, 2012; Neiman, 2008; 
Tonkens, Uitermark, & Ham, 2006; van den Bersselaar, 2009) hangt samen met de 
toegenomen individualisering in de westerse wereld sinds de tweede helft van de 
twintigste eeuw, met de secularisatie en het daarmee samenhangende wantrouwen 
tegen alles wat met godsdienst te maken heeft. Dit heeft het denken in het 
Nederlandse maatschappelijk werk en de zorg sterk beïnvloed. Het zwijgen over de 

                                                      
17 Een vaak genoemde reden is dat ze het belang er niet van inzien, bovendien vinden veel jongere 
werknemers het lidmaatschap te duur en/of ze hebben geen vaste werkgever die het voor hen betaalt. 
Het aantal vakbondsleden onder de 25 jaar (61.000) is vergeleken met 1999 in 2013 gehalveerd. Wel is er 
recent een toename van jonge leden (CBS Webmagazine 31 oktober 2014) http://www.cbs.nl/nl-
NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4153-ta.htm 
18 Hoewel daar wel behoefte aan is (Kanne & Keinemans, 2011) en er ook organisaties zijn waar het 
incidenteel wordt georganiseerd (zie § 8.4.2 en § 8.4.3). 
19 Dit geldt voor ROC’s, HBO-V’s en universitair onderwijs (CEG, 2005). 
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ethische aspecten van het werk in de zorg en in het sociale domein kan worden 
verklaard als een gevolg van het wegvallen van de zeggingskracht van de grote 
verhalen20 waaraan men collectief kon ontlenen wat goed en kwaad is. Het gegeven 
dat er “geen alomvattende normatieve ideologieën waarop mensen kunnen 
terugvallen” (Abma & Widdershoven, 2010, p. 14) meer zijn, heeft als positieve kant 
de emancipatie van mensen: hun bevrijding uit verticale morele, op autoriteit en 
hiërarchische gezagsverhoudingen gebaseerde kaders. Maar het heeft ook een 
schaduwzijde, die enerzijds zichtbaar wordt in relativisme en onverschilligheid – “de 
opmars van het dikke-ik” (Kunneman, 2005, p. 7) – en anderzijds in de 
handelingsverlegenheid en de morele dilemma’s van professionals.  

Moreel beraad 
Toch raakt ethiek in Nederlandse zorgorganisaties sinds de jaren tachtig van de vorige 
eeuw steeds meer “in” (Bloemhoff, 2008; Gerding & van Dartel, 2004; Grit & Meurs, 
2005; Musschenga, 2010, p. 155; van Dartel, 2012, p. 2). Boer denkt dat dit komt 
doordat “van oorsprong religieuze en in snel tempo neutraliserende zorginstellingen” 
met aandacht voor ethiek hun levensbeschouwelijke identiteit probeerden vast te 
houden (Kole & Schermer, 2010, p. 337). Volgens van Dartel en Molewijk is het een 
gevolg van “barsten in de impliciete moraal” (van Dartel & Molewijk, 2014, p. 7). Ook 
in het sociaal werk ziet men in dat morele oordeelsvorming en morele verantwoording 
een essentieel onderdeel is van professionaliteit (Andriessen, de Jonge, & 
Kloppenburg, 2014; Banks, 2012; Keinemans, de Jonge, & Kloppenburg, 2014; van 
Doorn, 2008, 2009a, 2009b, 2010). In onze huidige samenleving zijn nog maar weinig 
plaatsen waar mensen de ruimte ervaren om met elkaar te spreken over morele vragen; 
maar in het professionele handelen op het gebied van de zorg en het sociaal werk zijn 
deze vragen onontkoombaar. Werken in de zorg heeft per definitie een ethische 
dimensie, want “het is moeilijk voor te stellen dat mensen zorgen voor iemand zonder 
dat er een praktische gerichtheid is op het goede voor de ander” (Vorstenbosch, 2005, 
p. 21). Bovendien is zorg altijd een relationeel proces (Held, 2006; Tronto, 1993; 
Verkerk, M.A., 2003) en “het morele vormt een bepalende dimensie van onze relaties” 
(Vorstenbosch, 2005, p. 67). Daarom is de zorgpraktijk “intrinsiek moreel”21 
(Molewijk, Muijen, Abma, & Widdershoven, 2008, p. 37; Molewijk, van Zadelhoff, 
Lendemeijer, & Widdershoven, 2008, p. 57) en ontstaat bij hulverleners de behoefte 
om datgene wat hen persoonlijk raakt in het werk – en niet opzij kan worden gelegd 
of naar de privésfeer verschoven – met elkaar te delen. In steeds meer organisaties 
wordt daarom gezocht naar een praktische aanpak voor het bespreken van ethische 
vragen. Moreel beraad is daarbij een veelgebruikte werkvorm. Deze is ontwikkeld 
door ethici, vaak op verzoek van managers en professionals in organisaties. Tijdens 
moreel beraad hebben beroepsbeoefenaars de gelegenheid om op een gestructureerde 
wijze doelbewust van gedachten te wisselen over morele kwesties in hun praktijk; er is 

                                                      
20 Lyotard gebruikte de term grote verhalen (of metanarratieven) voor omvattende verklaringen en 
theorieën over hoe de wereld in elkaar zit die door grote groepen mensen gedeeld worden, bijvoorbeeld 
in religies zoals het Christendom en de Islam of in een ideologie zoals het Marxisme.  
21 Overigens zou over onderwijs hetzelfde gezegd kunnen worden: Whitcomb en Tinkler, (2011, p. 265) 
stellen: “At its core, teaching is moral endeavor”. Dit is relevant omdat dit promotieonderzoek mede 
gericht is op het ontwikkelen van bruikbare kennis voor het hoger beroepsonderwijs. 
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ruimte om de normen die het handelen beïnvloeden te expliciteren en onderliggende 
waarden te verkennen. Daarom zou moreel beraad bij uitstek de plek kunnen zijn 
waar uitwisseling en afstemming plaatsvindt van de verschillende perspectieven op wat 
nodig is voor goede zorg, goed werk en goede samenwerking. Deze verwachting blijkt 
onder andere uit doelen die men stelt bij de introductie van moreel beraad in 
organisaties. Managers beschouwen het bijvoorbeeld als een vorm van bijscholing 
waar hun medewerkers leren om te reflecteren of als een middel dat bijdraagt aan 
betere teamsamenwerking (Weidema, 2014, pp. 76-77) (zie ook Bauduin & Kanne, 
2009). Professionals zien het als mogelijkheid om hun hart te luchten over, of 
concrete oplossingen te vinden voor, problemen waar zij in het werk tegenaan lopen 
(Janssens, Zadelhoff, Loo, Widdershoven, & Molewijk, 2014). Op organisatieniveau 
worden deze en andere doelen vaak samengevat onder de overkoepelende noemer 
kwaliteit van zorg (van Dartel & Molewijk, 2014). In de afgelopen jaren is in diverse 
Nederlandse (zorg)organisaties evaluatieonderzoek gedaan waaruit blijkt dat een aantal 
van de hierboven genoemde doelen wordt bereikt. Als positieve effecten van moreel 
beraad noemt men onder andere medewerkertevredenheid en toename van morele 
competentie. Maar daarbij wordt ook een kanttekening geplaatst: “satisfaction in 
general is not a demonstration of quality” (Molewijk, Verkerk, M.J., Milius, & 
Widdershoven, 2008, p. 53)22. Vaak wordt de conclusie getrokken dat er behoefte is 
aan nieuwe onderzoeksmethoden en nieuwe theoretische kaders om de relatie tussen 
moreel beraad en verbetering van de kwaliteit van zorg in beeld te brengen (Janssens 
et al., 2014; Molewijk, Abma, Stolper & Widdershoven, 2008; Svantesson et al., 2014; 
Weidema, Molewijk, Kamsteeg, & Widdershoven, 2013). Het begrip kwaliteit van zorg 
kan echter op vele manieren worden ingevuld (van Dartel & Molewijk, 2014, p. 12). 
Het kan op het niveau van een individuele cliënt of medewerker gesitueerd worden 
maar ook op het collectieve niveau van een team, een divisie, of een gehele 
organisatie. Voor zorgverleners, die zich bevinden tussen individuele (en groepen) 
patiënten of cliënten enerzijds en managers en bestuurders anderzijds, is dit soms 
verwarrend23. Bovendien bestaat altijd het risico dat moreel beraad, wanneer het wordt 
geassocieerd met een kwaliteitssysteem, onderdeel wordt van een managementvertoog 
waar de nadruk ligt op effectiviteit en efficiëntie. Dan raakt zowel de existentiële als de 
politieke dimensie van de vragen over goede zorg, goed werk en goede samenwerking, 
waar het tijdens moreel beraad over gaat, buiten beeld. Die existentiële dimensie klinkt 
door in de stem van een maatschappelijk werker die haar zorgen uitspreekt over de 
veiligheid van de kinderen van een verslaafde moeder; hij wordt zichtbaar in de 
verontwaardigde blik van een verpleegkundige die vertelt dat dementerende ouderen 
in zijn organisatie gefixeerd worden omdat er te weinig personeel is om ze de hele dag 
in de gaten te houden. De politieke dimensie blijkt bijvoorbeeld wanneer psychologen 
hun diagnose bijstellen omdat de patiënt dan recht heeft op meer behandelingen of 
wanneer een manager op zijn stoel begint te schuiven tijdens een gesprek over 
productiedruk. Deze signalen worden meestal niet opgevangen met behulp van de 
indicatoren waarmee men in organisaties kwaliteit meet. En dat is een gemiste kans, 

                                                      
22 Bovendien is in de gepubliceerde onderzoeken niet de patiënttevredenheid gemeten. 
23 Dat verklaart dat er zelfs binnen de verpleegkundige beroepsgroep geen breed geaccepteerde definitie 
bestaat van “quality nursing care” (Izumi, 2012, p. 264). 
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want de ethische vragen van mensen in de praktijk van de zorg en het sociaal werk 
kunnen niet worden beantwoord zonder aandacht te besteden aan deze dimensies, 
zoals ik in dit boek aannemelijk hoop te maken op basis van mijn onderzoek in 
theorie en praktijk. 

Theoretische aanknopingspunten 
In samenhang met moreel beraad in de praktijk kan ook literatuurstudie antwoorden 
geven op de vragen over goede zorg, goed werk en goede samenwerking die zich 
voordoen in de praktijk van de zorg en het sociaal werk. Vanuit verschillende 
invalshoeken c.q. wetenschappelijke disciplines zijn in de afgelopen decennia visies 
ontwikkeld waarin de ethische aspecten van zorg en van het (samen)werken aan het 
realiseren van zorg specifiek worden uitgelicht. 

Ethic of Care  
In de politieke theorie over een Ethic of Care (Tronto, 1993), die in Nederland al snel 
bekendheid kreeg als zorgethiek24 (Manschot & Verkerk, M.A., 1994; Sevenhuijsen, 
1996; van Heijst, 2005; Verkerk, M.A., 2003), is een duidelijke omschrijving van goede 
zorg te vinden. Zorg is volgens deze benadering geen product, maar een relationeel 
proces met een existentiële betekenis voor allen die erbij betrokken zijn, in welke rol 
dan ook. Dit proces heeft ook een politieke betekenis omdat iedereen altijd op de een 
of andere manier te maken heeft met zorg: niet alleen als zorgontvanger of zorggever, 
maar ook als lid van een samenleving die zonder zorg niet kan (voort)bestaan. Zorg 
kan volgens deze visie alleen goed zijn wanneer tussen alle betrokkenen 
samenwerking, afstemming en onderhandeling plaatsvindt: over de existentiële 
betekenis van zorg voor individuen en over de verdeling van 
zorgverantwoordelijkheden op het niveau van organisaties en in de samenleving als 
geheel. Naar Tronto’s visie op zorg wordt regelmatig verwezen in het kader van 
onderwijs en onderzoek op het gebied van de zorgsector (Leget, 2010; van Heijst, 
2005; van Nistelrooy, 2008; Verkerk, M.A., 2003). De onderliggende politieke visie 
lijkt echter veel minder weerklank te vinden, noch in theorie, noch in de praktijk. 
Toch bevat deze concrete aanknopingspunten voor beleid met betrekking tot het 
organiseren van goed werk en goede samenwerking ten behoeve van het realiseren van 
goede zorg. Hetzelfde geldt voor Tronto’s aanwijzingen met betrekking tot een 
rechtvaardige verdeling van zorg en zorgverantwoordelijkheden in organisaties en 
(maatschappelijke) instituties.   

Bestaansethiek 
Het werk van de filosoof Ricœur biedt een visie op zorg die bruikbaar is in 
hulpverleningsrelaties en instituties. Ricœur gaat uitgebreid in op de dialectiek in en 
tussen mensen en refereert hierbij aan noties als verantwoordelijkheid en macht. Hij 
laat zien welke rol verhalen spelen bij het ontstaan en de ontwikkeling van de identiteit 
van personen, hoe narratieve identiteit en ethische identiteit met elkaar samenhangen 
en wat dit betekent voor het handelen van mensen. Zorg is in zijn visie onlosmakelijk 
                                                      
24 Deze benaming, zo merkte ik in de praktijk regelmatig, leidt bij veel mensen helaas tot de misvatting 
dat het alleen maar gaat over ethiek in de zorg, terwijl het woord zorg in deze ethische benadering een 
veel bredere betekenis heeft: het gaat ook over politieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid. 



26 

verbonden met ontwikkeling van zelfwaardering en zelfrespect (twee essentiële 
aspecten bij de ontwikkeling van identiteit). De visie van Ricœur werpt een ander licht 
op ethische vragen in de praktijk van zorg en sociaal werk dan het vaak gehanteerde 
kosten- en batenperspectief of een principe-ethische benadering. Zijn uitgangspunt 
dat ieder zelf is als een ander en de daaruit volgende conclusie dat dit rechtvaardige 
instituties vereist om een goed leven voor iedereen mogelijk te maken, is uiterst 
relevant als het gaat om het maken van zorgbeleid in organisaties en instituties. Het 
onderstreept het existentiële en politieke belang van het gesprek over ethische vragen 
met het oog op ontwikkeling van praktische wijsheid en modus-drie kennis. Zijn 
gedachten over de noodzaak van zorgvuldige beraadslaging teneinde te komen tot een 
weloverwogen moreel oordeel in een concrete situatie, benadrukken de waarde van 
moreel beraad in praktijken. Het denken van Ricœur is echter voor niet-filosofen 
(onder andere vanwege de vele verwijzingen naar – en reacties op – het werk van 
andere filosofen) niet makkelijk toegankelijk. In de praktijk van de zorg en het sociaal 
werk is het daarom, in tegenstelling tot het werk van Tronto, slechts bij weinigen 
bekend.  

Normatieve professionalisering 
In de theorievorming over normatieve professionalisering wordt regelmatig 
gerefereerd aan de zorgethische noties van Tronto en de bestaansethiek van Ricœur 
(Kunneman, 2005, 2007, 2013b; van den Ende & Kunneman, 2008; van Ewijk, H. & 
Kunneman, 2013). Op verschillende manieren wordt in deze praktijkgerichte theorie 
de aandacht gevestigd op zowel de existentiële als de politieke dimensie van het 
beroepsmatig handelen in mensgerichte beroepen. Vaak wordt hierbij de term “goed 
werk” (Jacobs, Meij, Tenwolde, & Zomer, 2008) gebruikt, om uit te drukken dat het 
gaat over werk dat niet alleen technisch goed wordt uitgevoerd, maar ook moreel 
beschouwd het juiste is om te doen in een specifieke situatie. Normatieve 
professionalisering vraagt om reflectie over “morele, ethische, levensbeschouwelijke, 
ideologische en politieke aspecten” (Smaling, 2008, p. 56) die richting geven aan het 
professionele handelen; dat wordt onmisbaar geacht voor het individuele en 
collectieve leerproces van beroepsbeoefenaars c.q. voor ontwikkeling van 
professionaliteit (Baart, 1999). In het kader van normatieve professionalisering wordt 
zowel de zingevende als de intermenselijke waarde van professioneel handelen 
benadrukt. Het woord “kantelmomenten” (van den Ende, 2011) refereert aan situaties 
waarin een moreel appèl op professionals wordt gedaan. De keuzen die zij maken in 
de confrontatie met strijdige normen kunnen een ingrijpende betekenis hebben voor 
hun eigen bestaan en dat kan tot gevolg hebben dat zij ook als professional 
veranderen. Met termen als “kampvuurtjes” en “warmte-kracht koppelingen” 
(Kunneman & Slob, 2007) wordt uitgedrukt dat er in de interactie tijdens het werk 
vonken kunnen overspringen tussen mensen. Professionals in mensgerichte beroepen 
hebben die verbindingen met anderen nodig om elkaar en zichzelf te blijven inspireren 
en motiveren om goed werk te doen. De beeldspraak maakt duidelijk dat de 
professional als mens – met eigen ethische en morele vragen – in het geding is. Bij het 
beantwoorden van die vragen spelen, naast sociale relaties in de maatschappelijke en 
globale context, ook machtsverhoudingen op het organisatorische en institutionele 
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niveau een rol. In hectiek van de dagelijkse praktijk verschuiven deze existentiële en 
politieke aspecten echter meestal naar de achtergrond. 

 

1.3 Methodologische verantwoording 
De twee onderdelen van de centrale vraagstelling (“Hoe kan ‘co-creatie van goede 
zorg’ in de praktijk van zorg en sociaal werk worden bevorderd en wat kan moreel 
beraad daarbij betekenen?”) gaven richting aan het ontwerp van het onderzoek, dat 
ook uit twee onderdelen bestaat. In het ene onderdeel staat het concept ‘co-creatie van 
goede zorg’ centraal. Het wordt uitgewerkt op basis van literatuurstudie en 
geconcretiseerd in de praktijk door middel van interviews. Het andere onderdeel gaat 
over moreel beraad. Het omvat een literatuurstudie en twee empirische 
deelonderzoeken. In beide onderdelen van dit onderzoek is gebruik gemaakt van 
verschillende onderzoeksmethoden om antwoorden te vinden op de 
onderzoeksvragen.  

1.3.1 Literatuuronderzoek 
Gedurende de gehele periode waarin dit onderzoek werd uitgevoerd heeft 
literatuurstudie plaatsgevonden, op twee verschillende manieren.  

Informatie en kennis  
Ten eerste deed ik verkennend literatuuronderzoek, om informatie en 
(achtergrond)kennis te verzamelen. In de oriëntatiefase was mijn aandacht vooral 
gericht op de problematiek rondom ethische vragen in zorgorganisaties en op 
resultaten van onderzoek naar de implementatie en de effecten van moreel beraad in 
organisaties. Ik zocht naar relevante publicaties in digitale databanken en bibliotheken. 
Bij de zoekopdrachten beperkte ik me niet tot één specifieke vakdiscipline en ik 
gebruikte trefwoorden zoals ethische reflectie, morele reflectie, moreel beraad, morele 
dilemma’s, praktische ethiek en Engelse equivalenten zoals moral case deliberation, 
ethical reflection, moral reflection, ethical questions, moral dilemmas. In de 
uitvoeringsfase zocht ik gericht verder naar wetenschappelijke publicaties over moreel 
beraad en normatieve professionalisering. Deze waren vooral bedoeld om de 
resultaten van het empirisch onderzoek kritisch te beschouwen en te bevragen, op 
zoek naar nieuwe perspectieven en aanvullingen op mijn bevindingen. 

Begrip en duiding 
Ten tweede deed ik een hermeneutisch literatuuronderzoek, gericht op ontwikkeling 
van het concept ‘co-creatie van goede zorg’. Ik gebruik het woord hermeneutiek hier 
in de klassieke betekenis van ‘uitlegkunde’25. Dit deel van mijn onderzoek kan worden 

                                                      
25 De term hermeneutiek is in de loop der eeuwen op het gebied van de filosofie op verschillende 
manieren ingevuld. De etymologische herkomst houdt verband met de naam van de Griekse god 
Hermes, die in de verhalen van Homerus de woorden van de goden overbracht en uitlegde aan de 
mensen. In de moderne filosofie wordt de term hermeneutiek (o.a. door Heidegger en Gadamer) vooral 
verbonden met het menselijk vermogen (c.q. de menselijke behoefte) om de betekenis van het bestaan 
(het zijn) te verstaan/begrijpen, als reactie op de natuurwetenschappelijke verklaring van de werkelijkheid. 
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gekenmerkt als een filosofisch onderzoek. Ik probeerde de betekenis van de 
selecteerde teksten te doorgronden en mijzelf “de betekenis en de waarde [ervan] toe 
te eigenen” (Duyndam, 2010, p. 115). Ik maakte hierbij gebruik van kennis en 
vaardigheden die ik tijdens mijn theologiestudie opdeed bij de vakken exegese, 
filosofie en literatuurwetenschap. Ik bestudeerde de grondteksten in de 
oorspronkelijke taal; ik zocht de betekenis van sleutelbegrippen op in woordenboeken 
en vergeleek deze met vertalingen; ik probeerde de teksten te plaatsen in hun 
context26, waarbij ik enerzijds de positie c.q. stellingname van een auteur relateerde aan 
diens maatschappelijke en historische achtergrond en anderzijds keek naar de 
betekenis van deze tekst in relatie tot de wetenschappelijke omgeving waarin die 
ontstond; ik las en herlas de teksten om de verschillende onderdelen te kunnen 
begrijpen en te verklaren vanuit het perspectief van de gehele tekst en om de hoofdlijn 
(samen) te kunnen vatten op basis van mijn begrip van de delen27; ik reflecteerde op 
de betekenis van de tekst, alleen en in dialoog met anderen, die dezelfde teksten ook 
kennen (van der Scheer, 2014); tenslotte probeerde ik de kern weer te geven in mijn 
eigen woorden en te verbinden met mijn eigen ervaringen. Door middel van deze 
hermeneutische aanpak verwachtte ik taal te vinden om het concept ‘co-creatie van 
goede zorg’ helder neer te kunnen zetten, als houvast bij het vinden van antwoorden 
op vragen naar goede zorg, goed werk en goede samenwerking in de praktijk van de 
zorg en het sociaal werk.  

1.3.2 Empirisch ethisch onderzoek  
Ondanks het feit dat ethiek een praktische wetenschap is, heerste lange tijd de 
opvatting dat er een disciplinaire kloof gaapt tussen ethiek en empirische 
wetenschappen. Hoewel de thema’s waarnaar onderzoek wordt gedaan overeen 
kunnen komen, verschillen de onderzoeksvragen en de onderzoeksmethoden. Bij 
ethiek gaat het om “conceptuele verheldering en normatieve rechtvaardiging” en bij 
empirische wetenschappen om “beschrijving, verbanden leggen en analyse” (Borry, 
Schotsmans, & Dierickx, 2004, p. 7). In de bio-ethiek, als sub-discipline van de ethiek 
gericht op vragen rondom leven en dood op het gebied van de geneeskunde en de 
zorg, was dit niet anders. Daar ontwikkelde zich in de laatste decennia van de vorige 
eeuw het ‘principlism’: een methode bedoeld om “op een onpartijdige, 
onbevooroordeelde en a-culturele wijze” (Borry et al., 2004, p. 8) oplossingen te 
vinden voor morele problemen, door het afwegen van vier ethische principes 
(autonomie, niet schaden, weldoen en rechtvaardigheid, zie Beauchamp & Childress, 
1994). In deze benadering streefde men naar een logische, rationele argumentatie en 

                                                      
Theologen verstaan onder hermeneutiek het kritisch zoeken naar de wijze waarop een bijbeltekst in de 
huidige tijd kan worden uitgelegd. 
26 Het woord context/kontekst mag in deze zin ook letterlijk worden genomen: een tekst krijgt betekenis 
in relatie tot andere teksten, zoals blijkt uit het werk van (taal)filosofen als de Saussure, Kristeva, Derrida 
en Barthes.  
27 Dit heen en weer bewegen van delen naar het geheel waarbij de delen worden geïnterpreteerd vanuit 
het geheel en vice versa wordt ‘hermeneutische cirkel’ genoemd. 
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universaliseerbaarheid28. Dit staat op gespannen voet met een empirische aanpak, 
zoals gebruikelijk in de sociale wetenschappen, waar juist ook aandacht is voor 
contextuele elementen. Bovendien geldt voor veel ethici het door Hume 
geïntroduceerde dogma dat ‘ought’ (de normen: wat hoort) niet afgeleid kan worden 
van ‘is’ (de feiten: zoals het in werkelijkheid is). Sinds het begin van de 21e eeuw is er 
echter sprake van een “empirische wending” in de bio-ethiek (Borry et al., 2004, p. 6; 
zie ook Kole & Schermer, 2010 en Musschenga, 2010). Dit hangt samen met 
ontwikkelingen op drie gebieden. Binnen de toegepaste ethiek zocht men naar een 
reflectief evenwicht tussen theorie en praktijk. Op het gebied van de klinische ethiek, 
de feministische ethiek en de narratieve ethiek, waar onderzoek naar de betekenis van 
sociale en culturele, relationele en emotionele aspecten in de specifieke 
omstandigheden van een concrete casus van belang is, pleitte men voor 
contextualisering. Bovendien wilden medici “dat de morele opvattingen van de medici 
zelf serieus genomen werden” (Musschenga, 2010, p. 171). En door de nadruk op 
evidence based medicine (EBM) en evidence based practice (EBP) ontstond de 
behoefte aan empirisch onderzoek om besluitvorming te kunnen baseren op bewezen 
resultaten en om ethische hypotheses te testen.  

Aandacht voor context en ervaringen 
Van der Scheer en Widdershoven pleitten in 2004 voor een geïntegreerde empirische 
ethiek29 die “op empirische wijze zoekt naar normatieve richtlijnen en die richtlijnen 
op empirische wijze evalueert door te kijken naar observeerbare consequenties van het 
gedrag dat voortkomt uit het volgen van die richtlijnen en die consequenties te 
vergelijken met de doelen die men voor ogen had bij het formuleren ervan” (van der 
Scheer & Widdershoven, 2004, p. 43). Dit soort onderzoek kan volgens hen helpen bij 
het formuleren van richtlijnen voor “toekomstig handelen dat problematische situaties 
verbetert” (ibidem, p. 44). Als voorbeeld beschreven zij het project Kwaliteit van Dwang 
en Drang in de Psychiatrie waarin eerst in diverse praktijken ervaringen met betrekking 
tot dwang en drang werden verzameld, die vervolgens werden verwerkt in 
kwaliteitscriteria en monitoringsinstrumenten, die vervolgens in de praktijk 
geëvalueerd en verder ontwikkeld werden (Abma, Molewijk, & Widdershoven, 2009; 
Widdershoven, Abma & Molewijk, 2009; van de Sande, 2014)30. Uitgangspunt is dat 
universele uitspraken en voorschriften met betrekking tot dwang en drang onmogelijk 
zijn omdat de ontwikkelde criteria niet los gezien kunnen worden van de context 
waaruit ze voortkomen en waarin ze moeten worden toegepast: morele oordelen 
ontstaan niet “vanuit een view from nowhere” (van der Scheer & Widdershoven, 2004, p. 
49). De kritiek van degenen die vinden dat normatieve beweringen niet kunnen 

                                                      
28 In Nederland werd deze benadering destijds vooral opgepakt binnen het Utrechtse Centrum voor Bio-
ethiek en Gezondheidsrecht (van Willigenburg, van den Beld, Heeger, & Verweij, 1993), hoewel er ook 
daar al snel andere perspectieven naast werden gezet (van Thiel & van den Hoven, 1999). 
29 De term ontlenen ze aan Weaver en Trevino die de integratie van normatief en empirisch onderzoek 
op het gebied van de bedrijfsethiek beschreven als “a theoretical hybridization” (Weaver & Trevino, 
1994). 
30 Widdershoven, Abma en Molewijk (2009) verwijzen met name naar GGNet als organisatie waar moreel 
beraad gebruikt werd als middel om dwang en drang terug te dringen. Ook GGZ-organisatie De Grote 
Rivieren (later Yulius) koos in dit verband voor moreel beraad, onder de noemer ‘reflectie op goede zorg’.  
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worden afgeleid uit descriptieve beweringen wordt gepareerd met de stelling dat in de 
beschrijving van praktijkervaringen en in de keuze van onderzoeksthema’s ook altijd 
een normatieve inbreng zit. De kritiek dat aandacht voor de context leidt tot 
relativisme wordt weerlegd door te wijzen op het belang van ervaring: op basis 
daarvan kunnen mensen onderscheid maken tussen het wenselijke en het 
onwenselijke. Op dit punt wordt een verwantschap gesignaleerd tussen de 
geïntegreerde empirische ethiek en het klassieke concept ‘phronesis’ (praktische 
wijsheid). Centraal staat het vermogen om te handelen en te oordelen op basis van 
inzichten die voortkomen uit explicitering en uitwisseling van ervaringen en reflectie 
daarop in dialoog met anderen. Dit was een van de redenen om voor de uitvoering 
van mijn onderzoek naar de betekenis van moreel beraad te kiezen voor een 
empirisch-ethische benadering; ik was daarbij echter niet zozeer gericht op het zoeken 
naar normatieve richtlijnen als wel op het vinden van manieren om in concrete 
situaties te komen tot een weloverwogen moreel oordeel. 

De gedachten over het belang van aandacht voor de context en de waarde van 
ervaringen in verband met morele oordelen zijn op het gebied van de bio-ethiek 
verder uitgewerkt in het pleidooi voor ‘naturalized bioethics’ van Hilde Lindemann, 
Marian Verkerk en Margaret Urban Walker (2009). Zij baseren zich op de overtuiging 
“that morality does not come into the world from “somewhere else”, a supernatural 
authority or non-natural moral realm, and that our knowledge of morality’s nature and 
authority does not require forms of reason or cognition that lie beyond everything else 
we count as natural knowledge of the world” (Lindemann, Verkerk, M.A., & Walker, 
2009, p. 7). Moraliteit is niet tijdloos en contextloos, het is “socially embodied practice 
through which we express ourselves and negotiate responsibility for the things we find 
worthy of care” (Lindemann et al., 2009, p. 246). Deze overtuiging leidt tot 
nieuwsgierigheid naar de oorsprong van ethische intuïties en tot een andere visie op 
ethiek als een vorm van kennis die vergelijkbaar is met andere kennis. Het roept op 
om zowel verantwoordelijkheid te nemen voor wetenschappelijke conclusies als voor 
andere mensen; en om rekening te houden met verschillende manieren waarop 
mensen de gedeelde (sociale en morele) werkelijkheid ervaren, met machtsongelijkheid 
en ongelijkheid met betrekking tot de invloed die mensen hebben als het gaat om het 
vaststellen van normen en praktijken die iedereen aangaan. Deze kritische politieke en 
sociale ethische benadering vraagt ook om een empirische verrijking van de ethiek, 
waarbij bevindingen uit (onder andere) natuur- en sociale wetenschappen, discursieve 
en epistemologische analyses van denkkaders uit specifieke tijden en plaatsen, verhalen 
en literaire studies, analyses van dialogen, beraad en besluitvorming in de politiek en in 
organisaties kunnen worden betrokken (Lindemann et al., 2009, p. 12). Deze visie 
sprak mij aan, vanwege de verwantschap met het denken over normatieve 
professionalisering en omdat ik er een mogelijkheid zie om het appèl dat Tronto en 
Ricœur doen in professionele contexten te concretiseren. Mijn beslissing om verslagen 
van moreel beraad uit de praktijk van de zorg en het sociaal werk te gaan analyseren is 
dan ook mede geïnspireerd door het voorbeeld van de genaturaliseerde bio-ethiek. 
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Onderzoek naar het doen van het goede  
Inmiddels is er op het gebied van de ethiek allang geen sprake meer van een 
“methodenstrijd” (Musschenga, 2010, p. 172); men erkent dat er verschillende 
benaderingen mogelijk zijn als het gaat om ethische en morele vragen, afhankelijk van 
de context en het doel. Empirische ethiek wordt niet meer zozeer beschouwd als een 
alternatief voor andere (traditionele) benaderingen en theorieën, maar als een 
aanvulling daarop (zie ook Hilhorst, 2010, die verwijst naar Musschenga, 2009): een 
werkwijze, die goed past bij praktische vragen. Met name de aanpak zoals beschreven 
door Pols (Pols, A.J., 2013, 2014; Willems & Pols, 2010) lijkt goed aan te sluiten bij de 
theorie en de praktijk van normatieve professionalisering. Want een empirisch-
ethische analyse onderzoekt de intra-normativiteit van praktijken en “de 
verknooptheid tussen kennis en waarden in de praktijk” (Pols, A.J., 2013, p. 77). Waar 
het in de traditionele ethiek gaat om de vraag wat het goede is om te doen, vanuit de 
stilzwijgende aanname dat mensen, als ze het antwoord op die vraag hebben, ook 
vanzelf het goede kunnen doen, onderzoekt de empirische ethiek het doen van het 
goede, vanuit de gedachte “dat normen en kennis door de actoren in hun activiteiten 
tot stand komen” (idem, p. 79). Dit doet in de verte denken aan het idee van modus-
drie kennis. Ook de twee verschuivingen ten opzichte van de traditionele ethiek, die 
volgens Pols kenmerkend zijn voor de empirische ethiek, roepen associaties op met 
elementen uit het vertoog over normatieve professionalisering. De eerste 
verschuiving, “van een individuele ethiek naar een ethiek van het sociale” (idem, p. 
70), waarbij het erom gaat dat de aandacht niet is gericht op eenmalige beslissingen die 
in het belang zijn van een individu, maar op hoe mensen in alledaagse praktijken 
“verschillende manieren van samenleven tot stand brengen” (idem, p. 71), komt 
overeen met de nadruk op het belang van aandacht voor de sociale en 
maatschappelijke context in het denken over normatieve professionalisering. Bij de 
tweede verschuiving, “van universele ethische principes naar esthetische waarden” 
(idem, p. 73), wordt de aandacht gericht op wat mensen mooi of fijn vinden. Hoewel 
esthetiek over het algemeen wordt beschouwd als iets wat niets te maken heeft met 
ethiek, is smaak in verband met zorg een essentieel aspect waarover vaak wordt 
getwist. Want als het gaat over goede zorg zijn naast de vier universele bio-ethische 
principes31 ook altijd sociale waarden, die contingent en cultuurgebonden zijn (zie ook 
Tronto, 1993), in het geding. Het onderzoeken van esthetische waarden maakt de 
intra-normativiteit van een praktijk zichtbaar en daardoor wordt tevens duidelijk dat 
de manier waarop mensen met een ziekte of een beperking kunnen leven een sociale 
kwestie is. Ook in verband met normatieve professionalisering wordt wel het belang 
van esthetische sensitiviteit genoemd. Hans van Ewijk vindt bijvoorbeeld dat 
normatieve professionals naast deskundigheid en ethische oriëntatie ook goede smaak 
moeten hebben. Hij verbindt dit met “een gevoel voor verhoudingen, een gevoel voor 
diversiteit en voor de juiste toonzetting” (van Ewijk, H., 2014, p. 141): normatieve 
professionals moeten zich realiseren dat hun eigen perspectief geen buitensluitende 
werking mag krijgen. Het laatste punt waarop Pols’ benadering van empirische ethiek 
raakt aan het denken over normatieve professionalisering betreft de wijze waarop zij 

                                                      
31 Autonomie, weldoen, niet-schaden en rechtvaardigheid (Beauchamp & Childress, 1994). 



32 

de behoefte aan nieuwe kennis op het gebied van de zorg beschrijft. In verband met 
de theorie en de praktijk van normatieve professionalisering wordt het belang van 
horizontale epistemologie benadrukt, waarin geen principieel onderscheid is tussen 
experts en leken en het strikte onderscheid tussen ‘objectieve’ kennis en ‘subjectieve’ 
opvattingen wordt vervangen door het onderscheid tussen en de verbinding van drie 
verschillende vormen van kennis (Kunneman, 2013b, pp. 25-26). Pols stelt dat er in de 
zorg behoefte is aan praktische kennis: klinische kennis van professionals over hoe 
patiënten moeten worden behandeld of begeleid en patiëntenkennis over hoe je met 
beperkingen en hulpmiddelen kunt leven. Maar aan de werking van klinische kennis 
wordt nauwelijks systematisch aandacht besteed32 en er is ook nog weinig bekend over 
hoe patiëntenkennis goed overdraagbaar gemaakt kan worden (Pols, A.J., 2013, pp. 
76-77), want deze vormen van kennis worden als minderwaardig beschouwd ten 
opzichte van ‘evidence based’ kennis. Er valt echter veel te leren van ervaringen van 
patiënten en cliënten33. Daarvoor is een andere onderzoeksattitude nodig dan meestal 
gebruikelijk is als het gaat om ervaringskennis. Nu worden uitspraken van patiënten en 
cliënten volgens Pols vaak geïndividualiseerd, waardoor ze “een soort onfeilbare 
waarheidsclaim” (ibidem) krijgen en het resultaat veeleer een getuigenis is – “die niet 
verder geanalyseerd kan of mag worden” (ibidem) – dan falsifieerbare kennis. Er zijn 
ook andere methoden nodig, om te onderzoeken hoe kennis (van patiënten en 
cliënten en van clinici) in de praktijk werkt en om te onderzoeken hoe ervaringen tot 
overdraagbare kennis kunnen leiden. Pols pleit met betrekking tot de empirische 
ethiek voor het gebruiken van ‘nabije’ en flexibele onderzoeksmethoden, die “in het 
wild” gedaan kunnen worden (ibidem). Geen ‘randomized controlled clinical trials’ 
maar participerende observatie en interviews, in de leef- en werkomgeving van de 
mensen om wie het gaat34. 

In mijn empirische onderzoek naar de herkenbaarheid van het concept ‘co-creatie van 
goede zorg’ in de praktijk en bij het onderzoek naar de betekenis van moreel beraad 
heb ik zulke methoden gebruikt. Ik deed kwalitatief onderzoek waarbij ik per 
deelonderzoek een passende methode koos (voor een uitgebreide verantwoording van 
het empirisch onderzoek, zie bijlage 1). Ik interviewde cliënten in hun eigen huis, 
professionals, beleidsmedewerkers en managers op hun werkplek en studenten op 
school. Ik was aanwezig (als gespreksleider of als deelnemer) bij moreel beraad op de 
werkvloer in organisaties en verzamelde verslagen van moreel beraad dat door teams 
in hun eigen werktijd werd gehouden. Dat moreel beraad was niet speciaal door mij 
geïnitieerd met het oog op mijn onderzoek: het sloot aan bij (of kwam voort uit) reeds 
lopende projecten in de betreffende organisaties. Daarom zijn het geen gecontroleerde 
onderzoeksomgevingen, maar eerder ‘levende laboratoria’ (Oosterling, 2013, p. 66; zie 
ook Kunneman, 2007); de kennis die er ontstaat zou kunnen worden gekenschetst als 

                                                      
32 Zie ook Schuurmans (2016). 
33 Zie bijvoorbeeld Mol (2006), die liet zien hoe patiënten worden geconfronteerd met heel verschillende 
logica’s en Vosman (2014), die aan de hand van een voorbeeld waarin een arts patiënt wordt laat zien dat 
de positie van patiënt in het ziekenhuis totaal anders is dan die van arts. 
34 Een goed voorbeeld van hoe dit vorm kan krijgen geeft Wilken (2010) in zijn proefschrift. 
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“practice based evidence”35 (Oosterling, 2013, p. 67). Ik zocht vanuit verschillende 
invalshoeken en op verschillende manieren naar de articulatie van pogingen om het 
goede in praktijk te brengen en vergeleek deze met elkaar36. Maar gaandeweg het 
onderzoek realiseerde ik mij dat de aanpak van de empirische ethiek toch niet op alle 
punten goed aansluit bij het normatieve professionaliseringsperspectief. Want 
uiteindelijk wil ik meer doen dan alleen vergelijken: ik wil professionals met 
verschillende beroepsachtergronden op het gebied van de zorg en het sociaal werk, 
maar ook cliënten, managers, bestuurders, beleidsmedewerkers en docenten en 
studenten ondersteunen bij het bevorderen van goede zorg, goed werk en goede 
samenwerking. Deze ethische gerichtheid maakt, dat de opzet en de uitvoering van 
mijn onderzoek verder gaat waar de empirische ethiek ophoudt. 

1.3.3 Ander onderzoek 
Omdat theorievorming in verband met normatieve professionalisering niet los kan 
worden gezien van praktijken, is er op academisch niveau nogal eens discussie over 
hoe onderzoek op dit gebied moet worden gedaan37. Ook ik heb met deze vraag 
geworsteld. Hoewel het me al snel duidelijk was dat de in de vorige paragraaf 
beschreven invalshoek van de empirische ethiek bruikbaar was voor het praktische 
deel van mijn onderzoek, zijn er ook belangrijke aspecten die daarin niet scherp 
genoeg tot uiting komen. Daarom zal ik in deze paragraaf mijn methodologische 
keuzen (en de consequenties daarvan) duiden aan de hand van kernbegrippen uit het 
normatieve professionaliseringsdiscours.  

Diepgang 
Waar de empirische ethiek praktijken niet beoordeelt of veroordeelt op basis van 
vooraf gegeven criteria en “de methode van het vergelijken” (Pols, A.J., 2013, p. 71) 
gebruikt om te komen tot een voorstel voor wat het beste is om te doen in een 
bepaalde situatie, had ik als normatieve professional wel een vooropgesteld doel. 
Binnen een empirisch ethische benadering is de vraag of iets als goed beoordeeld kan 
worden een relationele vraag: het hangt af van waar het mee wordt vergeleken en de 
context waarbinnen de vergelijking plaatsvindt. In de theorie en de praktijk van 
normatieve professionalisering is het relationele ook van belang, maar als het gaat om 
het antwoord op de vraag of iets goed is wordt er een duidelijk standpunt ingenomen. 
Goed is ‘wat deugt en deugd doet’, in ethische en morele zin; dit heeft expliciet ook 
een politieke betekenis. Een empirisch ethicus weet dat “every activity of knowing 

                                                      
35 Dit is “een combinatie van evidence based onderzoek en de werkwijze van best practices” (Oosterling, 
2013, p. 68) waarbij de autonomie van beroepsbeoefenaars meer aandacht krijgt. 
36 “An empirical ethics’ description of a care practice includes a report on the ‘goods’ that carers and 
patients strive for, the values and norms they implicitly or explicitly mobilize, and the ‘bads’ they want to 
avoid” (Pols, A.J., 2014, p. 177).   
37 Deze discussies zijn overigens niet exclusief verbonden met het normatieve 
professionaliseringsdiscours; ik maakte soortgelijke discussies al mee in de 80-er jaren van de vorige eeuw 
als het ging over vrouwenstudies en wetenschapswinkels, elementen ervan zijn ook herkenbaar als het 
tegenwoordig op het gebied van de verpleegkunde gaat over de presentiebenadering (Baart & Grypdonck, 
2008; Jansen, 2004) en ze worden ook gevoerd binnen de sociale wetenschappen en de organisatiekunde. 
Inzet van de discussie is meestal de vraag of wetenschappelijk onderzoek wel verantwoord (gedaan) kan 
worden wanneer een onderzoeker bij voorbaat een bepaalde positie kiest. 
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(describing) is at the same time an activity of being (intra)normative (re-scribing)” 
(Pols, A.J., 2014, p. 179); een normatieve professional kiest welbewust positie binnen 
de organisatorische en maatschappelijke context waarbinnen zij werkzaam is. Voor mij 
was dat de context van de zorg en het sociaal werk. Ik wilde niet zomaar een 
alledaagse praktijk onderzoeken waar mensen “verschillende manieren van 
samenleven tot stand brengen” (Pols, A.J., 2013, p. 71), maar ik zocht specifiek de 
plekken op waar morele dilemma’s centraal staan. Ik vond het namelijk belangrijk om 
door middel van dit onderzoek meer mensen deelgenoot te maken van wat ik zelf al 
vele jaren ervaar wanneer ik met professionals en managers over hun ethische vragen 
praat: dat het pijn en moeite kost om je staande te houden in het organisatorische en 
maatschappelijke spanningsveld waar mensen ervoor moeten zorgen dat andere 
mensen goed kunnen leven. Maar ook: dat dit werk zin heeft en zin geeft en daarom 
de moeite waard is. Verder wilde ik laten zien dat algemene regels niet altijd de 
oplossing zijn voor problemen in concrete situaties omdat het juiste niet altijd het 
goede is om te doen (en omgekeerd). Voor het theoretische gedeelte van mijn 
onderzoek koos ik auteurs die zorg expliciet verbinden met een politieke stellingname 
en met intermenselijke en intra-menselijke conflicten en niet met een sfeer van 
huiselijkheid en liefdadigheid. Dit alles was bedoeld om diepgang in mijn onderzoek te 
krijgen. Diepgang heeft in verband met onderzoek op het gebied van normatieve 
professionalisering een tweeledige betekenis. Het gaat ten eerste over de confrontatie 
met ‘diepte-ervaringen’: lichamelijke en psychische kwetsbaarheid, conflictualiteit in 
relaties en maatschappelijke onrechtvaardigheid. Ten tweede gaat het ook over het 
opzoeken van de diepte en het onderzoeken van wat daar gebeurt, waarbij ethische en 
morele hulpbronnen worden aangeboord en verrijkt (Kunneman, 2016b).  

Horizontalisering 
Een belangrijk werkprincipe voor onderzoek vanuit het perspectief van normatieve 
professionalisering wordt door Kunneman (2016b) benoemd als “horizontalisering in 
dubbele zin”. Hiermee wordt zowel verwezen naar het belang van horizontale 
verhoudingen op het gebied van epistemologie en moraliteit als naar het belang van 
aandacht voor een morele horizon waar oplicht wat mensen in een gedeelde 
werkpraktijk verstaan onder het goede. Ik was in dit onderzoek niet alleen op zoek 
naar de intra-normativiteit van praktijken, maar ook naar (als dat zo genoemd kan 
worden) de ‘inter-normativiteit’ tussen praktijken. Normatieve professionals zijn zich 
ervan bewust dat zij hun beroep uitoefenen in een organisatorische en/of 
maatschappelijke context waarin verschillende praktijken in elkaar grijpen. Daarbij is 
er niet één praktijk die belangrijker is dan andere; net zoals er ook geen persoon is die 
belangrijker is dan een andere: ik neem in dit onderzoek de uitspraken van cliënten 
even serieus als die van bestuurders. Hiërarchische verhoudingen en verticale 
structuren, waarin de één het beter weet dan de ander en/of waarin de één zich beter 
voelt dan de ander ‘werken’ niet als het gaat om goede zorg, goed werk en goede 
samenwerking. Daarom zocht ik naar horizontale verbindingen met mensen in 
verschillende praktijken (zorg, sociaal werk, beroepsonderwijs; professionals met 
verschillende beroepsachtergronden, managers, cliënten, bestuurders, 
beleidsmedewerkers, docenten en studenten). Ik maakte in mijn rol van ‘embedded 
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ethica’ vanaf het begin duidelijk dat ik geen externe observator wilde zijn in de 
praktijken die ik onderzocht, maar een belanghebbende en belang-stellende partner. 
Zowel op de hogeschool als in de organisaties voor zorg en sociaal werk waar mijn 
onderzoek plaatsvond beschouwde ik mijn respondenten en de andere mensen met 
wie ik samenwerkte dus niet als ‘onderzoeksobjecten’, maar als co-onderzoekers. Net 
als ikzelf personen, met een (persoonlijke en professionele) ethische identiteit – of om 
het in een ander jargon te benoemen: ‘morele subjecten’ – op wie ik een appèl kon 
doen en die een appèl op mij deden, vanuit de behoefte om samen te leren wat het 
goede en het juiste is om te doen. Mijn analyse van “values-in-practice” (Pols, A.J., 
2014, p. 178) was niet bedoeld om te kunnen vaststellen dat de waarden die in de 
praktijk leven noodzakelijkerwijs de goede zijn38, maar om te achterhalen of ze 
aansluiten bij mijn ideeën over ‘co-creatie van goede zorg’. Want ik was niet alleen 
gericht op “kenniscreatie van binnenuit” (Nap, 2012, p. 240), maar ook op het 
bevorderen van ‘co-creatie van goede zorg’ voor cliënten en patiënten. Ik zocht 
bewust naar organisatiecontexten waarin ruimte was om mijn eigen vragen als 
onderzoeker in te brengen en mijzelf kritisch te laten bevragen in een proces van co-
creatie met anderen. Omdat ik als theologe weet dat een levensbeschouwing een 
belangrijke invloed heeft op de wijze waarop mensen handelen en oordelen, koos ik 
ervoor om het empirisch onderzoek uit te voeren in samenwerking met organisaties 
die zich profileren als humanistisch. Het humanistische gedachtegoed is gebaseerd op 
drie uitgangspunten: “(1) de vrijheid en zelfbestemming van het individu (‘de 
autonomie van het ik’), (2) de sociabiliteit van de mens in zijn gerichtheid op unieke, 
onvervangbare anderen (‘de finaliteit van het jij’) en (3) de gelijkheid van alle mensen 
(‘de universaliteit van het zij’)” (definitie van Todorov, geciteerd door Derkx, 2010, p. 
47). Het humanisme is één van de weinige levensbeschouwingen waarin macht niet 
wordt verbonden met een hogere instantie die invloed uitoefent op mensen, maar met 
de eigen kracht en de vermogens die mensen zelf hebben. In verband met werk en 
samenwerking op het gebied van de zorg is dit belangrijk omdat deze organisaties 
expliciet de eigen verantwoordelijkheid, de gelijkwaardigheid en de verbondenheid van 
mensen als uitgangspunt nemen en als doel stellen39.  

Andere kennis 
Bij onderzoek vanuit het perspectief van normatieve professionalisering worden drie 
kennisvormen met elkaar verbonden: modus-één, modus-twee en modus-drie (zie ook 
§ 4.3.3). De eerste kennisvorm is die van het fundamentele wetenschappelijk 
onderzoek, gericht op universeel geldige kennis. Hierbij hoort onder andere het idee 
dat onderzoek methodisch herhaalbaar behoort te zijn en aan specifieke eisen moet 
voldoen met het oog op betrouwbaarheid en validiteit. In bijlage 1 staat een 
uitgebreide verantwoording van mijn empirisch onderzoek met betrekking tot deze 
aspecten. De tweede vorm van kennis betreft de ontwikkeling van efficiënte en 

                                                      
38 Hiermee zou ik in de “is-ought” valkuil trappen (vgl. Pols, A.J., 2014, p. 178).  
39 Op de website van één van de twee organisaties staat letterlijk: “In het humanisme is het belangrijk dat 
iedereen gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Iedereen mag meedoen in de samenleving. Het 
humanisme gaat ervan uit dat mensen zoveel mogelijk zelf doen. Dat vinden wij belangrijk in de zorg van 
onze cliënten.” http://www.humanitas-dmh.nl/over-humanitas-dmh/humanitasdmh/ 



36 

effectieve oplossingen voor concrete problemen in specifieke praktijken. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van modus-één kennis en is sprake van afstemming tussen 
wetenschap c.q. theorie en praktijk. Een bekend voorbeeld van dit soort onderzoek is 
actieonderzoek (Migchelbrink, 2007); een deel van mijn empirische onderzoek was 
expliciet gebaseerd op deze aanpak (zie § 8.2.1). In de derde kennisvorm wordt 
expliciet ruimte gemaakt en gevraagd voor existentiële en morele vragen van personen 
die betrokken zijn bij de kennisontwikkeling; vragen die te maken hebben met de 
organisatorische en maatschappelijke (en globale) context. Dit heeft ook een politieke 
dimensie, omdat er (werk)vormen moeten worden gevonden om om te gaan met 
confrontaties en conflicten. Met name uit deze derde vorm van kennisontwikkeling 
blijkt de andere insteek van mijn onderzoek ten opzichte van de empirische ethiek. 
Pols (2013) pleit voor het ontwikkelen van praktische kennis, door het bewerken van 
ervaringen van professionals en van patiënten en cliënten. Met de opmerking dat de 
uitspraken van patiënten en cliënten niet moeten worden beschouwd als “onfeilbare 
waarheidsclaim(s)” maar als “kennis die falsifieerbaar moet zijn” (Pols, A.J., 2013, p. 
76) lijkt zij binnen het modus-twee denken te blijven. Toch zou zij graag de 
getuigenissen van patiënten en cliënten verder willen analyseren en willen 
onderzoeken hoe praktijken waarin patiëntenkennis wordt gegenereerd kunnen 
worden ontwikkeld en verbeterd. Ze stelt voor om onderzoeksmethoden te gebruiken 
die flexibel zijn en in praktijken zelf plaats vinden. De onderzoeker komt in dit 
voorstel echter alleen in beeld als iemand die iets te weten wil komen over een object 
van onderzoek. Het doel van dat onderzoek heeft weliswaar een morele connotatie 
(het gaat erom goed te (leren) leven met ziekte en beperkingen), maar de persoonlijke 
of professionele drijfveren van de onderzoeker blijven buiten beschouwing. Bij 
modus-drie onderzoek verschijnt de onderzoeker zelf wel expliciet in het onderzoek. 
Als iemand die vanuit een geraaktheid een belang stelt en een appèl doet, maar die 
zich er ook van bewust is dat hij niet de waarheid in pacht heeft. Dat betekent dat dit 
soort onderzoek gepaard gaat met vallen en opstaan, met wrijving en spanning, tussen 
en ín mensen. Dat betekent ook dat in dit soort onderzoek een complexiteit aan het 
licht komt die niet altijd te verwoorden is in bekende wetenschapstheoretische termen 
en onderzoekers aan de grenzen van de methodologie brengt. Onderzoekers nemen 
risico’s omdat ze zichzelf op het spel zetten in een politiek spanningsveld, maar ze 
nemen deze risico’s voor lief40. Als het gaat om kennisontwikkeling is dit soort 
onderzoek niet waardenvrij: afhankelijk van de context en de vraagstelling zijn 
(ethische en esthetische) waarden even relevant als feiten. Objectiviteit is in dit soort 
onderzoek geen tegenstelling van subjectiviteit; het heeft veeleer te maken met “het 
streven om recht te doen aan het object van onderzoek of om trouw te zijn aan het te 
bestuderen fenomeen” (Sools, 2010, p. 56) en “het laten spreken van het ‘object’” 
(Nap, 2012, p. 234). Ervaringsverhalen en gezamelijke reflectie zijn uitermate geschikt 
om contextgebonden kennis te expliciteren en over te dragen; zo wordt ook de kennis 
van andere betrokkenen in een concrete context uitgebreid. In dit opzicht vertoont 
onderzoek vanuit de invalshoek van normatieve professionalisering overeenkomsten 
met de responsieve methodologie, zoals ontwikkeld door Guba en Lincoln (1989), die 
in ons land onder andere door Abma en Widdershoven (2010, 2006) en de groep 
                                                      
40 Amor complexitatis (zie Kunneman, 2013a, 2013b). 
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onderzoekers om hen heen wordt toegepast in onderzoek naar moreel beraad (zie 
hoofdstuk 7). Ook daar bepleit men “opwaardering van ervaringskennis en verhalen” 
(Abma & Widdershoven, 2006, p. 17) en is het de bedoeling om bij te dragen aan 
emancipatie en empowerment van stakeholders in de praktijk (Abma & 
Widdershoven, 2010). In deze benadering gelden vijf kwaliteitscriteria bij 
wetenschappelijk onderzoek. Deze criteria zijn ook van toepassing op mijn onderzoek. 
In de eerste plaats is overdraagbaarheid (‘transferability’) van de onderzoeksresultaten 
belangrijk: de onderzoeker moet anderen in staat stellen een onderzochte situatie te 
vergelijken met soortgelijke situaties. In de tweede plaats dient de onderzoeker zich 
bewust te zijn van hoe de waarnemingen en de conclusies in een onderzoek afhangen 
van (c.q. beïnvloed worden door) eigen aannames en interpretaties. Dit vraagt om 
voortdurende kritische reflectie. Hiervoor gebruikt men de term ‘dependability’. Het 
lijkt op wat anderen betrouwbaarheid noemen (zie ook Boeije, 2005, p. 149). In de 
derde plaats dient men ‘credibility’ na te streven. Dit heeft te maken met de 
geloofwaardigheid van het onderzoek en is vergelijkbaar met wat anderen interne 
validiteit noemen, omdat er onder andere wordt gerefereerd aan de kwaliteit van de 
relatie tussen onderzoeker en onderzochten, aan ‘member checks’ en aan het gebruik 
van meerdere methoden voor dataverzameling. In de vierde plaats is ‘confirmability’ 
van belang. Dit kan worden vertaald als overtuigingskracht; het vraagt om aandacht 
voor de aannemelijkheid van de argumentatie en de structuur van het onderzoek. 
Volgens Boeije (2005, p. 149) lijkt het op wat anderen objectiviteit noemen. Ten vijfde 
is ‘authenticity’, of “fairness” (zie Weidema, 2014, p. 204) van belang. Dit refereert aan 
de stellingname van de onderzoeker met betrekking tot het onderzochte onderwerp in 
termen van waarden zoals ‘empowerment’ en sociale rechtvaardigheid. Hoewel deze 
laatste kwaliteitseis niet “louter” (Boeije, 2005, p. 149) methodologisch van aard is41, is 
deze in verband met het onderwerp van mijn onderzoek uiterst relevant. Beschouwd 
vanuit de normativiteit die verweven is met mijn belang-stelling en die tot uiting komt 
in mijn onderzoeksvragen en in de praktische en wetenschappelijke doelen die ik 
nastreef (zie § 1.1), zou kunnen worden gesteld dat de validiteit van dit onderzoek, als 
poging tot verbinding van de drie verschillende kennismodi, mede samenhangt met de 
mate waarin ikzelf in mijn rol van ‘embedded ethica’ als moreel subject deel uitmaak 
van de methodologie42.  

 

1.4 Leeswijzer 
In het eerste deel van dit boek beschrijf ik het resultaat van de theoretische en 
filosofische verkenning die ik uitvoerde om het concept ‘co-creatie van goede zorg’ te 
ontwikkelen. Ik onderzocht gedachten over de betekenis van zorg voor het leven en 
samenleven van mensen van de politicologe Tronto (hoofdstuk 2) en van de filosoof 
Ricœur (hoofdstuk 3). Ik geef de gedachtegang van beide auteurs weer in een 

                                                      
41 Overigens kan hetzelfde ook gezegd worden over het criterium van overdraagbaarheid, omdat daarbij 
de lezer bepalend is (zie Maso & Smaling, 2004, p. 83). 
42 Nap (2012, p. 240) stelt: “De onderzoeker is zelf als moreel subject noodzakelijk onderdeel van de 
methodologie”. 
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uitgebreide beschrijving van enkele centrale teksten, afgewisseld met beschouwende 
paragrafen waarin ikzelf als normatieve professional reflecteer op de betekenis van de 
inhoud van die teksten. Dit heeft een tweeledig doel. Ten eerste kan ik zo laten zien 
dat het werk van deze twee denkers de basis vormt voor het theoretische concept ‘co-
creatie van goede zorg’. Ten tweede hoop ik hiermee een bijdrage te leveren aan het 
ontsluiten van het denken van deze twee auteurs voor mensen die werkzaam zijn in de 
beroepspraktijk van de zorg en het sociaal werk, omdat het waardevolle inzichten 
bevat voor deze praktijk. In hoofdstuk 4 ga ik in op de elementen uit de 
theorievorming over normatieve professionalisering die relevant zijn met betrekking 
tot het concept ‘co-creatie van goede zorg’ (onder andere het denken over 
vakmanschap van Sennett en de theorie over co-creatie in organisaties van Wierdsma). 
In hoofdstuk 5 vat ik de hoofdlijnen uit de voorgaande drie hoofdstukken samen en 
verbind ik de belangrijkste inzichten met elkaar, waardoor duidelijk wordt wat ik 
versta onder ‘co-creatie van goede zorg’. 

Het tweede deel start met de beschrijving van de resultaten van een empirisch 
deelonderzoek in een zorgorganisatie en een organisatie voor maatschappelijk werk. Ik 
onderzocht daar, door middel van interviews, of belangrijke elementen uit het 
theoretische concept ‘co-creatie van goede zorg’ herkenbaar zijn in de opvattingen van 
professionals, cliënten, managers en beleidsmedewerkers over goede zorg en goed 
werk (hoofdstuk 6). Vervolgens wijd ik twee hoofdstukken aan de vraag of en hoe ‘co-
creatie van goede zorg’ in de praktijk van de zorg en het sociaal werk kan worden 
bevorderd door middel van moreel beraad. In hoofdstuk 7 beschrijf ik het antwoord 
dat ik op deze vraag vond door literatuurstudie. Hoofdstuk 8 is gewijd aan de 
resultaten van twee empirische deelonderzoeken naar de betekenis van moreel beraad 
in de praktijk, waarbij het concept ‘co-creatie van goede zorg’ fungeerde als 
theoretisch kader. Een groot deel van dit hoofdstuk gaat over de uitkomsten van een 
grondige inhoudsanalyse van 87 verslagen van moreel beraad in tien organisaties voor 
zorg en sociaal werk; een klein deel over de opbrengst van drie focusinterviews naar 
aanleiding van een praktijkopdracht moreel beraad voor verpleegkundig specialisten in 
opleiding.  

Tenslotte beschrijf ik in hoofdstuk 9 mijn bevindingen, in de vorm van een korte 
conclusie waarin ik antwoord geef op de centrale vraagstelling, gevolgd door een 
kritische terugblik op het onderzoek. Ik sluit af met een beschrijving van de opbrengst 
(belangrijke inzichten, aanknopingspunten en aanbevelingen voor theorie en praktijk). 

  



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deel I 
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2 Goede zorg (het denken van Tronto) 
 

2.1 Inleiding 
Het werk van de Amerikaanse politicologe Joan Tronto is om meerdere redenen een 
geschikt startpunt voor de zoektocht naar antwoorden op de ethische vragen die 
mensen in de praktijk van de zorg en het sociaal werk stellen. In de theorie die Tronto 
ontwikkelde gaat het namelijk zowel over het werk dat in deze organisaties wordt 
verricht (zorg geven) als over de vraag wat er moet gebeuren om dit werk (het zorgen) 
goed te kunnen doen, in organisaties en instituties. Haar boek Moral Boundaries. A 
Political Argument for an Ethic of Care (1993) wordt wereldwijd, door wetenschappers die 
zich bezighouden met de verschijnselen ‘zorg’ en ‘zorgen’ en de implicaties van deze 
verschijnselen voor de theorievorming over moraal, genoemd als het meest belangrijke 
(Olthuis, Kohlen, & Heier, 2014). Ook Nederlandse bio-ethici verbonden het 
gedachtegoed dat Tronto in dit boek presenteerde met hun eigen denken over ethiek 
in de zorgpraktijk (Manschot & Verkerk, M.A., 1994; van Heijst, 2005; van Nistelrooy, 
2008; van Thiel & van den Hoven, 1999; Widdershoven, 2000) (zie ook Tronto, 2014, 
p. 19). Omdat wat deze ethici schreven (en vertelden43) zeer herkenbaar was voor 
zorgprofessionals kreeg de zorgethische visie ook op de werkvloer bekendheid. 
Daarbij valt op dat met name Tronto’s visie op zorg als een proces, bestaand uit vier 
fasen met bijbehorende ethische kwaliteiten, vaak wordt genoemd. Ook haar 
opvatting over autonomie en kwetsbaarheid krijgt in publicaties veel aandacht. De 
politieke implicaties van haar denken, over wat er nodig is voor een rechtvaardige 
verdeling van zorgverantwoordelijkheden in organisaties en instituties, zijn echter veel 
minder breed opgepakt. Dit element – dat Tronto later nader uitwerkte in het artikel 
‘Creating Caring Institutions’ (2010) en in het boek Caring Democracy. Markets, Equality 
and Justice (2013) – is uiterst relevant met betrekking tot de ethische vragen waarmee 
medewerkers en managers in organisaties voor zorg en sociaal werk worden 
geconfronteerd. In dit hoofdstuk, dat qua opbouw de chronologische – en logische – 
volgorde van de hierboven genoemde drie publicaties weerspiegelt, beschrijf ik eerst 
Tronto’s opvattingen over zorg en goede zorg; daarna volg ik haar gedachtengang 
over hoe goede zorg in organisaties en in de samenleving gerealiseerd zou moeten 
worden. De laatste paragraaf bestaat uit een slotbeschouwing waarin ik de hoofdlijn 
van Tronto’s denken kort samenvat en reflecteer op de aspecten uit haar Ethic of Care 
die belangrijk zijn in verband met het beantwoorden van ethische vragen in de zorg en 
het sociaal werk. Aan het eind van deel I (in hoofdstuk 5) laat ik zien hoe dit denken 
de basis vormt voor het concept ‘co-creatie van goede zorg’. 

 

                                                      
43 Er was in 2002 veel belangstelling voor de inleiding van Marian Verkerk op het symposium “Van 
regelethiek naar zorgethiek”, georganiseerd door het Landelijk Bureau Ethiek in de Zorg in Utrecht. 
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2.2 Zorg en goede zorg 
Tronto besloot zich bezig te gaan houden met politieke theorie omdat zij dacht dat dit 
haar zou helpen om de wereld waarin zij leefde – de Verenigde Staten in de tijd van 
strijd tegen vrouwenonderdrukking, racisme en Vietnam – te begrijpen. Ze hoopte dat 
de ontwikkeling van politieke theorie zou kunnen bijdragen aan begrip voor en actie 
tegen alle onrechtvaardigheden in de wereld. Daarbij koos ze zorg als een centraal 
concept omdat dit volgens haar bruikbaar is om verschillende vormen van 
onrechtvaardigheid in beeld te brengen en te analyseren. Zorg is een geschikt 
uitgangspunt voor “our account of what moral life should be” (Tronto, 1993, p. x), 
omdat het is “what most people spend their lives doing: caring for themselves, for 
others and for the world” (ibidem). Bovendien is het denken over zorg verweven met 
bestaande machtsstructuren en ongelijkheid tussen mensen. Door kritisch te kijken 
naar de betekenis van zorg in de samenleving komen volgens Tronto vanzelf vragen 
aan de oppervlakte die te maken hebben met sekseverschillen en andere categorieën 
die het sociale leven structureren, zoals ras en klasse. Historisch gegroeide morele 
grenzen44 maken dat de belangen en activiteiten van “outsiders” (Tronto, 1993, p. 20) 
onzichtbaar blijven in de maatschappij. Daardoor is er onrechtvaardigheid en 
ongelijkheid. Zo legt Tronto een verbinding tussen politiek en ethiek. Ze distantieert 
zich van feministische denkers die de term Ethic of Care expliciet verbonden met de 
manier waarop vrouwen moreel redeneren en handelen (Gilligan, 1985; Held, 2006)45. 
Want hoewel haar denken wortelt in het feminisme ontkent ze dat er zoiets bestaat als 
een “gendered ‘women’s morality’” (Tronto, 1993, p. 20; zie ook Tronto, 2014, pp. 
11-12). Volgens haar draait de vraag niet om het verschil tussen mannen en vrouwen, 
maar om de manier waarop men denkt over moraliteit. Zorg is daarbij een 
sleutelbegrip.  

2.2.1 Vier fasen met bijbehorende ethische elementen 
Tronto ontwikkelde samen met Fisher in 1991 een definitie van zorg waarin tot uiting 
komt dat zorg meer is dan interesse of belangstelling hebben in iets of iemand: caring 
is “a species activity that includes everything that we do to maintain, continue, and 
repair our ‘world’ so that we can live in it as well as possible” (Tronto, 1993, p. 103)46. 
Volgens Tronto en Fisher impliceert zorgen ook: “reaching out to something other 
than the self” en “it will lead to some type of action” (Tronto, 1993, p. 102). Zorg is 
dus in deze visie geen product, maar een actief proces. Het bestaat uit vier “analytically 
                                                      
44 Tronto onderscheidt drie ‘moral boundaries’: een grens tussen moraliteit en politiek, gebaseerd op de 
overtuiging dat het om volstrekt gescheiden en onderscheiden werelden gaat, die zo min mogelijk met 
elkaar te maken (zouden moeten) hebben;  de “moral point of view”-grens, die vereist dat morele 
oordelen gevormd worden vanuit een standpunt dat afstandelijk en onpartijdig – of: ongeïnteresseerd 
(‘disinterested’ Tronto, 1993, p. 9) – is; en de grens tussen het publieke en het privéleven. 
45 Tronto koos expliciet positie in het debat – waaraan “much ink has been spilled” (Tronto, 2014) – dat 
ontstond in de jaren ’80 van de vorige eeuw naar aanleiding van onderzoek naar verschillen in de morele 
oordeelsvorming van mannen en vrouwen (Gilligan, 1985) door te stellen dat ‘a theory of care’ en ‘a 
theory of justice’ complementair zijn (Tronto, 1993, pp. 166-167). 
46 “Een specifieke activiteit die alles omvat wat wij doen om onze ‘wereld’ zo in stand te houden, te 
continueren en te herstellen dat we daarin zo goed mogelijk kunnen leven” (vertaling van Henk Manschot 
en Marian Verkerk, 1994, p. 105). Maar “a species activity” zou ook vertaald kunnen worden als “een 
activiteit van de menselijke soort”.  
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separate, but interconnected, phases” (Tronto, 1993, pp. 105-106). De eerste is caring 
about: je ergens iets van aantrekken, oog hebben voor situaties waar zorg nodig is. Dan 
komt taking care of: ergens voor zorgen, ervoor zorgen dat er iets gebeurt. Vervolgens is 
er care-giving: de activiteit van het concrete (ver)zorgen ofwel het zorg geven. Tenslotte 
komt care-receiving: het ontvangen van de zorg. Hoewel het woordgebruik 
volgordelijkheid suggereert bedoelt Tronto niet dat het één chronologisch 
noodzakelijkerwijs vóór het ander komt. De vier genoemde ‘phases’ zijn “niveaus” of 
“dimensies” (Manschot & Verkerk, M.A., 1994, p. 106) die met elkaar verweven zijn. 
Als er één ontbreekt, is zorg niet compleet: de “four phases of care can serve as an 
ideal to describe an integrated, well-accomplished, act of care” (Tronto, 1993, p. 109).  

Bij deze vier fasen horen “ethical elements of care” (Tronto, 1993, p. 127). Dit zijn 
geen regels of principes, maar “specific moral qualities” (ibidem). Ze worden ook wel 
de kernwaarden van de zorgethische benadering genoemd: ‘attentiveness’ 
(aandachtigheid/betrokkenheid), ‘responsibility’ (verantwoordelijkheid), ‘competence’ 
(deskundigheid47) en ‘responsiveness’. Voor dit laatste zorgethische element is geen 
eenduidige Nederlandse vertaling voorhanden48. Manschot omschrijft het als “de 
bereidheid om eigen zorgbehoeften adequaat te interpreteren” (Manschot & Verkerk, 
M.A., 1994, p. 107). Bij sommige interpretaties van het begrip responsiveness ligt de 
nadruk op het antwoord van de zorgontvanger, ofwel de reactie die deze – expliciet of 
impliciet – geeft op de ontvangen zorg en het oordeel over de adequaatheid van die 
zorg dat daarin besloten ligt (van Nistelrooy, 2008). Daarbij worden ook woorden als 
ontvankelijkheid en wederkerigheid gebruikt. De zorggever moet open staan 
(ontvankelijk zijn) voor de signalen van de zorgontvanger en krijgt in ruil voor de 
gegeven zorg iets terug: bevestiging dat de gegeven zorg de juiste zorg is of 
(persoonlijke) waardering. Zo wordt er over en weer gegeven en ontvangen 
(wederkerigheid). Deze interpretatie brengt echter het risico met zich mee dat de 
meeste aandacht uitgaat naar de zorggever. Tronto zelf richt bij het vierde “moral 
moment” (Tronto, 1993, p. 134) in het zorgproces de aandacht echter ook expliciet op 
het perspectief van de zorgontvanger. Daarbij komt de kwetsbaarheid en de 
ongelijkheid die gepaard gaat met het ontvangen van zorg in beeld. Ze stelt niet alleen 
dat zorggevers zich dit moeten realiseren, maar ook dat het belangrijk is dat 
zorgontvangers zich bewust zijn van de zorg die zij zelf nodig hebben en van de 
kwetsbaarheid die dit met zich meebrengt. Hiermee geeft ze de zorgontvanger, die 
vaak beschouwd wordt als een passief object, ook een rol als actor. In deze zin zijn 
zorggever en zorgontvanger gelijkwaardig; maar niet gelijk. Tronto benadrukt dat 
responsiveness niet hetzelfde is als wederkerigheid: “responsiveness suggests a 
different way to understand the needs of others rather than to put ourselves into their 
position” (Tronto, 1993, p. 136). Ze refereert daarbij aan de theorie over morele 
ontwikkeling van Kohlberg. Hij verbond wederkerigheid – in navolging van Rawls – 

                                                      
47 Hoewel ook de term competentie in ons land de afgelopen jaren meer en meer in zwang gekomen is. 
Maar omdat aan dat woord in het beroepsonderwijs en ook in veel organisaties vooral een (onterechte) 
eenzijdige instrumentele gerichtheid kleeft, kies ik hier liever voor het woord deskundigheid. 
48 Vanwege de analogie met het woord ‘otherness’ (dat wordt vertaald met anders-zijn, zie Van Dale 
Groot woordenboek Engels-Nederlands) zou het kunnen worden vertaald als responsief-zijn. Maar 
omdat ik zo dicht mogelijk bij Tronto’s bedoeling wil blijven zal ik meestal het Engelse woord gebruiken.  
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met het vermogen om zich te verplaatsen in de positie van willekeurig welke ander als 
uitingsvorm van de groei naar morele volwassenheid. In dit soort rationele morele 
theorieën lijkt het mechanisme van wederkerigheid het probleem van het anders-zijn 
(de afstand tussen de zorggever en de zorgontvanger) op te lossen. Maar Tronto 
gelooft daar niet in want “there is no way to guarantee that … the moral actor will 
recognize all of the relevant dimensions of the other’s situation. The result is more 
likely to be an imposition of an incomplete understanding on the situation than a 
morally sensitive response” (Tronto, 1993, p. 144). We moeten er niet van uitgaan dat 
de ander net zo is als wij zelf. Het gaat er volgens Tronto juist om dat we de positie 
van de ander beschouwen vanuit het perspectief van die ander. Hiervoor is aandacht 
en betrokkenheid nodig; en zo wordt goed zichtbaar hoe de elementen van zorg 
onderling verweven zijn. Tronto distantieert zich uitdrukkelijk van morele 
referentiekaders waarin het uitgangspunt is dat mensen uitwisselbaar zijn; zij pleit er 
juist voor om het anders-zijn als uitgangspunt te nemen.  

4 fasen 4 morele kwaliteiten 
Caring about/zich ergens iets van aantrekken Aandachtige betrokkenheid 

Taking care of/ergens voor zorgen Verantwoordelijkheid  

Care-giving/zorg geven Competentie 

Care-receiving/zorg ontvangen Responsiveness 

 

2.2.2 Vijf cruciale aspecten 
Hoewel de Fisher/Tronto-definitie van zorg niet bedoeld was als een normatief 
concept, in de zin van een omschrijving van wat goede zorg is of zou moeten zijn,  
kan deze definitie wel gebruikt worden als richtinggevend kader49. Daarnaast noemt 
Tronto expliciet vijf cruciale aspecten die nodig zijn voor ‘Caring Well’ (Tronto, 1993, 
pp. 108-110). Hoewel deze vijf aspecten veel minder bekend zijn geworden dan 
bovengenoemde vier fasen (Gallagher, 2014, p. 136) zijn ze uiterst relevant met 
betrekking tot de ethische vragen die zich dagelijks voordoen in organisaties voor zorg 
en sociaal werk.  

Ten eerste moet zorg worden begrepen als een praktijk, die ‘genesteld’ is in andere 
praktijken50. Het is een wisselwerking van denken en actie, in nauwe samenhang, 
gericht op het bereiken van een doel: “Providing an integrated, holistic way to meet 
concrete needs” (Tronto, 1993, p. 109). Tronto gebruikt het woord ‘practice’ om aan 
te geven dat ze zorg niet wil beschouwen als de toepassing van een principe dat 
afgewogen kan worden tegen andere principes zoals veel bio-ethici in navolging van 
Beauchamp en Childress (1994) deden. Ook ziet ze zorg niet als een dispositie of een 
emotie zoals bijvoorbeeld Noddings (zie Held, 2006). Want als zorg geassocieerd 

                                                      
49 “… indeed, the Fisher/Tronto concept works as well to describe bad or dysfunctional care as to 
describe good care” (Tronto, 2013, p. 24). 
50 “Caring practices can be nested in several ways” (Tronto, 2013, p. 21). Het onderhouden van medisch 
gereedschap is bijvoorbeeld een zorgpraktijk die past binnen de medische praktijk waarbinnen dat 
gereedschap wordt gebruikt en die past weer binnen de bredere praktijk van het nastreven van 
gezondheid. 
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wordt met emoties, ligt het risico op de loer dat het gesentimentaliseerd en 
geprivatiseerd wordt (Tronto, 1993, p. 118). Zo positioneerde Tronto zichzelf ten 
opzichte van het dominante analytische filosofische denken en distantieerde ze zich 
tegelijkertijd van het denken over zorg van sommige feministische filosofen (zie ook 
Tronto, 2014, pp. 12-13). Het denken over zorg als een praktijk voorkomt dat zorg 
wordt geïdealiseerd, omdat het impliceert dat de gehele context van die praktijk wordt 
meegenomen in de gedachtengang51. Zorg brengt echter, zelfs wanneer de vier fasen 
in het zorgproces goed geïntegreerd zijn, ook vaak conflict met zich mee. Een 
verpleegkundige kan bijvoorbeeld een ander idee hebben over wat goede zorg is voor 
een bepaalde patiënt dan de dokter; de managers en beleidsmakers die bepalen hoe en 
aan welke zorgbehoeften tegemoet gekomen wordt staan vaak ver van het primaire 
zorgproces af waardoor ze keuzen maken die door zorgverleners (en zorgontvangers) 
niet begrepen worden en een zorgverlener kan ook in conflict komen omdat de zorg 
voor zichzelf niet strookt met de zorg voor de zorgvrager52. Hoe zorgverleners 
omgaan met deze conflicten beïnvloedt de kwaliteit van de zorg. Dit is het tweede 
cruciale aspect. Ten derde is zorg zowel particulier als universeel. Hiermee bedoelt 
Tronto dat wat verstaan wordt onder adequate zorg cultureel bepaald is en per groep 
(klasse, kaste, gender) kan verschillen, terwijl zorg tegelijkertijd ook universeel deel 
uitmaakt van het menselijk leven: “all humans have needs that others must help them 
meet” (Tronto, 1993, p. 110). Ten vierde zijn er om goede zorg te realiseren altijd 
hulpbronnen nodig (materiaal, tijd, vaardigheden) en vaak zijn deze schaars. De 
beslissing over welke hulpbronnen ingezet worden voor welke zorgbehoeften is een 
wezenlijke politieke kwestie. Het vraagstuk van de hulpmiddelen wordt nog extra 
gecompliceerd doordat er conflicten zijn ten aanzien van de vraag wat goede zorg is 
en omdat er culturele verschillen zijn. Zo beschouwd is het waarschijnlijk dat het 
ideaal van een geïntegreerd zorgproces zelden bereikt zal worden. Toch is dit ideaal – 
de integratie van de vier fasen in het zorgproces – volgens Tronto het vijfde cruciale 
aspect van goede zorg. 

5 cruciale aspecten van goede zorg 
Zorg moet begrepen worden als een praktijk. 

Zorg brengt conflict met zich mee; hoe gaat men hiermee om? 

Zorg is zowel particulier als universeel: goede zorg kan voor iedereen iets anders zijn 
maar iedereen heeft zorg nodig. 

Voor het realiseren van zorg zijn altijd hulpbronnen nodig; hoe zijn deze verdeeld? 

Zijn de vier fasen in het zorgproces goed geïntegreerd? 

                                                      
51 Een praktijk kan worden omschreven als “een geheel van samenhangende handelingen. De samenhang 
is vaak gebaseerd op een doel, waaraan de afzonderlijke handelingen zin en waarde ontlenen” 
(Vorstenbosch, 2005, p. 23). Tronto (2014) verwijst naar twee verschillende manieren om over ‘practice’ 
te denken: een meer conservatieve benadering die gebaseerd is op MacIntyre en de Aristotelische traditie 
en een meer kritische die geïnspireerd is op het werk van Wittgenstein waarbij zij zelf aansluit en die ook 
zichtbaar wordt in het werk van Margaret Urban Walker en Sarah Ruddick (Tronto, 2014, p. 13). Toch 
zou het belang dat Tronto hecht aan het opvatten van zorg als praktijk volgens Gallagher (2014, p. 136) 
ook verbonden kunnen worden met MacIntyre, vanwege de sterke ethische ‘underpinning’ die beide 
gemeenschappelijk hebben. 
52 Vanwege het feit dat Tronto dit soort voorbeelden gebruikt is het eigenlijk niet vreemd dat de Ethic of 
Care geassocieerd wordt met een ethiek van de zorg(sector). 
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2.2.3 Wat is geen goede zorg 
Ook uit Tronto’s beschrijving van wat geen goede zorg is53 kan worden afgeleid wat zij 
goede zorg vindt. Ten eerste ontstaan er problemen wanneer niet duidelijk is in welke 
zorgbehoeften voorzien moet worden. Om onderscheid te kunnen maken tussen meer 
en minder urgente zorgbehoeften is een ‘theory of justice’54 nodig. Maar ook: 
helderheid over wat behoeften precies zijn en over hoe strijdige behoeften geëvalueerd 
kunnen worden. Het is een probleem wanneer behoeften te abstract geïnterpreteerd 
worden. Want zelfs als het mogelijk zou zijn om een aantal universele zorgbehoeften 
te formuleren, zoals bijvoorbeeld de eerste levensbehoeften55, dan nog is de manier 
waarop in die behoeften wordt voorzien afhankelijk van culturele, technologische en 
historische omstandigheden. Een ander risico is gelegen in het denken over behoeften 
in termen van producten, omdat dan het gevaar bestaat dat er alleen aandacht is voor 
‘caring about’ en ‘taking care of’ terwijl het geven en ontvangen van zorg buiten beeld 
blijft, evenals degenen die hier actief bij betrokken zijn. En dat versterkt ongelijkheid 
tussen mensen. Tronto pleit dan ook voor het betrekken van zorggevers, 
zorgontvangers en zorgdragers – degenen die ervoor zorgen dat er zorg gegeven 
wordt, “those who take care of” (Tronto, 1993, p. 139) – bij het interpreteren van 
behoeften. Volgens haar kan dit “only in a democratic process where recipients are 
taken seriously” (ibidem). Echter, ook wanneer zorgbehoeften te concreet begrepen 
worden ontstaan er problemen. Want dan zouden mensen teveel aandacht kunnen 
hebben voor hun eigen behoeften en onvoldoende voor die van anderen, niet alleen 
op individueel niveau, maar ook op het niveau van groepen (rijk versus arm, het 
Westen versus de rest van de wereld). Ter voorkoming hiervan stelt Tronto voor om 
de inzichten die Sen en Nussbaum presenteren in de ‘capabilities approach’56 te 
gebruiken in de context van de zorgethiek. Een tweede soort problemen hangt samen 
met de afstand, die er al dan niet is, tussen zorggever en zorgontvanger. Als er te 
weinig afstand is tussen zorggever en zorgontvanger kan dit leiden tot het sublimeren 
van behoeften of tot woede bij de zorggever wanneer diens eigen behoeften in de knel 
komen. Het risico bestaat dat sommige mensen te veel zorg geven of zichzelf meer 
opofferen dan anderen. Het is moeilijk om niet té betrokken te raken bij anderen en 
het zorgproces van een afstand te blijven bekijken. Dit vraagt om “a non-idealized 
knowledge of self and others” (Tronto, 1993, p. 141). Ook dreigt het probleem van 
parochialisme: als degene die zorgt de noden die zich voordoen in haar of zijn eigen 
omgeving op de eerste plaats stelt en de mensen uit die omgeving voortrekt, treedt 
partijdigheid op. De behoeften van degenen die verder weg zijn blijven dan te veel op 
afstand. Wanneer er wel afstand is tussen zorggever en zorgontvanger, bestaat het 

                                                      
53 In de paragraaf “Moral Dilemmas in the Practice of Care” (Tronto, 1993, pp. 137-147). 
54 In tegenstelling tot sommige andere zorgethici wijst Tronto het denken over ethiek in termen van 
rechtvaardigheid niet af; zij stelt dat de Ethic of Care en de Theory of Justice complementair zijn, en dat 
“a theory of justice is necessary to discern among more and less urgent needs” (Tronto, 1993, p. 138). Ze 
stelt echter ook dat zo’n theorie “is probably different from most current theories of justice” (ibidem en 
Tronto, 1993, hoofdstuk 5 noot 24). 
55 Voedsel, water, lucht en bescherming tegen de elementen. 
56 Tronto verwijst naar een tekst van Nussbaum zonder daar een jaartal bij te noemen; Nussbaum en Sen 
hebben, samen en apart (ook na het verschijnen van Tronto’s boek) regelmatig over de capabilities 
approach gepubliceerd (Nussbaum, 2011b; Sen, 2006). 
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risico dat degenen die indirect zorg ontvangen beschouwd gaan worden als ‘anderen’; 
soms gaat het zelfs zo ver dat die anderen dan ook nog de schuld krijgen van het feit 
dat ze zorg nodig hebben57. Tronto verbindt de notie van ‘anders-zijn’ (otherness) met 
de ongelijkheid die inherent is aan de zorgrelatie. Ze stelt dat de vraag hoe anderen te 
behandelen zonder dat vervreemding optreedt ook vanuit het standpunt van de Ethic 
of Care een serieus probleem blijft. Aan de ongelijkheid in een zorgrelatie kleeft 
daarnaast het risico van paternalisme – en maternalisme (Tronto, 1993, p. 170) – 
wanneer degene die zorg geeft van mening is dat zijn/haar opvatting over hoe de 
zorgbehoefte het best vervuld kan worden de enig juiste is en de zorgontvanger wordt 
behandeld als een kind. Dit leidt ertoe dat degenen die zorg ontvangen hun autonomie 
en gevoel van onafhankelijkheid kwijtraken. Het is ook niet goed als de zorgbehoeften 
van mensen met meer macht belangrijker worden geacht (en beter worden vervuld) 
dan die van degenen met minder macht. Dit hangt vaak samen met het feit dat 
mensen in meer bevoorrechte posities niet eens in de gaten hebben (c.q. geen 
aandacht hebben voor) wat de zorgbehoeften van mensen in minder bevoorrechte 
posities zijn. Tronto introduceert in dit verband het begrip “privileged irresponsibility” 
(Tronto, 1993, p. 146)58. Hoewel Tronto erkent dat al deze problemen moeilijk op te 
lossen zijn, is ze van mening dat een morele theorie die ze erkent te prefereren is 
boven een morele theorie waarin bovengenoemde problemen niet eens zichtbaar zijn, 
omdat het uitgangspunt is dat alle mensen gelijk zijn. 

Geen goede zorg 
Als niet duidelijk is in welke zorgbehoeften moet worden voorzien. 

Als er te weinig afstand is tussen zorggever en zorgontvanger. 

Als er te veel afstand is tussen zorggever en zorgontvanger. 

 

2.3 Zorg in instituties 
Het artikel Creating Caring Institutions (2010) is in feite een nadere uitwerking van het 
gedachtegoed van Moral Boundaries, specifiek toegepast op institutionele zorg. Hoewel 
dit artikel in eerste instantie vooral concrete richtlijnen lijkt te geven voor het 
verbeteren van zorg in instellingen en (zorg)organisaties, kan er bij nader inzien ook 
uit worden opgemaakt dat Tronto zich hier richt op de bredere context van 
maatschappelijke instituties. Door de marktwerking wordt (in de Verenigde Staten net 
zoals in Nederland) sterk de nadruk gelegd op effectiviteit en klanttevredenheid bij het 
beoordelen van de kwaliteit van zorg. Tronto denkt echter dat het tevreden stellen van 
klanten niet hetzelfde is als het bieden van adequate zorg. Bij het organiseren van 
goede zorg is aandacht voor de politieke dimensie van zorg (‘politics’) belangrijk. Dit 
impliceert dat machtsrelaties (Tronto maakt onderscheid tussen competitie en 
overheersingsmacht) binnen en buiten de organisatie worden erkend, dat er debat en 

                                                      
57 Tronto noemt hier het – in de tijd dat zij Moral Boundaries schreef zeer actuele – voorbeeld van hoe er 
naar mensen met AIDS werd gekeken. 
58 In onderzoek van Bozalek e.a. die studenten van verschillende universiteiten in Zuid-Afrika tekeningen 
van hun eigen community lieten maken en vergelijken, wordt prachtig geïllustreerd hoe ‘privileged 
irresponsibility’ werkt: de meeste witte studenten hebben bijvoorbeeld geen idee dat veel zwarte studenten 
leven in huizen waar niet eens een wc is (Bozalek, 2014). 
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dialoog is en overeenstemming over een gemeenschappelijk doel. Verder moet erkend 
worden dat menselijke activiteiten particulier zijn en dat verschillende mensen 
verschillende voorkeuren hebben met betrekking tot hoe er in hun behoeften wordt 
voorzien (‘particularity and plurality’). Tenslotte moet er bewustzijn van – en discussie 
over – de doelen en de bedoelingen van zorg zijn (‘purposiveness’). Aan de inhoud 
van Moral Boundaries voegt dit artikel dus het element van debat en dialoog (over 
machtsverschillen, de verschillende visies op het doel van zorg en de verschillende 
middelen die mogelijk zijn om dat doel te bereiken) toe. In de context van 
organisaties, waarin mensen met verschillende achtergronden op verschillende posities 
samen werken aan het voorzien in zorgbehoeften, is dit een belangrijke toevoeging.  

2.3.1 Zeven waarschuwingstekens 
Tronto noemt in Creating Caring Institutions zeven waarschuwingstekens die kunnen 
wijzen op slechte institutionele zorg, dat wil zeggen: zorg waarbij een adequate 
verantwoording van macht, doel en pluraliteit ontbreekt. Het eerste kenmerk is de 
veronderstelling dat ongeluk de oorzaak is van de behoefte aan zorg, en dat mensen 
die zorg nodig hebben dus kwetsbaar zijn of afhankelijk59. Dit is een misvatting, want 
“in truth, all human beings require care, all the time” (Tronto, 2010, p. 163). Sommige 
mensen kunnen beter voor zichzelf zorgen dan andere, en er zijn ook mensen die 
anderen in kunnen huren om voor hen te zorgen. Maar zolang het beeld van de 
autonome carrièreman als ideale burger60 blijft bestaan, zullen degenen die 
zorgbehoeftig zijn gemarginaliseerd blijven. Het tweede kenmerk van slechte zorg in 
organisaties heeft te maken met het bepalen van zorgbehoeften. Wanneer al van 
tevoren vaststaat wat de behoeften van zorgontvangers zijn, is het risico groot dat er 
vergissingen en beschadigingen ontstaan bij de poging om in hun zorgbehoeften te 
voorzien. Niemand kan bepalen wat iemand anders nodig heeft, professionals kunnen 
daarover andere opvattingen hebben dan zorgontvangers zelf en het is ook de vraag 
of filosofen “onpartijdige” observatoren zijn61. Zelfs een communicatieve ethiek62 
biedt volgens Tronto geen garanties voor een goede manier om zorgbehoeften te 
bepalen. Een derde kenmerk bestaat uit het beschouwen van zorg als een product of 
een dienst die gekocht kan worden in plaats van als een proces. Dit brengt, behalve 
het risico van vervreemding, ook het risico met zich mee dat er over zorg gedacht gaat 
worden in termen van schaarste en marktwerking. Volgens Tronto is dit een onjuiste 
manier van kijken naar zorg, want: “While it is true that care requires copious amounts 
of time, it is not the case that to increase care necessarily means that one decreases 
something else” (Tronto, 2010, p. 164). Het vierde kenmerk van slechte zorg in 
instituties is dat zorgontvangers bij het beoordelen van zorg buitengesloten worden 
omdat ze niet deskundig en afhankelijk zouden zijn. Het vijfde kenmerk bestaat eruit 
dat zorg versmald wordt tot alleen de fase van het geven van zorg, terwijl de aandacht 

                                                      
59 Zie ook Tronto 2014, p. 21, waar ze reageert op de interpretatie van haar werk door Franse zorgethici.  
60 Met betrekking tot dit beeld verwijst Tronto naar Walker (1999) en Knijn en Kremer (1997). 
61 Waar Tronto in Moral Boundaries (1993) nog suggereerde dat de ‘capabilities approach’ zoals ontwikkeld 
door Sen en Nussbaum wellicht bruikbaar zou kunnen zijn bij het bepalen van zorgbehoeften, zet ze daar 
in dit artikel een vraagteken bij. 
62 Tronto refereert hier aan het werk van Selma Sevenhuijsen (Knijn & Sevenhuijsen, 1998). 
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voor zorgbehoeften en de verdeling van verantwoordelijkheden ook onmisbare 
elementen van het zorgproces zijn. Daardoor blijft de rol van degenen die deze taken 
uitvoeren in de organisatiecontext vaak onderbelicht. Een zesde kenmerk van slechte 
zorg in instituties is wanneer zorggevers organisatorische eisen ervaren als 
hindernissen voor zorg, in plaats van als ondersteuning. Hier verwijst Tronto expliciet 
naar klachten van zorgverleners over inadequate middelen en regels van het 
management die hen belemmeren in de uitvoering van de zorg. Het zevende en laatste 
kenmerk heeft te maken met de werkverdeling: wanneer de zorg verricht wordt door 
mensen die in de sociale rangorde lager gewaardeerd worden (op grond van hun 
klasse, ras, geslacht, kaste).  

Er is geen goede zorg in organisaties en instituties 
Wanneer mensen die zorg nodig hebben uitsluitend worden beschouwd als ongelukkige, 
kwetsbare en afhankelijke wezens. 

Wanneer bij het bepalen van zorgbehoeften geen rekening wordt gehouden met wat de 
zorgontvanger nodig heeft maar uitgegaan wordt van vaststaande behoeften. 

Wanneer zorg wordt beschouwd als een product in plaats van als een proces. 

Wanneer zorgontvangers bij het beoordelen van zorg buitengesloten worden omdat ze 
worden beschouwd als niet deskundig en afhankelijk. 

Wanneer er alleen maar aandacht is voor het geven van zorg en niet voor de zorgbehoeften 
en de verdeling van verantwoordelijkheden. 

Wanneer zorggevers organisatorische eisen ervaren als hindernissen voor zorg, in plaats van 
als ondersteuning bij hun werk. 

Wanneer zorggevers in de sociale rangorde een ondergeschikte positie hebben. 

 

2.3.2 De ideale situatie 
We zouden wensen, volgens Tronto, dat zorg in instituties de volgende kenmerken 
had: 

 Niemand zou in haar of zijn sociale mogelijkheden en kansen in het leven 
beperkt worden door kenmerken als gender, seksuele oriëntatie, ras of een 
opgelegde geloofsovertuiging; Tronto refereert hierbij aan het ideaal van 
‘inclusive citizenship’ en sociale cohesie. 

 Mensen zouden vrij zijn om zelf te kiezen met wie zij willen leven en met wie 
ze  verbintenissen willen aangaan. 

 Alle persoonlijke dienstverlening zou goed betaald worden (geen 
klasseverschillen). 

 Sociale instituties en praktijken zouden op zo’n manier georganiseerd zijn dat 
er plaats is voor kwetsbare en voor sterke mensen. Mensen zouden nadenken 
over de behoeften van anderen en iedereen zou het vermogen hebben om de 
eigen behoeften te formuleren en te kiezen hoe in die behoeften voorzien 
wordt. 

 Degenen die voor ons zorgen zouden blij zijn dat ze dat doen: zorg/zorgen 
zou de moeite waard zijn (op persoonlijk en economisch gebied). 

 We zouden niet volgens een standaardmodel verzorgd worden. 
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 Zowel het plezier over goede zorg als de frustraties over slechte zorg zouden 
erkend worden en we zouden onze oordelen over de ontvangen zorg kunnen 
delen met mensen die ze begrijpen. 

 We zouden niet zoveel zorgwerk moeten doen dat we geen tijd over hebben 
voor andere dingen. 

Uit de formulering van deze wensenlijst blijkt dat Tronto’s focus hier verder strekt 
dan alleen de context van organisaties: in feite beschrijft ze hoe de ideale samenleving 
eruit zou moeten zien. Maar vervolgens stelt ze dat in de realiteit zorg bijna nooit 
zonder problemen en conflicten is, zoals in Moral Boundaries ook al werd 
geconstateerd. Daarom zijn in zorgorganisaties en in zorgende instituties expliciete 
maatregelen nodig om conflicten op te lossen als die zich voordoen. Tronto noemt dit 
“an explicit locus for the needs-interpretation struggle … or a political space within 
which this essential part of caring can occur” (Tronto, 2010, p. 168)63. Het vraagt 
volgens haar om plattere organisaties met minder hiërarchie en een democratische 
overlegstructuur. Als concreet voorbeeld noemt ze thuiszorgmedewerkers, die 
verspreid over verschillende huishoudens werken. Zij zouden de ruimte moeten 
krijgen om hun notities te vergelijken, de vragen en problemen die ze tegenkomen te 
bespreken en inspraak te hebben in de manier waarop institutionele controle op hun 
werk wordt geïmplementeerd. Dit voorbeeld doet sterk denken aan hoe in Nederland 
in sommige organisaties64 al wordt gewerkt, maar in dit artikel klinkt het vooralsnog 
vooral als een ideaal. 

 

2.4 Zorg en democratie 
In het boek Caring Democracy. Markets, Equality and Justice (2013) borduurt Tronto voort 
op haar eerdere werk. Het bevat (deels letterlijk) dezelfde elementen als het in de 
vorige paragraaf besproken artikel. Ook verwijst Tronto naar het ‘Initial statement’ uit 
Moral Boundaries: “een moreel goed persoon zijn betekent, onder andere, dat iemand 
ernaar streeft om de zorgvragen die zich voordoen in zijn of haar leven te 
beantwoorden. Een samenleving die beoordeeld wil worden als een moreel 
bewonderenswaardige samenleving, moet, onder andere, op een adequate manier 
zorgen voor zorg voor zijn leden en zijn grondgebied”65 (Tronto, 1993, p. 126). 
Omdat Tronto gezien heeft dat de stelling die zij twintig jaar eerder verkondigde – 
“that the world would look very different if we put care at the center of our political 
lives” (Tronto, 2013, p. ix) – in de tussenliggende jaren nog niet heeft geleid tot een 
massabeweging om zorg te verbeteren, scherpt ze in dit boek haar punt nogmaals aan. 
Ditmaal door de relatie tussen democratie en zorg te her-denken vanuit de vraag hoe 

                                                      
63 Cursivering van Tronto. Ze verwijst hierbij naar Code (1995) die dit ‘rhetorical space’ noemde en 
Walker (1998) die schreef over een ‘moral space’.  
64 Bijvoorbeeld bij Buurtzorg. 
65 “To be a morally good person requires, among other things, that a person strives to meet the demands 
of caring that present themselves in his or her life. For a society to be judged as a morally admirable 
society, it must, among other things, adequately provide for care of its members and its territory” 
(Tronto, 1993, p. 126). 
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zorgverantwoordelijkheden in de samenleving eerlijker verdeeld zouden kunnen 
worden. Zo werkt ze de Ethic of Care om tot “a Feminist Democratic Ethic of Care” 
(Tronto, 2013, p. 29). Aan de visie op goede zorg als een proces bestaand uit vier 
fasen voegt dit boek een vijfde fase met een bijbehorende set morele kwaliteiten toe.  

2.4.1 Pleidooi tegen het neoliberalisme 
Een groot deel van het boek is gewijd aan wat er momenteel in westerse 
samenlevingen met betrekking tot zorg niet goed gaat. Tronto wijt dit aan het 
marktdenken van de dominante neoliberale ideologie, waardoor zorg geëconomiseerd 
is. In het neoliberalisme heerst het geloof dat de markt als institutie het best geschikt is 
om verschillen van mening op te lossen en hulpbronnen (waaronder zorg) te verdelen. 
Vrijheid wordt er opgevat als mogelijkheid om te kiezen. En daaruit volgt het idee dat 
samenlevingen het best werken wanneer ze rationele actoren in staat stellen om 
autonoom te kiezen op de markt. Het marktdenken belemmert volgens Tronto het 
zicht op hoe sociale structuren ongelijkheid creëren en in stand houden. Ten aanzien 
van zorg brengt dit een aantal problemen met zich mee.  

Een eerste probleem heeft te maken met de aanname dat samenlevingen bestaan uit 
autonome personen die in staat zijn om hun eigen belangen te behartigen op de markt. 
Tronto denkt echter dat dit een misvatting is. Zij stelt: “Human autonomy is an 
achievement, not a starting premise, and it is an achievement that requires many 
years” (Tronto, 2013, p. 125). De zorg voor mensen die nog niet (of niet meer) 
autonoom zijn, of dat nooit zullen worden, zoals gehandicapten, is in het 
neoliberalisme de verantwoordelijkheid van de familie; of anders zijn ze aangewezen 
op liefdadigheid. Een tweede probleem is de veronderstelling dat de partijen die elkaar 
ontmoeten op de markt om zaken te doen gelijk zijn. In haar eerdere werk merkte 
Tronto al op dat juist waar het zorg betreft de machtsverhoudingen vaak ongelijk zijn. 
Zeker wanneer het gaat om noodzakelijke zorg66: de zorggever bezit dan macht in de 
vorm van kennis of vaardigheden. Bij persoonlijke dienstverlening, zoals 
schoonmaakwerk of kinderoppas, bezit de zorgontvanger juist macht (bijvoorbeeld 
om voor een andere zorggever te kiezen). In beide gevallen wordt de kwaliteit van de 
uitwisseling op de markt bepaald door iets anders dan geld, maar de zakelijke taal die 
bij de markt hoort, verhult deze (vaak intieme en emotionele) aspecten. Bovendien 
worden in het marktdenken alle interacties tussen mensen opgevat als contracten, 
maar er is geen oog voor het feit dat de partijen die deze contracten met elkaar 
afsluiten hele ongelijke uitgangsposities kunnen hebben. Elke ongelijkheid wordt in 
toekomstige contracten herhaald67.  Zo ontstaan patronen die structurele ongelijkheid 
creëren en in stand houden. Het neoliberale idee dat elke nieuwe transactie met een 
schone lei begint is volgens Tronto een fictie. Dat personen hun eerdere 
levenservaringen (ook hun ervaringen met goede en slechte zorg) meenemen en 

                                                      
66 Tronto (2013, p. 22) verwijst hier naar het onderscheid dat Waerness (1984) maakte tussen drie soorten 
zorg: spontane zorg, noodzakelijke zorg en persoonlijke dienstverlening. 
67 Tronto geeft hier het voorbeeld van iemand die bij een eerste baan niet in staat is om te onderhandelen 
over een hoger loon en daardoor altijd minder zal blijven verdienen dan degene die een betere startpositie 
had. 
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daardoor ongelijk zijn, is echter irrelevant op de markt. De markt is namelijk alleen 
gericht op de toekomst en kijkt niet naar onrechtvaardigheid in het verleden, laat staan 
dat er ruimte is om eventuele onrechtvaardigheden te repareren68. Dit uitwissen van de 
temporele dimensie van het menselijk leven maakt het moeilijker om het over 
collectieve verantwoordelijkheid te hebben. Een derde probleem, dat in het verlengde 
ligt van het vorige, is dat niet alle partijen in gelijke mate beschikken over goede 
informatie. Dat is echter wel een voorwaarde om te kunnen onderhandelen op de 
markt, zeker wanneer het gaat om noodzakelijke en specialistische zorg. Een vierde 
probleem in het neoliberalisme is de nadruk op individuele verantwoordelijkheid. 
Daardoor functioneert het neoliberalisme als een “irresponsibility machine” (Tronto, 
2013, p. 61) die het onmogelijk maakt om publieke verantwoordelijkheid bespreekbaar 
te maken en de schuld voor bijvoorbeeld werkloosheid, armoede en andere zaken 
waar mensen last van kunnen hebben in het leven, bij de individuele burger legt. De 
nadruk op individuele verantwoordelijkheid heeft ook een “relationship-dissolving 
effect” (Tronto, 2013, p. 64). Het uitgangspunt dat mensen zelf in hun zorgbehoeften 
voorzien (bijvoorbeeld door een familie te stichten die voor ze zorgt of door zich te 
begeven op de markt van vraag en aanbod) leidt niet alleen tot parochialisme69 maar 
ook tot de impliciete veronderstelling dat wie niet in staat is om voor zichzelf te 
zorgen incompetent is70. Een vijfde probleem is de opvatting ‘tijd = geld’, want bij 
zorg is de tijdsdimensie een wezenlijk element van de zorgpraktijk71.  

2.4.2 Caring with 
Het neoliberalisme is volgens Tronto “From the standpoint of an ethic of care, … a 
disastrous worldview” (Tronto, 2013, p. 38). Het verhult dat mensen voor zorg van 
elkaar afhankelijk zijn en leven “in a global society and on an increasingly fragile 
planet” (Tronto, 2013, p. xiv). Zorg vereist een praktijk waarin burgers nadenken over 
hun verantwoordelijkheden ten opzichte van zichzelf en anderen. Tronto noemt dit 
“caring with” (Tronto, 2013, p. x) en voegt het als een vijfde fase toe aan haar visie op 
zorg. In Moral Boundaries verbond ze met elke fase een ethische kwaliteit; hier stelt ze 
dat met betrekking tot ‘caring with’ in een democratische samenleving een “additional 
set of qualities” (Tronto, 2013, p. 35) nodig is. Het werk van Sevenhuijsen72 is hierbij 
haar inspiratiebron. Sevenhuijsen vindt pluraliteit, communicatie, vertrouwen en 
respect nodig voor het omgaan met de morele complexiteit van afhankelijkheid, 
kwetsbaarheid en anders-zijn. Tronto vat dit samen onder de noemer: solidariteit. 
Vervolgens plaatst ze een kanttekening bij het gebruik van de term ‘kwaliteiten’, 

                                                      
68 En het herstellen van onrechtvaardigheid uit het verleden omvat meer dan alleen opnieuw beginnen, zo 
stelt Tronto onder verwijzing naar Walker (2007). 
69 Partijdigheid die maakt dat mensen vooral zorgen voor hun eigen groep (zie Moral Boundaries). 
70 En dan kan het publiek c.q. de staat voor hen bepalen wat goed is. 
71 Zorg bestaat uit tijd doorbrengen met iemand, luisteren naar verhalen, iemand observeren; “spending 
time itself [is] a part of the activity” (Tronto, 2013, p. 121). Zie ook Verbeek (2011). 
72 Sevenhuijsen paste al in 1996 de zorgethische visie van Tronto toe binnen het Nederlandse politieke 
domein (Sevenhuijsen, 1996, 1999). 
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omdat dit kan leiden tot de misvatting dat zorgethiek een soort deugdethiek is73. Deze 
misvatting zou wel eens de oorzaak kunnen zijn van het feit dat in Nederlandse 
(zorg)organisaties de politieke en organisatorische boodschap van de Ethic of Care 
nauwelijks wordt gehoord. Wanneer de nadruk wordt gelegd op kwaliteiten, lijkt alsof 
het gaat om de (individuele) prestatie van de zorggever, terwijl het in de zorgethiek – 
als ethische en politieke theorie – juist gaat om wat er gebeurt in relaties tussen 
mensen.  

5 fasen 5 morele kwaliteiten 
Caring about Aandachtige betrokkenheid 

Taking care of Verantwoordelijkheid  

Care-giving Competentie 

Care-receiving Responsiveness 

Caring with Solidariteit 

 

2.4.3 Democratische politieke visie 
Vaak wordt zorg in politieke theorieën beschouwd als een attitude of een dispositie74. 
Hierdoor blijft de aandacht volgens Tronto echter gericht op het zorgende subject en 
is niet zichtbaar dat een zorgende attitude ontstaat in een zorgende praktijk. In haar 
theorie is dit juist een belangrijk element. Daarnaast onderscheidt het ontologische 
uitgangspunt van haar zorgethiek zich van dat van andere politieke theorieën. Veel 
politieke theorieën zijn gebaseerd op het standpunt dat burgers autonome actoren 
zijn75. Afhankelijkheid is dan een gebrek of een probleem. Volgens Tronto bestaat de 
wereld echter niet uit onafhankelijke individuen maar uit mensen, van nature 
kwetsbare en fragiele wezens, die in relaties met andere mensen leven. Zij kunnen zich 
ontwikkelen, van afhankelijke tot autonome wezens, dankzij relaties waarin gezorgd 
wordt voor degenen die zorg nodig hebben. Waar gelijkheid in andere democratische 
theorieën wordt uitgelegd als het hebben van gelijke kansen of gelijke rechten, stelt 
Tronto dat alle burgers in ieder geval gelijk zijn in het zorgontvanger-zijn. Dit 
betekent, zoals we in Moral Boundaries al zagen, niet dat zij allemaal dezelfde 
zorgbehoeften hebben en ook niet dat iedereen evenveel zorg nodig heeft. Het 
betekent wel dat “being needy” (Tronto, 2013, p. 29) een algemeen menselijke 
kwaliteit is en “meeting needs … a feature of the life of each and every human” 
(ibidem). De fundamentele overeenkomst tussen alle mensen is dat zij allemaal 
zorgontvanger zijn en (vaak tegelijkertijd) ook gevers van zorg omdat zorg voor elkaar 
geen gevolg is van altruïsme, maar voortkomt uit een natuurlijke impuls (Tronto, 

                                                      
73 Deze misvatting komen we soms tegen in lesboeken (de Brabander, 2011; Rothfusz, 2008) en zou wel 
eens gebaseerd kunnen zijn op het feit dat Beauchamp & Childress in hun ‘bijbel’ van de bio-ethiek 
(Beauchamp & Childress, 1994) care beschouwen als een deugd (zie Banks, 2012, p. 77). 
74 Zorg werd in politieke theorieën in de loop der tijd onder andere verbonden met opvattingen over 
huiselijkheid en het gezinsleven (19e eeuw), professionalisering en institutionalisering (20e eeuw) of 
marktwerking (eind 20e - begin 21e eeuw). 
75 Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld het denken van Marx en Gramsci, maar daarin is geen expliciete 
aandacht voor zorg als politiek relevant gegeven. 
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2013, p. 32)76. Dit uitgangspunt impliceert dat politiek in een democratie moet gaan 
over de vraag hoe de onderlinge afhankelijkheid tussen mensen het best georganiseerd 
kan worden. Ofwel: over de vraag hoe de verdeling van zorgverantwoordelijkheden in 
de samenleving bijdraagt aan vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid voor iedereen. 
Dit betekent dat politiek meer moet gaan over actie (wie doet wat) dan over distributie 
(wie krijgt wat) (Tronto, 2013, p. 47). Verantwoordelijkheid is een sleutelbegrip. 
Tronto associeert dit niet met plicht of verplichting, omdat dan vooral ook weer het 
individu in beeld is. Zij beschouwt ‘verantwoordelijkheid’ als een relationeel en 
dynamisch begrip77 en sluit expliciet aan bij Walkers concept van 
verantwoordelijkheid.   

Excurs: Walkers ethic of responsibility 
Walker kijkt naar de gangbare ethiek op basis van een feministisch 
maatschappijkritisch standpunt. In het boek Moral Understandings (2007) benadert zij de 
moraalfilosofie vanuit een epistemologische invalshoek. Walker zoekt antwoord op de 
vraag wat morele kennis is, waar het vandaan komt en hoe het ver(ant)woord wordt: 
“the nature, source, and jusitification of morality” (Walker, 2007, p. 4). Ze verwerpt 
het – binnen de 20e eeuwse Angelsaksische moraalfilosofie dominante – idee dat er 
een essentiële (universele en onpersoonlijke) kern van pure morele kennis zou zijn, die 
onderscheiden kan worden van praktische, psychologische, sociologische, historische 
en andere informatie. Moraal bestaat volgens Walker namelijk niet los van menselijke 
relaties. Ze gelooft ook niet dat een goddelijke morele autoriteit of een natuurlijke 
zedenwet zo’n kern vormt: ‘moral understandings’78 worden gevormd in menselijke 
samenlevingen. Ze bekritiseert de “epistemic hubris” (Walker, 2007, p. 29) van 
moraalfilosofen die eruit bestaat dat zij zich geen rekenschap geven van het feit dat zij 
zelf niet boven of buiten die menselijke samenlevingen staan. Ze verschuilen zich 
achter een “cloak of scientific objectivity” (Walker, 2007, p. 41) die het zicht op hun 
historische, culturele en sociale gelocaliseerdheid verbergt. Ze gelooft niet in het 
ontwikkelen van theorieën die zouden moeten leiden tot “systematic and precise 
general knowledge of what ought to be” (Sidgwick79, geciteerd door Walker (2007) p. 
37).  

De theoretisch-juridische benadering van moraliteit “typically universalizes and 
homogenizes “the” moral point of view or position of “the” moral agent, and traffics 
in claims about “our” concept of responsibility, sense of justice, intuitions, or 
obligations” (Walker, 2007, p. 18). Walker wijst dit denken af omdat het uitgaat van 

                                                      
76 Tronto beschrijft enkele voorbeelden waaruit blijkt dat mensen ook voor anderen (kunnen) zorgen 
wanneer ze nog kind zijn, of ziek of gehandicapt (Tronto, 2013, p. 31). 
77 Tronto verwijst hierbij naar de etymologische wortels van het woord, waarin de notie van het antwoord 
essentieel is; daarom is verantwoordelijkheid ook “dynamic rather than fixed” (Tronto, 2013, p. 50). 
78 Understanding kan vertaald worden als (I) afspraak/overeenkomst en (II) onderling 
begrip/verstandhouding (van Dale’s Groot woordenboek Engels-Nederlands, 1984).  Ik kies met 
betrekking tot Walkers concept ‘moral understandings’ voor de tweede betekenis omdat de eerste 
suggereert dat mensen bewust en rationeel overeenkomsten sluiten terwijl het woord verstandhouding 
m.i. meer ruimte laat voor de onbewuste invloeden die ook altijd een rol spelen. 
79 Henry Sidgwick (1838-1900), Britse filosoof en econoom in de traditie van het utilitarisme. 
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een ‘wij’ dat volgens haar niet bestaat. Want ‘wij’ nemen deel aan verschillende 
praktijken waarin verschillende morele concepten ondersteund worden. We geven 
verschillende betekenissen aan dezelfde morele termen. Ook kunnen ‘wij’ in dezelfde 
morele praktijken verschillend deelnemen, doordat we posities innemen die 
verschillende verantwoordelijkheden en een verschillende mate van autoriteit met zich 
meebrengen. Er kunnen diepgaande verschillen zijn tussen mensen die een land delen, 
een gemeenschap, een institutie, een huishouding of (zelfs) een bed. En theorieën die 
dit niet onderkennen “not only fail to describe a basic and pervasive feature of human 
moral life, but effectively erase the majority of human beings in depicting a moral 
persona or identity dominant in some form of social life as if it were the only one” 
(ibidem). Dit (politiek geladen) inzicht leidt tot het voorstel voor een andere 
benadering om te zoeken naar wat moraal is, die Walker ‘expressive-collaborative’ 
noemt. Daarin is het uitgangspunt dat morele normen inherent zijn aan en 
gereproduceerd worden in interacties tussen mensen en dat morele ordeningen 
concreet belichaamd zijn in sociale ordeningen. Volgens deze visie zou 
theorievorming zich moeten richten op “practices of responsibility that implement 
commonly shared understandings about who gets to do what to whom and who is 
supposed to do what for whom” (Walker, 2007, p. 16). Want in de manier waarop 
mensen verantwoordelijkheden toewijzen, accepteren, of ontwijken drukken zij uit 
hoe ze hun eigen identiteiten, relaties en waarden en die van anderen zien. 
Tegelijkertijd worden op deze manier de praktijken die het hen mogelijk maken (of 
van hen eisen) dit te doen gereproduceerd of gemodificeerd. De verdeling van 
verantwoordelijkheden in menselijke samenlevingen maakt dus volgens Walker de 
moraal zichtbaar. Daarom kiest ze voor een responsibility ethics die gerelateerd is aan 
de ethics of care. Beide kenmerken zich door een visie op morele oordeelsvorming 
waarin expressie, interpretatie en samenwerking belangrijk is. Abstracte 
waardeordeningen, algemene verplichtingen of opvattingen over rollen en belangen 
vormen volgens deze visie slechts ruwe vuistregels voor morele claims; in elke situatie 
moeten ze opnieuw benoemd en geïnterpreteerd worden. Morele oordelen zijn 
afhankelijk van de kwetsbaarheid van de betrokkenen en de relaties die tussen hen 
bestaan. Verhalen spelen een belangrijke rol bij morele reflectie omdat zij die 
kwetsbaarheden en de verschillende relaties in beeld brengen.  

2.4.4 Feministische democratische zorgethiek 
Tronto past Walkers (meer algemene) ethiek van verantwoordelijkheid toe in haar 
uitwerking van een feministische democratische zorgethiek80. Ze stelt dat er, “to 
ensure that all are engaged in caring with others” (Tronto, 2013, p. 63), ten eerste 
moet worden nagedacht over de vraag wie waarover meebeslist (“who sits at the 
table” (Tronto, 2013, p. 57). Niemand mag worden uitgesloten of zichzelf onttrekken 
bij de toewijzing van verantwoordelijkheid en er mag geen ‘privileged irresponsibility’ 
of “epistemological ignorance”81 (Tronto, 2013, p. 58) zijn. Ten tweede moet er 

                                                      
80 Overigens verbond Marian Verkerk al voordat Tronto dit deed in Caring Democracy Tronto’s gedachten 
over een ethic of care met het denken van Walker over verantwoordelijkheid (Verkerk, M.A., 2003). 
81 Onwil om iets te weten (te komen) over ervaringen en de wereldvisie van mensen die als anderen 
worden beschouwd. Want: “the more aware people become of their interconnectedness with others, the 
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aandacht zijn voor de vraag wat er besloten wordt en welke beslissingen voorrang 
krijgen als het gaat om verdeling van verantwoordelijkheden. Omdat veel 
overeenkomsten al in het verleden zijn gesloten (of gegroeid) en herzien moeten 
worden onder invloed van nieuwe technologieën, nieuwe mogelijkheden en nieuwe 
vormen van macht, is het her-denken van zorg nodig. Tronto doet dit door eerst 
duidelijk te maken wat er nu niet goed gaat en schetst daarna een beeld van hoe het 
zou moeten. 

Wat gaat er fout? 
De sociale en politieke instituties in de huidige westerse wereld maken het mogelijk 
dat sommigen de last van het zorgen dragen en dat anderen daaraan kunnen 
ontsnappen, waardoor er geen sprake is van gelijkheid, vrijheid en rechtvaardigheid 
(terwijl dat toch de idealen van de democratie zijn). Tronto noemt drie oorzaken. In 
de eerste plaats is zorgen ‘gendered’. Mannen kunnen zich onttrekken aan 
zorgverantwoordelijkheden omdat zij zich bezighouden met zogenaamd belangrijker 
zaken: bescherming en productie. De ‘protection pass’82 geldt bijvoorbeeld voor 
politiemannen, soldaten en brandweerlieden. Hoewel dit werk als een vorm van zorg 
beschouwd zou kunnen worden, wordt het toch anders gewaardeerd omdat het een 
publieke activiteit is. Met de ‘production pass’ ontkomen mannen aan zorgactiviteiten 
binnenshuis. Doordat zij betaald werk buitenshuis verrichten worden ze burgers die 
een bijdrage aan de maatschappij leveren. Tegenover dat productiewerk staat de 
reproductie die binnenshuis plaatsvindt. In de ‘work ethic’, waar hard werken, geld 
verdienen en competitie normbepalend zijn, wordt het laatste als minderwaardig 
geclassificeerd83. Het is volgens Tronto geen toeval dat men in een samenleving waar 
zorgtaken zo verdeeld zijn vrijheid associeert met geen verplichtingen, of geen 
verbindingen hebben84. In de tweede plaats onttrekken veel vrouwen uit de 
middenklasse zich aan zorgverantwoordelijkheden doordat zij niet werken maar veel 
tijd steken in hun eigen kinderen. Tronto stelt dat de manier waarop in Amerika voor 
kinderen wordt gezorgd85 getuigt van ongelijkheid en gelijke kansen voor iedereen in 
de samenleving belemmert. Wat gezien wordt als goede zorg voor kinderen verschilt 
per klasse maar het middenklasse-ideaal is maatgevend. Middenklasse-ouders zorgen 

                                                      
more responsible they become as well” (Tronto, 2013, pp. 59-60). Veel mensen proberen 
verantwoordelijkheid te vermijden: als je niks weet van een probleem hoef je je ook niet druk te maken 
om het op te lossen. Dit vermijdingsgedrag kan ook leiden tot het creëren van een institutionele 
(politieke, economische, sociale) structuur die opzettelijk autoriteitslijnen vermengt en verbergt. Echter: 
mensen worden onzekerder en angstiger wanneer verantwoordelijkheidslijnen meer ambigu worden. Het 
geven van simplistische regels is dan geen oplossing, het ontleden van verantwoordelijkheden wel. 
82 ‘Pass’ kan worden vertaald als ‘vrijbrief’.  
83 De waarde van home wordt volgens Tronto tegenwoordig vooral uitgedrukt in geld: we leven in een 
ownership society, waar je huis niet meer de plek is waar je leeft en (dus) zorg plaatsvindt maar een 
investering, zo stelt ze met een verwijzing naar een uitspaark van President George Bush (zie Tronto, 
2013, p. 4). 
84 Als (ietwat cynische) illustratie verwijst Tronto hier naar Janis Joplin, die zong: “freedom’s just another 
word for nothing left to lose” (Tronto, 2013, p. 88). 
85 Overigens is dit vergelijkbaar met wat er in Nederland gebeurt. 
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ervoor dat hun kinderen naar de beste scholen gaan86, goede opvang krijgen, sporten 
en besteden een deel van de persoonlijke dienstverlening (schoonmaaksters, 
kinderoppas, au pair) uit waardoor zij zelf quality time overhouden. Deze privatisering 
van de reproductieve zorg is een vorm van ‘privileged irresponsibility’ (zie Moral 
Boundaries). Segregatie tussen zwarte en witte en arme en rijke burgers maakt dat 
mensen zich niet goed kunnen identificeren met anderen en (voor)oordelen hebben 
over elkaar87. Tronto ziet vergelijkbare etnische en raciale verschillen in opvattingen 
over de zorg voor ouderen en voor mensen met beperkingen of ziektes. Maar zo lang 
de heersende ideologie uitdraagt dat mensen vooral voor zichzelf moeten zorgen, is de 
constatering dat “unequal families produce unequal care, and unequal care produces 
great inequality in political life” (Tronto, 2013, p. 113) geen politieke kwestie. In de 
derde plaats kunnen mensen in de westerse maatschappij – waar alles in economische 
termen wordt begrepen maar de zorg die binnenshuis plaatsvindt niet mee 
gecalculeerd wordt – ook ontsnappen aan zorgverantwoordelijkheden door “the 
bootstrap88 pass and the charity pass” (Tronto, 2013, p. 115). De eerste hangt samen 
met de opvatting dat mensen voor zichzelf zorgen of in hun zorgbehoeften voorzien 
door zorg in te kopen op de markt en dat de regering of andere publieke instanties 
zich er niet mee moeten bemoeien. De tweede met de aanname dat er mensen zijn die 
zich nuttig voelen door anderen te helpen en dat er daarom geen noodzaak is om 
collectief over zorgbehoeften van andere mensen na te denken; want omdat iedereen 
de mogelijkheid heeft om aan liefdadigheid te doen, kunnen de behoeftigen worden 
geholpen. Dit is volgens Tronto een misvatting omdat liefdadigheid meer uitgaat van 
de belangen van de gevers dan van de behoeften van de zorgvragers. 

Andere opvattingen zijn nodig 
In een democratische samenleving moet het ontvangen en geven van zorg in gelijke 
mate voor iedereen beschikbaar zijn, zo stelt Tronto. Maar dit betekent niet dat 
iedereen in gelijke mate moet delen in de zorglasten: ze is bang dat dit inbreuk maakt 
op de vrijheid die alle mensen hebben om zorg te ontvangen én te geven op een 
manier die bij hen past. Iedereen moet kunnen kiezen voor deelname in zowel diepe 
als oppervlakkige zorgrelaties. Wanneer mensen alleen maar uit verplichting zouden 
zorgen, zou die zorg waarschijnlijk slechter zijn dan wanneer mensen ervoor kunnen 
kiezen wat ze wel en niet willen en kunnen doen. Het standpunt dat Tronto hier 
inneemt blijft wat dubbelzinnig: het laat nog steeds ruimte voor mensen om zich te 
onttrekken aan het uitvoeren van zorgtaken (of dat nu is met het excuus ‘dit is geen 

                                                      
86 Aangezien ouders in principe kunnen kiezen naar welke school ze hun kinderen sturen lijkt het alsof 
iedereen gelijke kansen heeft. Maar de werkelijkheid is anders: privé-scholen zijn beter dan het openbare 
onderwijs (mede doordat de kwaliteit van het openbare onderwijs tengevolge van bezuinigingen en 
regelgeving achteruitgegaan is) maar voor veel mensen onbetaalbaar. Dit is volgens Tronto geen pech, 
maar onrechtvaardigheid. 
87 Als voorbeeld noemt ze ouders die zien dat andere ouders niet komen kijken bij een schooluitvoering 
van hun kinderen en dan concluderen dat die ouders ‘don’t care about’ hun kinderen maar niet in de gaten 
hebben dat die andere ouders misschien wel geen vrij konden krijgen van hun werk. 
88 Bootstrap betekent letterlijk laarzetrekker: waarmee iemand zelf op eigen kracht zijn laars uit kan 
krijgen. 
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werk dat mij ligt’ of met het excuus ‘ik zorg al voor jullie doordat ik het geld binnen 
breng’).  

Wat volgens Tronto in ieder geval wél in gelijke mate gedeeld moet worden is de 
plicht om na te denken over de aard van zorgverantwoordelijkheden en de noodzaak 
om deze op een acceptabele manier eerlijk te verdelen. Rechtvaardigheid impliceert 
dat “we must ensure that, in our democracy, no one goes without care” (Tronto, 2013, 
p. 62). Voor alle burgers in een democratie gelden volgens Tronto in verband met 
zorg drie rechten. Ten eerste het recht om adequate zorg te ontvangen gedurende het 
hele leven. Ten tweede het recht om zorg te geven (ofwel: te participeren in 
zorgrelaties die zin geven aan het leven). Ten derde het recht om deel te nemen aan 
het publieke proces waarin geoordeeld wordt over hoe de eerste twee rechten 
gegarandeerd kunnen worden in de samenleving.  

Om te komen tot zo’n inclusieve samenleving moeten opvattingen veranderen. We 
moeten menselijke kwetsbaarheid erkennen en inzien dat alle mensen zorgontvangers 
zijn. Wanneer mensen bereid zijn hun eigen zorgbehoeften onder ogen te zien, 
kunnen ze ook die van anderen herkennen. Het idee dat zorgontvangers altijd 
afhankelijk zijn moet overboord, want daardoor starten discussies over zorg namelijk 
bijna altijd vanuit het perspectief van de zorggever en wordt zorg geassocieerd met 
passiviteit. Pas sinds Foucault schreef over ‘de zorg voor zichzelf’ (Foucault, 1985) 
veranderde de visie dat verzorgd worden noodzakelijkerwijs een passieve activiteit is. 
Wanneer mensen zichzelf kunnen zien als (kwetsbare) zorgontvanger, ondermijnt dit 
de aanname dat mensen autonome rationele actoren zijn die kunnen (of moeten) 
strijden op de markt. Bovendien zal het ertoe leiden dat zorgontvangers niet meer 
altijd beschouwd worden als ‘anderen’ omdat mensen beseffen dat het ook over 
henzelf gaat. Dit vergt een sociaal psychologisch proces waarin empathie noodzakelijk 
is en mensen moeten reflecteren op de zorgpraktijken van de mensen om hen heen. 
Niet iedereen heeft namelijk dezelfde ideeën over wat de beste manier is om te zorgen 
en iedereen heeft specifieke zorgbehoeften. We moeten de concrete ander (willen) 
zien in plaats van die ander te veralgemeniseren. Ook het misverstand dat zorg primair 
een dyadische89 relatie is – en dat daarom het denken over zorg in grotere verbanden 
de intimiteit ervan vernietigt90 – moet de wereld uit. Het beeld van zorg als iets 
exclusiefs tussen zorggever en zorgontvanger gaat alleen maar over concrete zorg en 
niet over zorgverantwoordelijkheden. Zorg bestaat uit meer dan alleen intieme en 
dagelijkse routines: het heeft te maken met grotere structurele kwesties waaronder de 
vraag welke instituties, mensen en praktijken nodig zijn om concrete zorgtaken uit te 
voeren. Het dyadische model (dokter-patiënt, moeder-kind, leraar-leerling) is geen 
accurate weergave van zorg, omdat meestal veel meer mensen betrokken zijn bij de 
uitvoering van de zorgpraktijk. Dit heeft voor Tronto ook een normatieve kant: zorg 
is erbij gebaat als het door meerdere mensen gedaan wordt; het dyadische model 
brengt per definitie ongelijkheid en hiërarchie met zich mee. We moeten ook af van 
het idee dat zorginstituties per definitie ondemocratisch zijn omdat het er altijd gaat 

                                                      
89 Een dyade is een tweetal; een dyadische relatie is dus een relatie tussen (slechts) twee mensen. 
90 Zoals sommige zorgethici doen; Tronto verwijst naar Noddings (1984). 
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over afhankelijkheid. Tenslotte moet ervoor worden gewaakt dat marktcriteria de zorg 
gaan beïnvloeden en dat er in termen van schaarste over zorg gedacht wordt.  

Utopie of mogelijkheid? 
De vijf fasen waaruit het complexe zorgproces bestaat zijn in de huidige maatschappij 
vaak opgeknipt en verdeeld over verschillende functionarissen en verschillende 
afdelingen binnen instituties. Het in kaart brengen van “the flow of caring” (Tronto, 
2013, p. 148) is een eerste stap om zorgprocessen meer democratisch te maken omdat 
het de complexiteit en de machtsdynamiek in beeld brengt. Vervolgens komt de vraag: 
“what kind of care would each person wish for him- or herself?” (Tronto, 2013, p. 
160). In Tronto’s antwoord op deze vraag komen allerlei eerder genoemde elementen 
terug (mensen zouden willen dat degenen die voor hen zorgen blij zijn dat ze dat 
mogen doen, dat ze het zorgen de moeite waard vinden en dat het goed betaald wordt; 
we zouden niet volgens een standaardmodel verzorgd willen worden, maar op basis 
van onze eigen wensen en behoeften; we zouden op de een of andere manier zowel 
het plezier als de frustraties over het ontvangen van zorg willen kunnen uiten en ons 
oordeel over de zorg willen delen met mensen die het begrijpen91). Om dit te 
realiseren zijn de hierboven genoemde democratische randvoorwaarden nodig: dat 
iedereen meetelt en dat ieders stem gehoord wordt, dat degenen die zichzelf nu 
onttrekken aan zorgverantwoordelijkheden een grotere rol krijgen in directe en 
intieme zorg en dat er ruimte is in instituties om allerlei vormen van zorg te geven.  

Het feit dat in de zorg zoals die nu georganiseerd is vaak het woord dilemma gebruikt 
wordt, betekent volgens Tronto dat er nog een hoop moet veranderen. Want hoewel 
zorg frustrerend kan zijn en opofferingen met zich meebrengt, brengt het ook vreugde 
met zich mee en succes. Zorgende instituties zouden responsieve instituties moeten 
zijn; de mensen die in die instituties werken zouden aandachtig, verantwoordelijk, 
competent en responsief moeten zijn. Ook is solidariteit en vertrouwen nodig. Een 
complicerende factor is echter dat in zorginstituties allerlei soorten behoeften bestaan 
die per persoon en per niveau kunnen verschillen en dat er bovendien geen 
overeenstemming is over hoe zorgbehoeften vastgesteld moeten worden en wie dat 
kan, mag of moet doen. Daarom herhaalt Tronto hier de in Creating Caring 
Institutions genoemde p-woorden92 en het pleidooi voor een “explicit locus for the 
needs-interpretation struggle” (Tronto, 2013, p. 163) waar ruimte is voor de pluraliteit 
van mensen zonder hiërarchie en waar iedereen deel kan nemen aan discussies93. 
Volgens Tronto is dit alles, hoewel het utopisch lijkt, mogelijk: ze noemt voorbeelden 
van organisaties waar het al gebeurt en ze ziet het ook in families gebeuren. 
Bovendien, zo stelt ze, kunnen praktijken ook van elkaar leren. Daar is tijd en ruimte 
voor nodig en een andere manier van denken over afstand en nabijheid, maar 
uiteindelijk kan het leiden tot nieuwe manieren van denken over goed leven. 

                                                      
91 Zie Creating Caring Institutions (§ 2.3.2). 
92 Politics: machtsrelaties duidelijk in beeld brengen, particularity and plurality: erkennen dat iedereen een 
ander idee kan hebben over welke zorg passend is en hoe die gegeven dient te worden, purposiveness: 
duidelijkheid over waar zorg voor bedoeld is (zie § 2.3). 
93 Zie § 2.3.2. 
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Democratische94 burgers kunnen manieren zoeken om zorgwerk in de samenleving 
meer te waarderen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat mensen meer tijd krijgen 
om voor de zorgbehoeftigen in hun omgeving te zorgen en door te zorgen voor hoger 
salaris en betere scholing voor werkers in de zorg. Met name de mogelijkheid voor 
zorggevers om te reflecteren op hun praktijken is in dit verband belangrijk, want 
“everyone needs a ‘third place’, separate from work and home, where they can make 
meaning in their lives” (Tronto, 2013, p. 179). Zowel de markt als 
(overheids)regelingen zouden gebruikt kunnen worden om ervoor te zorgen dat 
zorggevers deze mogelijkheden hebben. Hoewel Tronto hier als voorbeeld expliciet 
verwijst naar Nederlandse verzorgenden, gaat ze niet verder in op de vraag hoe zo’n 
third place eruit zou kunnen zien en wat zorggevers daar zouden moeten doen. Het 
doet denken aan Nederlandse initiatieven zoals ‘broodje ethiek’ en ‘keek op de week’, 
waarin tijd voor reflectie op het werk tijdens het werk wordt gemaakt.  

Democratische burgers denken na over de diversiteit van zorgbehoeften en creëren 
sociale instituties die congruent zijn met die diverse behoeften95. Hoewel Tronto niet 
wil voorschrijven hoe het moet (want burgers moeten zelf de instituties ontwikkelen 
waar democratische praktijken plaats kunnen vinden) maar alleen aangeeft welke weg 
gevolgd zou kunnen worden, doet ze wel suggesties. Als de ‘protection pass’ wordt 
afgeschaft, moet het beschermende werk herverdeeld worden. Hiertoe zou een 
nationale dienstplicht voor iedereen die 18 is ingevoerd kunnen worden. 
Gevangenissen zouden geherwaardeerd kunnen worden als een systeem waar niet 
alleen gestraft wordt maar ook gezorgd voor mensen, door degenen die er zitten – 
“disproportionately men of color … poorly educated” (Tronto, 2013, p. 173) – kansen 
te bieden. Met betrekking tot het afschaffen van de ‘production pass’ merkt Tronto op 
dat er voor economische groei helemaal niet zoveel werkenden nodig zijn (want veel 
werk wordt verplaatst naar andere landen of geautomatiseerd). Iedereen zou een 
basisinkomen kunnen krijgen en er zou meer tijd en ruimte gemaakt kunnen worden 
voor ziekte- en zorgverlof. Het afschaffen van de ‘bootstrap (‘only my own’) pass’ 
vraagt om een herziening van publieke zorgvoorzieningen, scholen, kinderopvang, het 
verschil tussen schooltijden en werktijden en een kortere werkweek. Aan de ene kant 
moeten familieleden tijd krijgen om te zorgen voor zieken, gehandicapten en ouderen, 
maar aan de andere kant zouden zij ook niet verplicht moeten worden om dat altijd te 
moeten doen. Met betrekking tot het marktdenken moeten er mechanismen komen 
waardoor niet alleen degenen die belang hebben bij het vergroten van hun eigen winst, 
maar iedereen meespreekt over regulering van de markt. Er moet aandacht zijn voor 
het feit dat het wereldkapitaal nu vaak al meer bepalend is voor wat er in landen 
gebeurt dan de nationale regering en er zou geprobeerd moeten worden om kapitaal 

                                                      
94 Democraat zijn (Tronto schrijft “a small “d” democrat” om aan te geven dat het niet over aanhangers 
van de Amerikaanse Democrats gaat maar over iedereen die democratische waarden onderschrijft) 
betekent: vertrouwen hebben in burgers en erop vertrouwen dat zij, geïnformeerd en toegewijd aan 
democratische waarden, beslissingen zullen nemen die consistent zijn met die waarden (Tronto, 2013, p. 
xiii). 
95 Daarbij kan de markt overigens helpen, denkt Tronto; zij verwerpt het marktdenken op dit punt dus 
niet. 
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‘caring’96 te maken. Tronto noemt helaas ook hier geen voorbeelden waaruit blijkt wat 
ze hiermee precies bedoelt.  

Wanneer democratieën meer zorgend worden, dan wordt zorg ook beter, zo 
veronderstelt Tronto. Solidariteit en verbondenheid tussen burgers zal toenemen 
waardoor zij meer geneigd zullen zijn voor elkaar te zorgen, en omdat ze beter op 
elkaars behoeften letten zullen ze ook beter voor elkaar kunnen zorgen. 
Democratische zorg vlakt de hiërarchie af, waardoor de kwaliteit van zorg zal 
verbeteren, doordat het zal leiden tot meer gedeelde visies en betere samenwerking97. 
In samenlevingen waar minder angst, minder hiërarchie en meer samenwerking is, is 
het niveau van vertrouwen hoger en komen ook meer vormen van spontane zorg 
voor. Zorg en democratie horen bij elkaar omdat in een democratie burgers moeten 
zorgen voor de politiek, terwijl ze tegelijkertijd van de staat steun mogen verwachten 
voor hun zorgpraktijken. De democratie heeft zorg nodig om rechtvaardigheid in 
stand te houden en de regering te controleren in een zich herhalend proces waarin 
burgers beslissingen van de regering monitoren en bijstellen. Daardoor zullen regering 
en geregeerden steeds dichter bij elkaar komen en aandacht hebben voor de gevolgen 
van hun beslissingen en acties. Zo zal een rechtvaardige samenleving ontstaan die 
Tronto aan het slot van haar boek kenschetst met een citaat van Giambattista Vico uit 
1709: “What is justice? It is the constant care for the common good” (Tronto, 2013, 
p. 182). 

 

2.5 Slotbeschouwing over het denken van Tronto 
De kern van Tronto’s denken kan als volgt worden samengevat: ‘zorg is cruciaal voor 
het leven van mensen en voor de samenleving als geheel en daarom is het belangrijk 
dat mensen er samen voor zorgen dat zorg goed is’. Wat goede zorg is, en hoe mensen 
ervoor kunnen zorgen dat zorg goed is, wordt door Tronto op verschillende niveaus 
uitgewerkt. In deze paragraaf beschrijf ik de aspecten uit haar Ethic of Care die 
belangrijk zijn in verband met het beantwoorden van ethische vragen in de zorg en het 
sociaal werk. 

Mensen zijn tegelijk ongelijk en gelijk 
Tronto baseert haar theorie op twee stellingen die met elkaar in tegenspraak lijken te 
zijn. Enerzijds stelt ze dat het belangrijk is dat we de zorgbehoeften van anderen 
beschouwen vanuit het perspectief van die anderen, omdat mensen niet uitwisselbaar 
zijn: alle mensen zijn verschillend en ook de context waarin zorg wordt gegeven 
verschilt. Anderzijds beweert Tronto dat mensen gelijk zijn vanwege het feit dat zij 
allemaal zorg nodig hebben om te kunnen leven. Ze laat dus zien dat mensen 

                                                      
96 “The goal of economic life is not for citizens to comply with capital, but for capital to provide for the 
needs of people” (Tronto, 2013, p. 178). 
97 Tronto noemt hier voorbeelden van teamsamenwerking: die is beter wanneer er sprake is van een 
bewustzijn van onderlinge afhankelijkheid, dan is er minder hiërarchie (piloten) en slechter wanneer er 
duidelijk een hiërarchisch verschil is, dan ontgaat degenen die aan de top staan veel (dokters missen wat 
verpleegkundigen wel opmerken) (Tronto, 2013, pp. 157-158). 
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tegelijkertijd ongelijk én gelijk zijn. Ze strijkt de ogenschijnlijke tegenspraak niet glad 
door relaties tussen mensen te benoemen in termen van gelijkwaardigheid of gelijke 
rechten, zoals andere denkers vaak doen, maar houdt juist bewust de spanning in 
stand doordat ze vooral de ongelijkheid tussen mensen, die inherent is aan 
zorgrelaties, benadrukt. Zo maakt Tronto de fundamentele complexiteit van het 
menselijk leven en samenleven, waarmee alle mensen te maken hebben, zichtbaar.  

Aanwijzingen voor het realiseren van goede zorg 
Op basis van dit uitgangspunt komt ze tot aanwijzingen voor het realiseren van goede 
zorg. Het zijn aanwijzingen voor het micro-, meso- en macroniveau. Ze zijn soms heel 
concreet (bijvoorbeeld wanneer ze stelt dat zorgontvangers betrokken moeten worden 
bij het beoordelen van zorg vanwege hun ervaringsdeskundigheid, of wanneer ze 
suggereert om een sociale dienstplicht in te voeren) en dan weer uiterst abstract 
(bijvoorbeeld wanneer ze stelt dat het geven van zorg in gelijke mate voor iedereen 
beschikbaar zou moeten zijn of wanneer ze opmerkt dat kapitaal meer ‘caring’ zou 
moeten worden). Bovendien kunnen er vraagtekens worden gezet bij haar idee dat er 
een tegengeluid tegen het neoliberale denken over zorg moet gaan klinken, zoals 
Vosman (2014, p. 34) doet. Hij karakteriseert het denken van Tronto hierover als 
‘tegendenken’, terwijl zorgethiek in onze tijd (de laatmoderniteit) juist ook vraagt om 
‘meedenken’ (met patiënten, professionals en managers) en om ‘omdenken’ (samen 
met betrokkenen komen tot een gedeeld beeld van goede zorg) (zie ook Vosman & 
Baart, 2015).  

Een aantal van Tronto’s aanwijzingen is in de afgelopen jaren opgepakt in de praktijk 
van het beroepsonderwijs en binnen (zorg)organisaties. Onder andere doordat eraan 
wordt gerefereerd in lesboeken (Banks & Gallagher, 2009; Tenwolde & Houtlosser, 
2004; van Nistelrooy, 2008), in inleidingen en workshops op studiedagen en 
congressen en doordat bepaalde elementen verwerkt zijn in gespreksmethoden voor 
moreel beraad (Manschot & van Dartel, 2003; van Dartel & Molewijk, 2014). Hierbij 
staat vooral de invalshoek van individuele professionals centraal: wat dienen zij te 
leren en te doen (en te laten). Met name de ethische kwaliteiten die gerelateerd zijn aan 
de verschillende fasen van het zorgproces zijn bekend geworden: aandachtigheid en 
responsiveness, deskundigheid en verantwoordelijkheid. Deze elementen uit de Ethic 
of Care zijn herkenbaar voor professionals die werkzaam zijn op het gebied van de 
zorg en het sociaal werk. Het zorgethische gedachtegoed spreekt hen mede aan omdat 
het veel raakvlakken vertoont met basale uitgangspunten waarmee zij in hun 
beroepsopleiding en beroepssocialisatie vertrouwd zijn geraakt. Regelmatig hoorde ik 
in de afgelopen jaren, wanneer ik lesgaf of een inleiding hield over het denken van 
Tronto, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers zeggen: ‘het is oude wijn in 
nieuwe zakken. Het is toch logisch, dat ik aandacht moet hebben voor de zorgvrager 
en goed met hem of haar moet communiceren over wat de bedoeling is? En dat ik 
moet weten wat ik het beste voor een zorgvrager kan doen en dat ik dat moet kunnen 
verantwoorden? Dat heb ik –tig jaar geleden in mijn opleiding al geleerd’. Dit deel van 
Tronto’s theorie is inderdaad niet nieuw. Daarom is het eigenlijk verontrustend, dat 
juist deze elementen uit de Ethic of Care wijd en zijd worden overgenomen en 
gebruikt in theorievorming en onderwijs: blijkbaar zijn er mensen die deze ethische 
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kwaliteiten niet vanzelfsprekend associëren met zorg en is het (nog steeds) nodig om 
ze expliciet onder de aandacht te brengen.  

Caring with in organisaties en in de (participatie)maatschappij 
Het andere deel van Tronto’s theorie, waarin zij duidelijk maakt dat de zorg voor 
goede zorg niet alleen een individuele, maar ook een collectieve en (dus) een politieke 
aangelegenheid is, en waarin ze aanwijzingen geeft over wat men in organisaties en 
instituties concreet zou kunnen doen om te zorgen voor goede zorg, is minder 
bekend. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat hier een complexiteit in beeld 
komt die van een andere orde is dan de complexiteit in de één-op-één relatie tussen 
hulpverlener en cliënt. In de organisatorische en maatschappelijke context waarin het 
zorgproces zich afspeelt hebben veel meer mensen dan alleen de zorggever (en de 
zorgontvanger) taken en verantwoordelijkheden; bovendien zijn de 
besluitvormingsprocessen hier vaak diffuus. Aan de extra (vijfde) dimensie van het 
zorgproces (‘caring with’), die Tronto in Caring Democracy introduceerde, wordt 
(daarom?) in de praktijk (en in veel publicaties) nauwelijks gerefereerd. Toch lijkt het 
mij, in het licht van recente en actuele Nederlandse gedachten over de 
participatiemaatschappij en de politieke besluitvorming die hiermee samenhangt 
(zowel op lokaal als op landelijk niveau), niet alleen een interessant, maar ook een 
uiterst relevant concept, dat de moeite van een nadere verkenning waard is. De aan de 
participatiemaatschappij inherente gedachte om de uitvoering van zorg zo veel 
mogelijk over te laten aan mensen in de directe omgeving van zorgbehoevenden 
impliceert dat zorg in elke situatie anders vorm zal krijgen. Dat sluit aan bij Tronto’s 
idee dat zorgbehoeften en de mogelijkheden om zorg te geven van mens tot mens 
verschillen. Het zal enerzijds meer zorg op maat tot gevolg hebben, maar er is ook een 
risico dat er meer onrechtvaardigheid, ongelijkheid en conflict ontstaat. De inzet van 
meer vrijwilligers en mantelzorg betekent ook dat het werk van professionals 
verandert en dat er andere samenwerkingsvormen gaan ontstaan. Daarom is het 
ontwikkelen van zo’n democratische praktijk, waarin burgers kunnen nadenken over 
hun eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van andere mensen en de wereld om hen 
heen, en waarin ruimte is om te onderhandelen over de wijze waarop 
verantwoordelijkheden worden verdeeld, van groot belang. 

Inter-menselijke en intra-menselijke complexiteit 
Tronto geeft vooral aanwijzingen voor het omgaan met inter-menselijke complexiteit 
in zorgrelaties en in de samenleving als geheel. Hoewel ze hier en daar impliciet wel 
refereert aan intra-menselijke complexiteit (bijvoorbeeld als het gaat over de vraag of 
mensen wel in staat zijn om het anders zijn van de situatie waarin anderen zich 
bevinden te ervaren), is zij als politicologe niet de aangewezen persoon om 
aanwijzingen te geven over hoe daarmee om te gaan98. Toch brengt ze de inter-
menselijke complexiteit op verschillende manieren wel in verband met intra-
menselijke complexiteit. Bijvoorbeeld wanneer ze stelt dat mensen, behalve 
zorgontvangers, eigenlijk ook allemaal zorggevers zijn. Omdat mensen naar hun aard 

                                                      
98 Daarvoor kan men beter te rade gaan bij psychologen of bij een psychiater zoals Jessica Benjamin 
(Benjamin, 2005, 2007). 
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relationele wezens zijn hebben ze volgens Tronto een natuurlijke impuls om voor 
elkaar te zorgen (Tronto, 2013, p. 31) en dit tekent de existentiële dimensie van zorg99. 
Ook met het gebruik van de bijvoeglijke naamwoorden ‘feministische democratische’ 
voor het zelfstandig naamwoord zorgethiek verwijst Tronto (impliciet) naar de 
samenhang tussen inter-menselijke en intra-menselijke complexiteit. Met deze 
bijvoeglijke naamwoorden vraagt Tronto expliciet aandacht voor de politieke dimensie 
van zorg. Deze dimensie wordt meestal vooral verbonden met het het meso- en 
macroniveau maar is ook relevant op het microniveau, als het gaat over zorg die wordt 
geboden door hulpverleners aan cliënten en patiënten in de context van 
zorgorganisaties en op het gebied van het sociaal werk. Ondanks het feit dat in 
verband met het microniveau meestal alleen op de existentiële dimensie van zorg 
wordt gelet (draagt de zorg bij aan kwaliteit van leven van de cliënt?) heeft zorg ook 
op dit niveau een politieke dimensie. Want in de praktijk spelen (machts)verschillen 
een rol. Er is altijd een verschil van kennismacht tussen hulpverlener en cliënt (waarbij 
de hulpverlener beschikt over meer theoretische kennis en de cliënt over meer 
ervaringskennis, maar het eerste wordt hoger geschat dan het tweede). Tijdens de 
beroepsopleiding en tijdens (bij)scholing in de praktijk, wordt vaak geoefend met 
methoden gericht op het overtuigen van de ander, vanuit de gedachte dat degene met 
de meeste deskundigheidsmacht moet winnen. Daarnaast kan er ook sprake zijn van 
monopoliemacht van (een lid van) een bepaalde beroepsgroep, of ongelijkheid met 
betrekking tot de organisatorische en/of maatschappelijke positie die de verschillende 
actoren in het zorgproces hebben (Pols, J., 2000). Deze machtsongelijkheid leidt niet 
alleen tot inter-menselijke complexiteit, maar ook tot intra-menselijke complexiteit in 
de vorm van frustraties, weerstand, of gevoelens van onmacht en machteloosheid. 
Hieruit blijkt de verwevenheid van de politieke dimensie en de existentiële dimensie 
van zorg.  

Tenslotte 
Met deze observaties ten aanzien van de inter-menselijke en intra-menselijke 
complexiteit besluit ik dit hoofdstuk over de Ethic of Care van Tronto. Ik trek de 
voorlopige conclusie dat deze theorie zeer geschikt is als basis voor een nadere 
uitwerking van het concept ‘co-creatie van goede zorg’ (zie hoofdstuk 5). Daarbij wil 
ik hier alvast benadrukken, dat ik, naast de waarde en de betekenis van begrippen als 

                                                      
99 Dit standpunt wordt ondersteund door onderzoek dat in de afgelopen decennia is gedaan op het 
gebied van de evolutiebiologie en de neuropsychologie. De Waal observeerde dat veel dieren voor elkaar 
zorgen in de meest uiteenlopende situaties en gebruikt in dit verband evenals Tronto het woord empathie 
(de Waal, 2011, 2013). Churchland stelt dat zorgen deel uitmaakt van sociaal gedrag dat in het brein van 
hoger ontwikkelde zoogdieren verankerd is (Churchland, 2011, p. 9). Toch kunnen er vanuit diezelfde 
invalshoek ook argumenten tegenin worden gebracht. Want de Waal veronderstelt dat primaten in 
gunstige condities liefdevol met elkaar omgaan maar in een context van schaarste en dreiging met elkaar 
gaan vechten (de Waal, 2005) en Verplaetse stelt dat mensen ook gewelddadige wezens zijn en dat 
agressie van nature in mensen zit (Verplaetse, 2008). Tronto refereert op twee manieren aan geweld in 
verband met zorg. In de eerste plaats wanneer ze stelt dat “violence, at least in many of its manifestations, 
seems to be the antithesis of care” (Tronto, 2013, p. 76). In de tweede plaats denkt ze dat geweld soms 
hoort bij de wijze waarop mensen samenleven en misschien in extreme gevallen zelfs een uiting van zorg 
is, als instrument om een ander doel te bereiken (Tronto, 2013, p. 78); daarbij verwijst ze naar werk van 
Hannah Arendt. 
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aandacht, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en responsiviteit ook uitdrukkelijk wil 
zoeken naar de waarde en de betekenis van haar opmerkingen over de betekenis van 
ongelijkheid, conflicten en machtswerking in verband met zorg. Want hoewel het 
denken van Tronto (en/of de zorgethiek in het algemeen) vaak wordt geassocieerd 
met harmonie, behelst zorgethiek in de praktijk uiteindelijk veel meer dan alleen ‘lief 
zijn voor elkaar’, zoals onder andere ook blijkt uit onderzoek van Baart en Vosman 
(2015b) en Olthuis en Leget (2012). Als het gaat om het bevorderen van ‘co-creatie 
van goede zorg’ in de praktijk van de zorg en het sociaal werk, zou het wel eens zo 
kunnen zijn, dat juist meer aandacht voor ontbrekende overeenstemming belangrijk is. 
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3 Goed leven (het denken van Ricœur) 
 

3.1 Inleiding 
Paul Ricœur (1913 – 2005) was een internationaal georiënteerde filosoof die zowel in 
Frankrijk als in de Verenigde Staten werkte als hoogleraar. In zijn denken verenigde hij 
elementen uit de continentale (Duitse en Franse) en de Angelsaksische filosofie, 
waarbij steeds de vraag naar de identiteit van de mens, die leeft in een wereld met 
andere mensen, centraal staat. In de loop der tijd belicht hij deze vraag onder meer 
vanuit de invalshoek van de existentiële fenomenologie, de taalfilosofie en de 
hermeneutiek; als filosoof is hij zeer breed georiënteerd en zijn kennis strekt zich 
verder uit over aangrenzende wetenschapsgebieden, zoals de theologie, de 
literatuurwetenschap en sociale wetenschappen (de Boer, 1993). In Soi-même comme un 
autre voegt hij daar ook de ethiek aan toe. Dit boek, dat in 1990 verscheen, is 
gebaseerd op een serie lezingen100 en kan gekarakteriseerd worden als een 
‘hermeneutiek van het subject’. De onderwerpen die Ricœur in dit boek behandelt – 
onder andere het existentiële belang van zorg in verband met de ontwikkeling van 
menselijke identiteit, het belang van gemeenschappelijk beraad over ethische vragen, 
het belang van een rechtvaardige verdeling van goederen, taken en 
verantwoordelijkheden – vertonen raakvlakken met het in het vorige hoofdstuk 
behandelde denken van Tronto. Ook schenkt hij, net als Tronto, veel aandacht aan 
politieke aspecten die een rol spelen in het samenleven van mensen zoals macht, 
ongelijkheid in relaties, het vermogen om het perspectief van anderen in te nemen en 
het vermogen om positie te kiezen en verantwoordelijk te zijn. Doordat Ricœur de 
politieke dimensie van het leven met en voor anderen in rechtvaardige instituties 
expliciet verbindt met de existentiële dimensie van het goede leven van personen 
brengt hij verdieping en verbreding aan ten opzichte van Tronto’s standpunten over 
goede zorg en goed samenleven. Daarom beschouw ik het denken van Ricœur, dat ik 
in dit hoofdstuk uitgebreid beschrijf, als een goede aanvulling op het voorgaande; het 
levert belangrijke elementen voor de ontwikkeling van het concept ‘co-creatie van 
goede zorg’. 

In het boek Soi-même comme un autre gaat Ricœur in op de vraag wat identiteit is: hoe 
kan de mens zichzelf verstaan en begrepen worden als een handelend wezen te 
midden van andere mensen? Hij onderzoekt wat de mens tot een ‘zelf’ maakt, een zelf 
dat kan handelen, spreken en vertellen, verantwoordelijkheid kan nemen en aan wie 
verantwoordelijkheid toegerekend kan worden. Hierbij baseert hij zich onder andere 
op theorieën over taal, hermeneutiek en psychoanalyse. De titel van het boek verwijst 
naar drie elementen die samen de kern vormen van het denken dat Ricœur in de vorm 

                                                      
100 De Gifford Lectures die Ricœur in 1986 gaf aan de Universiteit van Edinburgh, onder de titel “On 
Selfhood, the Question of Personal Identity”. In datzelfde jaar verzorgde hij een tweede versie in 
München, in het kader van de Schelling Vorlesungen. Aan het ethische onderdeel van dit werk (Ricœurs 
‘kleine ethiek’, zoals hij het zelf noemt (Ricœur 1990  p. 337), dat in de 7e t/m 9e studie centraal staat, 
werkte hij tijdens een docentschap aan de Universiteit van Rome in 1987.  
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van tien studies uitwerkt101. Hij begint met het woord Soi, dat ‘zelf’ of ‘zichzelf’ 
betekent en vaak verschijnt in de combinatie ‘soi-même’. Ricœur gebruikt bewust dit 
woord in plaats van het woord ‘ik’ om de mens als subject aan te duiden. Hij wil 
daarmee duidelijk maken dat hij positie kiest tussen twee visies op het subject die hij 
allebei afwijst en die hij typeert als het Cogito en het anti-Cogito. Het ‘cogito ergo 
sum’ van Descartes fundeert de menselijke identiteit in het denken van het ‘ik’ dat 
zichzelf, door dat denken, kent en als een eenheid ervaart. Het andere uiterste vindt hij 
bij postmoderne denkers zoals Foucault en Deleuze die in navolging van Nietzsche 
uitkomen bij een ‘anti-Cogito’ omdat zij menen dat het onmogelijk is om te spreken 
over een ‘ik’ dat denkt en zichzelf zou kunnen kennen. Deze denkers beschouwen het 
subject niet als een eenheid maar juist als een veelheid, samengesteld uit fragmenten 
die zich ontwikkelen in structuren en relaties en (daardoor) steeds veranderen. Zij 
typeren identiteit daarom als iets dat ‘versplinterd’ of ‘gespleten’ is. Met zijn keuze 
voor het woord ‘zichzelf’, een wederkerend102 voornaamwoord met een 
omnipersonale waarde103, maakt Ricœur duidelijk dat hij het niet over ‘ik’ heeft maar 
over iedereen. Het aspect van wederkerendheid drukt uit dat identiteit een wezenlijk 
element van het menselijk bestaan is dat echter nooit onmiddellijk aanwezig is omdat 
het pas ontstaat in reflexiviteit (wanneer iemand naar zichzelf kijkt). Iemand begrijpt 
en positioneert zichzelf als subject in een traditie, vanuit een geschiedenis, in een 
context van structuren, relaties en verhalen. Ten tweede wil Ricœur onderscheid 
maken tussen twee belangrijke aspecten van identiteit. Hierop slaat het woord même in 
de titel van zijn boek, dat zowel ‘hetzelfde’ als ‘zelf’104 kan betekenen. Omdat ‘même’ 
in het Frans vooral in de eerste (vergelijkende) betekenis gebruikt wordt (als het 
tegenovergestelde van ‘anders’, ‘verschillend’, ‘ongelijk’) introduceert Ricœur de 
Latijnse woorden ‘idem’ en ‘ipse’. Door deze te verbinden met het synoniem 
‘identique’ kan hij laten zien dat identiteit twee kanten heeft. De idem-kant van 
persoonlijke identiteit hangt samen met het ‘hetzelfde-zijn’ (‘mêmeté’, in het Engels 
vertaald als ‘sameness’); de ipse-kant met ‘zelf-zijn’ (‘ipséite’, ‘selfhood’)105. De derde 
filosofische intentie, die in het verlengde ligt van de tweede, verwoordt Ricœur in de 

                                                      
101 Ricœur legt in een voetnoot op p. 31 uit dat het gebruik van de term ‘studie’ in plaats van ‘hoofdstuk’ 
meer recht doet aan de inhoud aangezien elk onderzoek bestaat uit een op zichzelf staand geheel, waardoor 
de lezer op elk punt kan ‘instappen’. In mijn beschrijving van Ricœurs gedachten borduur ik hierop voort: 
ik geef niet de inhoud van het hele boek weer maar alleen die elementen uit de studies die relevant zijn met 
betrekking tot mijn onderzoeksvragen.  
102 Van den Bersselaar (2009, p. 131) vertaalt dit als wederkerig voornaamwoord. Grammaticaal 
beschouwd hebben wederkerige voornaamwoorden echter altijd een meervoudig antecedent; ze drukken 
een wederzijdse relatie uit. Het zijn woorden als ‘elkaar’, ‘mekaar’ en ‘elkander’ die aangeven dat twee 
personen een wederzijdse handeling verrichten. Het wederkerend voornaamwoord – “pronom réfléchi” 
(Ricœur, 1990, p. 11) – zichzelf dat Ricœur hier gebruikt is juist bedoeld om te laten zien hoe iets hoort 
bij en terugverwijst naar het subject dat het onderwerp van de zin is. Zie www.taaladvies.net en 
www.onzetaal.nl (geraadpleegd op 14-7-2014). 
103 Het wederkerend voornaamwoord ‘zelf’ past bij alle grammaticale personen: we kennen de woorden 
ikzelf, jijzelf, hij/zijzelf, wijzelf, julliezelf, zijzelf. 
104 Ricœur merkt zelf op (Ricœur, 1990, p. 13) dat in talen zoals het Engels en het Duits deze verwarring 
van betekenissen niet optreedt doordat er verschillende woorden voor zijn (same en self, dasselbe en Selbst). 
Voor het Nederlands geldt dit dus ook. 
105 De betekenis van deze begrippen zal in de beschrijving van de inhoud van Ricœurs vijfde en zesde 
studie nog verder worden toegelicht (zie § 3.2 en 3.3). 

http://www.taaladvies.net/
http://www.onzetaal.nl/
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tweede helft van de titel van het boek: ‘comme un autre’. Hiermee wil hij een dialectiek in 
beeld brengen, die complementair is aan de dialectiek die plaatsvindt tussen hetzelfde-
zijn en zelf-zijn, namelijk de dialectiek van het zelf en van het ‘ander dan zelf’ (‘autre 
que soi’) (Ricœur, 1990, p. 13). Wanneer we denken in termen van hetzelfde is het 
anders-zijn van de ander niets meer dan een tegengestelde, een onderscheid of een 
verschil. Wanneer echter het anders-zijn van de ander niet in vergelijkende zin 
gebruikt wordt, maar verbonden wordt met het zelf-zijn van het zelf, krijgt het een 
constitutieve betekenis voor dat zelf-zijn. Het zelf-zijn van het zelf impliceert het 
anders-zijn van het zelf want het zelf-zijn van het zelf kan niet bestaan zonder de 
ander, die ook een zelf is. Het woord ‘comme’ (‘als’) in de titel heeft daarom een 
dubbele betekenis: ‘zelf net als (in de zin van: gelijkend op) een ander’ en ‘zelf als zijnde 
een ander’. Het zelf is dus niet alleen als een ander, het zelf is ook een ander. 

Ricœur benadert in Soi-même comme un autre de problematiek van het zelf op 
verschillende manieren steeds vanuit de vraag ‘wat?’ en ‘wie?’. In de eerste twee 
studies zoekt hij vanuit het perspectief van de taalfilosofie naar antwoord op de vragen 
‘Over wie gaat het wanneer men refereert aan personen als verschillend van dingen?’ 
en ‘Wie spreekt wanneer hij of zij zichzelf als spreker aanmerkt?’. In de derde en de 
vierde studie gebruikt Ricœur de invalshoek van de (aan de analytische filosofie 
ontleende) handelingstheorie. Hij verbindt hier de vraag ‘Wie spreekt?’ met de vraag 
‘Wie handelt?’ door te laten zien dat degene die spreekt zichzelf aanmerkt als degene 
die handelt. Volgens Ricœur moeten de vragen naar het Wat? en het Waarom? die 
gesteld kunnen worden wanneer iemand handelt aangevuld worden met de vraag Wie? 
Want een handeling hangt altijd af van een actor, die ervoor verantwoordelijk is: het is 
niet zomaar een gebeurtenis in een oneindige keten van oorzaken waarbij alleen de 
vraag Waarom? relevant is. Hier raakt hij aan de ethische dimensie van identiteit. Vanaf 
de vijfde studie komt deze dimensie in Soi-même comme un autre steeds nadrukkelijker in 
beeld. Daarom begin ik dit hoofdstuk daar. Ricœur ontwikkelt zijn visie op identiteit 
en ethiek door steeds een slag dieper in te gaan op elementen die hij eerder behandeld 
heeft. Om deze denkwijze begrijpelijk te maken, met het oog op de beantwoording 
van mijn onderzoeksvragen en het bereiken van de daarmee verbonden doelstellingen, 
volg ik in dit hoofdstuk nauwgezet de lijn die Ricœur uitzet, via persoonlijke identiteit 
(vijfde studie) en narratieve identiteit (zesde studie) naar de ethische identiteit die 
uitgewerkt wordt in de ‘kleine ethiek’ (zo noemt Ricœur zelf de zevende tot en met de 
negende studie) om tenslotte (in de tiende studie) uit te komen bij de ontologische 
dimensie van identiteit. Per paragraaf beschrijf ik een studie, gevolgd door een 
beschouwing. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk (§ 3.8) bestaat uit een 
slotbeschouwing waarin ik reflecteer op de betekenis van Ricœurs werk vanuit het 
perspectief van de ethische vragen waarmee mensen in de zorg en het sociaal werk 
worden geconfronteerd. 

 

3.2 Persoonlijke identiteit en narratieve identiteit 
In de vijfde studie belicht Ricœur identiteit vanuit de temporele dimensie van het 
bestaan. Hij gaat in op de ‘bestendigheid in de tijd’ van het zelf. Hierbij wordt de 
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confrontatie tussen de idem-kant en de ipse-kant van identiteit duidelijk zichtbaar. In 
eerste instantie lijkt het bij bestendigheid in de tijd van het zelf namelijk te gaan om 
het hetzelfde-zijn door de tijd heen: iemand blijft wie hij is. Maar bij nader inzien is 
het de vraag of het dan gaat om numerieke of om kwalitatieve identiteit: gaat het om 
twee (of meer) verschijningen van iets dat we als hetzelfde herkennen door de tijd 
heen, of gaat het om een extreme gelijkenis waardoor dingen voor elkaar ingewisseld 
kunnen worden zonder het verschil te merken? Deze twee vormen van hetzelfde-zijn 
zijn onherleidbaar tot elkaar, maar wel met elkaar verbonden als het gaat om de 
identiteit van een mens. Echter, wanneer er enige tijd verstreken is tussen twee of 
meer momenten waarop we iemand gezien hebben, kunnen we gaan twijfelen of het 
wel dezelfde persoon is. Daarom voegt Ricœur nog een derde aspect toe aan de notie 
van identiteit: de ononderbroken continuïteit tussen het eerste en het laatste 
ontwikkelingsstadium van hetzelfde individu (of ding), waardoor iemand van baby tot 
grijsaard als dezelfde persoon beschouwd wordt (of waardoor een auto waarvan alle 
onderdelen in de loop der tijd vervangen zijn nog steeds dezelfde auto is). Dit principe 
van bestendigheid in de tijd verwijst naar het structurele en relationele karakter van 
identiteit. Het brengt Ricœur tot de vraag of het bij identiteit wellicht om meer gaat 
dan alleen een substantie die hetzelfde blijft. Daarbij stelt hij niet het wat, maar het wie 
centraal. Dan gaat het om het zelf-zijn en zo komt de ipse-kant van identiteit in beeld.  

3.2.1 Karakter als het wat van het wie 
Op zoek naar een vorm van bestendigheid in de tijd die antwoord kan geven op de 
vraag ‘wie ben ik?’ onderneemt Ricœur een reflectie op twee modellen waarmee we de 
bestendigheid in de tijd van een persoon kunnen uitdrukken: ‘karakter’ en ‘woord 
houden’. Deze twee modellen beschrijft hij als twee tegenovergestelde polen in de 
idem- en ipse-problematiek. In de bestendigheid van het karakter ziet hij een 
samenvallen van idem en ipse, terwijl het ipse in de manier waarop mensen zich aan 
een gegeven woord houden juist los lijkt te staan van het idem. Onder karakter 
verstaat Ricœur “het geheel van onderscheidende kenmerken die het mogelijk maken 
om een menselijk individu te heridentificeren als zijnde dezelfde” (Ricœur, 1990, p. 
144). Waar hij er in eerdere werken van uit ging dat het karakter onveranderlijk en 
onvrijwillig is – en dus een ‘existentialistisch’ standpunt innam dat impliceerde dat 
karakter iets is dat we meekrijgen bij onze geboorte – definieert hij het nu als “het 
geheel van duurzame disposities waaraan men een persoon kan herkennen” (Ricœur, 
1990, p. 146). Hier is het idem niet te onderscheiden van het ipse en daarom is het 
belangrijk om op de temporele dimensie te letten. Want een dispositie is een 
gewoonte, die iemand in de loop der tijd ontwikkelt, en die als het ware 
‘sedimenteert’106 in iemands karakter. Bij het ontwikkelen van een dispositie wordt de 
compositie van iemands identiteit beïnvloed door het andere. Iemands karakter vormt 
zich namelijk door het internaliseren van waarden, normen en idealen en door 
identificatie met modellen en helden waarin (en waardoor) een persoon of een 
gemeenschap zichzelf herkent107. Trouw aan die geïnternaliseerde waarden en idealen 
draagt bij aan het in stand houden van het zelf. Duurzame disposities zorgen dus voor 

                                                      
106 Sedimenteren is een begrip uit de geologie, het betekent: bezinken, neerslaan of afgezet worden. 
107 Ricœur refereert hier onder andere aan Freuds theorie over het superego (p. 147). 
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stabiliteit en permanentie in de tijd: iemand blijft hetzelfde. Daarom kan het karakter 
gekenmerkt worden als “het wat van het wie” (Ricœur, 1990, p. 147) (zie ook van den 
Bersselaar, 2009, p. 146). Hier overlappen de ipse- en idem-kant van identiteit, ofwel 
het zelf-zijn en het hetzelfde-zijn. Maar de dialectiek van innovatie en sedimentatie (en 
de dialectiek van anders-zijn en internalisatie108) herinnert ons eraan dat het karakter 
een geschiedenis heeft, waarin het zelf-zijn en het hetzelfde-zijn niet samenvallen. Die 
geschiedenis vormt de narratieve dimensie van identiteit. Volgens Ricœur komt deze 
dimensie ook tot uitdrukking in het gebruik van het woord karakter als aanduiding van 
de protagonist in een verhaal: “dat wat sedimentatie heeft samengetrokken, kan het 
verhaal hergroeperen” (Ricœur, 1990, p. 148). Uit iemands levensgeschiedenis wordt 
duidelijk waarom bepaalde onveranderlijke karaktertrekken deel zijn gaan uitmaken 
van de identiteit waaraan men een persoon – maar ook bijvoorbeeld een land109 – kan 
herkennen. Wanneer men die geschiedenis vergeet bestaat het gevaar dat deze trekken 
zich verharden en aanleiding geven tot het in stand houden van een fout beeld van 
iemand of het ontketenen van foute ideologieën110. Daarom is het belangrijk om te 
reflecteren op de narratieve identiteit, zodat een balans kan worden gevonden tussen, 
aan de ene kant, de onveranderlijke trekken die de identiteit ontleent aan de 
verankering van de levensgeschiedenis in het karakter en, aan de andere kant, die 
trekken die bijdragen aan het losmaken van de identiteit van het zelf van het hetzelfde-
zijn van het karakter.  

3.2.2 Je houden aan een belofte 
Er zijn ook contexten waarin het zelf-zijn en het hetzelfde-zijn elkaar niet overlappen. 
Dit ziet Ricœur als het andere uiterste van de idem- en ipseproblematiek. Hij laat zien 
wat hij hiermee bedoelt door in te gaan op de betekenis van ‘je aan je woord 
houden’111. Wanneer iemand iets aan een ander belooft, is niet zozeer van belang wat 
diegene beloofd heeft: het gaat er vooral om dat iemand het vertrouwen dat de ander 
stelt in zijn betrouwbaarheid beantwoordt. De ethische rechtvaardiging heeft een 
temporele dimensie, want een belofte houden impliceert het tarten van de tijd. Dit 
komt tot uiting in een ontkenning van (de mogelijkheid tot) verandering wanneer 
iemand zegt “ik ben onwrikbaar” of “ik zal standhouden”112. In de trouw aan een 
gegeven woord gaat het dus om standvastigheid en dit impliceert zowel 
instandhouding van het zelf (maintien de soi) als trouw aan zichzelf (constance à soi). 
Het is van een andere aard dan de continuïteit van het karakter omdat het zelf-zijn en 
het hetzelfde-zijn hier van elkaar loskomen.  

                                                      
108 In de – door Ricœur geautoriseerde – Engelse vertaling is een bijzin toegevoegd die niet in het Franse 
origineel staat: “and the equally rich dialectic of otherness and internalization” (Ricoeur, 1992, p. 122). 
109 Ricœur verwijst in dit verband naar Braudels L’Identité de la France (p. 148). 
110 Dit is herkenbaar in de recente geschiedenis (bijvoorbeeld WO II) maar in onze eigen tijd ook, 
bijvoorbeeld in opmerkingen van Wilders over moslims. 
111 “… la parole tenue dans la fidélité à la parole donnée” (Ricœur, 1990, p. 148). Letterlijk vertaald: “… 
het gehouden woord in de trouw aan het gegeven woord”. Hartog (2012, p. 79), die zich baseert op de 
Engelse vertaling, vertaalt dit met “het nakomen van een belofte”; van den Bersselaar (2009, p. 132) 
schrijft over “de belofte en de trouw aan het gegeven woord” (cursivering van van den Bersselaar). 
112  Letterlijk staat er “je maintiendrai” (p. 149). In de wapenspreuk van het huis van Oranje-Nassau is dit 
vertaald als “ik zal handhaven”. 
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3.2.3 Beschouwing: de temporele dimensie in de praktijk 
Van den Bersselaar (2009) geeft een voorbeeld om te illustreren wat Ricœur bedoelt 
met het verschil tussen (en het al dan niet samenvallen van) de idem- en ipse-kant van 
identiteit. Het betreft de belofte die de apostel Petrus aan Jezus deed op de avond 
voordat Jezus gekruisigd wordt. Petrus belooft Jezus dat hij hem niet zal 
verloochenen. Toch zal Petrus de volgende ochtend, nog vóór het kraaien van de 
haan, tot drie keer toe ontkennen dat hij bij de groep van Jezus hoort. En op het 
moment dat hij zich realiseert dat hij zijn belofte niet is nagekomen huilt hij bittere 
tranen die erop duiden “dat hij zelf vindt dat hij ernstig heeft gefaald” (van den 
Bersselaar, 2009, p. 148). Van den Bersselaar stelt dat “wie vindt dat hij [Petrus] daar 
gelijk in heeft, slechts oog [heeft] voor zijn idem-identiteit” (ibidem); wie daarentegen 
begrip heeft voor Petrus en mededogen met hem toont, of misschien zelfs 
nieuwsgierig is naar het verhaal achter de woorden en de tranen van Petrus, is volgens 
van den Bersselaar vooral geïnteresseerd in de ipse-identiteit. Voor Ricœur gaat het 
juist om de dynamiek tussen de uitersten van de twee polen van permanentie in tijd, 
met aan de ene kant de overlapping van idem-identiteit en ipse-identiteit en aan de 
andere kant het ipse dat de vraag van haar identiteit zonder de hulp en ondersteuning 
van het idem moet beantwoorden. De betekenisruimte tussen deze twee polen wordt 
door Ricœur ingevuld met de notie van narratieve identiteit (die hij in de zesde studie 
verder uitwerkt). Ethisch gezien is dit een wezenlijke notie, want: “hoe kan men zich 
afvragen wat belangrijk is wanneer men niet kan vragen voor wie het belangrijk is?” 
(Ricœur, 1990, p. 165). 

Ricœurs uitleg over de temporele dimensie in de ontwikkeling van persoonlijke 
identiteit maakt begrijpelijk hoe het komt dat mensen zijn geworden wie ze zijn, en 
ook hoe het komt dat hun gedrag niet altijd voorspelbaar is. Met name de notie dat 
karakter een geschiedenis heeft, waarin een dialectiek van innovatie en sedimentatie en 
een dialectiek van anders-zijn en internalisatie werkzaam is, lijkt mij van belang in 
verband met de praktijk van beroepsbeoefenaars in de zorg en het sociaal werk en in 
verband met de praktijk van het beroepsonderwijs waar zij worden opgeleid. Het helpt 
als we willen begrijpen waarom iemand bepaalde eigenschappen (ontwikkeld) heeft, 
bepaald gedrag vertoont of bepaalde keuzen maakt; het helpt ook wanneer we iemand 
zicht willen geven op hoe hij zich zou kunnen ontwikkelen. Want mensen ontwikkelen 
de gewoontes, die een deel worden van hun karakter, in de loop der tijd. Daarbij speelt 
onder andere de context waarin zij leven een rol, evenals de interactie met mensen met 
wie zij samenleven. Maar dat wil niet zeggen dat zij niet ook andere gewoontes kunnen 
ontwikkelen, of soms bewust kunnen afwijken van hun gewoontes: het zelf-zijn en het 
hetzelfde-zijn vallen niet samen. Met betrekking tot het werk in de zorg en het sociale 
domein is dit een belangrijk inzicht. Want daar is de vraag wat van belang is voor wie, 
waarbij het er om gaat wie die wie dan is, dagelijks aan de orde. Naast het hierboven 
beschreven voorbeeld van Petrus kan ook de casus van mevrouw Bontje (of heet ze 
Bonje?)113 als illustratie dienen. Deze vrouw is al jaren cliënt bij een organisatie die 

                                                      
113 Met deze casus illustreerde Hans van Ewijk in het boek Moresprudentie in de praktijk (Kanne & 
Grootoonk (red.), 2014) de problematiek rondom meervoudige loyaliteit in het sociaal werk. Hij koos de 
naam Bontje, die refereert aan ‘bondje’ (van Ewijk H. , 2014). Charlotte van Besouw gebruikte dezelfde 
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woonbegeleiding biedt aan mensen met een psychiatrisch ziektebeeld. Haar diagnose 
(borderline, verslavingsproblematiek), haar woonsituatie (vuil huis, 2 honden en een 
‘foute’ vriend die soms wel en dan weer een tijd niet bij haar woont) en haar gedrag 
(agressief, niet te motiveren tot enig initiatief) baart zorgen. Uit de vragen die 
begeleiders stellen bij deze casus (Wat moeten we met deze vrouw, die nooit haar 
behandelafspraken nakomt? Hoe kunnen we voorkomen dat ze haar huis uit wordt 
gezet? Moeten die honden niet de deur uit want ze kan zichzelf al niet eens 
verzorgen?) blijkt dat zij vooral haar idem-identiteit zien. Wie ook oog heeft voor haar 
ipse-identiteit stelt andere vragen (Hoe komt het dat zij haar eigen lijf verwaarloost? Is 
zij zorgzaam voor haar honden? Zorgt zij voor haar vriend en zorgt die vriend voor 
haar?) (van Besouw, 2014). Beide aspecten van identiteit zijn belangrijk bij de zorg 
voor en de ondersteuning van mensen en daarom moeten hulpverleners zich er 
bewust van zijn dat de temporele dimensie een rol speelt bij identiteitsontwikkeling.  

Bij Tronto kwamen we de temporele dimensie ook al tegen. Zij verbond het niet met 
de noties van idem en ipse maar wel met identiteit, hoewel ze dit woord niet expliciet 
noemt. Tronto noemt de temporele dimensie in verband met de ongelijkheid tussen 
mensen, die wordt veroorzaakt doordat personen hun eerdere levenservaringen 
meenemen. Daardoor worden onrechtvaardigheden die in het verleden zijn gegroeid 
herhaald en ontstaan patronen die structurele ongelijkheid creëren en in stand houden. 
In het marktdenken is de temporele dimensie van het menselijk leven uitgewist, op 
grond van de aanname dat iedereen vrij is om als onafhankelijk individu een contract 
aan te gaan met andere individuen of partijen. Tronto stelt dat het uitwissen van de 
temporele dimensie van het menselijk leven het moeilijker maakt om het over 
collectieve verantwoordelijkheid te hebben. Zij legt hierbij dus de nadruk op de 
gevolgen voor de samenleving terwijl Ricœur vooral de focus richt op de identiteit van 
het zelf en dit (nog) niet in verband brengt met rechtvaardige instituties.  

 

3.3 Het zelf en de narratieve identiteit 
In de zesde studie wil Ricœur ten eerste de dialectiek tussen het hetzelfde-zijn en het 
zelf-zijn op een hoger plan brengen. Ten tweede wil hij onderzoeken hoe de narratieve 
theorie een scharnierfunctie kan vervullen tussen de handelingstheorie en de morele 
theorie114. 

3.3.1 Plot en lot 
Ricœur begint met een uiteenzetting over de narratieve theorie waarin hij laat zien hoe 
de manier waarop de identiteit van een personage in een verhaal wordt geconstrueerd, 
samenhangt met de constructie van de plot. De plot zorgt voor een synthese tussen de 

                                                      
casus om duidelijk te maken hoe geweld dat cliënten is aangedaan vaak door de hulpverlening versluierd 
en gereproduceerd wordt. Zij noemde deze mevrouw Bonje vanwege de associatie met huiselijk geweld 
(van Besouw, 2014). 
114 Om de samenhang tussen deze drie soorten theorieën aan te geven verwijst hij naar de triade 
‘beschrijven, vertellen, voorschrijven’ (“décrire, raconter, prescrire” Ricœur, 1990, p. 167). 
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heterogene elementen van een verhaal115. Ricœur duidt dit proces (waarin iets een 
integraal onderdeel van een verhaal wordt doordat het geduid wordt in relatie tot de 
andere gebeurtenissen die erin beschreven worden) aan als de dialectiek van 
‘discordante concordantie’116. Deze dialectiek is ook aanwezig in de constructie van de 
identiteit van een personage, door de manier waarop de handelingen van een 
personage in het verhaal beschreven worden in relatie tot de plot. Want: “vertellen, 
dat is zeggen wie wat heeft gedaan, waarom en hoe, door de verbinding tussen die 
gezichtspunten in de tijd te laten zien” (Ricœur, 1990, p. 174). Volgens de lijn van de 
concordantie ontleent een personage haar eigenheid aan het beschouwen van het 
eigen leven als een eenheid: een temporele totaliteit die op zichzelf uniek is en die haar 
onderscheidt van elk ander personage. Tegelijk wordt die temporele totaliteit volgens 
de lijn van de discordantie bedreigd door onvoorziene gebeurtenissen, die als het ware 
punten en komma’s in het verhaal zetten en zo breuken in dat verhaal veroorzaken. 
De synthese van concordantie en discordantie maakt dat de toevalligheid van een 
gebeurtenis achteraf bekeken verandert in een noodzakelijkheid die past in iemands 
levensgeschiedenis. Dit proces, waarin toeval verandert in lotsbestemming, speelt zich 
volgens Ricœur niet alleen af in verhalen, maar ook in de identiteit van een personage. 
Daarom heeft hij het over narratieve identiteit. 

3.3.2 Verhalen als experimenteerruimte voor het echte leven 
De dialectiek van de discordante concordantie wordt verbonden met de dialectiek van 
het hetzelfde-zijn en het zelf-zijn, via de twee polen van permanentie in de tijd die in 
de vorige studie zijn toegelicht (karakter en woord houden). De narratieve identiteit 
van het personage bemiddelt hiertussen; dit komt tot uiting in de variaties waaraan het 
verhaal die identiteit onderwerpt. In die zin beschouwt Ricœur literatuur als een 
‘uitgebreid laboratorium voor gedachte-experimenten’ waarin de 
variatiemogelijkheden van de narratieve identiteit met verbeeldingskracht beproefd 
kunnen worden. In sommige literaire verhalen overheerst de ene pool van identiteit, 
waar het zelf-zijn en het hetzelfde-zijn samenvallen. Dit is bijvoorbeeld het geval in 
sprookjes en volksverhalen, waar personages vaststaande en onveranderlijke karakters 
en reactiepatronen hebben. Andere verhalen bevinden zich meer in het midden tussen 
de twee polen, zoals bijvoorbeeld klassieke romans. Hier komt op verschillende 
manieren tot uiting hoe de identificatie van het zelf als hetzelfde meer of minder sterk 
aanwezig kan zijn, zonder geheel te verdwijnen. Aan de andere kant, op de pool waar 
het zelf-zijn en het hetzelfde-zijn van elkaar verwijderd raken, situeert Ricœur verhalen 
die de vorm hebben van een monologue intérieure en moderne toneelstukken. Zo’n 
verhaal heeft geen duidelijke plot, het personage heeft geen bepaald karakter, is op 
zoek naar zijn of haar identiteit of heeft die zelfs verloren. Met het verlies van de 
identiteit van het personage gaat volgens Ricœur echter ook de configuratie van het 

                                                      
115 Tussen de veelvoud aan gebeurtenissen en de temporele eenheid van het verhaal; tussen de 
ongelijksoortige handelingscomponenten, intenties, oorzaken en toevalligheden en de aaneenschakeling 
van het verhaal; en tussen de opeenvolging van verschillende elementen en de eenheid van de temporele 
vorm van het verhaal. 
116 Letterlijk zou dit vertaald kunnen worden als ‘niet overeenstemmende overeenstemming’. Discordia 
was de naam van de godin van de tweedracht. Een concordans is een boek dat gebruikt wordt bij het 
zoeken naar overeenstemming tussen woorden en zinnen die in de bijbel voorkomen. 
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verhaal verloren; in het uiterste geval is er geen sprake meer van een verhaal maar van 
een andere literaire vorm, het essay. Beschouwd vanuit de dialectiek van idem en ipse 
gaat het dan om verhalen waarin het zelf wordt blootgegeven zonder de 
ondersteuning van het zelfde. Bij het beantwoorden van de vraag wat dat dan is, het 
zelf, wanneer het de steun van het zelfde kwijt is, noemt Ricœur een onveranderlijk 
uitgangspunt dat in alle literaire verhalen aanwezig is: de lichamelijke en aardse 
conditie van het menselijk bestaan. Het lichaam wordt door mensen ervaren als de 
existentiële bemiddeling tussen zichzelf en de wereld. Het lichaam is een deel van ons 
zelf, waarmee we denken, spreken, handelen en lijden; kortom, waardoor we in de 
wereld aanwezig zijn117.  

3.3.3 Praktijken en levensplannen 
Na deze uiteenzetting over de hoe narratieve identiteit samenhangt met de dialectiek 
van het zelf-zijn en het hetzelfde-zijn zet Ricœur zich aan de tweede taak die hij 
zichzelf in de zesde studie gesteld heeft. Deze verbindt hij met de morele studies die 
nog zullen volgen en betreft de vraag of we in de narratieve theorie van plot en 
karakter een betekenisvolle transitie kunnen zien tussen het toeschrijven van een 
handeling aan een actor die kan en het toerekenen daarvan aan een actor die moet 
handelen. De handelingstheorie schiet volgens Ricœur tekort als het erom gaat een 
nieuw licht te laten schijnen op de relatie tussen een handeling en de actor die de 
handeling uitvoert. In die theorie worden handelingen namelijk los van elkaar 
beschreven, als segmenten of ketens van handelingen. Bovendien wordt de relatie 
tussen een handeling en een actor er beschouwd als een oorzaak-gevolg-relatie. 
Ricœur wil juist laten zien hoe handelingen betekenis krijgen in het bredere verband 
waarbinnen een actor handelt. Daarom gebruikt hij het begrip ‘praktijken’. In 
praktijken (als voorbeeld noemt hij sporten en spellen, beroepen en kunsten) doet 
iemand iets om iets anders te doen. Iemand geeft bijvoorbeeld een schop tegen een 
bal om een wedstrijd te winnen, schudt een kussen op om iemand comfortabel te 
laten liggen, of zet een penseelstreek op een doek om een schilderij te maken. Het gaat 
niet zozeer om lineaire relaties tussen handelingen, waarbij iemand iets doet om iets 
anders te bereiken, als wel om in elkaar passende118 relaties waarbij de verbinding 
tussen de handelingen tot stand komt door de betekenis van het geheel. Deze 
betekenis kan bijvoorbeeld worden uitgedrukt in constitutieve regels, zoals spelregels. 
De notie van constitutieve regels maakt ook het interactieve karakter van praktijken 
zichtbaar. Praktijken zijn gebaseerd op handelingen waarin degene die handelt 

                                                      
117 Wanneer deze existentiële invariant echter variabel wordt, zoals soms in technologische fictie gebeurt, 
wordt het onderscheid tussen het zelf en het zelfde op het gebied van de lichamelijkheid geschonden en 
de narratieve identiteit onzeker. Ricœur refereert hier aan de science fiction verhalen over 
hersentransplantaties, klonen en teletransportaties (van Parfit e.a.) waarin de hersenen beschouwd worden 
als inwisselbaar equivalent van een persoon. In de vijfde studie presenteerde hij dit soort ‘puzzling cases’ 
om aan te tonen dat identiteit niet alleen gaat over het zelfde maar vooral over de dialectiek tussen het 
zelf en het zelfde. Hier heeft Ricœur ethische vragen bij (Ricœur, 1990, p. 179).  
118 In de Engelse vertaling staat hier “nesting relations” p. 153. Het gaat dus om praktijken die in elkaar 
‘genesteld’ zijn. Het Franse woord dat Ricœur gebruikt (“relations d’enchâssement”) wordt o.a. gebruikt 
om aan te geven hoe een edelsteen gevat wordt in een sieraad. 
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rekening houdt met het handelen van anderen119. Op een externe manier gebeurt dat 
in interacties, die kunnen variëren van conflicten, via competitie, tot coöperatie. De 
interactie kan echter ook tot uiting komen in een geïnternaliseerde relatie zoals 
bijvoorbeeld het geval is wanneer iemand in z’n eentje speelt (een spel doet of muziek 
maakt), of onderzoek doet in een laboratorium of een bibliotheek, of een kunstwerk 
maakt. De actor handelt dan op basis van verworven competenties en houdt daarbij 
ook rekening met het handelen van anderen; hij heeft de constitutieve regels van het 
spel (of het beroep of de kunst) immers al eerder van iemand anders geleerd. De 
handeling wordt begrepen vanuit het omvattende geheel: de context waarin een 
vaardigheid, een spel of een beroep is geleerd en waarbinnen die handeling iets teweeg 
brengt. En uiteraard kunnen de tradities waarop eerst het leerlingschap en later het 
meesterschap gebaseerd zijn, altijd worden geschonden; maar toch zullen die dan eerst 
aangenomen moeten zijn. In de interactie is ook niet-handelen handelen120. Dit is een 
belangrijke opmerking omdat Ricœur hiermee ook het verdragen van (en het lijden 
door) het handelen van anderen in beeld brengt. Zo kan ook worden gereflecteerd op 
macht en geweld in praktijken, waarmee de ene mens het vermogen van een ander om 
te handelen vernietigt.  

Ricœur stelt dat praktijken als zodanig geen kant-en-klare narratieve scenario’s 
bevatten, maar door hun organisatie (die gekenmerkt wordt door in elkaar grijpende 
relaties tussen handelingen en constitutieve regels) wel een ‘prenarratieve kwaliteit’ 
(Ricœur, 1990, p. 186) hebben. Dezelfde relatie tussen praktijk en narratief wordt 
herhaald op een hoger organisatieniveau, dat Ricœur beschrijft als ‘levensplannen’: 
veelomvattende praktische eenheden die we benoemen als professioneel leven, 
familieleven, vrije tijd, enzovoort. Hij situeert levensplannen tussen praktijken en het 
leven als geheel in. Ze komen tot stand in “een heen-en-weer bewegen tussen meer of 
minder verre idealen, … en het afwegen van voor- en nadelen van de keuze voor zo’n 
levensplan op het niveau van praktijken” en hebben “een beweeglijke en herroepbare 
vorm” (Ricœur, 1990, p. 187). Hiermee maakt hij duidelijk dat praktijken nooit alleen 
van beneden naar boven ontstaan, vanuit iets simpels naar iets dat meer uitgewerkt is, 
maar dat er steeds een dubbele beweging is. Enerzijds een oplopende complexiteit die 
start vanuit basale acties en praktijken, en anderzijds een afnemende precisering die 
start vanuit de vage en beweeglijke horizon van idealen en projecten in het licht 
waarvan een mensenleven zichzelf begrijpt als een eenheid. Ricœur verwijst hier naar 
de notie van ‘the narrative unity of a life’ die MacIntyre in After Virtue gebruikt. De 
narratieve eenheid van een leven is niet alleen het resultaat van een opsomming van 
praktijken, maar wordt tevens geregeerd door een omvattend levensproject, hoe 
onzeker en beweeglijk dat ook kan zijn. Levensplannen vormen de intermediaire zone 
waarin de uitwisseling tussen het onbepaalde van leidende idealen en het bepaalde van 
praktijken plaatsvindt. Soms vormen praktijken het uitgangspunt voor de zoektocht 

                                                      
119 Ricœur citeert hier Max Weber die handelen beschrijft als “menselijk gedrag (het maakt niet uit of het 
een externe of een interne handeling is, een nalaten of een dulden) wanneer en voor zover als degene die 
handelt of degenen die handelen er een subjectieve betekenis aan toekent/toekennen. En sociaal 
handelen is handelen dat volgens de bedoeling van degene die handelt of degenen die handelen betrokken 
is op en zich verhoudt tot het gedrag van anderen, waarop het zich oriënteert” (Ricœur, 1990, p. 184).   
120 Zie de noties van ‘nalaten’ en ‘dulden’ in de definitie van Weber in de vorige noot. 
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naar een leidend ideaal, zoals wanneer ervaringen van onderdrukking en discriminatie 
leiden tot een strijd voor afschaffing van slavernij. Soms is het andersom en tekent 
zich als eerste een omvattend levensproject af, zoals het geval is bij een 
‘onweerstaanbare’ roeping tot een bepaald ambt121 in het licht waarvan iemand 
bepaalde praktijken moet leren begrijpen. Ricœur vergelijkt dit met het 
hermeneutische begrijpen van een tekst door de uitwisseling van het geheel en het 
deel. Dit spel van ‘dubbele determinatie’ is gunstig voor de narratieve configuratie 
(Ricœur, 1990, p. 187) die een rol speelt bij de ontwikkeling van identiteit.  

3.3.4 Verhalen en het echte leven 
Ricœur herkent in MacIntyre’s omschrijving van ‘the narrative unity of a life’ het idee 
om het leven te beschrijven als een verhaal. MacIntyre maakt echter geen expliciet 
onderscheid tussen literaire verhalen en het echte leven. Ricœur doet dit wel. Daarbij 
benadrukt hij vooral de mogelijkheden die fictie biedt om de verbinding tussen de 
handeling en degene die handelt waar te nemen en om een oneindig aantal variaties op 
die verbinding te verzinnen. Mensen kunnen hun leven herfigureren in fictie. Eerder 
zagen we al dat Ricœur literatuur in dit opzicht beschouwt als een laboratorium voor 
gedachte-experimenten. Maar bij de beweging terug, van literatuur naar het echte 
leven, ontstaan er in zijn benadering wel enkele vragen. De eerste vraag betreft de 
relatie tussen auteur, verteller en personage. Waar deze rollen in fictie goed van elkaar 
te onderscheiden zijn, vallen ze in het echte leven voor een deel samen. Wat betekent 
dit voor de wijze waarop we de rol die we spelen in ons eigen levensverhaal 
interpreteren? Deze vraag beantwoordt Ricœur door erop te wijzen dat verteller en 
personage weliswaar samen kunnen vallen, maar dat auteurschap altijd een 
dubbelzinnig begrip is, omdat we, zowel in fictie als in ons eigen leven, nooit de auteur 
(in de zin van de maker) van het verhaal zijn (dat zijn de schrijvers of onze ouders 
en/of andere belangrijke personen in onze naaste omgeving). We hebben altijd de rol 
van co-auteur: samen geven we betekenis aan het verhaal. Ten tweede kan in fictie 
gekozen worden wanneer een verhaal begint en eindigt; dat kan zowel een specifiek 
moment zijn als een terugblik of een open einde. Maar hoe kunnen we het begin en 
het einde van ons eigen leven kiezen en daarover vertellen? Dat maakt namelijk veel 
meer deel uit van het levensverhaal van anderen: het is het verhaal van onze ouders en 
van onze kinderen, kleinkinderen, vrienden en bekenden. Ricœur stelt echter, dat de 
notie van een narratieve eenheid van het leven beschouwd dient te worden als “een 
instabiele mix van verbeeldingskracht en beleefde ervaring” (Ricœur, 1990, p. 191). 
Fictie helpt om dat wat ons in het werkelijke leven overkomt achteraf te kunnen 
ordenen tot een eenheid. We stabiliseren het reële begin van de initiatieven die wij 
nemen met een narratief begin, zoals we dat hebben leren kennen door het lezen van 
literatuur. Zo kunnen we bijvoorbeeld zeggen: “Het begon allemaal toen ik op een dag 
in de krant las dat …”. Op dezelfde manier hebben we door literaire voorbeelden de 
ervaring van wat het betekent om het verloop van een handeling, of een deel van ons 
leven, af te sluiten. Zelfs bij de voorbereiding op onze eigen dood kan literatuur 

                                                      
121 Het klassieke voorbeeld is dat van rooms-katholieke jongens die priester wilden worden, maar ook 
tegenwoordig bestaat het nog: denk aan de meisjes die al op de basisschool weten dat ze later zuster 
worden. 
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betekenis hebben, doordat we lezen over hoe andere mensen hun laatste uren 
doorgebracht hebben, wat hun vragen en angsten waren, hoe zij zich al dan niet 
verzoenden met hun leven. De derde vraag heeft met de vorige te maken en gaat over 
de verwevenheid van levensgeschiedenissen. Mijn levensverhaal is verbonden met dat 
van allerlei andere mensen. Bovendien kan iedereen over zijn leven meerdere verhalen 
vertellen. Kunnen we dan nog wel spreken over de narratieve eenheid van een leven? 
Jawel, zo stelt Ricœur, want ook in literatuur zijn er talloze voorbeelden van hoe 
verhalen zijn ingekaderd in en samenhangen met andere verhalen. Het zien hiervan 
kan juist helpen om ons eigen leven te begrijpen. Bovendien laten fictieve verhalen, 
door de lotsbestemmingen van verschillende protagonisten met elkaar te 
confronteren, interactiemodellen zien waarin de verwikkelingen verhelderd worden. 
Tenslotte: als het erom gaat onszelf te begrijpen, kunnen we dat alleen door de 
levensfase die al afgelopen is te articuleren vanuit onze (toekomst)verwachtingen, 
terwijl literaire verhalen uitsluitend lijken te gaan over wat al gebeurd is. Dit is een 
misvatting. Want de feiten die in de verleden tijd worden verteld bestaan ook uit 
projecten, verwachtingen en vooruitzichten waardoor de protagonisten op hun 
sterfelijke toekomst gericht zijn. Hieruit spreekt zorg voor het eigen leven en daarom 
is het niet raar om te spreken over de narratieve eenheid van een leven. Verhalen leren 
ons om op een narratieve manier terug- en vooruit te kijken. Kortom, zo zegt Ricœur 
na het beantwoorden van deze vier vragen: literaire verhalen en levensverhalen vullen 
elkaar aan, ondanks, of misschien juist wel dankzij, hun contrast.  

3.3.5 Hier ben ik! 
In de laatste paragraaf van de zesde studie gaat Ricœur in op de relatie tussen de 
narratieve theorie en de ethische theorie. Hij stelt dat de narratieve component van het 
zelfverstaan niet zonder ethische implicaties is omdat het literaire verhaal geworteld is 
in de mondelinge vertelkunst. En in de verhalen die mensen aan elkaar vertellen zijn 
altijd waarderingen vervat, in de vorm van goedkeuring en afkeuring van handelingen 
en acties. Ricœur verwijst hier in een voetnoot naar Walter Benjamin die stelde dat het 
in de vertelkunst gaat om het delen en uitwisselen van praktische wijsheid. Gedachte-
experimenten in de literatuur zijn daarom volgens Ricœur ook verkenningen op het 
gebied van goed en kwaad: literaire verhalen zijn nooit alleen puur esthetisch. Zelfs 
geschiedschrijving is volgens Ricœur nooit ethisch neutraal, want er klinkt altijd op de 
een of andere manier een evaluatie van menselijk handelen in door. Toch doemen ook 
hier weer vragen op. Die hebben te maken met de polaire tegenstelling tussen karakter 
en woord houden die in de vorige studie werd uitgewerkt, en met het feit dat er met 
name aan de tweede pool een wezenlijk ethische notie verbonden is. Standvastigheid 
in het zich houden aan een gegeven woord betekent namelijk dat iemand zich zo 
gedraagt dat iemand anders op haar kan rekenen en dit staat los van de 
instandhouding van het karakter. Omdat er iemand op mij rekent, ben ik 
verantwoordelijk voor mijn handelen ten opzichte van die ander. De term 
verantwoordelijkheid verenigt deze twee betekenissen: ‘rekenen op’ en 
‘verantwoordelijk zijn voor’122 en voegt het antwoord ‘Hier ben ik!’ op de vraag ‘Waar 

                                                      
122 Ricœur gebruikt hier in zijn taalspel de Franse woorden ‘compter sur’ en ‘être comptable de’. In de 
vertaling valt de etymologische overeenkomst tussen deze woorden helaas weg. 
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ben je?’ toe. In de vorige studie zagen we dat narratieve identiteit zich tussen de twee 
modaliteiten van permanentie in tijd (het karakter en de standvastigheid van het zelf) 
in bevindt en deze met elkaar verbindt. Daar zit ook de ethische dimensie van 
identiteit. Maar wanneer de narratieve identiteit geproblematiseerd wordt, zoals 
bijvoorbeeld gebeurt in de confrontatie met ‘Ichlosigkeit’ in Musils Mann ohne 
Eigenschaften, of wanneer iemand zegt ‘ik ben niets’, dan is de vraag ‘wie ben ik?’ aan de 
orde. De naaktheid die doorklinkt in deze vraag heropent het debat over de ethische 
identiteit. Want hoe kan iemand tegelijkertijd zeggen ‘wie ben ik?’ en ‘hier ben ik!’? Als 
het wat van het wie (het karakter) ontbreekt, of ontglipt, (hoe) kunnen we dan op het 
ethische niveau een zelf in stand houden dat er op het narratieve niveau niet is? 
Anders geformuleerd: kan het problematische karakter van het zelf op het narratieve 
niveau samengaan met het assertieve karakter op het niveau van het morele 
commitment? Volgens Ricœur wel. Hij ziet een mogelijkheid om de kloof tussen 
narratieve identiteit en ethische identiteit te benutten en de tegenstelling te 
transformeren tot een vruchtbare spanning. Want aan de ene kant markeert het ‘hier 
ben ik’, waardoor de persoon zichzelf herkent als subject van toerekening, namelijk 
een halt in de zwerftocht, waarin het zelf terechtgekomen is door de confrontatie met 
een veelvoud aan modellen om te handelen en te leven. Iemand die zich realiseert dat 
weliswaar álles mogelijk is, maar tegelijk inziet dat niet alles gunstig is om te doen 
(voor anderen en voor zichzelf) raakt in een tweestrijd. Het doen van een belofte 
verandert die tweestrijd in een fragiele eensgezindheid wanneer iemand beseft: “ik zou 
inderdaad alles kunnen doen, maar hier houd ik me aan!” (Ricœur, 1990, p. 198). De 
belofte helpt iemand dus om zichzelf te positioneren. Aan de andere kant kan de 
kwellende vraag ‘wie ben ik?’ ook geherformuleerd worden als “wie ben ik, die zo 
wispelturig is, dat jij niettemin toch op mij rekent?” (ibidem). Hieruit spreekt de twijfel 
van het zelf over zichzelf. Ricœur ziet een ‘gapende kloof’ tussen de vraag ‘wie ben 
ik?’ en het antwoord van het subject dat verantwoordelijk gemaakt wordt door de 
verwachting van de ander (‘hier ben ik!’). Deze vormt een ‘verborgen breuk’ in het 
hart van de verbintenis die ontstaat door een gegeven woord tussen het zelf en de 
ander. Hieruit blijkt de bescheiden positie die Ricœur inneemt ten aanzien van de 
instandhouding van het zelf. Hij erkent de mogelijkheid van een existentiële 
identiteitscrisis en komt op basis hiervan tot het bewustzijn dat een persoon niet perse 
eigenaar is van haar ervaringen (gedachten, handelingen, passies). Er is altijd sprake 
van “een dialectiek van eigenaarschap en onteigening, van zorg en zorgeloosheid, van 
zelf-bevestiging en van zelf-uitwissing” (Ricœur, 1990, p. 198). Ricœur zet zich 
hiermee af tegen opvattingen waarin gesteld wordt dat mensen zich los moeten (en 
kunnen) maken van invloeden van buiten: het zelf bestaat namelijk niet zonder 
anderen. Dat dit nauwkeurige onderzoeken van het zelf, waartoe het werk van heel 
verschillende denkers (waaronder Lévinas) oproept, te maken heeft met het ethische 
primaat van de ander dan het zelf over het zelf is volgens Ricœur duidelijk. Maar het 
“binnendringen van het andere in de omheining van het zelfde” moet wel 
samenkomen met “de beweging van het uitwissen waardoor het zelf zichzelf 
beschikbaar maakt voor het andere” (Ricœur, 1990, p. 198), want anders zou de crisis 
van het zelf zelfhaat tot gevolg kunnen hebben in plaats van zelfwaardering.  
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3.3.6 Beschouwing: de betekenis van verhalen 
De notie van narratieve identiteit die Ricœur in deze studie uitwerkt is vermoedelijk 
voor veel professionals op het gebied van de zorg en het sociaal werk zeer herkenbaar: 
zij hebben geleerd om te luisteren naar de verhalen van hun cliënten om te kunnen 
begrijpen wie zij zijn en wat zij nodig hebben. Het is een belangrijk deel van hun werk 
om samen met cliënten te zoeken naar betekenis – én om van betekenis te zijn – in 
het leven van hun cliënten (zie ook hoofdstuk 6). Maar het is de vraag of zij zich er 
wel altijd van bewust zijn dat de dialectiek van de discordante concordantie in de 
hulpverleningsrelatie niet alleen de identiteit van cliënten betreft, maar ook hun eigen 
(persoonlijke en professionele) identiteit. Net zoals onvoorziene gebeurtenissen in 
iemands persoonlijk leven achteraf bekeken veranderen in noodzakelijkheden die 
passen in haar levensgeschiedenis en bijdragen aan de ontwikkeling van haar identiteit, 
zijn ervaringen tijdens de beroepsuitoefening van invloed op de ontwikkeling van de 
identiteit van een hulpverlener. Daarbij is zowel de idem- als de ipse-kant van belang. 
Een professional ontwikkelt enerzijds een arsenaal aan vaardigheden en een bepaalde 
attitude waardoor zij in de praktijk steeds op eenzelfde, herkenbare manier handelt. 
Mensen weten wat ze van een professional met een bepaald beroep mogen 
verwachten en dat hangt samen met het publieke vertrouwen in een beroepsgroep als 
geheel. Aan de andere kant is het ook belangrijk dat een professional persoonlijk 
stelling durft te nemen in situaties waarin de afloop ongewis is en het eigen handelen 
kan verantwoorden.  

De relatie tussen beroepspraktijk en het leven van het – c.q. als een – zelf 
Net als Tronto gebruikt Ricœur het beeld van praktijken die door middel van 
verschillende relaties in elkaar genesteld zijn. Dit beeld past goed bij het professionele 
handelen op het gebied van de zorg en het sociaal werk. Wat een verpleegkundige, of 
een maatschappelijk werker, met een cliënt doet moet immers passen binnen de 
constitutieve regels van een beroep en in het bredere omvattende geheel van de 
maatschappelijke omgangsvormen, maar ook worden afgestemd op de specifieke 
cliënt en de context waarin deze leeft. Maar waar Tronto vooral kijkt naar de 
‘buitenkant’ (de relaties tussen mensen en contexten) brengt Ricœur hier ook de 
‘binnenkant’ in beeld. Doordat hij praktijken verbindt met levensplannen wordt 
zichtbaar hoe een praktijk (bijvoorbeeld een ambt of een vak) een belangrijke 
betekenis kan hebben in iemands levensverhaal. Zo verbindt hij de keuze voor 
specifieke beroepspraktijken met persoonlijke identiteit. 

Literatuur als experimenteerruimte 
Ricœur maakt aannemelijk dat literaire verhalen en levensverhalen elkaar aanvullen, 
ondanks – of misschien juist wel dankzij – hun contrast. Het idee dat literatuur de 
mogelijkheid biedt om te experimenteren met identiteit, vanwege de analogie tussen 
de identiteit van een personage in een verhaal en de identiteit die tot uiting komt in het 
handelen van een persoon in het ‘echte’ leven, roept de vraag op of het mogelijk is om 
literaire verhalen structureel te gebruiken in het kader van persoonlijke en 
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professionele ontwikkeling123. Het is de moeite waard om te onderzoeken of (en hoe) 
bepaalde verhalen zouden kunnen ‘werken’ in het onderwijs en tijdens bij- en 
nascholing in de zorg en het sociaal werk, bijvoorbeeld om te ervaren wat het betekent 
als iemand positie kiest in een dilemmasituatie. En in een breder kader zou kunnen 
worden onderzocht of bepaalde verhalen geschikt zijn om ‘epistemological ignorance’ 
en ‘priviliged irresponsibility’124 tegen te gaan (en zo te komen tot een meer 
rechtvaardige verdeling van zorg en zorgverantwoordelijkheden in organisaties en 
instituties).  

Praktische vragen 
Ricœurs visie op de samenhang tussen narratieve identiteit en ethische identiteit roept 
echter ook praktische vragen op. Wat heeft een professional nodig om tegen een cliënt 
te kunnen zeggen ‘hier ben ik; je kunt op mij vertrouwen’? De bescheiden positie ten 
aanzien van de instandhouding en de standvastigheid van het zelf impliceert dat een 
(existentiële) identiteitscrisis mogelijk is. Als dit voor personen geldt, kunnen ook 
professionals er last van hebben. Er zijn momenten waarop hun identiteit niet stevig 
is, waarop zij geen eigenaar zijn van hun ervaringen, gedachten of handelingen en hun 
zelf als het ware is uitgewist. Wat Ricœur op theoretisch niveau beschrijft, is in de 
praktijk regelmatig herkenbaar tijdens moreel beraad, wanneer hulpverleners hun 
twijfels benoemen. Betekent dit, dat zij dan ook slechtere hulpverleners zijn? Kan 
iemand wel verantwoordelijkheid nemen en zeggen ‘hier ben ik’, wanneer hij twijfelt 
aan zichzelf? In de praktijk lijkt het antwoord op deze vraag meestal ‘nee’ te zijn: 
professionaliteit wordt gelijkgesteld met zekerheid. Als basis daarvoor krijgen 
(toekomstige) hulp- en zorgverleners kennis aangereikt, ze oefenen vaardigheden en 
(leren) reflecteren op het eigen handelen. Bij die reflectie, bijvoorbeeld tijdens 
praktijkbegeleiding of supervisie, wordt vaak nadruk gelegd op de zoektocht naar 
persoonlijke drijfveren en belemmeringen. Veelgebruikte modellen zijn gericht op het 
blootleggen van iemands ‘authentieke’ kern, vanuit de gedachte dat het makkelijker 
wordt om beslissingen en het eigen handelen te onderbouwen als het ‘ware ik’ eenmaal 
gevonden is (Korthagen, 2009; Korthagen & Vasalos, 2002). Onder zulke 
benaderingen ligt de aanname dat mensen een eigenheid hebben die los staat van 
anderen. Deze aanname klopt niet, als we het denken van Ricœur volgen. Want 
volgens hem is het samenvallen van ‘het binnendringen van het andere in de 
omheining van het zelf’ met ‘de beweging van het uitwissen van het zelf’ juist nodig 
om te kunnen zeggen ‘ik weet dat er veel kan maar ik kies dit, ik die zo wispelturig ben 
maar toch door jou wordt vertrouwd’. Het appèl van de ander is cruciaal op het punt 
waarop iemand twijfelt; de kloof tussen de vraag ‘wie ben ik?’ en het antwoord ‘hier 
ben ik!’, is dus precies het punt waarop het zelf zekerheid kan vinden. Deze visie op 
de dynamiek tussen het zelf en de ander, die Ricœur in deze studie onder andere 
illustreert door de vergelijking met verhalen – waarin ook altijd andere mensen een rol 
spelen – vertoont een sterke verwantschap met Tronto’s visie op autonomie, als iets 
wat ontstaat in relaties met andere mensen. In verband met de ontwikkeling van 

                                                      
123 Incidenteel gebeurt dit natuurlijk wel, wanneer docenten (stukken uit) een roman of een film als 
illustratie gebruiken tijdens hun lessen. 
124 Kernbegrippen in de theorie van Tronto (zie hoofdstuk 2). 
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professionele autonomie betekent dit, dat twijfels rondom ethische vragen niet 
veronachtzaamd of genegeerd moet worden; we moeten ze juist heel serieus nemen.  

 

3.4 Het zelf en de ethische gerichtheid 
In de inleiding van de zevende studie licht Ricœur het onderscheid dat hij aanbrengt 
tussen ethiek en moraal toe (zie § 1.1). Hoewel de etymologische herkomst van beide 
woorden dit onderscheid niet nodig maakt, wil hij toch duidelijk maken dat het idee 
van ‘mores’ een tweevoudige connotatie heeft: het gaat over wat als goed (“bon”) én 
over wat als verplicht (“obligatoire”) (Ricœur, 1990, p. 199) wordt beschouwd. Het 
verschil drukt hij uit door de term ethiek te gebruiken voor de gerichtheid op een 
volmaakt leven125 en de term moraal voor de uitdrukking van deze gerichtheid in 
normen. Ethiek heeft te maken met opvattingen over goed leven die historisch 
verankerd zijn in de context van specifieke gemeenschappen. Moraal is juist niet 
gekoppeld aan specifieke contexten en personen, maar aan regels, normen en plichten 
(δεον) met een universele geldigheidsaanspraak waarbij het gebruik van de rede (λογος) 
leidend is. Met betrekking tot ethiek refereert Ricœur aan Aristoteles, de normen 
verbindt hij met het denken van Kant. In discussie met funderende teksten uit deze 
twee denktradities werkt hij in de zevende, achtste en negende studie achtereenvolgens 
drie stellingen uit: (1) het primaat van de ethiek boven de moraal, (2) de noodzaak 
voor de ethische gerichtheid om “door de zeef van de norm” (Ricœur, 1990, p. 200) te 
gaan en (3) de legitimiteit van een beroep op de ethische gerichtheid wanneer een 
conflict van normen leidt tot een praktische impasse. Hiermee laat Ricœur zien dat 
ethiek de moraal omvat; zo slaagt hij erin om de schijnbare tegenstelling tussen het 
Aristoteliaanse teleologische en het Kantiaanse deontologische denken op te heffen. 
In verband met de identiteit van het zelf correspondeert zelfwaardering met de ethische 
gerichtheid en zelfrespect met de moraal. Gezamenlijk dragen zelfwaardering en 
zelfrespect volgens Ricœur bij aan de ontwikkeling van het zelf, maar zelfwaardering is 
fundamenteler dan zelfrespect. 

3.4.1 Goed leven 
Ricœur definieert ethische gerichtheid als “de gerichtheid op het ‘goede leven’ met en 
voor anderen in rechtvaardige instituties” (Ricœur, 1990, p. 202). Wat een ‘volmaakt’ 
leven is kan voor iedereen anders zijn, maar het is wel waar iedereen naar streeft. Om 
uit te leggen wat hij bedoelt gebruikt Ricœur de aan Aristoteles ontleende uitdrukking 
‘goed leven’126 als het uiteindelijke doel van het menselijk handelen. Het goede is niet 
iets wat in een bepaald goed (in de zin van ‘iets wat iemand kan hebben’) aanwezig is. 
Volgens Ricœur is het juist datgene wat ontbreekt aan alle goederen. Hij legt uit wat 
hij bedoelt door de basis voor de gerichtheid op het goede leven, in navolging van 
Aristoteles, te zoeken in de praxis: het in elkaar grijpende geheel van praktijken, 
levensplannen en de narratieve eenheid van een leven dat hij in de zesde studie al 

                                                      
125 “une vie accomplie” (Ricœur, 1990, p. 200) ofwel “an accomplished life” (Ricoeur, 1992, p. 170). 
126 Goed leven is hier zowel werkwoord (“vivre-bien”) als zelfstandig naamwoord (“vie bonne”) (Ricœur, 
1990, p. 202). 
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uitgebreid beschreef. Praktijken kennen ‘standards of excellence’ (deze term ontleent 
Ricœur aan MacIntyre), die het mogelijk maken om iemand die een specifieke praktijk 
beoefent (bijvoorbeeld een dokter of een schaker) als goed te karakteriseren. Het zijn 
vergelijkingsregels, die gerelateerd zijn aan gedeelde idealen van perfectie binnen een 
gezelschap van mensen die een bepaalde praktijk beoefenen; ze overstijgen de 
individualiteit. Meesters (of virtuozen) in de betreffende praktijk hebben deze regels 
en idealen geïnternaliseerd. Standards of excellence hebben op twee manieren te 
maken met de ethische gerichtheid op een goed leven. In de eerste plaats omdat ze 
richting geven aan het idee van ‘internal goods’ die immanent zijn in een praktijk en de 
oriëntatie vormen voor het doel waartoe mensen iets doen. Het begrip internal goods 
– “dear to MacIntyre” (Ricoeur, 1992, p. 177) – staat voor de waarden (of principes) 
waarnaar mensen in een bepaalde praktijk streven: wetenschap dient de waarheid, 
geneeskunde gezondheid, de kunsten schoonheid127. Daarmee bieden ze ook houvast 
op het reflexieve moment van zelfwaardering, voor zover mensen in het waarderen 
van hun handelingen tegelijk zichzelf waarderen als de auteur ervan. Op het niveau 
van levensplannen heeft de notie van internal goods een functie in het heen en weer 
bewegen tussen verre idealen die nog gespecificeerd moeten worden en het afwegen 
van de voor- en nadelen van de keuze voor zo’n levensplan op het niveau van 
praktijken en dat is de tweede manier waarop ze te maken hebben met de ethische 
gerichtheid op een goed leven. Aristoteles vroeg zich af of er, net zoals er een taak is 
voor de dokter en de musicus op het niveau van praktijken, een taak voor de mens is 
op het niveau van het levensplan. Zo’n taak zou volgens Ricœur misschien 
levenswerk128 genoemd kunnen worden: het is voor het leven wat de standards of 
excellence zijn voor een praktijk. Het goede leven is het doel waarop alle handelingen 
gericht zijn, ook al hebben die handelingen ook een doel in zichzelf. Maar het idee van 
een hogere doelgerichtheid is altijd aanwezig in het menselijk handelen, volgens 
Ricœur. Tussen de gerichtheid op het goede leven en de specifieke keuzen in 
praktijken speelt zich een proces af dat vergeleken kan worden met een 
hermeneutische cirkel: het heen en weer bewegen tussen het idee van het goede leven 
en de belangrijkste beslissingen in het bestaan (bijvoorbeeld ten aanzien van carrière, 
liefdes, vrije tijdsbesteding) is vergelijkbaar met een tekst waarin het geheel en de delen 
begrepen moeten worden in termen van elkaar (zie ook § 3.3.3). Zo wordt begrijpelijk 
hoe mensen hun leven inrichten en waarom ze dat zo doen. Het maakt ook duidelijk 
hoe zelfwaardering samenhangt met de wijze waarop iemand zichzelf begrijpt vanuit 
het eigen levensdoel. Zelfinterpretatie wordt zelfwaardering wanneer het eigen 
handelen past bij het levensdoel. Dit impliceert andersom echter ook dat de 
zelfwaardering het lot van de interpretatie volgt en dat er dus bij het praktische 
oordeel over het eigen handelen, net als in de interpretatie, een conflict kan optreden. 
Bij dit oordeel gaat het namelijk om overeenstemming tussen levensidealen en 

                                                      
127 Reinders stelt dat professionals in organisaties tegenwoordig door hun managers gestimuleerd worden 
om zich meer te richten op external goods (status, marktaandeel, ‘benchmark ranking’ en economische 
prestaties) maar dat organisaties er uiteindelijk meer aan zullen hebben wanneer professionals de internal 
goods van hun professie nastreven. In het sociaal werk en de zorg is voor het bereiken van deze internal 
goods volgens hem standvastigheid nodig, en betrouwbaarheid, compassie en loyaliteit (Reinders, 2008, p. 
636). 
128 Ricœur (1990) gebruikt het woord ‘ergon’ (εργον) (p. 209).  
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concrete beslissingen en dit kan niet op een wetenschappelijke wijze geverifieerd 
worden: of het oordeel ‘mijn handelen is goed’ waar is, kan niet worden bewezen. 
Hoogstens kan een actor zich beroepen op geloofwaardigheid in de ogen van anderen, 
zelfs wanneer zij er op basis van eigen ervaring van overtuigd is dat het eigen oordeel 
waar is. Ricœur beschouwt dit ervaringsbewijs als een nieuwe vorm waarin het 
getuigenis ‘hier ben ik’ uit de zesde studie verschijnt.  

3.4.2 Met en voor anderen 
Ricœur opent de paragraaf waarin hij de tweede component van de ethische 
gerichtheid (‘met en voor anderen’) uitwerkt met enkele opmerkingen. Ten eerste is hij 
zich ervan bewust dat zijn karakterisering van zelfwaardering, in termen van een actor 
die het eigen handelen als goed beoordeelt, het risico van in-zichzelf-gekeerd-zijn met 
zich meebrengt waardoor de toevoeging ‘met en voor anderen’ paradoxaal lijkt. Maar 
hij weerlegt dit door te benadrukken dat ‘sollicitude’ een belangrijk element van goed 
leven is. Dit Franse woord kan worden vertaald als zorg129. Zorg is voor Ricœur niet 
iets wat van buitenaf aan de zelfwaardering wordt toegevoegd; het ontvouwt juist ín 
de zelfwaardering een dialogische dimensie. Zelfwaardering en zorg hangen nauw 
samen en daarmee komen de ‘anderen’ uit de formulering van de tweede component 
van de ethische gerichtheid in beeld. Ten tweede merkt hij op dat het niet toevallig is 
dat hij het heeft over de waardering van het zelf en niet om de waardering van mijzelf. 
Iedere ander is ook een zelf. Het gaat niet om mij, maar om iedereen: voor alle andere 
grammaticale personen dan ik geldt hetzelfde als voor mij. De ander is geen ander 
mijzelf, dus geen alter ego maar echt een ander dan ik. Een derde opmerking betreft 
de vraag op basis waarvan het zelf waardering verdient. Het antwoord is volgens 
Ricœur: niet op basis van wat het verwezenlijkt heeft, maar op basis van zijn/haar 
capaciteiten. Hij verwijst hierbij naar het ‘je peux’ (‘ik kan’) van Merleau-Ponty130. Het 
zelf is een wezen dat zijn/haar handelingen kan evalueren en, door de doelen van een 
aantal van die handelingen goed te achten, in staat is zichzelf te evalueren en als goed 
te waarderen. Het kunnen is hier essentieel: het in-staat-zijn-te-doen op fysiek gebied 
correspondeert met het in-staat-zijn-te-oordelen op ethisch gebied. En om 
capaciteiten te realiseren heeft het zelf bemiddeling van de ander nodig.  

Ricœur start zijn uitwerking van een omvattend concept van zorg vanuit de filosofie 
over vriendschap die Aristoteles beschreef in de Ethica Nicomachea. Allereerst omdat 
vriendschap bij Aristoteles fungeert als een overgang tussen zelfwaardering (een 
schijnbaar solitaire deugd) en rechtvaardigheid (een deugd met een politiek karakter 
waarbij juist de menselijke pluraliteit een rol speelt). Vervolgens omdat Aristoteles 
vriendschap niet verbindt met een psychologie van affectieve gevoelens, maar met 
ethiek. Aristoteles beschouwt vriendschap als een deugd die berust op zelfgekozen 
overwegingen en ontwikkeld kan worden tot een gewoonte die om voortdurende 
oefening vraagt. Tenslotte – en vooral – omdat Aristoteles stelt dat een gelukkig mens 

                                                      
129 Van Dale’s Groot woordenboek Frans - Nederlands (1983) vertaalt ‘sollicitude’ als (liefdevolle) zorg 

→ bezorgdheid, toewijding (p. 1266). Hartog (2012) vertaalde het als zorgzaamheid; ik kies vanwege de 
vergelijking met het denken van Tronto (dat in het vorige hoofdstuk beschreven is) liever voor zorg. 
130 (Ricœur, 1990, p. 212). 
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vrienden nodig heeft: zonder anderen kan geluk niet gerealiseerd worden. De 
gerichtheid op het goede leven van het zelf staat centraal, maar tegelijk gaat het bij 
vriendschap ook om een wederzijdse relatie. Wederkerigheid is het meest basale 
kenmerk van belangeloze vriendschap: vrienden houden van elkaar zoals ze zijn. Dit is 
fundamenteel anders dan een vriendschapsrelatie die in het teken staat van het 
voordeel dat de één van de ander verwacht, of het genot dat de één de ander schenkt. 
Ricœur vindt ook het antwoord dat Aristoteles geeft op de vraag of vrienden nodig 
zijn om gelukkig te worden belangrijk: omdat de vriend een ander zelf is, kan hij 
voorzien in datgene waar we niet zelf voor kunnen zorgen. Zo komt het anders-zijn 
van het andere zelf op de voorgrond te staan. Vriendschap is dus nodig voor een goed 
leven.  

Denkend vanuit het beeld van een spectrum, zet Ricœur de vriendschap in het midden 
van de uitwisseling tussen geven en ontvangen. Uitgangspunt is de hypothese dat in 
vriendschap altijd sprake is van een fragiele balans tussen geven en ontvangen. De 
uiteinden van het spectrum worden gemarkeerd door omgekeerde ongelijkheden, 
afhankelijk van wie het initiatief neemt in de uitwisseling van geven en ontvangen: het 
zelf of de ander. Het ene uiteinde beschrijft Ricœur met een verwijzing naar de 
filosofie van Lévinas waarin het appèl van de Ander het ik in beweging zet. Het 
initiatief ligt daar volledig bij de ander, die het passieve zelf van buiten af oproept tot 
verantwoordelijkheid. Ricœur stelt dat ‘het gelaat van de ander’131 het gezicht van een 
‘meester van rechtvaardigheid’132 is, die het zelf instrueert op een ethische manier. De 
relatie tussen het zelf en de ander is niet symmetrisch. De dissymmetrie133 moet 
gecompenseerd worden, want anders is er geen uitwisseling tussen geven en 
ontvangen. Dit gebeurt doordat het initiatief van de ander in het zelf een capaciteit 
‘bevrijdt’ om (in ruil voor dat initiatief) te geven. De hulpbronnen om te kunnen 
geven, om het appèl van de ander te kunnen beantwoorden, zijn gelegen in “de 
goedheid die alleen maar kan ontspringen in een wezen dat zichzelf niet zodanig 
verafschuwt dat het de aanmaning van de ander niet meer kan horen” (Ricœur, 1990, 
p. 222). Hieruit blijkt volgens Ricœur dat de ethische gerichtheid vooraf gaat aan de 
norm. Want hoewel het taalspel van Lévinas een sfeer van imperatieven suggereert134, 
wil Ricœur juist duidelijk maken dat er onder de laag van verplichtingen een ethische 
bedoeling ligt, die ingeroepen kan worden wanneer de normen zelf zwijgen, tijdens 
momenten waarin zich onbeslisbare gewetenskwesties voordoen. Precies daarom is 
het volgens Ricœur belangrijk dat we zorg een meer fundamentele status geven dan 
gehoorzaamheid aan een plicht. Zorg, als welwillende spontaneïteit in plaats van als 
                                                      
131 Dit is een belangrijke term in de filosofie van Lévinas. 
132 In het Frans klinkt het mooier: “maître de justice” (Ricœur, 1990, p. 221). 
133 In het Nederlands bestaat geen letterlijke vertaling van het woord ‘dissymétrie’ dat Ricœur gebruikt. 
Het zou vertaald kunnen worden als ‘asymmetrisch’: zonder symmetrie of onsymmetrisch. Ik laat het 
voorvoegsel ‘dis’ liever staan omdat zo de lading van iets wat twee kanten heeft c.q. van twee kanten 
komt (en dus ook dubbelzinnig kan zijn) bewaard blijft. Daarmee kan ik recht doen aan wat ik denk dat 
Ricœur hier bedoelt. 
134 Ricœur suggereert hier dat uit het woordgebruik van Lévinas (‘meester van rechtvaardigheid’, 
‘aanmaning’, ‘bevel’) blijkt hoe zijn denken beïnvloed is door zijn ervaringen als (joodse) Franse soldaat in 
Duitse krijgsgevangenschap tijdens WO II en verwijst in dit verband ook naar uitspraken van Levinas 
over ‘la Guerre’ en ‘le Mal’. 
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iets dat men verplicht is te doen, is nauw verbonden met zelfwaardering en de 
gerichtheid op een goed leven. Tegen deze achtergrond is ontvangen gelijk aan geven. 
Deze gelijkheid is niet dezelfde als die in de vriendschap, waar een hypothetische 
balans tussen geven en ontvangen bestaat, maar het compenseert de dissymmetrie die 
ontstaat door het primaat van de ander die het zelf instrueert. Doordat het zelf de 
autoriteit van de ander die een appèl doet erkent wordt de passiviteit, die er 
aanvankelijk leek te zijn in de theorie van Lévinas, opgeheven.  

Aan het andere uiteinde van het spectrum van zorg ligt het lijden. Hier is de ander een 
passief wezen, precies het tegenovergestelde van iemand die bevel geeft tot het nemen 
van verantwoordelijkheid. Ricœur definieert lijden niet uitsluitend als fysieke of 
mentale pijn. Ook de reductie, of zelfs de destructie, van het vermogen om te 
handelen is lijden. Dit wordt ervaren als een schending van de integriteit van het zelf. 
Het initiatief lijkt op deze pool vooral te liggen bij degene die sympathie en medelijden 
geeft. Ook dit veroorzaakt een ongelijke verhouding. Maar ook hier vindt een soort 
egalisatie plaats, uitgaand van de lijdende ander, waardoor sympathie méér wordt dan 
simpel medelijden (waarin het zelf stiekem blij is dat het gespaard is gebleven). Dit 
komt doordat er van de lijdende ander een geven komt, dat niet ontleend wordt aan 
diens kracht, maar juist aan diens zwakte. Hierdoor beseft het zelf namelijk dat het 
deelt in de kwetsbaarheid en de sterfelijkheid van de ander. Erkenning hiervan 
compenseert de dissymmetrie tussen geven en ontvangen op dit uiterste van het 
spectrum135.  

Aan beide uiteinden van het spectrum worden volgens Ricœur gevoelens losgemaakt 
in het zelf die spontaan gericht zijn op anderen. Zowel door het lijden als door het 
morele appèl. Daarom hoort zorg thuis op het gebied van de ethiek. Aan de 
zelfwaardering, als reflexief moment in de gerichtheid op goed leven, voegt zorg de 
dimensie van het gebrek toe; dit maakt dat we vrienden nodig hebben. Door het effect 
van zorg op de zelfwaardering neemt het zelf zichzelf waar als een ander te midden 
van anderen. Deze waarneming omvat verschillende elementen: omkeerbaarheid, 
onvervangbaarheid en overeenkomstigheid. Omkeerbaarheid houdt in dat de rollen 
van het zelf en de ander kunnen wisselen. Tegelijkertijd zijn de personen die deze 
rollen hebben onvervangbaar, omdat het zelf niet dezelfde is als de ander. Zorg voegt 
hier de dimensie van waarde toe die mensen voor ons kunnen hebben. En boven alles 
plaatst Ricœur de overeenkomst tussen het zelf en de ander, het gevolg van de 
uitwisseling van zelfwaardering en zorg voor anderen. Ik kan mijzelf niet waarderen 
als ik anderen niet waardeer als mijzelf. De waardering voor de ander als een zichzelf is 
fundamenteel equivalent met de waardering voor zichzelf als een ander.  

                                                      
135 Ricœurs stelling dat het besef van kwetsbaarheid en sterfelijkheid iets waardevols is dat de zorgende 
mens ontvangt van de lijdende mens zou misverstaan kunnen worden als een verheerlijking van het 
lijden. In de geschiedenis van verschillende wereldreligies zijn voorbeelden te vinden waarin lijden wordt 
beschouwd als iets dat nodig is om een goed mens te worden (als mogelijkheid tot loutering of als straf). 
Deze visie kan leiden tot de overtuiging dat zorg niet perse goed hoeft te zijn omdat het lijden ook 
waarde heeft. Maar, erger nog, het wist het idee van wederkerigheid uit dat voor Ricœur nu juist zo 
principieel is. 
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3.4.3 In rechtvaardige instituties 
In de notie van de ander komt tot uiting dat de gerichtheid op een goed leven ook het 
idee van rechtvaardigheid met zich meebrengt. Het gaat bij intermenselijke relaties 
namelijk niet alleen om die ene ander maar om iedere ander; ook derden, die buiten de 
‘face-to-face’ ontmoeting tussen het ‘ik’ en het ‘jij’ blijven, zijn erbij inbegrepen. 
Daarom is naast zorg ook gelijkheid belangrijk voor het goede leven van het zelf. 
Hiermee komen we bij de derde component van de ethische gerichtheid: ‘in 
rechtvaardige instituties’. Onder institutie verstaat Ricœur “de structuur van het samen-
leven van een historische gemeenschap – volk, land, regio, etc. – , een structuur die niet 
reduceerbaar is tot de interpersoonlijke relaties en daar toch mee verbonden is” 
(Ricœur, 1990, p. 227). Verder “kenmerkt het idee van een institutie zich 
fundamenteel door gemeenschappelijke mores en niet door dwingende regels” 
(ibidem). Hij verwijst hier naar het onderscheid dat Arendt maakte tussen 
gezamenlijke macht en overheersing. In deze opvatting wordt macht niet beschouwd 
als iets wat een individu kan bezitten, maar als iets fragiels, wat slechts bestaat voor 
zover en voor zo lang als mensen samen handelen, gericht op een gemeenschappelijk 
doel. Wanneer zij uit elkaar gaan verdwijnt het136. In instituties is dit idee van 
gezamenlijke macht volgens Ricœur fundamenteler dan de overheersingsrelatie. Het 
gaat om een gemeenschappelijke activiteit die niet leidt tot een product en haar 
betekenis ontleent aan de uitoefening ervan (en in deze zin is het vergelijkbaar met 
Aristoteles’ notie van praktijken). Instituties bieden de structuur waarin mensen zulke 
gemeenschappelijke activiteiten kunnen ontplooien. Ricœur citeert nogmaals Arendt, 
die spreekt over “publiek handelen als een web van menselijke relaties waarin ieder 
mensenleven zijn korte geschiedenis ontwikkelt” (Ricœur, 1990, p. 229). Deze macht, 
die gekarakteriseerd wordt door pluraliteit en gezamenlijk handelen, is volgens Ricœur 
over het algemeen in instituties vaak onzichtbaar omdat ze bedekt is door 
overheersingsrelaties. Alleen wanneer ze vernietigd dreigt te worden komt ze aan het 
licht. Door macht zo te beschrijven, als iets wat bestaat bij de gratie van de menselijke 
wil om samen te leven en te handelen, verbindt Ricœur de ethische gerichtheid met 
rechtvaardigheid.  

Vervolgens stelt hij de vraag of rechtvaardigheid wel op het ethische en teleologische 
vlak ligt; past het niet beter bij de moraal en de deontologie? Het antwoord geeft hij 
door te verwijzen naar de openingszin van A Theory of Justice van Rawls, een Kantiaans 
(en dus deontologisch) georiënteerd werk: “Justice is the first virtue of social 
institutions”137. Het woord deugd rechtvaardigt volgens Ricœur de teleologische 
benadering. Want het juiste wijst twee kanten op: naar het goede, dat gemarkeerd wordt 
door de uitbreiding van interpersoonlijke relaties naar instituties; en naar het legale, dat 
de wet coherentie en recht op dwang verschaft. Ricœur blijft in deze studie geheel aan 

                                                      
136 In een voetnoot citeert Ricœur Arendt (1972, p. 143): “Power corresponds to the human ability not just 
to act but to act in concert. Power is never the property of an individual; it belongs to a group and remains 
in existence only so long as the group keeps together” (Ricoeur, 1992, p. 195). Ricœur gebruikte de Franse 
vertaling waar “to act in concert” vertaald is als “agir de façon concertée” en kiest zelf het woord  
“concertation” (Ricœur, 1990, p. 228), dat ook een politieke associatie heeft: gemeenschappelijk overleg, 
raadpleging (van Dale, 1983, p. 299). 
137 Rawls, 1999 (revised edition), p. 3. 
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de eerstgenoemde kant (de tweede komt in de achtste studie aan de orde). Hij denkt 
namelijk dat het idee van rechtvaardigheid fundamenteler is dan de constructie van 
legale systemen, omdat het al in een mythische oervorm aanwezig was in Griekse 
tragedies en ook verankerd is in gevoel138. Het gevoel voor rechtvaardigheid blijkt met 
name wanneer mensen met onrechtvaardigheid worden geconfronteerd, want “mensen 
hebben een helderder beeld van wat er mankeert aan menselijke relaties dan van de 
goede manier om ze te organiseren” (Ricœur, 1990, p. 231)139.  

Institutionele bemiddeling is nodig om rechtvaardigheid te realiseren. Met name om te 
komen tot een rechtvaardige verdeling – niet alleen van goederen maar ook van rollen, 
taken, voor- en nadelen – tussen leden van een samenleving. Ricœur vestigt hier 
expliciet de aandacht op het woord ‘verdeling’: dit impliceert behalve het ontvangen 
van een deel ook ‘deel uitmaken van’. En dat is relevant in verband met de overgang 
tussen het interpersoonlijke en het gemeenschappelijke niveau in de ethische 
gerichtheid. Het begrijpen van de samenleving (c.q. elke institutie) als een systeem van 
verdeling overstijgt het denken in termen van oppositie en overheersing. Bovendien 
maakt het de samenhang tussen de drie componenten van de ethische gerichtheid 
(individueel, interpersoonlijk en gemeenschappelijk) duidelijk. De kern van – 
verdelende en herstellende – rechtvaardigheid is gelijkheid. Maar het probleem is, dat 
rekenkundige gelijkheid niet van toepassing is als het gaat over personen en de 
goederen en taken die verdeeld moeten worden. Personen zijn verschillend, net als 
hun verdiensten en behoeften, en ook de goederen die verdeeld moeten worden 
verschillen van elkaar. Veel filosofen, onder wie Aristoteles en Rawls, onderzochten 
hoe een idee van gelijkheid kan worden gerechtvaardigd zonder daarbij te vervallen in 
egalitarisme. Ricœur stelt echter, dat het hem er in deze studie niet om gaat een 
antwoord te vinden op deze kwestie. Hij wil vooral laten zien dat “gelijkheid, op welke 
manier men het ook inricht, voor het leven in instituties is wat de zorg is voor 
interpersoonlijke relaties” (Ricœur, 1990, p. 236). Het gevoel van rechtvaardigheid 
vermindert het belang van zorg niet; het veronderstelt juist zorg, omdat daarin 
personen als onvervangbaar beschouwd worden. Rechtvaardigheid voegt zelfs iets toe 
aan zorg, omdat het toepassingsgebied van gelijkheid de gehele mensheid is.  

3.4.4 Beschouwing: de relatie tussen identiteit, zorg en macht  
De inhoud van deze studie kan dienen als basis voor een nieuw perspectief op de 
verantwoording van het professionele handelen in de zorg en het sociaal werk. Waar 
dit nu in de praktijk vooral gebeurt op basis van wetten en systeemnormen (zoals 
kwaliteitscriteria, richtlijnen, protocollen en codes) maakt Ricœur ook ruimte voor 
ervaringskennis en persoonlijke en professionele waarden. Hoewel Ricœur schrijft 
over menselijk handelen in het algemeen, biedt zijn stelling dat de ethische gerichtheid 
van het zelf (de wens om goed te leven, met en voor anderen, in rechtvaardige 

                                                      
138 Overigens bestaan er steeds meer bewijzen voor de stelling dat ook dieren zo’n gevoel voor 
(on)rechtvaardigheid hebben, zie de Waal (2013, p. 27). 
139 Dit doet denken aan een stelling van Sporken: “we [hebben] op negatieve wijze enig idee van wat 
humaniteit als ethische eis inhoudt door de zgn. ‘contrastervaring’… van mensonwaardige situaties” 
(Sporken, 1977, p. 30). 
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instituties) oorspronkelijker is dan de verplichtende normen van de moraal, belangrijke 
aanknopingspunten voor morele oordeelsvorming in de beroepspraktijk. Uit deze 
stelling volgt, dat zelfwaardering een belangrijke rol speelt bij de beoordeling van de 
juistheid van een bepaalde handelwijze: iemand interpreteert het eigen handelen en 
beoordeelt het als goed in het licht van de eigen idealen en levensdoelen. Dit vraagt 
echter om een stevige (persoonlijke en professionele) identiteit. Want als iemand niet 
zeker is over de eigen positie binnen de (organisatorische en maatschappelijke) 
context, weet zij waarschijnlijk ook niet wat het goede is om te doen en te laten. 
Ricœur verbindt het ervaringsbewijs (‘mijn handelen is goed’) niet voor niets met het 
getuigenis (‘hier ben ik’) uit de vorige studie, waarbij zoals we zagen het appèl van de 
ander een cruciale rol speelt. Iemand kan zelf niet bewijzen dat het oordeel over het 
eigen handelen waar is; hooguit kan zij zich daarbij beroepen op geloofwaardigheid in 
de ogen van anderen, zegt Ricœur. Wat die anderen vinden, is dus ook belangrijk. Als 
het gaat om professioneel handelen met en voor cliënten en collega’s op het gebied 
van de zorg en het sociaal werk, raakt het goede leven van anderen altijd aan het eigen 
goede leven en het eigen oordeel over wat goed leven is staat dus niet los van oordelen 
van anderen daarover. Dit is ook van belang in verband met de ontwikkeling van 
professionele identiteit. 

Ricœur verbindt de tweede component van de ethische gerichtheid (‘met en voor 
anderen’) expliciet met zorg. De preliminaire opmerkingen die hij in dit verband 
maakt (dat zorg een dialogische dimensie toevoegt aan zelfwaardering; dat het bij 
zelfwaardering niet om het ‘ik’ gaat maar om het zelf dat zichzelf waardeert als een 
mens te midden van andere mensen; en dat het gaat om capaciteiten die alleen maar 
kunnen worden gerealiseerd door bemiddeling van de ander), herinneren aan de 
opvattingen van Tronto. Zij stelde dat zorg belangrijk is in verband met goed leven, 
dat de ander echt anders is dan ik, dat mensen waardering verdienen op basis van hun 
capaciteiten (en niet op basis van wat zij verwezenlijkt hebben) en dat zij hun 
capaciteiten alleen maar kunnen ontplooien in relaties met andere mensen. Deze 
opmerkingen wijzen op het existentiële belang van zorg: ze onderstrepen dat zorg 
onlosmakelijk verbonden is met het leven en samenleven van mensen.  

Identiteit en normatieve professionaliteit 
Hoewel Ricœurs omvattende concept van zorg, als iets wat bijdraagt aan 
zelfwaardering en (dus) aan ontwikkeling van eigen identiteit, niet specifiek bedoeld is 
voor het omschrijven van professionele zorg, is het in verband met de ontwikkeling 
van normatieve professionaliteit op het gebied van de zorg en het sociaal werk een 
belangrijk ethisch uitgangspunt. Het impliceert namelijk dat professionals niet alleen 
het perspectief van de cliënt en/of andere betrokkenen moeten meenemen omdat dit 
voor die cliënt tot goede zorg leidt (zoals Tronto stelt), maar ook omdat het voor 
henzelf van waarde is. Hier komt de identiteitsontwikkeling van de professional weer 
in beeld. Volgens Ricœur krijgen mensen die zorg geven (als mens en als professional), 
door het geven van zorg, iets terug van de ander voor wie zij zorgen. Doordat de 
ander (die zorg nodig heeft) in het zelf de capaciteit bevrijdt om zorg te kunnen geven 
én doordat het zelf, door zorg te geven, beseft dat hij deelt in de kwetsbaarheid en de 
sterfelijkheid van de ander, blijkt dat zij elkaar nodig hebben. Mensen zorgen dus 
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volgens Ricœur ‘spontaan’ voor anderen, niet uit verplichting en ook niet alleen maar 
omdat het vreugde verschaft (zoals Tronto meent), maar vanwege het effect dat het 
heeft op hun zelfwaardering. Door zorg neemt het zelf zichzelf waar als een ander te 
midden van anderen en dit draagt bij aan goed leven. Dit standpunt van Ricœur doet 
denken aan de responsiveness in de theorie van Tronto (zie § 2.2.1). Want ook daar 
gaat het erom dat mensen zich bewust zijn van hun eigen kwetsbaarheid en hun eigen 
behoefte aan zorg. Ook Tronto werkt in haar theorie toe naar compensatie van de 
dissymmetrie tussen het geven en ontvangen van zorg. Zij benadrukt echter dat 
responsief-zijn niet hetzelfde is als wederkerigheid. Het gaat er bij responsiveness niet 
om dat de zorggever in ruil voor de gegeven zorg de bevestiging krijgt dat de gegeven 
zorg de juiste zorg is (of zelfs een meer persoonlijk blijk van waardering van de 
zorgontvanger). Het is ook niet voldoende te denken: ‘stel dat ík in de schoenen van 
die ander stond (of in het bed van die ander lag)’. Goede zorg impliceert voor Tronto 
dat de zorggever zich vooral afvraagt: ‘hoe zou het voor die ánder zijn?’. Ook Ricœur 
stelt uitdrukkelijk dat de zorggever zich moet realiseren dat de ander geen ander 
mijzelf is, maar een ander zelf, dus een ander dan ik. Hij zegt echter ook dat het zelf 
en de ander weliswaar onvervangbaar zijn, maar tegelijkertijd ook omkeerbaar en 
overeenkomstig. Daarom is voor hem de notie van wederkerigheid wél essentieel. 
Zowel met betrekking tot het idee van wederkerigheid als met betrekking tot het 
anders-zijn van mensen leggen Tronto en Ricœur dus verschillende accenten. 
Wederkerigheid is bij Ricœur onlosmakelijk verbonden met de ethische gerichtheid, 
terwijl Tronto het associeert met het streven naar universaliseerbaarheid van Rawls en 
Kohlberg. En voor Tronto impliceert het anders-zijn een fundamenteel, niet te 
overbruggen, verschil tussen mensen, terwijl Ricœur juist probeert het verschil op te 
heffen door zijn stelling dat ieder zelf een ander is en ieder ander een zelf en (dus) het 
zelf een ieder. Zo maakt Ricœur duidelijk dat naast zorg ook gelijkheid van belang is in 
verband met goed leven en dat (daarom) rechtvaardige instituties nodig zijn. Hier 
komt de maatschappelijke dimensie in beeld die essentieel is in het denken over 
normatieve professionaliteit.  

Deel uitmaken van  
Ricœurs (aan Arendt ontleende) visie op macht, als iets fragiels wat slechts bestaat 
voor zover en voor zolang als mensen het samen laten gebeuren, evenals zijn 
opmerking dat het bij een rechtvaardige verdeling niet alleen gaat over het ontvangen 
van iets (goederen of zorg) maar ook over het ‘deel uitmaken van’ de samenleving 
(met bijbehorende verantwoordelijkheden), herinnert aan Tronto’s politieke visie. Zij 
heeft het niet alleen over een rechtvaardige verdeling van zorg maar ook over een 
rechtvaardige verdeling van zorgverantwoordelijkheden. Het ‘deel uitmaken van’ de 
samenleving is expliciet aan de orde in haar omschrijving van de vijfde dimensie van 
zorg (‘caring with’). Zo’n visie op macht, die verbonden is met vermogens in plaats 
van met overheersing, werpt een ander licht op de ‘kloof’ tussen managers en 
professionals, omdat het de focus richt op capaciteiten die mensen hebben als het gaat 
om het realiseren (en faciliteren) van zorg, in plaats van op de positie die iemand heeft 
in de hiërarchie. Het gaat er niet om hoeveel mensen iemand ‘onder zich heeft’ of 
‘aanstuurt’ (hoewel dit vaak het eerste is wat managers melden als zij zichzelf 
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positioneren, alsof zij daar hun identiteit aan ontlenen); het is veel belangrijker of 
iemand zich realiseert dat hij zelf (slechts) een van de vele personen is die meewerkt 
in/aan het zorgproces. Deze politieke visie op macht legt de nadruk op het besef dat 
iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft als actor in het zorgproces. Dit biedt 
een veelbelovend perspectief voor verandertrajecten in organisaties, omdat 
deskundigheid en verantwoordelijkheid centraal komen te staan, in plaats van 
beheersing en controle. 

 

3.5 Het zelf en de morele norm 
Nadat Ricœur in de zevende studie zijn eerste stelling (over het primaat van de 
ethische gerichtheid) heeft uitgewerkt gaat hij in de achtste studie in op de tweede. 
Deze stelling gaat over de noodzaak om de ethische gerichtheid van het zelf te 
onderwerpen aan de test van de norm. Ricœur wil laten zien dat de kloof tussen 
teleologie en deontologie (c.q. tussen het Aristoteliaanse en het Kantiaanse denken) 
niet onoverbrugbaar is. Zo stelt hij bijvoorbeeld, dat ‘het juiste midden’ in het denken 
van Aristoteles beschouwd zou kunnen worden als een element dat neigt in de 
richting van het universalisme van Kant. En hij ziet een verwantschap tussen het 
concept ‘goede wil’ uit de ethische theorie van Kant en het ‘redelijke verlangen’ in de 
filosofie van Aristoteles. De goede wil heeft namelijk te maken met het vermogen om 
ergens aan te beginnen c.q. om een beslissing te nemen op basis van redenen. Op dit 
vermogen berust wat Ricœur zelfwaardering noemt. Kant verbindt de goede wil met 
het idee van autonomie (‘zelfwetgeving’). Hier vindt het zelf het eerste fundament 
voor zijn morele status, (nog) niet beïnvloed door de dialogische structuur die er een 
interpersoonlijke dimensie aan geeft.  

3.5.1 Autonomie 
De Kantiaanse moraal van verplichting komt tot uitdrukking in de bekendste 
formulering van de categorische imperatief: ‘handel uitsluitend volgens de maxime 

waarvan je tegelijkertijd kunt willen dat zij een universele wet wordt’140. Deze moraal 
wordt gekarakteriseerd door een strategie waarbij neigingen en verlangens141 opzij 
worden gezet, omdat het (zintuiglijke) ervaringen zijn en daarom ‘onzuiver’. Dat 
betekent dat we er volgens Kant niet op kunnen vertrouwen als het erom gaat kennis 
te verkrijgen over wat een algemeen geldende morele wet zou moeten zijn. De 
categorische imperatief van Kant is geen bevel dat van buitenaf komt en aan mensen 
wordt opgelegd: iemand stelt zich zélf ten doel om volgens deze formele142 morele 
norm te handelen. Kant plaatst de macht van het bevelen én de macht om te 
gehoorzamen of ongehoorzaam te zijn aan het bevel in één en hetzelfde subject. Het 
vocabulaire van de imperatief wordt volgens Ricœur zo als het ware gesublimeerd: 

                                                      
140 De categorische imperatief is bij Kant een praktische wet, d.w.z. een voorschrift dat bepalend is voor 
het handelen van ieder mens; een maxime is een stelregel voor het eigen handelen (Störig, 1972, p. 33). 
141 Ricœur gebruikt het woord ‘inclination’: neiging, genegenheid, lust, voorliefde (Van Dale Groot 
Woordenboek Frans-Nederlands, p. 729). In het Nederlands heeft dit woord in het enkelvoud een te 
beperkte lading dus gebruik ik hier het meervoud. 
142 Formeel: omdat het alleen gaat over de vorm van de imperatief, niet over de inhoud. 



90 

gehoorzaamheid verliest het karakter van heteronomie (dat wil zeggen: afhankelijkheid 
en onderwerping aan een ander of iets anders). Autonomie is gehoorzaamheid aan 
zichzelf. 

Ricœur signaleert drie aporieën143 in Kant’s visie op autonomie. Ten eerste stelt Kant 
dat de autonomie als zelfwetgeving onafhankelijk is en dat wij weten dat dit zo is op 
basis van ons eigen bewustzijn. Omdat iedereen dit zo ervaart noemt Kant het een 
‘onweerlegbaar zeker feit’. Ricœur vindt het bewustzijn echter geen sterk bewijs; 
volgens hem ligt in het idee van autonomie als onafhankelijke zelfwetgeving sowieso al 
de gedachte aan een (algemene) wet besloten144. Het tweede probleem is volgens 
Ricœur verbonden met de belangrijke plaats die respect inneemt in het denken van 
Kant. Respect (voor personen en voor de morele wet) wordt door Kant beschouwd 
als een beweegreden die voortkomt uit de praktische rede en in die zin is het dus 
eigenlijk een neiging of een gevoel, iets dat iemand passief ondergaat. Volgens Kant’s 
eigen logica is dat in tegenspraak met autonomie; het zou dus uitgezuiverd moeten 
worden. Kant probeerde dit probleem op te lossen door te stellen dat er, naast 
gevoelens die tot de pathologie van het verlangen behoren, ook gevoelens zijn die een 
indruk maken in het menselijk hart vanuit de rede. Bij het laatste soort gevoelens 
plaatst Kant respect. Ricœur denkt dat zijn eigen idee van zelfwaardering, beschouwd 
als de reflexieve uitdrukking van de gerichtheid op het goede leven, ook het risico 
loopt om aan de verkeerde kant van Kant’s lijn die gevoelens verdeelt terecht te 
komen. Hij probeert dit risico te ontlopen door te stellen dat het Kantiaanse respect 
beschouwd kan worden als een variant van zelfwaardering die succesvol de test van de 
universaliseerbaarheid heeft doorstaan: “respect is zelfwaardering die door de zeef van 
de universele en dwingende norm is gegaan” (Ricœur, 1990, p. 251). Maar de 
belangrijkste kwestie waar het volgens Ricœur om gaat bij de tweede aporie is de 
twijfel aan de autonomie van de autonomie, die ontstaat doordat het beschouwen van 
respect als een gevoel dat iemand ondergaat een factor van passiviteit introduceert in 
het hart van het principe van autonomie. De derde aporie heeft te maken met de 
vrijheid van de vrije wil. Want zelfwetgeving impliceert dat iemand, in plaats van zijn 
neigingen en gevoelens te toetsen aan een universele norm, ook in vrijheid ervoor zou 
kunnen kiezen om zijn neigingen te volgen en iets te doen wat niet goed is. Bovendien 
kan het kwaad zich uiten in een omkering op het niveau van de formulering van 
maximes: er is een maxime denkbaar als “maak altijd gebruik van een ander als dat in 
je eigen voordeel is” (Hartog, 2012, p. 130). Vanwege de ondoorgrondelijkheid van de 
vrije wil en het bestaan van het kwaad stelt Ricœur dat de ethiek de moraal nodig 
heeft. De gerichtheid op het goede leven moet worden onderworpen aan de toets van 
de norm, die als volgt geformuleerd zou kunnen worden: “Handel uitsluitend volgens 

                                                      
143 Een aporie is een lastig probleem. Het woord is afgeleid van het Griekse aporos (a = niet en poros = 
doorgang), letterlijk betekent het dus: geen uitweg zien. 
144 Hartog verwoordt deze aporie als volgt: “Wanneer we ons telkens afvragen of de maxime waar we 
naar handelen tot universele wet verheven kan worden, betekent dit dan niet dat onze wil ontvankelijk is 
voor de wet, oftewel erdoor wordt beïnvloed?” (Hartog, 2012, p. 129). 
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de maxime die maakt dat je tegelijkertijd kunt willen dat wat er niet zou moeten zijn er 
ook niet is, namelijk het kwaad” (Ricœur, 1990, p. 254)145.  

3.5.2 De Gulden Regel 
Na deze uiteenzetting over autonomie, als de vorm waarin de gerichtheid van het zelf 
op een goed leven verschijnt vanuit het perspectief van de moraal, gaat Ricœur in op 
hoe zorg, als essentieel bestanddeel van goed leven ‘met en voor anderen’, 
samenhangt met moraal. Hij laat zien hoe de norm van respect verbonden is met de 
dialogische structuur van de ethische gerichtheid, die in de zevende studie onder de 
noemer zorg is uitgewerkt. Vervolgens toont hij aan dat respect voor personen op het 
morele vlak in dezelfde relatie staat tot autonomie als zorg tot de gerichtheid op het 
goede leven op het ethische vlak. Zo maakt hij duidelijk dat de verplichting om 
personen te respecteren geen heterogeen (van buiten opgelegd) moreel principe is, dat 
in strijd zou zijn met de autonomie van het zelf. Respect ontwikkelt juist ín de 
autonomie de impliciete dialogische structuur (net zoals we in de vorige studie zagen 
dat zorg bijdraagt aan ontwikkeling van de impliciete dialogische structuur van het 
zelf).  

Om te laten zien wat hij bedoelt behandelt Ricœur de tweede formulering van de 
categorische imperatief van Kant (‘Handel op zo’n manier dat je de humaniteit, in je 
eigen persoon evenals in die van ieder ander, altijd tegelijkertijd als een doel behandelt 
en nooit alleen als een middel’). Als “simpelste overgangsformule” (Ricœur, 1990, p. 
259) tussen deze categorische imperatief en zijn eigen concept van zorg haalt hij de 
Gulden Regel erbij. De Gulden Regel komt in veel levensbeschouwingen voor en is 
door de eeuwen heen op verschillende manieren geformuleerd. Bij de joodse 
wetgeleerde Hillel vindt Ricœur bijvoorbeeld een negatief geformuleerde versie: ‘Doe 
je naaste niet aan wat je zelf afschuwelijk zou vinden als hij het jou zou aandoen’. In 
de christelijke evangeliën is het positief geformuleerd: “Doe voor anderen wat je zou 
willen dat ze voor jou zouden doen” (Lucas 6:13) en “Heb uw naaste lief zoals uzelf” 
(Mattheus 22:39). In alle versies herkent Ricœur de norm van wederkerigheid en bij de 
laatste formulering ziet hij zelfs een overduidelijke verbinding met zorg. Maar wat hem 
het meest opvalt, is dat in de Gulden Regel onder de gevraagde wederkerigheid de 
vooronderstelling zit van een dissymmetrisch uitgangspunt tussen degenen die 
handelen. De één wordt geplaatst in de positie van actor en de ander in die van 
patiënt146. De overgang van zorg naar de norm is nauw verbonden met deze basale 
dissymmetrie, omdat alle kwade uitwassen van interactie tussen mensen (variërend van 
beïnvloeding tot moord) hieruit voortkomen. In het uiterste geval, bij het ‘Gij zult niet 
doden’, lijkt de norm van wederkerigheid echter bijna los te staan van zorg, terwijl de 
verbinding voor Ricœur juist wezenlijk is. Want de weg van zorg naar het verbod op 
moord loopt volgens hem parallel met de verschillende uitingsvormen van het geweld 
dat mensen elkaar aan kunnen doen. De mogelijkheid van geweld schuilt in de macht 
die een wil kan uitoefenen over een andere wil. Deze ‘macht over’ kan in allerlei 

                                                      
145 Deze leefregel is in de loop der eeuwen op allerlei manieren verwoord (zie bijvoorbeeld Psalm 1 of het 
lied “Goed is dat je niet doet wat slecht is” van Huub Oosterhuis). 
146 Ricœur gebruikt dit woord hier in de letterlijke betekenis van ‘degene die het handelen ondergaat’. 
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gradaties voorkomen en loopt van invloed uitoefenen op iemand tot marteling (met in 
het uiterste geval de dood tot gevolg). In alle vormen is het uitoefenen van macht over 
een ander echter equivalent aan het verminderen (of zelfs de vernietiging) van het 
vermogen om te handelen (‘pouvoir faire’147) van anderen. Nog erger dan de 
vernietiging van het vermogen om te handelen is het wanneer iemands zelfwaardering 
– die door de passage via de moraal zelfrespect geworden is – wordt vernietigd, zoals 
gebeurt bij marteling148. Geweld kan zich ook voordoen in taalhandelingen, 
bijvoorbeeld in een valse belofte of in het verwerpen van het beste argument149. 
Tenslotte noemt Ricœur de categorie van het ‘hebben’, waar het kwaad dat anderen 
wordt aangedaan in een ontelbaar aantal vermommingen verschijnt. Want niet alleen 
Kant schetste een uitingsvorm van het kwaad op basis van het onderscheid tussen 
mijn en dijn150: er is geen enkele politieke of sociale ordening denkbaar waar dit 
onderscheid – of het nu gaat om het bezit van goederen of het eigen lichaam – níet 
relevant is. Alle vormen van kwaad in relaties tussen mensen hebben hun tegenhanger 
in de opsomming van voorschriften en verboden die voortkomen uit de Gulden 
Regel. De normen hangen samen met verschillende soorten interactie: ‘je mag niet 
liegen’, ‘je mag niet stelen’, ‘je mag geen overspel plegen’, enzovoort. Vanwege de 
mogelijkheid van het kwaad is het verbod onmisbaar: het ‘nee’ van de moraal is het 
antwoord op geweld. Zo laat Ricœur zien dat de ‘verborgen ziel’ van het verbod, 
evenals de norm van respect voor de persoon van de ander in de ethische gerichtheid 
van het zelf ligt, waaraan zorg inherent is.  

Ricœur signaleert in de tweede formulering van de categorische imperatief een 
spanning tussen de sleutelbegrippen ‘humaniteit’ en ‘de persoon als een doel in 
zichzelf’. Humaniteit, als een term in het enkelvoud, verwijst naar menselijkheid in het 
algemeen. Het idee van personen als doel in zichzelf veronderstelt daarentegen 
meervoudigheid en eigenheid van personen. Om de spanning aan te tonen keert hij 
terug naar de Gulden Regel. In de pluraliteit van personen waaraan het woord 
humaniteit refereert, vindt de interactie plaats waarin mensen macht uitoefenen over 
elkaar. Daar geeft de norm van wederkerigheid uit de Gulden Regel antwoord op de 
dissymmetrie tussen degene die handelt en degene die dat handelen ondergaat. 
Volgens Ricœur gebruikt Kant de notie van humaniteit met een formaliserende 
bedoeling, als uitdrukking van de eis van universaliseerbaarheid. Deze eis kwamen we 
in de vorige paragraaf al tegen op het niveau van individuele personen bij het principe 
van autonomie; ze wordt nu gebruikt op het niveau van de pluraliteit van personen, als 
bemiddeling tussen de diversiteit van personen. Als zodanig heeft het woord 

                                                      
147 Ricœur vergelijkt hier (op p. 256) drie vormen van macht die hij tot nu toe beschreef: ‘pouvoir sur’ 
(macht over), ‘pouvoir-faire’ (macht/vermogen om te doen/handelen) en ‘pouvoir-en-commun’ 
(gemeenschappelijke macht). Omdat in het Nederlands het woord ‘pouvoir’ zowel met macht als met 
vermogen vertaald kan worden, is het mogelijk de betekenisnuances beter weer te geven. 
148 Wat Ricœur hier bedoelt kan men ervaren door Primo Levi’s verhaal in Is dit een mens (dat 
oorspronkelijk in het Nederlands verscheen onder de veelzeggende titel Eens was ik een mens) te lezen. En 
zorgverleners in de GGZ zien het ‘in het echt’ bij mensen die misbruikt of mishandeld zijn.  
149 Ricœur verwijst hier o.a. naar Habermas, op wiens denken hij in de negende studie nog verder ingaat. 
150 In het bekende voorbeeld over de vraag of men zich moet houden aan de belofte om geleend geld 
terug te geven. 
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humaniteit een verzwakkend effect op het anders-zijn dat volgens Ricœur aan de 
wortels van deze diversiteit ligt (en dat de dissymmetrische relatie van macht van de 
één over macht van een ander tot het drama maakt waar de Gulden Regel tegenin 
gaat). Kants formaliserende intentie blijkt daarnaast uit het feit dat hij juist afstand 
neemt van de Gulden Regel, vanwege het feit dat deze refereert aan voorkeuren en 
neigingen151; dat doorstaat zijn test van universaliseerbaarheid niet. Er is geen 
criterium dat het mogelijk maakt om tussen alle affecties te onderscheiden wat een 
legitiem verlangen is en wat niet. Daarom zocht Kant naar een formulering waarin 
benoemd kan worden wat (in mijn persoon en in andere personen) respect waard is. 
Humaniteit, niet opgevat als de optelsom van mensen, maar in de principiële betekenis 
van ‘dat waarom iemand respect waard is’, is zo, beschouwd vanuit het gezichtspunt 
van de pluraliteit van personen, universaliteit. Wanneer we er, in de geest van Kant, 
van uitgaan dat universaliseerbaarheid een noodzakelijke voorwaarde is voor de 
overgang van de ethische gerichtheid naar de morele norm, dan kan gesteld worden 
dat dit idee van humaniteit (‘dat waarom iemand respect waard is’) op het niveau van 
het ‘met en voor anderen’ het equivalent is van zorg op het niveau van goed leven. 
Het kent dezelfde dialogische structuur als zorg, maar elimineert daaruit het anders-
zijn. En precies dit is een probleem voor Ricœur, omdat het respect dat wij 
verschuldigd zijn aan personen in hun diversiteit zo zijn betekenis verliest. Daarom, zo 
denkt Ricœur, is de notie van een persoon als een doel in zichzelf nodig in de 
formulering van Kant: om de notie van humaniteit in evenwicht te brengen. Door het 
onderscheid dat in de formulering wordt gemaakt tussen ‘jouw persoon’ en ‘de 
persoon van ieder ander’ wordt het anders-zijn van mensen zichtbaar. En in de 
woorden ‘behandel de humaniteit nooit alleen als een middel’ klinkt volgens Ricœur 
op een opgehelderde en uitgezuiverde manier door wat ook in de Gulden Regel 
bedoeld wordt. Want ‘het behandelen van de humaniteit in mijn persoon en in de 
persoon van anderen als een middel’ betekent namelijk hetzelfde als wat hij bedoelt 
wanneer hij het heeft over uitoefenen van macht over anderen. Zo blijkt dat de 
Gulden Regel en de categorische imperatief van het respect voor personen zich niet 
alleen binnen hetzelfde veld afspelen, maar ook hetzelfde doel hebben: het herstellen 
van wederkerigheid in relaties waar die ontbreekt. Tegen de achtergrond van de 
Gulden Regel komt ook de intuïtie van anders-zijn, die aan de wortels ligt van de 
pluraliteit van personen en inherent is in zorg, weer in beeld. Tenslotte merkt Ricœur 
nog op dat Kant een vreemde parallel heeft gecreëerd tussen het principe van 
autonomie en het principe van het respect voor personen, door te stellen dat het 
bewijs voor het bestaan van beide principes gelegen is in de menselijke rede. 
Autonomie werd door Kant een ‘onweerlegbaar zeker’ feit genoemd omdat wij ons 
bewust zijn van het zelfwetgevende vermogen van mensen; hetzelfde geldt volgens 
hem voor de bewering dat personen als doel in zichzelf bestaan, omdat wij ons ervan 
bewustzijn dat mensen verschillen van dingen (die verkregen, geruild en als middel 
kunnen worden gebruikt).  

                                                      
151 Kant leidt dit af uit woorden als ‘verafschuwen’ en  ‘liefhebben’, die voorkomen in de verschillende 
formuleringen van de Gouden Regel. 
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3.5.3 Van het gevoel naar het principe van rechtvaardigheid 
Na zijn behandeling van deontologische formuleringen en concepten met betrekking 
tot de eerste en de tweede component van de ethische gerichtheid vanuit een 
teleologische invalshoek, gaat Ricœur nu in op de derde component: rechtvaardigheid. 
Volgens hem drukt het deontologische concept van rechtvaardigheid op het niveau 
van instituties dezelfde normatieve eis uit als autonomie op het predialogische niveau 
en het respect voor personen op het dialogische (interpersoonlijke) niveau. Ideeën 
over een “rechtvaardige verdeling en een rechtvaardig deel” (Ricœur, 1990, p. 264) 
behoren tot de ethische gerichtheid, zoals in de vorige studie duidelijk werd. Maar 
wanneer deze ideeën onderdeel worden van de moraal, ontstaan er volgens Ricœur 
dubbelzinnigheden. De eerste dubbelzinnigheid betreft het feit dat bij het idee van een 
rechtvaardige verdeling het accent zowel kan liggen op de samenwerking die het gevolg 
is van de verdeling, als op de scheiding tussen wat van de één is en (dus) niet van de 
ander. Het kan dus resulteren in een wederzijds verschuldigd zijn maar ook in 
ongeïnteresseerdheid in het belang van de ander. Vanuit het normatieve perspectief 
krijgt het laatste, dat neigt tot individualisme, voorrang boven het eerste. De tweede 
dubbelzinnigheid heeft te maken met de verschillende soorten van gelijkheid waaraan 
ook aan het eind van de zevende studie werd gerefereerd152. Onder het idee van een 
juiste verdeling in de moraal ligt ook een erfenis van de ethiek. Want het woord ‘juist’ 
wijst zowel in de richting van het ‘goede’ (in de zin van uitbreiding van zorg naar het 
ieder), als in de richting van het ‘legale’. De formalisering die plaatsvindt in 
deontologische procedurele uitwerkingen van rechtvaardigheid is bedoeld om deze 
ambiguïteit uit te bannen. Wat hier gebeurt is volgens Ricœur vergelijkbaar met Kants 
formalisering van de Gulden Regel in de categorische imperatief. Maar hij vraagt zich 
af of er bij deze reductie tot een procedure niet een residu overblijft, waardoor het 
toch nodig is om terug te keren naar een teleologisch gezichtspunt. Om deze vraag te 
kunnen beantwoorden volgt hij eerst de deontologische benadering. Het idee van 
rechtvaardigheid in het institutionele domein berust op de gedachte van een sociaal 
contract, zoals beschreven door Rousseau. Een sociaal contract stelt een verzameling 
individuen in staat om boven een primitieve natuurstaat uit te stijgen en tot een 
rechtsstaat te komen. De bedoeling en de functie van dat contract is om onderscheid 
te maken tussen het juiste en het goede door de procedure van een imaginair beraad te 
vervangen door een volledige voorafgaande verbintenis met betrekking tot wat 
beschouwd wordt als een gemeenschappelijk goed. In deze zin is het sociale contract 
op het niveau van instituties te vergelijken met de autonomie op het eerst besproken 
niveau van de moraal. Hier houdt de vergelijking echter op. Want autonomie kan dan 
nog een ‘feit van de rede’ genoemd worden, omdat het iets is waarvan wij ons bewust 
zijn; het sociale contract is echter niet zo’n feit van de rede. Het is een fictie, want er 
bestaat nergens een republiek die feitelijk berust op zo’n sociaal contract. Rawls deed 
volgens Ricœur de meest geslaagde poging om dit probleem op te lossen, doordat hij 
‘fairness’ (dat eerlijkheid betekent maar ook redelijkheid) als sleutelbegrip gebruikte. 
Rawls baseerde zijn gedachten op het idee van een oorspronkelijk contract tussen vrije 
en redelijke personen, die bezig zijn met het bevorderen van hun eigen individuele 

                                                      
152 Ter herinnering: rekenkundige gelijkheid is niet voldoende als het gaat om het verdelen van allerlei 
verschillende goederen onder verschillende mensen met verschillende capaciteiten en behoeften. 



95 

belangen. Contractualisme en individualisme gaan dus samen. Ricœur merkt op dat de 
deontologische theorie van Rawls begrepen moet worden als een reactie op de 
teleologische benadering in het utilisme van Stuart Mill en Sidgwick. Daar werd 
rechtvaardigheid gedefinieerd in termen van de maximalisatie van het goede voor het 
grootste aantal mensen. In deze benadering bestaat altijd het risico dat het belang van 
een individu wordt opgeofferd ten behoeve van een groter goed voor meer mensen; 
het kan zelfs legitimeren dat er een zondebok wordt aangewezen. Dit is in tegenspraak 
met de Kantiaanse imperatief die stelt dat mensen nooit als middel gebruikt mogen 
worden. Rawls gaat in A Theory of Justice eerst in op de vraag “Wat garandeert de 
eerlijkheid van de situatie waarin het beraad plaatsvindt dat kan resulteren in een 
overeenkomst over een rechtvaardige verdeling van instituties?” (Ricœur, 1990, p. 
268). In zijn antwoord introduceert Rawls de noties van de ‘oorspronkelijke positie’ en 
de ‘sluier van onwetendheid’. Maar degenen die dat (hypothetische) beraad aangaan 
gaan daar volgens Ricœur niet totaal blanco in: zij moeten bepaalde dingen weten, 
omdat van hun keuze een systeem van verdeling van voor- en nadelen in een 
werkelijke samenleving afhangt. Ze moeten bijvoorbeeld psychologische kennis 
hebben over fundamentele passies en motivaties; ze moeten weten wat alle redelijke 
wezens verondersteld worden te willen bezitten, namelijk primaire sociale goederen 
die nodig zijn om hun vrijheid uit te kunnen oefenen; om een rangorde te kunnen 
bepalen moeten ze voldoende kennis hebben over strijdige principes van 
rechtvaardigheid; ze moeten een gelijke toegang hebben tot alle informatie. En het 
contract dat het resultaat is van het beraad dient stabiel te zijn, dat wil zeggen dat men 
zich eraan verplicht, ondanks de omstandigheden.  

De tweede vraag die Rawls in A Theory of Justice stelt (‘Welke principes zullen gekozen 
worden van achter de sluier van onwetendheid?’) wordt beantwoord met twee 
principes van verdeling die in een correcte volgorde moeten staan, om te komen tot 
een eerlijke en stabiele verdeling. Het eerste principe is dat van de gelijkheid: “each 
person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a 
similar liberty for others” (Rawls, A Theory of Justice, p. 60, geciteerd door Ricoeur, 
1992, p. 234, noot 51). Het tweede heeft betrekking op de onvermijdbare ongelijkheid 
die er tussen mensen is doordat elk individu op een andere manier bijdraagt aan het 
functioneren van de samenleving en doordat iedereen beschikt over verschillende 
kwalificaties en competenties. Het luidt als volgt: “social and economic inequalities are 
to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone’s 
advantage, and (b) attached to positions and offices open to all” (ibidem). In het eerste 
deel van dit principe wordt uitgedrukt onder welke voorwaarden bepaalde 
ongelijkheden te verkiezen zijn boven grotere ongelijkheden en boven een egalitaire 
verdeling; het tweede deel maakt ongelijkheden die te maken hebben met verschillen 
in autoriteit en verantwoordelijkheid zoveel mogelijk gelijk. Daarom wordt dit het 
‘principe van verschil’ genoemd. De volgorde (door Rawls ‘serieel’ of ‘lexicaal’ 
genoemd) is wezenlijk. Ricœur merkt op dat Rawls geen onderscheid maakt tussen 
soorten goederen die rechtvaardig verdeeld moeten worden, omdat dat het risico met 
zich meebrengt van een teleologisch principe. Het formalisme van het contract heeft 
als effect dat het de verscheidenheid van goederen neutraliseert, waardoor het 
makkelijker wordt om regels voor de verdeling op te stellen.  
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Bij het antwoord op de derde vraag in A Theory of Justice, waarin Rawls uitlegt waarom 
de partijen die zich achter de sluier van onwetendheid bevinden de voorkeur zouden 
geven aan deze principes in de door hem bepaalde volgorde boven de een of andere 
versie van het utilisme, verwijst hij naar het ‘maximin-principe’ uit de 
beslissingstheorie153. Hiermee wordt bedoeld dat de partijen geacht worden die 
overeenkomst aan te gaan waarin het minimale deel zo groot mogelijk is. Maar 
uiteindelijk weet niemand achter de sluier van onwetendheid wat zijn eigen plaats in de 
werkelijke wereld zal zijn; iedereen redeneert dus uitsluitend op basis van 
mogelijkheden. De theorie van het sociale contract kan niet steunen op het feit van de 
rede, maar alleen op een theorie over beslissingen in de context van onzekerheid. Dit 
brengt Ricœur tot de cruciale vraag of de deontologische theorie van rechtvaardigheid 
toch niet op de een of andere manier een beroep doet op het gevoel van 
rechtvaardigheid. Zijn eigen antwoord op deze vraag is natuurlijk ‘ja’. Hij vindt ook 
bevestiging bij Rawls, die zelf toegeeft dat zijn procedurele uitwerking rust op een 
voorafgaand begrip van wat onrechtvaardig en rechtvaardig betekent. In dit verband 
gebruikt Rawls het woord ‘reflective equilibrium’, waarmee hij duidt op een 
redeneerproces waarin wij steeds onze ‘considered convictions’ moeten toetsen aan 
theoretische argumenten en omgekeerd.  

3.5.4 Deontologie is geworteld in teleologie 
Aan het eind van de achtste studie kijkt Ricœur terug op de pogingen om het 
deontologische gezichtspunt van de moraal te ‘bevrijden’ van het teleologische 
perspectief van de ethiek. De oorsprong van het deontologische perspectief legt hij bij 
Kant, die de eis van universaliseerbaarheid definieerde als een criterium voor moraal. 
Steeds is het eerste uitvloeisel van de universalistische ambitie het formalisme van het 
principe, dat wil zeggen dat er geen empirische inhoud mag zijn en dat het alleen gaat 
om de vorm. Dit betekent dat er steeds iets opzij wordt gezet: neigingen in de sfeer 
van de redelijke wil op het niveau van individuele personen, het behandelen van 
anderen als een middel in de dialogische sfeer op het niveau van interpersoonlijke 
relaties en het utilisme in de sfeer van instituties op het niveau van de plurailiteit van 
personen. Elke keer wordt het deontologische gezichtspunt gefundeerd op een 
principe dat zichzelf rechtvaardigt: autonomie in de eerste sfeer, de stelling van de 
persoon als een doel in zichzelf in de tweede sfeer en het sociale contract in de derde. 
Autonomie regeert in alle drie de sferen: het idee van de persoon als een doel in 
zichzelf is in de dialogische sfeer de uitdrukking van autonomie en het contract is het 
equivalent daarvan op het niveau van instituties. Grenzen aan de pogingen om de 
moraal te bevrijden van het teleologische perspectief worden zichtbaar in de 
toenemende moeilijkheden die zich voordoen bij de fundering van normen, vooral bij 
de contractualistische versie van rechtvaardigheid. Om duidelijk te maken wat hij 
bedoelt keert Ricœur terug naar het beginpunt: het principe van autonomie. Als we 
inderdaad erkennen, zo stelt hij, dat het ‘feit van de rede’ (ofwel het feit dat wij ons 

                                                      
153 In de beslissingstheorie, of “theorie van de rationele keuze” (den Hartogh, 2007, p. 28) houdt men 
zich bezig met de vraag voor welk handelingsalternatief een actor in een context van onzekerheid moet 
kiezen om een bepaald doel te realiseren; het is een vorm van waarschijnlijkheidsberekening (zie Lexicon 
van de Ethiek, p. 28-30). 
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ervan bewust zijn) betekent dat de moraal bestaat, dan zouden we moeten zeggen dat 
we slechts van dit bestaan kunnen getuigen: we kunnen het niet (empirisch) bewijzen. 
Ook uit de openingszin van Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (“Es ist überall 
nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben zu denken möglich, was ohne 
Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille”154) blijkt 
volgens Ricœur dat het deontologische gezichtspunt geworteld is in het teleologische 
perspectief. Hetzelfde geldt voor de stelling dat personen bestaan als doel in zichzelf, 
dat dit behoort tot de natuur van redelijke wezens en dat we altijd al geweten hebben 
“dat we een persoon niet kunnen aanschaffen zoals een ding, dat het één een prijs 
heeft, en het ander een waarde” (Ricœur, 1990, p. 277). Zo’n soort getuigenis op basis 
van ervaring kan echter niet gegeven worden met betrekking tot het sociale contract. 
Dit ontleent zijn legitimatie aan een fictie, zoals we al zagen. Ricœur vraagt zich af hoe 
dit komt: “Is het omdat de mensen, die gedurende duizenden jaren onderworpen 
waren aan een principe van overheersing dat hun wil tot samenleven oversteeg, niet 
weten dat ze soeverein zijn, niet vanwege een imaginair contract, maar vanwege de wil 
om samen te leven die zij vergeten zijn?” (Ricœur, 1990, pp. 277-278). En hij gaat nog 
verder, wanneer hij de twijfel ten aanzien van de fictie van het sociale contract 
doortrekt naar het principe van autonomie. Is dit ook misschien een fictie die bedacht 
is omdat we het fundament van de deontologie vergeten zijn, die gelegen is in de wens 
om goed te leven met en voor anderen in rechtvaardige instituties?  

3.5.5 Beschouwing: normen en eigen verantwoordelijkheid 
Ricœur laat in deze studie zien dat het deontologische perspectief ‘wortelt’ in een 
teleologische bodem. Dit leidt op elk van de drie niveaus die hij behandelt uiteindelijk 
tot het inzicht, dat er geen instantie of autoriteit buiten of boven mensen is die voor 
hen bepaalt wat zij moeten doen en laten. Maar ook, dat normen wel nodig zijn, 
omdat mensen altijd leven in relaties met andere mensen en omdat mensen ook voor 
het kwaad kunnen kiezen en macht over elkaar kunnen uitoefenen. Deze normen 
worden echter niet van buitenaf opgelegd: moraal komt voort uit de wil om goed te 
leven. Op het niveau van het zelf blijkt dan dat autonomie gelijkstaat aan gehoorzaam 
zijn aan zichzelf. Op het niveau van interpersoonlijke relaties blijkt uit Ricœurs 
vergelijking van Kants categorische imperatief met de Gulden Regel, dat de norm van 
respect voor personen en hun humaniteit voortkomt uit het besef dat alle mensen 
anders zijn en dat er in het handelen tussen hen altijd sprake is van dissymmetrie (wat 
kan leiden tot geweld en in het uiterste geval zelfs tot het vernietigen van 
menselijkheid). Moraal is hier nodig om de wederkerigheid te herstellen in relaties 
waar deze ontbreekt, teneinde goed leven voor iedereen mogelijk te maken. Op het 
niveau van instituties blijkt ten eerste dat een sociaal contract tussen mensen een fictie 
is, omdat het in geen enkele samenleving als zodanig bestaat. Ten tweede blijkt dat het 
onmogelijk is om een universeel geldige procedure voor een rechtvaardige verdeling 
van goederen en verantwoordelijkheden te ontwikkelen, omdat het altijd gaat om 

                                                      
154http://www.zeno.org/Philosophie/M/Kant,+Immanuel/Grundlegung+zur+Metaphysik+der+Sitten
/Erster+Abschnitt%3A+%C3%9Cbergang+von+der+gemeinen+sittlichen+Vernunfterkenntnis+zur+p
hilosophischen (geraadpleegd op 3 juli 2014). 

http://www.zeno.org/Philosophie/M/Kant,+Immanuel/Grundlegung+zur+Metaphysik+der+Sitten/Erster+Abschnitt%3A+%C3%9Cbergang+von+der+gemeinen+sittlichen+Vernunfterkenntnis+zur+philosophischen
http://www.zeno.org/Philosophie/M/Kant,+Immanuel/Grundlegung+zur+Metaphysik+der+Sitten/Erster+Abschnitt%3A+%C3%9Cbergang+von+der+gemeinen+sittlichen+Vernunfterkenntnis+zur+philosophischen
http://www.zeno.org/Philosophie/M/Kant,+Immanuel/Grundlegung+zur+Metaphysik+der+Sitten/Erster+Abschnitt%3A+%C3%9Cbergang+von+der+gemeinen+sittlichen+Vernunfterkenntnis+zur+philosophischen


98 

verschillende soorten goederen en verantwoordelijkheden en omdat de 
omstandigheden waarin de verdeling plaatsvindt altijd verschillend is.  

De ambiguïteit van het begrip humaniteit 
De wijze waarop Ricœur het Kantiaanse principe van respect voor personen onder de 
loep neemt en verbindt met de Gulden Regel, herinnert aan de wijze waarop Tronto 
in haar theorie respect benoemt. Zij omschrijft respect als een ethische kwaliteit die 
samenhangt met de vijfde dimensie in het zorgproces (‘caring with’) en die nodig is 
om te kunnen omgaan met de morele complexiteit van het anders-zijn in 
democratische instituties waar de gelijkheid van personen het uitgangspunt is. Ricœur 
stelt vragen bij de wijze waarop Kant het begrip humaniteit gebruikt omdat enerzijds 
het anders-zijn van mensen daarin is geëlimineerd, terwijl het anderzijds toch ook de 
betekenis heeft van een veelvoud en dus een pluraliteit van personen. Zo legt hij de 
ambiguïteit van het woord humaniteit bloot. Deze ambiguïteit zie ik ook in de praktijk 
van de zorg en het sociaal werk. Daar is respect voor humaniteit al sinds Hippocrates 
het ethische fundament waarop het denken en handelen van zorgprofessionals rust 
(Dupuis, 1988; zie ook Sporken, 1977). In beroepscodes staat dat patiënten en cliënten 
respectvol moeten worden benaderd, ‘zonder onderscheid des persoons’; ook mission 
statements van zorgorganisaties en visiedocumenten van overheidsinstanties zijn op 
dit uitgangspunt gebaseerd. Het lijkt de meest eerlijke en rechtvaardige manier om 
zorg goed te verdelen. Toch vermoed ik dat dit idee van humaniteit in de Nederlandse 
zorgsector heel vaak ‘anders-zijn-eliminerend’ werkt. Terwijl mensen, wanneer zij 
patiënt of cliënt worden, juist graag in hun anders-zijn gezien willen worden. Dit leidt 
tot een vraag die van wezenlijk belang is op zowel het micro-, als op het meso- en 
macroniveau: is er een benadering mogelijk waarin recht wordt gedaan aan de 
verschillen, die inherent zijn aan de pluraliteit van personen en die (toch) rechtvaardig 
is?  

Verdelen en deelnemen aan  
Uit de bedenkingen die Ricœur heeft bij de overdenkingen ten aanzien van 
rechtvaardigheid van gerenommeerde filosofen zoals Rousseau en Rawls, blijkt hoe 
ingewikkeld het is om te komen tot een eerlijke procedure voor een rechtvaardige 
verdeling van goederen en taken over verschillende mensen. In de zorg en het sociaal 
werk, waar het zowel gaat om de verdeling van schaarse goederen van zeer diverse 
aard over verschillende mensen met verschillende beperkingen en behoeften, 
verschillende mogelijkheden en kansen, als om een taakverdeling die garandeert dat de 
zorg die geleverd wordt zo goed mogelijk is, is dit niet anders. Dit zagen we reeds bij 
Tronto. Zij verwees ook naar de theorie van Rawls in het deel van Moral Boundaries 
waar ze beschrijft wat geen goede zorg is. Ze noemde daar soortgelijke problemen als 
die waaraan Ricœur refereert: er kan niet goed bepaald worden welke (zorg)behoeften 
meer en minder urgent zijn, noch wat precies behoeften zijn en hoe strijdige 
behoeften geïnterpreteerd moeten worden; bovendien signaleert Tronto ook dat de 
taken waardoor in zorgbehoeften worden voorzien, evenals meer abstracte 
zorgverantwoordelijkheden, niet eerlijk verdeeld zijn. Tronto stelt dat in 
democratische instituties een ruimte nodig is waar mensen met elkaar in dialoog en 
debat kunnen gaan over die verdeling maar ze geeft geen aanwijzingen welke criteria 
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daarbij doorslaggevend zouden kunnen (of moeten) zijn. Ricœur doet dat hier in 
zekere zin wel, in zijn reactie op Rawls’ beschrijving van het hypothetische beraad 
achter de sluier van onwetendheid. Hij stelt dat degenen die daaraan deelnemen over 
veel kennis (onder andere op psychologisch, sociologisch, juridisch en filosofisch 
gebied) dienen te beschikken en een gelijke toegang moeten hebben tot alle 
informatie. Bovendien moeten zij zich verplichten om zich in alle omstandigheden aan 
het contract (dat resulteert uit het beraad) te houden. Met het oog op een 
rechtvaardige verdeling van zorg en verantwoordelijkheden in organisaties en 
instituties zijn dit belangrijke aanwijzingen.  

Normen als hulpmiddel bij professionele verantwoordelijkheid 
Ricœurs oproep om onder de fictie van het sociale contract te zoeken naar de 
oorspronkelijke ethische gerichtheid helpt om te begrijpen dat normen niet per se van 
boven opgelegde beperkingen of verplichtingen zijn. Normen hangen in zijn visie 
samen met het appèl van de ander en de wens van het zelf om goed te leven. Wanneer 
dit inzicht breder zou worden gedeeld (op organisatorisch en maatschappelijk niveau), 
zouden nieuwe wijzen van samen werken en samen leven (en het organiseren daarvan) 
kunnen ontstaan, waarin macht niet wordt begrepen in termen van een 
overheersingsrelatie, maar in termen van het vermogen om iets te doen of te laten 
vanuit de wil om met en voor anderen in rechtvaardige instituties te leven. In verband 
met professioneel handelen in de zorg en het sociaal werk zouden normen dan niet 
moeten worden beschouwd als beperkingen, maar als een ‘zeef’ om te toetsen of het 
(eigen) handelen de juiste wijze is om het appèl van de ander te beantwoorden. Toch 
lijkt het er in de praktijk soms op dat normen (zoals gedrags- en beroepscodes, 
protocollen en richtlijnen), eerder worden ervaren als een keurslijf dan als hulpmiddel 
of houvast. Uit de visie van Ricœur volgt echter dat normen verbonden zijn met de 
eigen verantwoordelijkheid in plaats van met een externe instantie die het handelen 
reguleert. 

 

3.6 Het zelf en praktische wijsheid: overtuiging 
Ricœur maakte in de achtste studie aannemelijk dat onder de moraal – die nodig is 
vanwege de dissymmetrische relatie tussen iemand die handelt en degene die dat 
handelen ondergaat en vanwege de daaruit voortvloeiende mogelijkheid van het kwaad 
in de vorm van geweld tussen mensen – uiteindelijk de ethische gerichtheid ligt. In de 
negende studie wil hij laten zien dat een terugkeer naar de oorspronkelijke ethische 
intuïtie onmisbaar is wanneer conflictsituaties ontstaan ten gevolge van morele 
verplichtingen. Eerst wil hij echter twee misvattingen voorkomen. Ten eerste 
benadrukt hij dat hij geen derde instantie (iets of iemand buiten of boven mensen) 
toevoegt aan de ethische gerichtheid en de moraal155. Hij denkt namelijk dat bij de 
overgang van algemene regels voor het handelen naar een moreel oordeel in een 
concrete situatie geen derde instantie nodig is: persoonlijke overtuiging is volgens hem 

                                                      
155 Ricœur verwijst hier expliciet naar Hegels notie van ‘Sittlichkeit’ en het daarmee verbonden concept 
van een objectieve ‘Geist’ die tot uitdrukking komt in bovenindividuele wetten.  
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de enige mogelijke uitweg uit conflictsituaties. Ten tweede is het niet zijn bedoeling 
om met het terugverwijzen van de moraal naar de ethiek het belang van de moraal te 
ontkennen. Want naast het feit dat de moraal een geschikt middel is om “onze illusies 
over onszelf en over de betekenis van onze neigingen die de gerichtheid op het goede 
leven verduisteren” (Ricœur, 1990, pp. 279-280) te testen, is het ook zo dat juist de 
conflicten die ontstaan door de strengheid van het formalisme van de moraal 
aangeven wat het werkelijke gewicht van het morele oordeel in een situatie is. Die 
conflicten zijn belangrijk om het punt te kunnen bereiken waar het morele oordeel in 
een situatie samen met de overtuiging die daaronder ligt de kwalificatie praktische 
wijsheid waard is. 

3.6.1 Tragedie als wijze les 
Om duidelijk te maken over wat voor soort conflicten het gaat en hoe de confrontatie 
met die conflicten kan bijdragen aan het ontwikkelen van praktische wijsheid, 
beschrijft Ricœur als ‘tussenspel’ de Griekse tragedie over Antigone en Creon. Van de 
tragedie kan de filosofie niet alleen iets leren over “de illusies van het hart, maar ook 
over de illusies die voortkomen uit de hubris van de praktische rede zelf” (Ricœur, 
1990, p. 281)156. De tragische wijsheid biedt echter geen direct en eenduidig 
onderricht, integendeel: het leert ons dat praktische wijsheid uitsluitend bestaat uit de 
test van het morele oordeel in de situatie. De tragedie laat zien hoe het handelen van 
de protagonisten wordt beïnvloed door tegenstrijdige spirituele en mythische krachten, 
die niet alleen doorwerken in familieverhoudingen, maar ook in de politiek. De 
conflicten hebben te maken met de confrontatie tussen man en vrouw, tussen de 
ouderdom en de jeugd, de samenleving en het individu, levenden en doden, mensen 
en het goddelijke. Ze komen voort uit “een onanalyseerbare mix van 
noodlotsverplichtingen en weloverwogen keuzen” (Ricœur, 1990, p. 283). In deze zin 
heeft de tragedie volgens Ricœur een onuitwisbare bestendigheid en daarom kunnen 
wij er ook vandaag de dag nog steeds iets van leren. De wijze waarop de beide 
hoofdpersonen volharden in hun beperkte157 visie – Creon stelt het belang en de 
wetten van de polis voorop, Antigone de familieband en de wetten van de goden – is 
herkenbaar voor mensen in onze tijd. Ricœur vraagt zich af hoe het komt dat de 
voorkeur altijd uitgaat naar Antigone. Hij denkt dat dit niet zozeer is omdat zij een 
kwetsbare vrouw is, die tegen niemand geweld heeft gebruikt, of vanwege haar 
zusterliefde; volgens hem ligt de oorzaak vooral in het feit dat zij zich beroept op 
ongeschreven (‘goddelijke’) wetten die getuigen van een band tussen levenden en 
doden en verder gaan dan politieke wetten. Antigone maakt de begrensdheid van het 
menselijke karakter van instituties zichtbaar. De erkenning van deze grens is volgens 
Ricœur iets wat de ethiek van de tragedie kan leren. Maar de instructies van de tragedie 
gaan verder dan een morele les. Hoewel in de tekst van de tragedie meermalen het 

                                                      
156 Ook andere filosofen zien de waarde van Griekse tragedies voor de ethiek, zie o.a. (Nussbaum, 1998) 
en (Manschot, 2003). 
157 Ricœur borduurt hier voort op Hegel, die de tragedie van Antigone ook als illustratie in zijn denken 
over ethiek gebruikte en constateert dat Creon de tegenstelling vriend-vijand beperkte tot een smalle 
politieke categorie die geen nuances en uitzonderingen toeliet en dat ook Antigone er rigide opvattingen 
op nahield.  
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woord ‘euboulia’ voorkomt (door Ricœur vertaald met ‘goed beraadslagen’) berust 
wijsheid op meer dan alleen goed nadenken. Ook de catharsis, het oproepen en 
zuiveren van de passies die onder het handelen liggen, speelt een rol. De tragedie 
veroorzaakt een ‘ethico-praktische aporie’ die vergelijkbaar is met de aporieën die 
Ricœur eerder beschreef in zijn zoektocht naar het zelf. In dit opzicht heeft de 
tragedie, in verband met ethiek, als functie “om een kloof te creëren tussen tragische 
wijsheid en praktische wijsheid” (Ricœur, 1990, p. 288). De tragedie desoriënteert eerst 
de blik en weigert vervolgens een oplossing te geven voor de onoplosbare conflicten. 
Daardoor zijn mensen veroordeeld tot een heroriëntatie van hun handelen. Praktische 
wijsheid in de situatie moet daarbij zo goed mogelijk beantwoorden aan de tragische 
wijsheid. Dat antwoord, zo stelt Ricœur, berust op overtuiging; het pad ernaartoe 
wordt geopend door catharsis. Om de overgang van catharsis naar overtuiging – van 
tragische wijsheid naar praktische wijsheid – te verhelderen, overdenkt Ricœur in deze 
studie de onvermijdelijkheid van conflicten op het gebied van de moraal. In zulke 
conflicten, wanneer normen strijdig zijn, is geen verzoening mogelijk, zoals ook de 
tragedie van Antigone laat zien. Twee vragen geven richting aan de overdenking: “Wat 
maakt het ethisch conflict onvermijdelijk?” en “Welke oplossing kan (het) handelen 
daarbij aandragen?”. Als antwoord op de eerste vraag stelt Ricœur dat de oorzaak van 
het conflict niet alleen te maken heeft met de eenzijdigheid van de karakters, maar ook 
met de eenzijdigheid van de morele principes die geconfronteerd worden met de 
complexiteit van het leven. De tweede vraag beantwoordt hij met de stelling dat een 
wijs oordeel in de situatie slechts kan ontstaan door stil te staan bij het ethische 
fundament waarop de moraal rust.  

3.6.2 Conflicten op het niveau van instituties en politieke praktijken 
Voor de overdenking van ethische conflicten die ontstaan door normen gebruikt 
Ricœur dezelfde drie gebieden als in de eerdere twee studies, alleen kiest hij nu voor 
de omgekeerde volgorde. Hij begint met het institutionele niveau. De mogelijkheid 
van conflict op het niveau van instituties hangt nauw samen met de dubbelzinnige 
structuur van het idee van rechtvaardige verdeling, waaraan Ricœur ook in de vorige 
studie al aandacht aan besteedde. Hij signaleerde daar dat dit idee zowel de 
onverschilligheid tussen individuen die niet in elkaar geïnteresseerd zijn als de 
samenwerkingsband tussen mensen kan versterken. Het formalisme dat Rawls 
voorstelt vermindert die dubbelzinnigheid niet. Want aan de ene kant zijn individuen 
die in de ‘oorspronkelijke positie’ achter de ‘sluier van onwetendheid’ worden 
geplaatst (volgens de theorie) rationele individuen, die niet van elkaar afhankelijk zijn 
en erop letten dat ze hun respectievelijke belangen behartigen zonder daarbij rekening 
te houden met de belangen van anderen. Aan de andere kant wordt het maximin-
principe in balans gehouden, doordat het gezichtspunt van de meest benadeelde als 
uitgangspunt wordt genomen. Deze tegenspraak zou een bron van ethisch conflict 
kunnen zijn. En een echte conflictsituatie ontstaat volgens Ricœur wanneer de 
diversiteit van de te verdelen goederen in beeld komt. Dan rijzen er twee problemen. 
Het eerste is verbonden met het idee van ‘primary social goods’. Rawls ziet hier geen 
probleem: die verbindt het met de verwachtingen van representatieve personen. 
Ricœur vraagt zich echter af wat deze primary social goods als goed kwalificeert en 
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opent daarmee ruimte voor conflicten over ongelijksoortige betekenissen en 
verwachtingen. Het tweede probleem heeft niet zozeer te maken met de diversiteit van 
de goederen die verdeeld moeten worden, als wel met het historisch en cultureel 
bepaalde karakter van de waardering daarvan. Dit probleem brengt het conflict tussen 
universalisme en contextualisme aan het licht, waar Ricœur aan het eind van deze 
negende studie op in zal gaan. Eerst behandelt hij de vraag naar de diversiteit van de te 
verdelen goederen. Walzer probeerde deze vraag te beantwoorden met het idee van 
verschillende ‘sferen van rechtvaardigheid’158, maar het echte probleem is volgens 
Ricœur niet dat er een uitputtende lijst van sferen zou moeten komen of een 
verklaring van wat het idee van gelijkheid in elke sfeer inhoudt. Zijn focus is gericht 
op de bemiddeling, die noodzakelijk is vanwege de competitie tussen verschillende 
sferen van rechtvaardigheid en het sociale conflict dat ontstaat wanneer één sfeer 
wordt overheerst door een andere. Hij is vooral geïnteresseerd in de vraag of de 
politieke praktijk zich kan beroepen op “de hulpbronnen van een concrete moraliteit 
die samenhangt met een zelfkennis die de staat als zodanig zou bezitten” (Ricœur, 
1990, p. 295). Hier refereert hij aan het denken van Hegel. Ricœur merkt op dat hij 
daarin een heel eind kan meegaan. Hegels opvatting over het recht (als belichaming 
van de vrije wil) en het rechtssysteem (als de realisatie van vrijheid van individuen) 
sluit aan bij zijn eigen zoektocht. Maar Ricœur vraagt zich af of het nodig is om het 
gebied van de rechtvaardigheid zo drastisch in te perken als Hegel doet. Bij Hegel gaat 
rechtvaardigheid namelijk over het abstracte recht in de vorm van wettelijke 
contracten, waardoor het vooral geassocieerd wordt met dwang en drang. De voor 
Ricœur zo belangrijke mogelijkheid om mensen op een organische wijze met elkaar te 
verbinden159 ontbreekt in deze manier van denken: recht beperkt zich bij Hegel tot het 
scheiden van mijn en dijn. Het tegenwicht tegen deze externe contractuele band 
tussen rationele onafhankelijke individuen – die het kenmerk is van de civiele 
samenleving waar de belangenstrijd tussen die individuen zich afspeelt – biedt Hegel 
met zijn notie van zedelijkheid (‘Sittlichkeit’). In de filosofie van Hegel is ‘Sittlichkeit’ 
een uiting van de ‘objectieve geest’ die de subjectieve moraliteit overstijgt. In de 
politieke samenleving fungeert deze notie van zedelijkheid enerzijds als een collectief 
bemiddelingssysteem tussen het abstracte idee van vrijheid en de realisatie daarvan. 
Anderzijds kan het volgens Ricœur worden beschouwd als een overwinning van de 
organische band tussen mensen op de uiterlijkheid van de juridische relatie. Hij vraagt 
zich echter af of “de verplichting om de instituties van een constitutionele staat te 
dienen” (Ricœur, 1990, p. 297) berust op een ander fundament dan het idee van 
rechtvaardigheid. Want Hegel kent aan instituties een spiritualiteit toe, die losstaat van 
individuen. Dit verleent aan zedelijkheid de schijn van transcendentie en dat wijst 
Ricœur af, net zoals hij Hegels these van een bovenindividuele objectieve geest en de 
daarvan afgeleide these van de staat als een superieure instantie met zelfkennis afwijst. 
Zo’n derde instantie naast de ethische gerichtheid en de moraal past niet bij het 

                                                      
158 Walzer onderscheidt bijvoorbeeld een sfeer die te maken heeft met de regels die bepalen wanneer 
iemand lid is van een samenleving, een sfeer die te maken heeft met veiligheid en welzijn, een sfeer van 
geld en handel, en een sfeer die te maken heeft met de verdeling van diensten en functies op basis van 
kwalificaties die volgens publieke procedures zijn vastgesteld (zie Ricœur, 1990, p. 293-294). 
159 “…la capacité de lier organiquement les hommes entre eux” (Ricœur, 1990, p. 296). 
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denken van Ricœur. Hij voegt hier nog aan toe, dat voor Hegel ‘Sittlichkeit’ 
belangrijker is dan het morele bewustzijn van een individu, omdat het de geest van een 
heel volk belichaamt; terwijl juist voor degenen die (net als Ricœur) de verschrikkingen 
van de twintigste eeuw kennen en weten hoe de geest van een volk ook geperverteerd 
kan worden tot een dodelijke zedelijkheid, juist het individuele morele bewustzijn het 
pleit wint.  

De beste manier om het Hegeliaanse idee van de staat te demystificeren is volgens 
Ricœur het bevragen van de politieke praktijk en het blootleggen van de conflicten die 
zich hier voordoen. Met ‘het politieke’ bedoelt Ricœur “het geheel van georganiseerde 
praktijken die te maken hebben met de verdeling van politieke macht, beter aangeduid 
als overheersing” (Ricœur, 1990, p. 299). Hij refereert hierbij aan het in de zevende 
studie beschreven verschil tussen macht en overheersing, waarbij macht wordt 
opgevat als iets wat slechts bestaat voor zover en zolang als er een verlangen is om 
samen te leven en te handelen in een historische gemeenschap160. Zo beschouwd is 
macht een praxis: iets wat niets buiten zichzelf produceert maar als doel het eigen 
voortbestaan heeft. Maar, zoals Ricœur al eerder opmerkte: het feit dat macht de 
oorsprong vormt van het politieke handelen is vergeten en overdekt met de 
hiërarchische structuren van overheersing. De verwarring van macht en overheersing 
is een serieus probleem. De deugd van de rechtvaardigheid is bedoeld om de relatie in 
evenwicht te brengen: om overheersing onder de controle van de gemeenschappelijke 
macht161 te brengen. Dit is een ‘eindeloze’ taak (volgens Ricœur definieert dit 
misschien wat democratie is). Politieke praktijken hebben zowel betrekking op de 
verticale relaties tussen degenen die regeren en degenen die geregeerd worden als op 
de horizontale relaties tussen groepen die met elkaar strijden om de politieke macht. 
De conflicten in deze praktijken kunnen qua radicaliteit worden onderverdeeld in drie 
niveaus. 

Wie krijgt wat? 
Het eerste niveau is dat van de dagelijkse discussie in een rechtsstaat waar breed is 
ingestemd met de spelregels. Het conflict doet zich hier voor in beraadslagingen over 
de prioriteiten die moeten worden gesteld met betrekking tot de verdeling van 
primaire goederen, vanwege de pluraliteit van sferen van rechtvaardigheid. Hier ziet 
Ricœur een eerste mogelijkheid om Hegels ‘Sittlichkeit’ om te buigen naar de 
‘phronesis’ van Aristoteles. De Aristotelische notie van beraadslaging valt samen met 
de publieke discussie die past bij een verlichte democratie; het equivalent van 
‘phronesis’ is het oordeel dat wordt geveld in een concrete situatie. Volgens Ricœur is 
het zinloos – het kan zelfs gevaarlijk zijn (Ricœur, 1990, p. 300) – om te rekenen op 
een consensus die een einde maakt aan de conflicten. Het is juist tekenend voor de 
democratie als politiek systeem, dat conflicten er openlijk zijn en dat erover 
onderhandeld kan worden volgens bekende arbitrageregels. Hoe ingewikkelder een 
samenleving, des te meer en des te serieuzere conflicten. Daarom is vrije toegang van 
alle meningen tot de publieke expressie heel belangrijk, want het laat zien dat het 

                                                      
160 Deze opvatting van macht ontleent Ricœur, zoals we zagen in § 3.4.3, aan Hannah Arendt. 
161 “Pouvoir en commun” of “power-in-common”. 
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publieke goed niet bepaald kan worden op een wetenschappelijke of een dogmatische 
manier. Nooit kan dit zo absoluut bepaald worden dat de discussie gesloten is: 
politieke discussie is zonder conclusie. Dat wil echter niet zeggen dat er geen 
beslissingen genomen kunnen worden. Daarbij dient men rekening te houden met de 
prioriteit die (in een bepaalde cultuur en een bepaalde historische conjunctuur) moet 
worden toegekend aan het ene of het andere primaire goed, afhankelijk van de sfeer 
van rechtvaardigheid en de voorkeuren die de relaties tussen de sferen van 
rechtvaardigheid beïnvloeden. Dit oordeel in een concrete situatie – dat gevorderde 
democratieën associëren met een meerderheid van stemmen – is het verlichte oordeel 
dat verwacht mag worden van het publieke debat. Het is het equivalent van de 
‘euboulia’ die we al tegenkwamen in de tragedie van Antigone.  

Wat is een goede regering? 
Op het tweede niveau van mogelijk politiek conflict gaat het debat over de doeleinden 
van de goede regering. Dit debat heeft volgens Ricœur alles te maken met de 
gerichtheid op een goed leven. Conflicten ontstaan hier rondom “sleutelwoorden 
zoals ‘veiligheid’, ‘welzijn’, ‘vrijheid’, ‘gelijkheid’, ‘solidariteit’ enzovoort” (Ricœur, 
1990, p. 301). Deze termen hebben een functie bij het bepalen van een voorkeur voor 
het soort staat waarin mensen willen leven. Ze hebben een sterke emotionele lading, 
waardoor ze bruikbaar zijn voor manipulatie en propaganda; dat maakt het ophelderen 
ervan tot een belangrijke taak voor de politieke filosofie. Daarbij moet zowel erkend 
worden dat al deze woorden een onoverkomelijke hoeveelheid betekenissen hebben, 
als dat de hoeveelheid doelen van een goede regering “misschien wel niet reduceerbaar 
is” (Ricœur, 1990, p. 302), wat dus betekent dat het doel van een goede regering niet 
bepaald kan worden. Ook hier rijst de noodzaak om de ‘Sittlichkeit’ van Hegel ‘om te 
buigen’ naar de Aristotelische ‘phronesis’. In de zoektocht naar wat een goede regering 
is kan de ‘euboulia’ slechts steunen op de overtuiging van de betrokken partijen en 
hun gevoel van rechtvaardigheid op het moment van een historische keuze.  

Wat is de legitimatie van democratie? 
Op het derde niveau, waar de keuzen nog fundamenteler zijn dan die ten aanzien van 
de democratische constitutie, is de onbeslistheid (en dus de mogelijkheid voor 
conflict) nog groter. Het betreft de legitimatie van de democratie in al haar 
verschillende vormen. De eerdere reflecties over het verschil tussen macht en 
overheersing zijn hier veelbetekenend. Want: “als macht de vergeten bron van de 
overheersing is, hoe kan dan de overheersing zichtbaar afgeleid worden van de wens 
om samen te leven?” (Ricœur, 1990, p. 303). Bij de zelfwetgeving van een volk 
ontbreekt namelijk (zoals we in het voorgaande al zagen) het ‘feit van de rede’, de 
getuigenis die bij Kant de legitimatie vormde voor de autonomie van het individu. Om 
duidelijk te maken welke ethische conflicten op dit niveau aan de orde zijn, citeert 
Ricœur de politieke filosoof Lefort die een analyse van de democratie maakte door 
deze te contrasteren met het totalitarisme. Waar het totalitarisme een eenduidig 
mensbeeld voorstelt en daarmee het zoeken naar zelfbegrip van de moderne mens 
vermijdt, stelt de democratie juist “de fundamentele onbepaaldheid met betrekking tot 
de basis van macht, wet en kennis, en met betrekking tot de relaties tussen het zelf en 
de ander op elk niveau van het sociale leven” (Lefort, 1988, geciteerd door Ricœur, 
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1990, p. 303) centraal. Democratie “is het systeem dat zijn eigen contradicties 
accepteert tot aan het punt waar conflict geïnstitutionaliseerd wordt” (ibidem). Maar 
deze fundamentele onbepaaldheid is niet de enige reden waarom mensen de voorkeur 
geven aan de democratie, een systeem dat onzeker is ten aanzien van de basis van zijn 
legitimatie boven het totalitarisme. Er zijn ook andere redenen, die te maken hebben 
met de wil om samen te leven. Deze bestaan uit een mix van universele pretenties en 
historische toevalligheden waarover “overlappende consensus” is (Ricœur, 1990, p. 
304 verwijst hier naar Rawls), zoals blijkt uit elementen van de Joodse, Griekse en 
Christelijke tradities die de kritische test van de Verlichting hebben doorstaan. Het 
betreft elementen die ruimte maken voor tolerantie en pluralisme en die niet 
voortkomen uit druk van buiten maar uit een innerlijke overtuiging162. Daarom zijn dit 
volgens Ricœur de beste antwoorden op de legitimatiecrisis van de democratie. Door 
het herinneren van “alle beginnen en al het opnieuw beginnen, en alle tradities die 
daarop gesedimenteerd zijn, kan ‘goede beraadslaging’ de uitdaging van de 
legitimatiecrisis aangaan” (Ricœur, 1990, p. 304). En wanneer deze goede 
beraadslaging de overhand heeft, blijkt dat Hegels ‘Sittlichkeit’ – die ook in ‘mores’ 
geworteld is, zo stelt Ricœur – het equivalent is van ‘phronesis’: een ‘phronesis’ voor 
meerdere mensen, ofwel een publieke ‘phronesis’, die lijkt op het debat zelf.  

3.6.3 Conflicten op het niveau van goed leven met en voor anderen 
Ten aanzien van het ‘met en voor anderen’ ziet Ricœur mogelijke conflicten bij de 
toepassing van de tweede formulering van de categorische imperatief. Hij borduurt 
hier voort op de fijne scheidslijn, die hij in de vorige studie schetste, tussen de 
universalistische versie van de imperatief (voorgesteld door het idee van humaniteit) 
en de pluralistische versie (die tot uiting komt in het idee van personen als doelen in 
zichzelf). Kant zag hier geen tegenstelling, omdat humaniteit bij hem staat voor de 
waardigheid op basis waarvan mensen respect verdienen, ondanks hun pluraliteit. 
Maar volgens Ricœur kunnen conflicten ontstaan zodra het anders-zijn van personen 
onverenigbaar blijkt te zijn met de universaliteit van de regels. In zo’n situatie kan 
praktische wijsheid erin bestaan dat het respect voor personen voorrang krijgt boven 
respect voor regels. De conflicten ontstaan wanneer de plichten en regels (die afgeleid 
kunnen worden van de categorische imperatief) toegepast worden op concrete 
situaties waarin het gaat om zorg voor onvervangbare unieke personen. Kant 
besteedde hier geen aandacht aan, omdat hij uitsluitend de weg volgde van maximes 
(regels voor het handelen van een individu) via de test van universaliseerbaarheid naar 
algemene morele regels. Ricœur onderzoekt echter ook de omgekeerde weg, van de 
algemene regel naar de toepassing daarvan in concrete situaties. Dan valt op dat er een 
veelheid van plichten is en dat die plichten soms strijdig zijn. Drie voorbeelden maken 
dit duidelijk.  

                                                      
162 We zouden deze elementen als ‘humanistisch’ kunnen betitelen. 
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Valse beloften en het principe van trouw 
Eerst behandelt Ricœur het voorbeeld van de valse belofte163. In de redenering van 
Kant, waar gekeken wordt of de handeling – het doen van een valse belofte – kan 
worden geformuleerd als een maxime waarvan iemand kan willen dat het een 
universele regel wordt, ligt de nadruk vooral op het perspectief van degene die 
handelt: de persoonlijke integriteit van degene die een valse belofte doet is in het 
geding. En beloften verliezen hun betekenis wanneer men zich er niet aan houdt. 
Ricœur stelt ook het perspectief van degene aan wie de valse belofte wordt gedaan aan 
de orde. Hiermee onderwerpt hij het vraagstuk van de valse belofte aan een andere 
test dan die van de universaliseerbaarheid: hij kijkt naar de omstandigheden en de 
consequenties. Zo komt ook de toepassing van de Gulden Regel (de norm van 
wederkerigheid) weer in beeld. Vanuit dit perspectief is een valse belofte een uiting 
van het kwaad: het is een vorm van geweld in de dissymmetrische relatie tussen 
mensen. De verplichting om je aan een gegeven belofte te houden kunnen we het 
principe van trouw noemen. Dit principe heeft een dialogische structuur omdat er 
twee mensen bij betrokken zijn: degene die iets belooft en degene aan wie zij zich 
verbindt in die belofte. Tegelijkertijd heeft het principe van trouw ook een plurale 
structuur, omdat er een getuige kan zijn in wiens aanwezigheid de verbintenis is 
aangegaan. En zelfs wanneer er geen getuige is, waarborgt de taal als institutie (c.q. als 
referentie aan een sociaal pact in naam waarvan leden van een gemeenschap kunnen 
rekenen op wederzijds vertrouwen wanneer iemand een belofte uitspreekt) die plurale 
structuur. Daardoor is het principe van trouw volgens Ricœur niet te onderscheiden 
van de norm van rechtvaardigheid164.  

Vanwege de overeenkomst tussen trouw op het interpersoonlijke en rechtvaardigheid 
op het institutionele niveau gaat Ricœur hier in op de dyadische165 structuur van de 
belofte. Deze wordt volgens hem makkelijk over het hoofd gezien. Dit komt niet 
alleen door de manier waarop Kant de valse belofte behandelde maar ook door hoe 
men kijkt naar de verbintenis. Een verbintenis heeft kenmerken van een krachtige 
intentie. Ricœur presenteerde in de vijfde studie al het idee van standvastigheid in de 
tijd als hoogste uitdrukking van de ipse-kant, in contrast met de idem-kant van 
identiteit. In deze negende studie wil hij de dialogisch-dyadische structuur laten zien 
die standvastigheid heeft wanneer het een morele betekenis krijgt. Want wanneer de 
verplichting om onwrikbaar te zijn (in het zich houden aan een gegeven belofte) niet 

                                                      
163 Dit valt bij Kant onder de subklasse van plichten tegenover anderen en daarom is het volgens Ricœur 
bij uitstek geschikt om het probleem met betrekking tot de relatie tussen respect (behorend tot het terrein 
van de moraal) en zorg (onderdeel van de ethische gerichtheid) te illustreren. 
164 Mensen voelen zich oneerlijk behandeld; wanneer iemand een belofte niet nakomt voelen zij zich 
verraden. Ricœur zegt in een voetnoot: “We weten in welke mate onrechtvaardige instituties 
interpersoonlijke relaties kunnen perverteren. Als angst en leugens geïnstitutionaliseerd worden, kan zelfs 
het vertrouwen in het woord van een vriend ondermijnd worden. Men moet dit zelf meegemaakt hebben 
om (door het ontbreken ervan) te ontdekken hoe wederzijds vertrouwen op het meest intieme 
interpersoonlijke niveau afhankelijk is van wat de heilige Thomas noemt de ‘rust van de orde’” (Ricœur, 
1990, p. 310).  
165 De term ‘dyadisch’ is afgeleid van het Griekse woord dyade dat tweetal (of paar) betekent. Ricœur 
gebruikt het hier naast pluraal en monologisch om te laten zien dat er bij een belofte altijd sprake is van 
een verbintenis tussen (minimaal) twee personen. 
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doortrokken is van het verlangen om te beantwoorden aan een verwachting of een 
verzoek van iemand anders, bestaat volgens Ricœur het risico dat de standvastigheid 
verstart tot een simpele ‘monologische’ constantheid. Ik wil standvastig zijn omdat ik 
trouw wil zijn aan de ander die op mij rekent, niet omdat ik mezelf moet overwinnen. 
In de verbintenis, die iemand aangaat door het doen van een belofte, gaat het om 
beschikbaar-zijn voor de ander. Daarin wordt de dialogische structuur zichtbaar die 
verband houdt met de Gulden Regel. Deze regel – die, zoals we reeds zagen, de 
wederkerigheid in een aanvankelijk dissymmetrische relatie garandeert – plaatst de 
ander in de positie van iemand aan wie ik iets verplicht ben, iemand die op mij rekent 
en mijn standvastigheid maakt tot een antwoord op zijn verwachting. Omdat ik die 
verwachting niet wil beschamen heb ik “de intentie om mijn intentie niet te 
veranderen” (Ricœur, 1990, p. 312). Bij een belofte die door de wet gesanctioneerd is, 
zoals een eed of een contract, wordt de verwachting van de ander die op mij rekent tot 
een recht om iets van mij te eisen. Op het gebied van legale normen is de relatie tussen 
de norm en zorg als het ware uitgewist, maar als we iets dieper graven vinden we ook 
daar de ethische intentie, die gebaseerd is op de verwachting van de ander tegen wie ik 
zeg ‘je kunt op mij rekenen’. Dit rekenen-op verbindt de morele inhoud van 
standvastigheid met het principe van wederkerigheid dat voortkomt uit zorg. Een 
belofte niet nakomen betekent dus zowel verraad plegen aan de verwachting van de 
ander, als aan de taal, de institutie die bemiddelt tussen het wederzijdse vertrouwen 
van sprekende subjecten. Ricœurs uitgebreide analyse van de belofte maakt duidelijk, 
dat er een breuk is die Kant verhulde: respect voor regels berust op het principe van 
universaliseerbaarheid en respect voor personen op het principe van wederkerigheid. 
Deze breuk wordt bij conflicten die kunnen ontstaan naar aanleiding van de vraag 
‘Moet ik trouw zijn aan de ander of moet ik me aan de regel houden?’ soms een kloof 
waar we niet omheen kunnen. De mogelijkheid van het ontstaan van deze conflicten 
hangt samen met de structuur van wederkerigheid die bij de belofte hoort. Want “als 
het principe van trouw bestaat uit het beantwoorden aan de verwachting van de ander 
die op mij rekent”, zo zegt Ricœur, “dan moet ik die verwachting als maat nemen voor 
het toepassen van de regel” (Ricœur, 1990, p. 312).  

Moet je altijd de waarheid vertellen aan een stervende? 
Het kan in concrete situaties nodig zijn om uit zorg voor de ander een uitzondering 
op een regel te maken. Praktische wijsheid bestaat eruit het gedrag te vinden dat het 
best tegemoet komt aan de uitzondering die op de regel gemaakt moet worden, zodat 
er zo min mogelijk verraad gepleegd wordt aan de regel. Als voorbeeld beschrijft 
Ricœur de situatie waarin de vraag aan de orde is of aan stervenden altijd de waarheid 
verteld moet worden. Aan de ene kant is er dan de extreme houding van degenen die 
vinden dat de waarheid verteld moet worden, zonder rekening te houden met het 
vermogen van de stervende om deze te ontvangen, puur en alleen omdat het volgens 
de normen moet. Het andere uiterste is dat men bewust liegt tegen een stervende, uit 
vrees dat de krachten van de patiënt om tegen de dood te strijden door duidelijkheid 
over de waarheid zullen afnemen, of om hem te behoeden voor de angst voor de 
dood. Praktische wijsheid bestaat hier uit het vinden van het juiste gedrag dat past bij 
de specifieke situatie van de casus. Maar, zo stelt Ricœur, dit betekent niet dat het 
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arbitrair is. Praktische wijsheid vraagt in dit soort situaties om een overdenking van de 
relatie tussen geluk en lijden. En dat zou er niet toe mogen leiden dat er een regel 
wordt opgesteld waarin staat dat het een plicht is om tegen stervenden te liegen als dat 
lijden vermindert. Want praktische wijsheid kan nooit toestaan dat de uitzondering op 
een regel leidt tot een regel. En “nog minder moet men wetten geven op een gebied 
waar de verantwoordelijkheid voor moeilijke keuzen niet makkelijker gemaakt kan 
worden door de wet” (Ricœur, 1990, p. 313). In elke situatie kan iets anders nodig zijn: 
soms moet men volgens Ricœur medelijden hebben met degenen die te zwak zijn om 
de waarheid te vernemen, soms moet men weten hoe de waarheid het best te 
communiceren. Er zijn ook situaties waar het vertellen van de waarheid juist de kans 
biedt om te komen tot een goed gesprek: “een uitwisseling van geven en ontvangen in 
het teken van de acceptatie van de dood” (Ricœur, 1990, p. 314).  

Respect voor personen aan het begin van het leven  
Het laatste voorbeeld dat Ricœur behandelt, om aan te geven hoe conflicten die 
ontstaan door de morele verplichting opgelost kunnen worden door de ethische 
gerichtheid in herinnering te roepen, gaat over het probleem van het respect voor 
personen aan het begin van het leven. Doordat er ontologische vragen worden gesteld 
rondom het begin van het leven – ‘(Wanneer) is een embryo een persoon? Heeft een 
embryo in een reageerbuis eenzelfde status als een embryo in een baarmoeder?’ – is dit 
een nog complexer gebied dan het eind van het leven. Voor degenen die een 
biologisch criterium hanteren is leven gelijk aan persoon-zijn en verdient een 
menselijk wezen dus vanaf de conceptie respect, voor anderen is een individu pas een 
persoon (en dus respect waardig) wanneer er sprake is van volledig ontwikkelde 
capaciteiten zoals autonomie. Het oordeel over welke rechten en plichten gelden 
rondom het begin van het leven is afhankelijk van hoe de verschillende drempels en 
graden van persoon-zijn op basis van wetenschappelijke inzichten gedefinieerd 
worden. Omdat op dit gebied van ethische vragen rondom het begin van het leven, 
waar “de dichotomie tussen personen en dingen op een dwaalspoor is gebracht” 
(Ricœur, 1990, p. 317), risico’s met betrekking tot toekomstige generaties steeds 
afgewogen moeten worden tegen de technologische wonderen die in onze tijd 
mogelijk zijn moeten we het ergste vrezen166. Terughoudendheid is volgens Ricœur 
dus niet alleen voorbehouden aan de ‘pro life’ beweging: het hoort bij de praktische 
wijsheid die nodig is om conflicten tussen respect voor de regels en respect voor 
personen te kunnen hanteren. De bio-ethiek, door Ricœur beschouwd als een 
discipline waar wetenschap en wijsheid samenkomen, kan een belangrijke rol spelen 
bij het komen tot juiste oordelen op dit complexe gebied.  

De rol van de bio-ethiek  
De verwantschap tussen het soort praktische wijsheid dat belichaamd wordt door de 
bio-ethiek en het soort praktische wijsheid dat Ricœur in deze studie beschrijft bij zijn 
analyse van de belofte en van gewetensvragen aan het eind van het leven, kan worden 
samengevat in drie kenmerken. Ten eerste is het bij ethische conflicten verstandig om 
te zorgen dat je er zeker van bent, dat mensen in tegengestelde posities zich beroepen 

                                                      
166 Ricœur verwijst hier naar Das Prinzip Verantwortung van Hans Jonas. 



109 

op hetzelfde principe van respect en slechts van elkaar verschillen met betrekking tot 
de omvang van het veld van toepassing. Dit kenmerk onderstreept het belang van 
gemeenschappelijke uitgangspunten. Het betekent niet per se dat alle neuzen dezelfde 
kant op moeten staan, maar wel dat er onderhandeling plaats moet kunnen vinden 
over betekenissen, zodat duidelijkheid ontstaat over de principes waarop men zich 
beroept en een Babylonische spraakverwarring wordt voorkomen. Ten tweede moet 
men zoeken naar het juiste midden, zonder dat dit verwordt tot een universeel 
principe. Ricœur benadrukt dat het juiste midden iets anders is dan een laf compromis, 
want het kan ook een uiterste zijn. Zeker bij morele oordelen is het moeilijk om de 
scheidslijn tussen goed en kwaad te trekken omdat deze zich afspelen op een gebied 
waar de gebruikelijke tegenstellingen niet gelden. Ten derde is het morele oordeel in 
de situatie minder arbitrair naar gelang de beslisser – al dan niet in de positie van 
wetgever – raad heeft gevraagd aan wijze en competente mannen en vrouwen. De 
overtuiging die de beslissing bezegelt profiteert dan van het meervoudige karakter van 
het debat. Want: de ‘phronimos’ (degene die de praktische wijsheid belichaamt) is niet 
noodzakelijkerwijs een individu. Concluderend stelt Ricœur dat respect, in de situaties 
waar dit in het geding is, altijd refereert aan zorg en het anders-zijn van personen. Niet 
de enigszins ‘naïeve’ zorg uit de zevende studie, maar een ‘kritische’ zorg, die de 
dubbele test heeft doorstaan van de morele voorwaarden voor respect en de daaruit 
voorkomende conflicten. Deze kritische zorg is de vorm die praktische wijsheid 
aanneemt op het gebied van de interpersoonlijke relaties. 

3.6.4 Conflicten rondom autonomie 
Ook met betrekking tot goed leven op het niveau van het zelf laat Ricœur zien dat “de 
moraal, door de conflicten die zij veroorzaakt op basis van haar eigen 
vooronderstellingen, terugverwijst naar de meest oorspronkelijke ethische bevestiging” 
(Ricœur, 1990, p. 318). Uiteindelijk, zo stelt hij, moeten wij erkennen dat ethiek en 
moraal beide een plaats moeten krijgen in het handelen. Om zijn argumenten kracht 
bij te zetten onderneemt hij een revisie van het Kantiaanse formalisme in drie stadia.  

Autonomie en heteronomie 
In het eerste stadium bevraagt hij de prioriteit die Kant geeft aan het principe van 
autonomie. Ricœur meent dat zijn eigen benadering (die in tegengestelde richting 
loopt omdat hij start bij het idee van rechtvaardigheid en vervolgens via het principe 
van respect voor personen in hun pluraliteit en hun anders-zijn uitkomt bij het zelf) de 
“niet-egologische, niet-monologische, predialogische” (Ricœur, 1990, p. 319) status 
van het autonome zelf veel beter uitdrukt. Hij refereert hier expliciet aan de (in de 
achtste studie behandelde) aporieën die een indruk van heteronomie achterlieten167. 
Doordat Ricœur een autonomie presenteert die niet op zichzelf staat, maar 
onlosmakelijk verbonden is met rechtvaardigheid en wederkerigheid, overwint hij de 
tegenstelling tussen autonomie en heteronomie. Het idee van de ander kan de vorm 

                                                      
167 Ten eerste de ontvankelijkheid voor een wet in de zelfwetgeving, ten tweede het idee van respect als 
iets wat gelijkgesteld kan worden met een neiging of een emotie en in die zin passiviteit veronderstelt en 
ten derde de machteloosheid die samenhangt met de mogelijkheid dat iemand voor het kwaad kiest. Alle 
drie refereren aan het andere dat in het zelf aanwezig is (zie § 3.5.1). 



110 

aannemen van een meester die een slaaf overheerst, maar ook van een rechtvaardige 
meester die een leerling tegenover zich heeft. En het is dat laatste beeld dat volgens 
Ricœur goed weergeeft hoe heteronomie in autonomie geïntegreerd moet worden: niet 
om het af te zwakken, maar juist als iets wat de autonomie versterkt.  

Jurisprudentie als voorbeeld 
In het tweede stadium bevraagt Ricœur de wijze waarop Kant het criterium van 
universaliseerbaarheid gebruikt. Kant beschouwt een maxime als ‘niet moreel’ 
wanneer er sprake is van een interne tegenspraak. Ricœur vindt dit een buitengewoon 
beperkte visie op de coherentie van een moreel systeem. Volgens hem is het niet de 
vraag of een afzonderlijke maxime zichzelf tegenspreekt; hij wil juist weten of het 
mogelijk is om een veelheid van plichten af te leiden van de categorische imperatief 
(het hoogste morele principe) “waarbij de samenhang van het geheel van regels 
bewaard blijft” (Ricœur, 1990, p. 321). Om te illustreren wat hij hiermee bedoelt, 
gebruikt hij het juridisch redeneren als voorbeeld. Een rechter onderzoekt in elke 
nieuwe zaak de precedenten die het meest relevant lijken met betrekking tot een 
voorliggende casus. Deze precedenten worden beschouwd als specificaties van een 
principe dat als het ware ‘onder constructie’ is. Het is de verantwoordelijkheid van de 
rechter om een beslissing te nemen die de coherentie tussen deze zaak en de relevante 
precedenten respecteert. Daarbij kan soms ook een conflict ontstaan tussen de 
redelijke overtuigingen die spreken uit de precedenten en de overtuigingen die van 
toepassing zijn op de nieuwe casus. Deze opvatting van rechtvaardigheid veronderstelt 
een samenhang in het rechtssysteem, die niet alleen bewaard moet blijven maar 
tegelijkertijd ook geconstrueerd wordt. Hieruit spreekt een verwantschap met het 
Kantiaanse criterium van universaliseerbaarheid, maar het constructieve element wijkt 
daarvan af: “een juridisch concept wordt eerst afgeleid van een groep gerelateerde 
zaken, dan wordt het toegepast op nieuwe zaken, totdat zich een weerbarstige casus 
voordoet die breekt met de vorige en vraagt om de constructie van een nieuw 
concept” (Ricœur, 1990, pp. 222-223). In het rechtssysteem heeft een precedent een 
strikte betekenis, in de zin dat het vonnissen betreft die door rechtbanken zijn 
uitgesproken en die de kracht van een wet hebben zolang ze niet geamendeerd of 
ingetrokken zijn. Rechtbanken zijn publieke instanties die de autoriteit hebben om een 
nieuwe coherentie te construeren. Tenslotte berust de verantwoordelijkheid van de 
rechter met betrekking tot de samenhang op de in de maatschappij gedeelde 
overtuiging dat coherentie belangrijk is in het regelen van zaken tussen mensen. Het is 
de vraag of een moreel systeem, dat deze dekking van een juridische instantie niet 
heeft, beschikt over een soortgelijke coherentie (ondanks het feit dat de coherentie 
van juridische systemen volgens Ricœur wel terugverwijst naar dat van het morele 
systeem, voor zover het publieke gezichtspunt van de rechter zelf een moreel 
fundament heeft). Om deze vraag te beantwoorden refereert Ricœur aan Donagan, die 
zijn boek The Theory of Morality legaliteit ondergeschikt maakt aan moraliteit. Dit leidt 
tot het toevoegen van specificerende premissen aan regels. De functie daarvan is om 
de klasse van handelingen waarop de formele imperatief van toepassing is te 
begrenzen, te corrigeren of uit te breiden. Een voorbeeld is de regel ‘Gij zult niet 
doden’. Om deze regel toepasbaar te maken in concrete situaties kan gespecificeerd 
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worden in welke situaties uitzonderingen op de regel toegestaan zijn, bijvoorbeeld 
‘wanneer iemand zelf – of een derde partij die moet worden beschermd – in 
doodsgevaar is’. De uitzondering op de algemene regel valt dan onder een regel die 
preciezer is gemaakt door de specificerende premisse. Zo wordt in de moraalfilosofie 
gewerkt aan de verdere ontwikkeling, zo ver als mogelijk is, van een moreel systeem 
dat het meest de pretentie van universaliteit waard is. Op het gebied van de moraal 
hebben we meestal te maken met onuitgesproken specificerende premissen, in plaats 
van met precedenten die al een legale status hebben. Die specificerende premissen zijn 
nodig vanwege de relaties van overheersing en geweld tussen mensen; ze raken aan 
morele overtuigingen die herkenbaar zijn vanuit de Gulden Regel. Naast de 
procedures van constructieve interpretatie die lijken op het juridische redeneren, moet 
de moraalfilosofie (in haar reconstructie van specificerende premissen die in staat zijn 
om de fragiele samenhang van het morele systeem te verzekeren) echter ook ruimte 
maken voor scherpe kritiek op vooroordelen en ‘ideologische residuen’. Hier “kruist 
rationalisme onverwacht het pad van de tragische wijsheid”, volgens Ricœur (1990, p. 
325). Want de smalle visie van de protagonisten in de tragedie van Antigone kan op 
het gebied van de moraal vergeleken worden met een pervers gebruik van 
specificerende premissen en dit moet ontmaskerd worden.  

Universalisme en contextualisme 
In het derde stadium richt Ricœur zich op een revisie van het formalisme dat 
voortvloeit uit Kants pleidooi voor universaliteit als basis voor de rechtvaardiging van 
morele normen. Hij onderzoekt het formalisme in het werk van filosofen die zich 
bezighielden met de moraliteit van communicatie (onder andere Habermas), waar hij 
een vooruitgang constateert ten opzichte van het denken van Kant. In de theorie van 
het communicatieve handelen wordt het zelf namelijk zowel gefundeerd in de 
universele als in de dialogische (institutionele en interpersoonlijke dimensie) dimensie. 
De eis van coherentie ondergaat een verandering door de verbinding met een theorie 
over argumentatie. Habermas verbindt het principe van universaliseerbaarheid met het 
bereiken van overeenkomst op basis van redelijke argumentatie in een werkelijke 
discussie over praktische vragen en conflicten uit het dagelijks leven, in plaats van op 
de fictie van een oorspronkelijke situatie en een hypothetisch contract. Daarmee gaat 
hij verder dan Kant. Die constateerde dat ons bewustzijn van autonomie, als basis van 
de moraal, een ‘feit van de rede’ is. Daarmee bedoelde Kant, zoals we al zagen, dat 
iemand weet dat autonomie bestaat omdat hij het zelf als individuele persoon kan 
bedenken. Habermas stelt echter dat consensus over morele normen bereikt wordt 
door een proces van argumentatie, in het communicatieve handelen waarbij altijd 
meerdere personen betrokken zijn. De congruentie tussen de autonomie van het 
oordeel van elke persoon en de verwachting dat consensus ontstaat tussen alle 
personen die in de praktische discussie betrokken zijn, berust op de vooronderstelling 
van een ‘onbegrensde gemeenschap van communicatie’. Hoewel ook het formalisme 
in de discoursethiek van Habermas gericht is op het rechtvaardigen van morele 
normen, en het pad volgt dat wegleidt van het handelen in concrete situaties, ziet 
Ricœur hier toch mogelijkheden om het te verbinden met de omgekeerde weg: het 
toepassen van morele normen in concrete situaties. Dit wordt ten eerste mogelijk 
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doordat het idee van een ultieme fundering in de discoursethiek wordt afgewezen, wat 
aansluit bij de hermeneutische benadering van Ricœur, en ten tweede vanwege het 
belang dat gehecht wordt aan redelijke argumentatie over actuele praktijken. 

In het voorgaande heeft Ricœur zijn best gedaan om de eis van universaliteit zo 
geloofwaardig mogelijk neer te zetten, terwijl hij tegelijkertijd de bezwaren liet zien die 
het contextuele karakter – waarin ook de discoursethiek gerealiseerd wordt – met zich 
mee brengt168. Waar hij eerst vooral inging op de dubbelzinnigheid en de 
onbeslisbaarheid van de situaties waarin een moreel oordeel plaatsvindt, wil hij nu 
rekening houden met het historische en cultureel bepaalde karakter van de 
verwachtingen waarop dat oordeel zich oriënteert. De eerste keer dat er een dilemma 
ontstond over de eis van universaliseerbaarheid versus de noodzaak om rekening te 
houden met de context, was bij de strikt procedurele interpretatie van de principes van 
rechtvaardigheid bij Rawls. Toen werden alle teleologische overwegingen 
terugverwezen naar het private bewustzijn van de partijen in het sociale contract. Maar 
vanwege het onvermijdelijke vraagstuk van de verdeling en het in verband daarmee 
geïntroduceerde idee van primaire sociale goederen, keerden de teleologische principes 
toch weer terug, in de vorm van een veelheid van sferen van rechtvaardigheid. Tot nu 
toe heeft Ricœur het probleem van de historische en gemeenschappelijke aard van de 
betekenissen en waarderingen die verbonden zijn met de diversiteit van te verdelen 
goederen nog niet behandeld. Nu staat hij daar wel bij stil. Het gaat dan “behalve over 
de betekenis die al deze goederen afzonderlijk hebben in een bepaalde cultuur, ook 
over de prioritering die elke keer aangebracht wordt tussen de sferen van 
rechtvaardigheid en de verschillende en potentieel strijdige goederen die ermee 
corresponderen” (Ricœur, 1990, p. 330). Elke verdeling is problematisch, omdat er 
geen universeel geldig verdelingssysteem bestaat. Elk systeem berust op “herroepbare, 
toevallige keuzen” (ibidem) die verband houden met de strijd die er was in de 
gewelddadige geschiedenis van een samenleving. Daarom is het volgens Ricœur niet 
verbazend dat diezelfde historiciteit alle niveaus van de politieke praktijk beïnvloedt. 
Het gaat namelijk over het verdelen van de macht waarvan de prioriteit afhangt die in 
elke situatie wordt gesteld ten aanzien van de te verdelen goederen. Of het nu gaat om 
het geïnstitutionaliseerde politieke debat in pluralistische democratieën, of om de 
discussie over de doeleinden van een goede regering of om de legitimatie van de 
democratie zelf; steeds is de historiciteit – die bepalend is voor de beslissingen die 
worden genomen in een samenleving – in het geding. 

Ook de conflicten die zich voordeden op het gebied van interpersoonlijke relaties 
(door de splitsing tussen respect voor regels en respect voor personen) kunnen 
worden geherformuleerd in termen van conflicten tussen de eis van universaliteit en 
de zoektocht naar historische oplossingen. In zekere zin, zo stelt Ricœur, 
weerspiegelen alle discussies die eerder beschreven zijn het conflict tussen 

                                                      
168 Al eerder merkte Ricœur op dat de conflicten vooral ontstaan bij de toepassing van normen en niet 
zozeer bij de rechtvaardiging ervan. Hij benadrukt dat hier nog eens, omdat hij wil voorkomen dat 
argumenten die te maken hebben met het historische karakter van keuzen bij het toepassen van normen 
in concrete situaties verward worden met de (sceptische) argumenten die worden ingebracht tegen het 
funderen van normen en die zouden kunnen leiden tot de opvatting dat alles relatief is. 
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universalisme en contextualisme169 en hiermee is volgens hem de weg gebaand om de 
discussie nu te richten op de ethiek van de argumentatie. Want men zou kunnen 
zeggen dat alle genoemde problemen kunnen worden opgelost door steeds te zoeken 
naar het beste argument. Ricœur kan hier een heel eind in meegaan, omdat hij het 
voordeel van deze benadering ziet boven het relativisme170. Toch heeft hij ook zijn 
bedenkingen bij de argumentatie-ethiek. Zijn kritiek is niet gericht op het uitgangspunt 
dat in alle omstandigheden en in alle discussies het beste argument gezocht moet 
worden, maar op de strategie van purificatie die Habermas voorstelt en die een 
contextuele bemiddeling onmogelijk maakt. Conventie neemt bij Habermas de plaats 
in die de neigingen bij Kant hadden: waar Kants purificatiestrategie gericht was op het 
uitzuiveren van neigingen en verlangens, wil Habermas alles uitzuiveren dat valt onder 
de noemer van conventie. Dit begrip (dat Habermas ontleende aan Kohlberg171) moet 
gezien worden in relatie met de manier waarop Habermas moderniteit interpreteert: 
als iets wat breekt met alles wat bij de bevroren tradities van het verleden hoort, die 
onderdanig waren aan het principe van autoriteit en dus geen ruimte boden voor 
publieke discussie. Door die uitzuiveringsstrategie draagt de discoursethiek volgens 
Ricœur bij aan de impasse tussen procedureel universalisme en ‘cultureel’ relativisme. 
Hij doet daarom een suggestie voor een herformulering van de argumentatie-ethiek, 
die rekening houdt met de bezwaren tegen het contextualisme maar ook de eis van 
universaliseerbaarheid serieus neemt. Ricœur stelt voor de tegenstelling tussen 
argumentatie en conventie te vervangen door een subtiele dialectiek tussen 
argumentatie en overtuiging172, omdat hij hiervan een praktische oplossing verwacht 
bij de bemiddeling over het morele oordeel in de situatie.  

Argumentatie op zichzelf is een taalspel dat los staat van het leven. In 
geïnstitutionaliseerde vorm is het een abstract onderdeel van een taalproces dat een 
groot aantal taalspelen omvat, die allemaal ook weer verband houden met ethische 
keuzen die gemaakt worden in gevallen waarin we in verwarring zijn. Mensen kunnen 
bijvoorbeeld verhalen of levensgeschiedenissen vertellen die (afhankelijk van de 
situatie) bewondering of weerzin opwekken, of nieuwsgierigheid naar gedachte-
experimenten met betrekking tot geheel nieuwe manieren van leven (hierover schreef 
Ricœur in de zesde studie, zie § 3.3.2). “Al deze taalspelen vormen evenzovele 
communicatieve praktijken waarin mensen leren wat er bedoeld wordt met samen 
willen leven, nog voordat er een argumentatie geformuleerd is” (Ricœur, 1990, p. 334). 
Argumentatie is geen taalspel als alle andere, vanwege de eis van 
universaliseerbaarheid. Die eis treedt echter alleen in werking wanneer er moet 
worden bemiddeld tussen verschillende taalspelen, in een debat waarin wezenlijke 
dingen op het spel staan. Argumentatie bemiddelt dan als kritische instantie te midden 

                                                      
169 Een regelmatig terugkerend conflict tussen ethici, dat zich ook in Nederland voordeed (Musschenga, 
2010, pp. 143-144). 
170 Relativisme betekent volgens Ricœur: het verschil omwille van het verschil verheerlijken waardoor 
uiteindelijk alle verschillen onbelangrijk worden en dus alle discussie zinloos. 
171 In dit verband merkt Ricœur op dat het amusant is dat de Gulden Regel en de regel van 
rechtvaardigheid nooit het postconventionele stadium zouden bereiken omdat ze vallen onder wat 
Kohlberg het conventionele stadium noemt. 
172 Helaas gaat ook hier het taalspel van Ricœur (convention-conviction) verloren in de vertaling. 
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van overtuigingen. Niet om ze te elimineren, maar juist om ze ‘op te werken’ tot het 
niveau van weloverwogen overtuigingen in het reflectieve evenwicht. Zo’n reflectief 
evenwicht, dat zich bevindt tussen de eis van universaliseerbaarheid en de erkenning 
van de contextuele grenzen daarvan, is de inzet van het oordeel in een concrete 
situatie bij de genoemde conflicten.  

In discussies over conflicten die ontstaan bij het toepassen van normen in concrete 
situaties zijn overtuigingen onmisbaar. Als voorbeeld van de subtiele dialectiek tussen 
argumentatie en overtuiging noemt Ricœur de discussie over mensenrechten. De 
Universele Rechten van de Mens zijn geratificeerd door bijna alle staten op aarde en 
toch blijft de verdenking bestaan dat ze berusten op de culturele geschiedenis van de 
Westerse wereld (met zijn godsdienstoorlogen en zijn moeite met tolerantie)173. 
Volgens Ricœur zou enerzijds de universele pretentie die verbonden wordt aan een 
aantal waarden uit de Verklaring van de Rechten van de Mens gehandhaafd moeten 
blijven, en zou anderzijds deze pretentie onderworpen moeten worden aan een 
discussie over overtuigingen, die belichaamd zijn in concrete levensvormen. Deze 
discussie kan slechts tot resultaten leiden wanneer alle partijen erkennen dat andere 
culturen andere potentiële universalia kunnen bevatten. Een eventuele consensus kan 
alleen maar ontstaan door wederzijdse erkenning op het niveau van de 
aanvaardbaarheid, dat wil zeggen: door voorstellen toe te laten van betekenissen die in 
eerste instantie vreemd voor ons zijn. Deze notie van potentiële universalia die 
verbonden zijn met een context geeft volgens Ricœur het best rekenschap van het 
reflectieve evenwicht dat hij zoekt tussen universaliteit en historiciteit. Hij denkt dat 
“alleen een werkelijke discussie, waarin overtuigingen uit mogen stijgen boven 
conventies, aan het eind van een lange geschiedenis die nog moet komen, kan 
vaststellen welke aangevoerde universalia erkend zullen worden door alle betrokkenen 
(Habermas) ofwel door de representatieve personen van alle culturen (Rawls)” 
(Ricœur, 1990, p. 336). In dit opzicht, zo stelt Ricœur, is de kunst van de conversatie – 
waar de argumentatie-ethiek wordt getest in het conflict van overtuigingen – één van 
de gedaantes waarin de praktische wijsheid, die hij in deze studie zoekt, zich voordoet.  

3.6.5 Afronding van de “kleine ethiek”  
Ricœur concludeert zijn “kleine ethiek” (Ricœur, 1990, p. 337) – zo noemt hij de 
zevende, achtste en negende studie – met de suggestie dat de praktische wijsheid die 
hij zoekt gericht is op het verenigen van Aristoteles’ ‘phronesis’, door middel van 
Kants Moralität, met Hegels ‘Sittlichkeit’. Aan de ‘phronesis’ ontleent hij de horizon 
van het goede leven, de bemiddelende deliberatie, de ‘phronimos’ (de wijze man of 
vrouw) als actor en de afzonderlijke situaties als plaats van toepassing. De ‘phronesis’ 
is op een hoger plan gebracht doordat in de achtste studie het gebied van de morele 
verplichting – die er op gericht is dat wat er niet zou moeten zijn, namelijk het kwaad, 
er niet zal zijn en, meer in het bijzonder, dat het leed dat mensen toebrengen aan 
andere mensen uitgebannen wordt – werd onderzocht en in de negende studie het 
gebied van conflicten, die verbonden zijn met de tragiek van het handelen in concrete 

                                                      
173 De Universele Verklaring van Rechten van de Mens wordt regelmatig etnocentrisch genoemd (Ricœur, 
1990, p. 336). 
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situaties. Zo is de naïeve ‘phronesis’ van de zevende studie aan het eind van de 
negende studie geëvolueerd tot een kritische ‘phronesis’ die gelijkgesteld zou kunnen 
worden met ‘Sittlichkeit’. Niet als de transcendente Geest waar Hegel het over heeft, 
maar als een weloverwogen moreel oordeel in een concrete situatie, dat gevormd is 
doordat het door bemiddelingen en conflicten is gegaan, in publiek debat, in 
vriendelijke discussies en door gedeelde overtuigingen.  

Ricœur zet alle inzichten die zijn ethicomorele studies met betrekking tot het zelf 
hebben opgeleverd nog eens op een rij en verbindt ze met de drie fundamentele 
problematieken die hij in de eerste studies van het boek schetste. Hij gebruikt daarbij 
voor elke problematiek een emblematische174 term, ontleend aan klassieke en moderne 
moraalfilosofie. 

Toerekenbaarheid 
Bij de eerste problematiek (de reflectie op ‘wie?’ door middel van de analyse van ‘wat?,  
waarom? en hoe?’ in de eerste vier studies), hoort de omweg die Ricœur in de 
ethicomorele studies maakte langs de predicaten ‘goed’ en ‘verplicht’. Deze 
aanduidingen worden namelijk in eerste instantie toegepast op handelingen. Om de 
ethische en morele waardering van handelingen uit te drukken in relatie tot 
zelfwaardering koos Ricœur voor de klassieke term toerekenbaarheid (‘imputabilité’) 
(Ricœur, 1990, p. 338). Dit sluit aan bij het woord toeschrijving (‘ascription’) dat hij 
gebruikte aan het eind van de vierde studie, waar hij de taaltheorie in verband bracht 
met de handelingstheorie. Onder toerekenbaarheid verstaat Ricœur: “het toeschrijven 
van een handeling aan een actor, onder de voorwaarde van ethische en morele 
predicaten die de handeling karakteriseren als goed, juist, overeenkomend met een 
verplichting, gedaan uit verplichting, en uiteindelijk, als de meest wijze in het geval van 
conflicterende situaties” (Ricœur, 1990, p. 338). De zelfwaardering die tot uitdrukking 
komt in het woord toerekenbaarheid is gebaseerd op het doorlopen van al deze 
ethicomorele bepalingen van het handelen, aan het eind waarvan zelfwaardering 
verandert in overtuiging. In de overtuiging valt de objectiviteit van de handeling 
namelijk samen met de subjectiviteit van degene die handelt. Waar een handeling 
aangeduid kan worden als toelaatbaar of ontoelaatbaar en degene die handelt als 
schuldig of onschuldig, valt dit in de overtuiging samen. In deze zin is 
toerekenbaarheid de ethicomorele uitdrukking van toeschrijfbaarheid.  

Verantwoordelijkheid 
Bij de beschouwing van de tweede problematiek (de concordantie en discordantie 
tussen de idem-identiteit en de ipse-identiteit) in relatie tot zijn ethicomorele 
overwegingen kiest Ricœur het woord verantwoordelijkheid als referentiepunt. Hij laat 
zien hoe de temporele dimensie van identiteit – die hij in de vijfde en de zesde studie 
beschreef als vormen van permanentie in tijd van het zelf, aan de hand van het 
verschil tussen karakter en onwrikbaarheid/standvastigheid – ook de notie van 
verantwoordelijkheid verrijkt en preciseert. Met het oog op de toekomst impliceert 
verantwoordelijkheid dat iemand de consequenties van haar acties aanvaardt, ook als 

                                                      
174 Emblematisch betekent: dienend als typisch beeld (denk aan embleem). 
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ze niet uitdrukkelijk te voorzien of bedoeld zijn. Deze invulling van 
verantwoordelijkheid komt overeen met de algemeen gangbare betekenis die ook in 
het recht tot uiting komt175. Maar behalve deze legale invulling heeft het idee dat we de 
gevolgen van ons eigen handelen (zelfs wanneer die niet van tevoren te bepalen zijn) 
moeten aanvaarden of ondergaan ook een morele lading. Hans Jonas beschreef dit 
volgens Ricœur goed in Das Prinzip Verantwortung, waar de aandacht wordt gericht op 
de lange termijn consequenties van beslissingen die publieke machten en burgers 
nemen in het tijdperk van technologische vooruitgang. En dit is een nieuw inzicht, 
aldus Ricœur, omdat het onze blik in een richting stuurt die tegenovergesteld is aan die 
waar de notie van toerekenbaarheid naar keek. Daar ging het om de verborgen 
intenties, hier om de deels onvoorziene gevolgen. Verantwoordelijkheid heeft 
daarnaast ook een betekenis als we terugkijken in de tijd, voor zover het impliceert dat 
we een verleden op ons nemen waarvoor we misschien niet geheel verantwoordelijk 
zijn, maar dat we wel beschouwen als ons eigen verleden. Het erkennen van onze 
eigen schuld (in de zin van datgene wat we verschuldigd zijn) aan dat wat ons heeft 
gemaakt tot wie en wat we zijn, is volgens Ricœur ook een invulling van 
verantwoordelijkheid. Beide kanten van verantwoordelijkheid, de prospectieve en de 
retrospectieve, ontmoeten en overlappen elkaar in de verantwoordelijkheid in het 
heden. Niet als een momentopname, maar als een vorm van permanentie in tijd, die 
we ook zagen bij de beschrijving van de dialectiek van het zelfde en het zelf. Iemand 
die zichzelf verantwoordelijk houdt accepteert dat hij vandaag beschouwd wordt als 
dezelfde persoon die gisteren handelde en die morgen zal handelen. Dit is hetzelfde 
als wat er gebeurt wanneer in de narratieve identiteit – waarop de morele identiteit 
gebaseerd is – de twee kanten van identiteit (idem en ipse) met elkaar strijden. De 
standvastigheid die dan in het geding is bevat volgens Ricœur de sleutel tot het 
fenomeen dat ‘iets toeschrijven aan iemand’ ook betekent: iets toerekenen aan iemand, 
in de zin van ‘iets op iemands rekening zetten’.  

Erkenning 
Tenslotte (en daar is hij kort over omdat hij er in de volgende studie nog verder op in 
zal gaan), verbindt Ricœur de derde problematiek, over de dialectiek van het zelf en 
het ander dan zelf, die aan de orde was in de zevende, achtste en negende studie – 
maar in zekere zin, zo stelt hij, ook al in alles wat hij eerder beschreef – met het woord 
erkenning. Erkenning brengt de dyade (en daarmee zorg) en de pluraliteit (en daarmee 
rechtvaardigheid) binnen in het zelf. In de volgende studie brengt hij dit in verband 
met de notie van het geweten. 

3.6.6 Beschouwing: de waarde van conflicten 
Door de wijze waarop Ricœur de negende studie opent (met de behandeling van de 
klassieke tragedie over Antigone, die tegen de wil van de heerser Creon het lichaam 
van haar in de strijd omgekomen broer Polyneikos wil begraven) illustreert hij wat hij 
in de zesde studie schreef over de laboratoriumfunctie van verhalen. De stelling die 
centraal staat in deze studie komt erop neer, dat voor een moreel oordeel in een 

                                                      
175 In het civiele recht bijvoorbeeld de verplichting om schade te herstellen die je zelf hebt aangericht en 
in het strafrecht de verplichting om een straf te ondergaan voor een gepleegde misdaad. 
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concrete situatie, wanneer normen strijdig zijn, een terugkeer naar de ethische 
gerichtheid noodzakelijk is. Van tragedies kunnen we leren dat goed nadenken alleen 
niet genoeg is voor praktische wijsheid. Voor het morele oordeel in een concrete 
situatie is volgens Ricœur ook catharsis nodig: het doorleven en ‘uitzuiveren’ van de 
passies die het menselijk handelen beïnvloeden. Alleen dan kan de overtuiging worden 
bereikt, die het antwoord vormt op de vraag ‘wat is het goede om te doen in deze 
situatie?’. Dit is een belangrijke les als het gaat om het ontwikkelen van praktische 
wijsheid in de zorg en het sociaal werk. Een les die men (helaas) nog niet overal 
geleerd heeft, zoals blijkt in organisaties (en opleidingen) wanneer het oordeel over 
goed (of fout) handelen uitsluitend wordt gebaseerd op algemene normen en er geen 
ruimte is voor persoonlijke ervaringen en overwegingen.  

Ricœur volgt in deze studie waarschijnlijk niet voor niets de ‘omgekeerde’ volgorde, in 
vergelijking met de eerdere twee studies. Op het niveau van instituties zijn abstracte 
normen en wetten namelijk het belangrijkste middel voor het bepalen van de juistheid 
van het handelen, maar deze leiden regelmatig tot interpersoonlijke en 
intrapersoonlijke conflicten. Dit blijkt uit morele dilemma’s die worden ingebracht 
tijdens moreel beraad in organisaties op het gebied van de zorg en het sociaal werk. 
De discussie die Ricœur aan het begin van deze studie voert met Hegel – over de 
transcendente status die deze toekent aan ‘Sittlichkeit’ en de daaruit voortvloeiende 
degradatie van het individuele morele bewustzijn – lijkt echter misschien (letterlijk en 
figuurlijk) ver van het bed te liggen. Toch denk ik dat de inhoud van deze studie 
relevant is als het gaat om het vinden van antwoorden op ethische vragen in 
zorgorganisaties en binnen het sociaal werk. Ten eerste omdat zowel ten aanzien van 
de ‘goederen’ als ten aanzien van de verantwoordelijkheden die verdeeld moeten 
worden noch in organisaties, noch in de maatschappij als geheel, overeenstemming 
bestaat over wat de beste verdeling is. Denk bijvoorbeeld aan het publieke debat over 
de vergoeding van thuiszorg voor ouderen, of aan discussies over 
weesgeneesmiddelen en wensgeneeskunde (RVZ, 2015), of aan discussies over 
cliëntenparticipatie of over de betekenis van vrijwilligerszorg (van der Vet, 2015). Ten 
tweede is wat Ricœur hier behandelt relevant omdat hij vragen stelt bij de eenzijdige 
associatie van rechtvaardigheid met het abstracte recht in de vorm van wettelijke 
contracten. Zijn stelling dat recht juist de mogelijkheid biedt om het morele 
bewustzijn van individuen organisch met elkaar te verbinden en zo samen te zoeken 
naar wat, op welk moment, in een concrete situatie, met specifieke betrokkenen, een 
goede verdeling is, werpt een nieuw licht op het gebruik van wetten en protocollen. 
Het brengt de samenhang tussen individuele en collectieve verantwoordelijkheid in 
beeld. Hier zie ik een parallel met Tronto’s gedachten over een ‘caring democracy’, 
maar Ricœur gaat verder, doordat hij wijst op de dubbelzinnige structuur van het idee 
van rechtvaardige verdeling. Hij stelt dat dit idee zowel kan leiden tot versterking van 
de onverschilligheid tussen individuen als tot meer samenwerking tussen mensen. 
Daarmee maakt hij enerzijds zichtbaar dat de problemen die Tronto benoemt als 
‘privileged irresponsibility’ en ‘epistemological ignorance’ onontkoombaar zijn in 
instituties, maar anderzijds kan deze stelling ook dienen als een aansporing om 
onverschilligheid en onverantwoordelijkheid en onwetendheid te verminderen en zo 
de samenwerking in organisaties en instituties te verbeteren. 
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Het belang van historisch besef 
De verschillende soorten conflicten die Ricœur uitwerkt op het niveau van politieke 
instituties spelen ook een rol op het niveau van organisaties. Er is conflict over 
prioriteiten bij de verdeling van goederen en verantwoordelijkheden, er is conflict over 
de doeleinden van goed bestuur en er is conflict over de legitimatie van het 
bestuurssysteem176. Bij zulke conflicten wordt zichtbaar wat Ricœur aan het eind van 
de vorige studie beschreef: dat overheersing in instituties kan bestaan, omdat mensen 
vergeten lijken te zijn dat macht berust op de wil om samen te leven en te werken. 
Overheersing en hiërarchische structuren kunnen in organisaties en instituties leiden 
tot een angstcultuur, of tot een machtsstrijd die onder andere blijkt uit het feit dat 
mensen spreken (en denken) in termen van ‘wij’ en ‘zij’. Dit is niet alleen een 
probleem op het niveau van de organisatie als geheel, maar ook – misschien nog wel 
meer – op het niveau van de relaties tussen mensen in de organisatie. Ik zie wat dit 
betreft een verband met de parallel die Ricœur trekt tussen het principe van trouw en 
de norm van rechtvaardigheid, vooral vanwege de voetnoot die hij daarbij plaatst: “We 
weten in welke mate onrechtvaardige instituties interpersoonlijke relaties kunnen 
perverteren. Als angst en leugens geïnstitutionaliseerd worden, kan zelfs het 
vertrouwen in het woord van een vriend ondermijnd worden. Men moet dit zelf 
meegemaakt hebben om (door het ontbreken ervan) te ontdekken hoe wederzijds 
vertrouwen op het meest intieme interpersoonlijke niveau afhankelijk is van wat de 
heilige Thomas noemt de ‘rust van de orde’” (Ricœur, 1990, p. 310; zie § 3.6.3). Toen 
ik werkte als organisatieadviseur ervaarde ik meermaals hoe waar deze woorden van 
Ricœur zijn; ook als supervisor herken ik het af en toe in verhalen van studenten over 
wat er gebeurt in de organisatie waar zij werken. Het bijzondere is, dat men deze 
politieke dimensie in organisaties zelf vaak niet ziet. Ik vermoed dat sommige mensen 
het niet willen zien, maar ik denk eigenlijk dat de meeste mensen het niet kunnen zien. 
Ze hebben niet geleerd dat macht slechts bestaat voor zover (en voor zolang) als er 
een verlangen is om samen te leven en te handelen op een bepaalde plek in een 
bepaalde tijd; of ze hebben het verdrongen. Daarom is het herinneren belangrijk, 
daarom zijn verhalen belangrijk: want mensen moeten weten hoe wat in het heden 
gebeurt ooit begonnen is en hoe tradities ‘gesedimenteerd’ zijn. De visie van Ricœur 
zegt iets over het belang van historisch besef, niet alleen in de democratie, maar ook in 
organisaties. Bij conflictbemiddeling in de praktijk van organisaties is het bijvoorbeeld 
heel waardevol om aan ‘geschiedschrijving’ te doen, zo merkte ik jaren geleden al toen 
ik samen met een collega onderzoek deed naar de oorzaak van een conflict tussen een 
psychiater en een team. Managers, die vaak om de paar jaar van plek wisselen, hebben 
meestal geen flauw idee van wat zich in het verleden in een team heeft afgespeeld; 
professionals, die al jaren in zo’n team werken, hebben hun eigen verhaal maar kennen 
dat van hun collega’s niet. Het vertellen (en opschrijven) van het hele verhaal – ofwel: 
het construeren van een collectief verhaal – maakt het gedrag en de standpunten van 
betrokkenen begrijpelijk; het is een voorwaarde voor goede beraadslaging en draagt bij 

                                                      
176 Zulke conflicten gaan bijvoorbeeld vaak over het gebrek aan medezeggenschap bij 
organisatieveranderingen, zoals ook recent nog bleek in het HBO en in het universitair onderwijs. 
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aan het herstellen van wederkerigheid in de dissymmetrische relatie tussen 
betrokkenen. 

De zin van regels 
In de hulpverleningsrelatie zijn trouw en betrouwbaarheid niet alleen belangrijke 
waarden, maar ook noodzakelijke voorwaarden. Zorg- en hulpverleners zijn zich 
hiervan terdege bewust en dat is dan ook precies de reden dat de vraag ‘Moet ik trouw 
zijn aan de ander of moet ik me aan de regel houden?’ vaak de oorzaak is van een 
moreel dilemma, zo blijkt regelmatig tijdens moreel beraad. Want in de organisaties 
waar zij werken, wordt juist veel nadruk gelegd op het volgen van de protocollen, 
richtlijnen en kwaliteitsstandaarden die zijn ontwikkeld om het handelen van 
beroepsbeoefenaars te reguleren en te controleren. Ricœur raakt hier een gevoelig 
punt wanneer hij opmerkt dat praktische wijsheid nooit kan toestaan dat de 
uitzondering op een regel leidt tot een regel. In organisaties gebeurt het namelijk nogal 
eens dat een inventarisatie van (tijdens moreel beraad behandelde) morele dilemma’s 
die ontstaan zijn als gevolg van conflicterende regels gebruikt wordt als aanleiding 
voor het formuleren van nieuw beleid (bijvoorbeeld Niet-Reanimeerbeleid in een 
ziekenhuis, of een richtlijn over de telefonische bereikbaarheid van medewerkers in 
het maatschappelijk werk). Hoewel dit op zich goede voorbeelden zijn van hoe de 
dilemmacyclus ‘werkt’ in relatie tot de PDCA-cyclus (Graste, 2003), heeft het ook een 
keerzijde. Regels en protocollen brengen namelijk het risico van weerstand en 
ontduiking met zich mee (ik hoorde ooit iemand in een organisatie zeggen: “als je 
bukt, waait het vanzelf over”). Gelukkig zijn er ook organisaties waar men besluit om 
alle regels waar medewerkers last van hebben eens onder de loep te nemen. In een 
ouderenzorgorganisatie was dit het resultaat van een serie dilemmabesprekingen; het 
leidde uiteindelijk tot afschaffing van een flink aantal regels en tot het uitspreken van 
vertrouwen in de praktische wijsheid van medewerkers. Met name dit laatste is 
belangrijk in de zorg en het sociaal werk, want als er één gebied is waar de opmerking 
“nog minder moet men wetten geven op een gebied waar de verantwoordelijkheid 
voor moeilijke keuzen niet makkelijker gemaakt kan worden door de wet” (Ricœur, 
1990, p. 313) geldt, dan is het hier. Omdat zorgbehoeften, evenals de contexten 
waarin het zorgproces plaatsvindt, steeds verschillend zijn, is voor het vormen van een 
wijs oordeel in een concrete situatie vakkennis, ervaring en consultatie belangrijker dan 
regulatie.  

Niet laf zijn maar lef hebben 
Waar aan de kant van organisaties en instituties vertrouwen moet komen, is aan de 
kant van professionals en managers behalve vakkennis, ervaring en (ruimte voor) 
consultatie ook nog iets anders nodig: moed. Positie kiezen in het beroepsmatig 
handelen op het gebied van de zorg voor en met mensen (en wat is het nemen van 
verantwoordelijkheid voor een beslissing over wat het juiste is om te doen anders?) 
veronderstelt durf (Karssing, 2000, p. 44). Dit betekent niet “dat men geen angst kent, 
of zich niet bewust is van de risico’s en de ongemakken; moed is een toestand die 
maakt dat men de angst, de luiheid, de gemakzucht en het eigenbelang overwint om 
datgene te doen waarvan men weet dat het juist is” (Leijssen, 2000, p. 85). De wijze 
waarop Ricœur verantwoordelijkheid verbindt met toerekenbaarheid roept associaties 
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op met het grote boek van Sinterklaas waarin onze daden worden opgeschreven en 
bewaard. Deze associaties kunnen zowel negatief als positief uitwerken. In sommige 
organisaties zijn medewerkers bang dat ze afgerekend worden op vragen en twijfels 
die ze uiten en daarom houden ze liever hun mond dicht (bijvoorbeeld tijdens moreel 
beraad). Maar er zijn gelukkig ook praktijken waar het nemen van 
verantwoordelijkheid wordt gewaardeerd en medewerkers de ruimte hebben om 
samen met collega’s zelf het werk te verdelen. Zowel de negatieve als de positieve 
variant van toerekening heeft invloed op iemands zelfwaardering en zelfrespect en 
(dus) op de ontwikkeling van persoonlijke en professionele identiteit. Daarom is het 
belangrijk om aandacht te schenken aan organisatiecultuur. Want zelfs in een 
zogenaamde lerende organisatie is het leerklimaat niet altijd optimaal. Wie bepaalt wat 
er geleerd moet worden? Wordt er rekening gehouden met verschillende leerstijlen? 
En hoe worden (individuele en collectieve) leerprocessen gefaciliteerd? Hier wil ik het 
beeld in gedachten roepen dat Ricœur in verband met de autonomie van het zelf 
schetst van de ander: als een rechtvaardige meester met een leerling tegenover zich, in 
plaats van als een meester die heerst over een slaaf. Dit beeld past bij de gedachten 
over vakmanschap en horizontaliteit uit het normatieve professionaliseringsvertoog 
die ik in het volgende hoofdstuk zal behandelen. Het leidt niet automatisch tot een 
harmoniemodel, want een rechtvaardige meester kan (en moet) soms ook streng zijn 
en begrenzen. En leerlingen moeten de moed hebben om de meester tegen te 
spreken177. Want uiteindelijk gaat leren – c.q. het ontwikkelen van (persoonlijke en 
professionele) identiteit – niet vanzelf: het ontstaat door wrijving. Het vraagt moed 
om mee te gaan in voorstellen en voorstellingen die in eerste instantie vreemd voor 
ons zijn, om te erkennen dat andere visies dan onze eigen ook waardevol kunnen zijn, 
om luiheid, gemakzucht en eigenbelang te overwinnen.  

 

3.7 Naar wat voor ontologie? 
Het vraagteken in de titel van de tiende studie geeft het verkennende karakter ervan 
weer. Ricœur gaat hier in op de ontologische implicaties van de hermeneutiek van het 
zelf die hij uitwerkte in de voorgaande negen studies. De centrale vraag is: wat voor 
soort zijn is het zijn van het zelf? ofwel: wat voor soort zijnde, wat voor soort wezen 
is het zelf?. De extra ‘laag’ die in deze laatste studie wordt toegevoegd aan het denken 
dat in de voorgaande negen studies is ontwikkeld maakt de verwevenheid van de drie 
belangrijkste wijsgerige invalshoeken (epistemologie, ontologie en ethiek) duidelijk 
zichtbaar. Door weer de denklijn van enkele grote filosofen178 te volgen laat Ricœur de 
verscheidenheid en de veelheid van betekenissen zien die met dit ‘zijn’ verbonden zijn. 
Dit leidt tot inzichten, die een verrijking vormen voor het reeds ontwikkelde 
denkkader. 

                                                      
177 In dit verband verdient het door Foucault ontwikkelde concept ‘parrhesia’ “als modaliteit van het 
spreken van de waarheid” (Gros, Ewald, Fontana, Davidson, & Burchell, 2011, p. 2) nadere aandacht. 
178 In deze studie o.a. Aristoteles, Heidegger, Spinoza, Husserl, Levinas en Nietzsche. 
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Zo merkt hij bijvoorbeeld op dat het bij zijn aanvankelijke definitie van getuigenis als 
“het soort zekerheid dat de hermeneutiek kan bieden” (Ricœur, 1990, p. 33)179 gaat 
om meer dan alleen een discussie over de vraag naar waarheid. Het waar-zijn van een 
getuigenis is van een andere orde dan het waar-zijn van een empirische bewering. Het 
waar-zijn van een getuigenis staat namelijk in relatie tot het zelf, door bemiddeling van 
taal, handelen, verhalen en de ethische en morele predicaten die aan het handelen 
gegeven worden. Daarom is het moeilijk een getuigenis te beschouwen vanuit het 
onderscheid waar - onwaar. Ricœur stelt een andere tegenstelling voor: getuigenis - 
verdenking. Hij gebruikt het Franse woord ‘soupçon’, dat verdenking betekent, in de 
zin van argwaan of achterdocht, en ook vertaald kan worden als vermoeden of 
veronderstelling180. Dit is, net als getuigenis, een begrip dat tegelijkertijd zowel een 
epistemologische als een ontologische betekenis heeft. Het is niet alleen het 
tegengestelde van getuigenis, maar het is tegelijk ook de weg ernaartoe én de passage 
erdoorheen. In deze zin was verdenking aan de orde bij de vraag naar het toeschrijven 
van handelingen aan een persoon, bij de aporieën van persoonlijke en narratieve 
identiteit en bij de twijfels met betrekking tot het morele oordeel in de situatie waar 
sprake is van een conflict van verplichtingen. Steeds weer is er een wankel evenwicht 
tussen getuigenis en verdenking, wanneer de zekerheid van het zelf antwoord moet 
geven op de vraag ‘wie?’.  

3.7.1 Het zijn van het zelf in relatie tot hetzelfde en het andere 
De vraag ‘wie?’ brengt Ricœur bij de ontologische betekenis van het zelf als 
verschillend van hetzelfde. Uit een getuigenis blijkt het geloof en het vertrouwen in 
het bestaan als een zelf181. Het bestaan van het zelf als een zelf is noodzakelijkerwijs 
verbonden met het bestaan van de wereld, waarin het zelf zichzelf (be)vindt en kan 
handelen. Dit blijkt volgens Ricœur uit het feit dat de vraag ‘wie?’ alleen maar 
beantwoord kan worden via de omweg van de vragen ‘wat?’ en ‘waarom?’. Het idee 
van het menselijke zijn-in-de-wereld is door veel filosofen verbonden met de notie 
van een energie, of een vermogen van het zijnde om te handelen en veranderingen 
teweeg te brengen. Ook het vermogen om zichzelf (c.q. het eigen zijn) te begrijpen 
maakt hier deel van uit; het is gebaseerd op de gedachte dat het zijn van het zelf meer 
is dan alleen bestaan als substantie. Met betrekking tot de ontologie van het zelf in de 
dialectische relatie tot anders-zijn benadrukt Ricœur (nogmaals) het feit dat het 
anders-zijn niet van buiten af aan het zelf-zijn wordt toegevoegd. Hij werkt dit uit aan 
de hand van drie vormen van passiviteit waarin het getuigenis van anders-zijn tot 
uiting komt.  

Het lichaam 
Ten eerste is er de passiviteit die besloten ligt in de ervaring van het eigen lichaam, als 
iets dat bemiddelt tussen het zelf en de wereld. Het lichaam kan worden beschouwd 

                                                      
179 Ricœur positioneert in het begin van Soi-même comme un autre de ‘zekerheid’ van de hermeneutiek tussen 
enerzijds “de epistemische verheerlijking” (Ricœur, 1990, p. 33) van het Cogito van Descartes en 
anderzijds de vernedering daarvan door Nietzsche en zijn volgelingen. 
180 Van Dale, Groot woordenboek Frans-Nederlands, uitgave 1983, p. 1274. 
181 Er staat “sur le mode de l’ipséité” (Ricœur, 1990, p. 351), dus: bestaan op de manier van het zelf-zijn, 
niet als hetzelfde.  
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als een ding, of als de plaats van waaruit het zelf kan handelen. En wanneer de band 
tussen het zelf en zijn/haar lichaam verstoord of verbroken wordt, ontstaan vragen 
ten aanzien van iemands identiteit. In het lijden wordt de passieve dimensie van 
‘ondergaan’ en ‘verduren’ bij uitstek duidelijk. Lijden houdt verband met de 
dissymmetrie in relaties tussen mensen. Het begint wanneer het vermogen om te 
handelen vermindert; dit wordt ervaren als een vermindering van de kracht die nodig 
is om te kunnen bestaan. Zo opgevat, gaat lijden verder dan alleen lichamelijke pijn; 
het heeft te maken met gebrek aan zelfwaardering en met haat jegens anderen. Meestal 
wordt het mensen aangedaan door andere mensen. Hier overlapt de passiviteit van het 
lichamelijke lijden met de passiviteit van het slachtoffer-zijn van een ander.  

Om de ontologische dimensie van het anders-zijn die met passiviteit correspondeert te 
verduidelijken gaat Ricœur in op verschillende niveaus van passiviteit. Op het eerste 
niveau beschrijft hij het lichaam als een weerstand die zwicht voor inspanning. In dans 
bijvoorbeeld: “het geluk en de gratie van het dansende lichaam, dat alleen maar de 
muziek volgt” (Ricœur, 1990, p. 372). Met het tweede niveau van passiviteit verbindt 
hij het gaan en komen van grillige gemoedstoestanden die ons kunnen beheersen 
(bijvoorbeeld tevredenheid en ontevredenheid). Het derde niveau betreft de 
(letterlijke) weerstand van dingen van buiten het zelf. Wanneer we iets aanraken 
voelen we de weerstand waarmee de dingen getuigen van hun eigen bestaan. Dit 
aanraken geeft ons tegelijkertijd zowel zekerheid van ons eigen bestaan als van het 
externe bestaan. Op dit niveau is bestaan hetzelfde als weerstaan. Zo verschijnt het 
lichaam als bemiddelaar tussen de intimiteit van het zelf en de exterioriteit van de 
wereld. Een andere invalshoek om de passiviteit te illustreren ontleent Ricœur aan de 
fenomenologie van Husserl, die onderscheid maakte tussen vlees (Duits: ‘Leib’; Frans: 
‘chair’) en lichaam (Duits: ‘Körper’; Frans: ‘corps’). Dit onderscheid is nodig om een 
idee van eigenheid mogelijk te maken dat voorafgaat aan een ‘alter ego’. Het vlees is 
“het meest oorspronkelijk van mij en van alle dingen datgene wat het meest dichtbij 
is” (Ricœur, 1990, p. 375). Ontologisch gaat het vlees vooraf aan het willen: het kan 
gekarakteriseerd worden door het ‘ik kan’ dat de basis vormt van het ‘ik wil’. In deze 
zin is het vlees het eigen anders-zijn van het zelf. Het vlees maakt een lichaam tot 
‘mijn’ lichaam, maar het moet een deel van de wereld worden om te kunnen 
verschijnen als een lichaam tussen (andere) lichamen. Dit gebeurt bijvoorbeeld 
doordat iemands naam wordt ingeschreven in een register. Hier is het anders-zijn van 
anderen als vreemd (als anders dan ik), niet alleen verbonden met het anders-zijn van 
het vlees dat ik ben: het gaat ook vooraf aan de reductie tot eigenheid. Want mijn 
vlees verschijnt slechts als een lichaam tussen andere lichamen voor zover ik zelf een 
ander ben tussen alle anderen. Husserl dacht alleen over de ander dan ik als een ander 
ik en nooit over het zelf als een ander. Waar dit getypeerd zou kunnen worden als 
denken over ‘het vlees als zelf’, ziet Ricœur bij Heidegger – hoewel in diens denken de 
notie van het ‘vlees’ als zodanig afwezig is – wel aanknopingspunten voor een 
onderzoek van het ‘zelf als vlees’. Heidegger introduceerde in Sein und Zeit namelijk 
het idee dat wij als mensen geworpen zijn in de wereld: “het massieve feit van de 
onmogelijkheid om weg te komen uit een toestand waarin niemand ooit binnengegaan 
is” (Ricœur, 1990, p. 378). Dit idee drukt de last uit van het bestaan als eindig 
menselijk wezen, de last die verbonden is met het er-zijn (‘Dasein’). Hier, zo zegt 
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Ricœur, is de lichamelijkheid juist het primaire anders-zijn dat constitutief is voor het 
zelf en wordt de kracht van de uitdrukking “zichzelf als een ander” voor het eerst echt 
duidelijk.  

Geraakt worden door het andere/het vreemde 
Ten tweede maakt passiviteit deel uit van de verhouding tussen het zelf en het 
vreemde (in de betekenis van het andere dan het zelf). Het gaat hier om de alteriteit 
die inherent is aan de relatie van intersubjectiviteit, ofwel: om het anders-zijn van 
andere mensen. Op het niveau van de taal houdt deze passiviteit verband met de wijze 
waarop iedere spreker geraakt wordt door het woord dat tot hem gericht wordt. 
Volgens Ricœur is “luisteren naar wat er gezegd wordt dan een integraal onderdeel van 
het gesprek” (Ricœur, 1990, p. 380). Op een volgend niveau is de manier waarop 
iemand zichzelf beschrijft een reflectie van wat anderen aan hem of haar toeschrijven. 
Zo wordt zichtbaar hoe het zelf geraakt is door een ander zelf. Eenzelfde soort 
uitwisseling, tussen het geraakte zelf en de ander die het zelf raakt, vindt volgens 
Ricœur plaats op narratief gebied. Wanneer we lezen speelt zich een transfer af tussen 
de wereld van het verhaal en de wereld van de lezer. Zoals Ricœur in de zesde studie 
schreef, biedt dit ruimte voor gedachte-experimenten die het mogelijk maken dat het 
geraakt-zijn in de fictieve wereld geïncorporeerd wordt in de reële wereld.  

De geraaktheid van het zelf door de ander vertoont kenmerken die zowel bij de 
ethische gerichtheid horen als bij de moraal. Goed leven, met en voor anderen, in 
rechtvaardige instituties, kan niet zonder (het geven en ontvangen van) zorg en dat 
heeft, zoals we in § 3.4 zagen, te maken met de ethische gerichtheid van mensen. En 
bij de passage van ethiek naar moraal maakt de Gulden Regel duidelijk dat er altijd 
iemand is die handelt en iemand die dat handelen ondergaat. Maar omdat de rollen 
inwisselbaar zijn is iedereen ‘patiënt’ (in de zin van: degene die het handelen 
ondergaat) en tegelijk ook ‘agent’ (in de zin van: degene die handelt). Elke agent wordt 
geraakt door de verantwoordelijkheid om te handelen op basis van de regel van 
wederkerigheid, die door de regel van rechtvaardigheid verandert in een regel van 
gelijkheid182. Hierbij past het beeld van een ander die “er niet toe veroordeeld is om 
een vreemde te blijven, maar die mijn gelijke kan worden, een ‘alter ego’, dat wil 
zeggen: iemand die, net als ik, ik zegt” (Ricœur, 1990, p. 386). De inwisselbaarheid 
maakt dat de beweging van mijzelf naar de ander de beweging van de ander naar mij 
kruist. Die beweging van de ander naar mij schetste Lévinas in zijn werk. Ricœur 
neemt hier echter afstand van, omdat bij Lévinas het anders-zijn van de Ander183 
radicaal tegenover het ik staat, als iets wat van buiten komt en superieur is. Er is geen 
sprake van een relatie maar van een scheiding tussen het zelf en de ander. Dit leidt 
volgens Ricœur niet tot een op een overtuiging gebaseerde getuigenis maar juist tot 
totale passiviteit van het zelf. Terwijl voor een verantwoordelijk antwoord op het 
appèl van de ander juist een reflexieve structuur nodig is, niet een-zich-afsluiten-van 

                                                      
182 Hier duidt Ricœur weer op de onlosmakelijke verbondenheid van het ‘met en voor anderen’ en ‘in 
rechtvaardige instituties’. Denk ook aan de omkeerbaarheid, de onvervangbaarheid en de 
overeenkomstigheid waarop de gelijkheid gebaseerd is (zie § 3.4.2). 
183 Ricœur gebruikt hier een hoofdletter omdat Lévinas dat ook doet. 
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maar een-zich-laten-raken-door de ander. De stem van de ander (die bijvoorbeeld 
zegt: gij zult niet doden) zou mijn eigen stem moeten worden, mijn eigen overtuiging. 
Daarom zou de absolute afstand tussen het ik en de Ander beter vervangen kunnen 
worden door een dialoog die een complementaire relatie tussen hen aanbrengt. 

Het geweten 
Ten derde beschrijft Ricœur de meest verborgen passiviteit, die vaak wordt aangeduid 
als het ‘geweten’. Deze geeft de verhouding tussen het zelf en zichzelf weer. Het feit 
dat het woord geweten bijna altijd de associatie van goed of slecht met zich 
meebrengt, maakt dat het, net als getuigenis, verbonden kan worden met de notie van 
verdenking. Er is een verwantschap tussen het geweten en een getuigenis. Het 
geweten is namelijk “de plaats bij uitstek waar iemands illusies over zichzelf nauw 
verweven zijn met de waarachtigheid van een getuigenis” (Ricœur, 1990, p. 394). De 
verdenking betreft vooral het vermeende surplus van betekenis dat het idee van het 
geweten (‘conscience’184) toevoegt aan het drievoudige concept van ethiek dat in het 
voorgaande werd uitgewerkt (ten eerste de wens om goed te leven met en voor 
anderen in rechtvaardige instituties, ten tweede de betekenis van moraal en ten derde 
overtuiging). Ricœur doelt hiermee op de metafoor van een stem in en boven mij, die 
de weg wijst bij het handelen (‘de stem van het geweten’). Deze metafoor introduceert 
passiviteit in de dialectiek van het zelf en de ander, als luisteren naar de stem van het 
geweten zou betekenen: aangemaand worden door de Ander185. Bovendien wordt het 
geweten vaak gelijkgesteld met ‘slecht geweten’186. Een alternatief is om het geweten te 
‘demoraliseren’, zoals gebeurt wanneer het woord conscience een neutrale betekenis 
krijgt, die in het Nederlands vertaald zou kunnen worden als bewustzijn (of bewust-
zijn)187. Ricœur stelt voor om tegenover de demoralisatie van het geweten een 
opvatting van bewustzijn te plaatsen die de aanmaning verbindt met de getuigenis. In 
deze opvatting vormt het aangemaand-worden het moment waarop het bewustzijn 
geraakt wordt door het anders-zijn c.q de Ander. Als in deze opvatting, zoals vaak 
gebeurt, “een soort kortsluiting tussen geweten en verplichting, of zelfs tussen 
geweten en verbod” (Ricœur, 1990, p. 405) ontstaat, wordt de stem van het geweten 
als het ware gelijkgeschakeld met een uitspraak van de rechtbank. Maar Ricœur ziet 
het anders: hij herinterpreteert hier de triade ethiek-moraal-overtuiging die hij in de 
voorgaande studies behandelde in termen van anders-zijn. De eerste aanmaning 
bestaat erin, dat ik word aangemaand om goed te leven, met en voor anderen in 
rechtvaardige instituties. Dit betekent dat ik morele keuzen in situaties moet maken. 
En dat vraagt om overtuiging. Het geweten/bewustzijn zegt hier aan de passieve kant: 
“Hier sta ik! Ik kan niet anders!”. Maar, zoals we in het voorgaande zagen, het moment 
van de overtuiging is geen substituut voor de moraal. Het moment van de overtuiging 
doet zich voor aan het einde van een conflict van verplichtingen, waarin toevlucht is 
gezocht bij de oorspronkelijke ethische gerichtheid die onder de moraal ligt en door 

                                                      
184 In het Nederlands kunnen wij dit woord op twee manieren vertalen (geweten en bewustzijn).  
185 Op de vraagt wie of wat die Ander is (of zou kunnen zijn) gaat Ricœur aan het eind van het boek in.  
186 Deze argwaan ziet hij bevestigd bij Hegel (impliciet) en bij Nietzsche (expliciet). 
187 Ricœur verwijst hier naar Heidegger: “Het bewustzijn getuigt van een authentiek kunnen-zijn” 
(Ricœur, 1990, p. 401). 



125 

de zeef van de moraal heen is gegaan. In deze zin, zegt Ricœur, zou ‘phronesis’ ook 
geweten (‘Gewissen’) genoemd kunnen worden. De passiviteit van het aangemaand 
worden bestaat dan uit het luisteren naar een stem die in de tweede persoon tot het 
zelf spreekt. Het zelf, dat geraakt is door de ander en “met en voor anderen goed wil leven in 
rechtvaardige instituties en zichzelf wil waarderen als de drager van deze wens”188 (Ricœur, 1990, 
p. 406). Zo wordt het anders-zijn van de ander de tegenhanger van de passiviteit. Die 
ander, zo zegt Ricœur, kán gepersonifieerd zijn in andere mensen. Maar hij houdt hier, 
op de laatste bladzijden van zijn boek, heel bewust de dubbelzinnigheid ten aanzien 
van de status van de ander (of de Ander) in stand. Hij refereert aan Freuds notie van 
het superego. Omdat dit bestaat uit (gesedimenteerde, vergeten en vooral verdrongen) 
identificaties met ouderfiguren en voorouders – “een woord van voorouders die in 
mijn hoofd resoneren” (Ricœur, 1990, p. 408) – stelt deze notie de aanmaning in het 
teken van iets wat aan het zelf voorafgaat.  

Hij merkt op dat het anders-zijn vaak wordt verwoord in termen van vreemdheid of 
vreemd-zijn, zoals Heidegger deed, of wordt verwezen naar een andere persoon, zoals 
in het werk van Lévinas. Deze twee modaliteiten van anders-zijn verwijzen naar iets 
buiten het zelf. Ricœur houdt echter koppig vol dat er een derde modaliteit is van 
anders-zijn: het aangemaand worden door zichzelf. Dan is de stem die in de tweede 
persoon tot het zelf spreekt de eigen stem. Volgens Ricœur zou het 
geweten/bewustzijn namelijk een overbodige categorie worden, wanneer de dimensie 
van zelf-geraaktheid verdween: alleen de categorie van de ander zou dan genoeg zijn. 
Filosofisch beschouwd is het onmogelijk te zeggen of de Ander, de bron van de 
aanmaning, een andere persoon is die ik in het gelaat kan kijken of die mij aanstaart, of 
mijn voorouders aan wie ik mijn bestaan verschuldigd ben, of God (een levende God 
of een afwezige God), of een lege plek. Met deze ‘aporie van de Ander’ besluit Ricœur 
zijn boek; deze ‘staat van verstrooiing’ past volgens hem goed bij het idee van anders-
zijn. 

3.7.2 Beschouwing: het belang van de geraaktheid door de ander/het 
andere 
In verband met de professionele beroepsuitoefening op het gebied van de zorg en het 
sociaal werk bevat deze laatste studie, waarin Ricœur ingaat op de ontologische 
dimensie van het anders-zijn in het zelf en dit in verband brengt met het anders-zijn 
van het zelf, een aantal elementen die de moeite van een nadere beschouwing waard 
zijn.  

In de eerste plaats moet wat hij schrijft over het anders-zijn van het lichaam voor veel 
mensen die ooit patiënt (of cliënt) geweest zijn, zeer herkenbaar zijn. Het valt dus te 
verwachten dat ook degenen die beroepshalve betrokken zijn bij patiënten en cliënten 
in deze sectoren, begrijpen waar Ricœur het over heeft. Wanneer mensen (lichamelijk 
of geestelijk) ziek worden verandert vaak de wijze waarop zij hun lichaam ervaren. 
Bepaalde bewegingen en/of dagelijkse activiteiten worden moeizaam of zelfs 
onmogelijk; mensen kunnen de gewaarwording hebben dat een gewond lichaamsdeel 

                                                      
188 Cursivering van Ricœur. 
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geen deel (meer) uitmaakt van henzelf; mensen met kanker hebben het gevoel dat er 
een vijand in hun lichaam is binnengedrongen. Mensen benoemen zulke 
gebeurtenissen meestal als confronterende ervaringen, daarin klinkt letterlijk door dat 
ze geraakt zijn. En in plaats van dit alleen als een last te ervaren, kan het bewust 
doormaken ervan ook leerzaam zijn; zowel voor degene die het overkomt als voor 
degenen die voor hem of haar zorgen. Omdat mensen erdoor beseffen dat de wijze 
waarop zij bestaan (c.q. aanwezig zijn in de wereld) niet vanzelfsprekend is. Bovendien 
wordt ook de betekenis van zorg (c.q. de betekenis van andere mensen in het eigen 
leven) in dit soort situaties overduidelijk. Zelf noemen mensen het achteraf vaak als 
een ervaring die hun leven verrijkt heeft (ten Haaft, 2010). Dit leidt tot een visie op 
kwetsbaarheid en afhankelijkheid die we al tegenkwamen in het denken van Tronto, 
en ook door andere filosofen wel wordt genoemd als belangrijk in verband met de 
beroepsidentiteit van zorgprofessionals (Baart & Vosman, 2015a; Manschot, 2003; van 
Heijst, 2005; Vorstenbosch, 2005). 

In de tweede plaats is wat Ricœur schrijft over de geraaktheid van het zelf door een 
andere mens relevant. Zijn op de Gulden Regel gebaseerde visie over de 
inwisselbaarheid van de rollen van patiënt en agent, die maakt dat de beweging van het 
zelf naar de ander de beweging van de ander naar het zelf kruist (en omgekeerd), doet 
denken aan het standpunt van Tronto als zij beweert dat iedereen zowel 
zorgontvanger als zorggever is. Toch zie ik ook een verschil. Want waar Ricœur er van 
uitgaat dat de ander er niet toe veroordeeld is om een vreemde te blijven, omdat het 
iemand is net als ik en omdat het andere ook in onszelf aanwezig is en hij dus de 
aandacht richt op de overeenkomst tussen mensen, benadrukt Tronto juist het bestaan 
van een fundamenteel verschil189. In het denken van Tronto zou, net als bij het 
denken van Lévinas, sprake kunnen zijn van een absolute afstand (of in ieder geval 
een scheiding) tussen het zelf en de ander, terwijl voor Ricœur juist de relatie de 
essentie van het mens-zijn is. Het zelf komt in beweging doordat het geraakt is door 
de ander, niet omdat er een oproep (of een bevel) komt van de ander. Want in dat 
geval zou er sprake zijn van een overheersingsrelatie, terwijl het bij Ricœur juist gaat 
om de wil en het vermogen om iets met en voor de ander te doen. Dit is wat Ricœur 
bedoelt als hij beweert dat het zelf spontaan voor een ander zorgt. Als het gaat om de 
existentiële dimensie van het handelen van beroepsbeoefenaars op het gebied van de 
zorg en het sociaal werk is dit een wezenlijk punt. Niet voor niets wordt in 
beroepsopleidingen veel nadruk gelegd op het belang van de hulpverleningsrelatie.  

In de derde plaats is wat Ricœur hier aan het eind van zijn boek schrijft over de notie 
van het geweten uiterst relevant met betrekking tot de politieke dimensie van het 
werken en samenwerken in organisaties en instituties. Door de wijze waarop hij het 
geweten verbindt met het bewustzijn van het anders-zijn c.q. het andere in het zelf, 
bereikt hij dat het geweten, terwijl het wordt ‘gedemoraliseerd’ tegelijkertijd een 
nieuwe ethische connotatie krijgt. Hij koppelt de min of meer vanzelfsprekende 
associatie van het geweten met ‘slecht’ los en lost zo de ‘kortsluiting’ tussen geweten 

                                                      
189 Onder andere met haar opmerking dat er geen enkele manier is om te garanderen dat een morele actor 
alle relevante dimensies van de situatie waarin een ander zich bevindt zal herkennen (zie § 2.2.1). 
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en verplichting op. Door zijn interpretatie van het geweten/bewustzijn als de eigen 
stem, die het zelf aanmaant om met en voor anderen goed te leven in rechtvaardige 
instituties teneinde zichzelf te kunnen waarderen, heft hij de passiviteit op die mensen 
belemmert om verantwoordelijk te zijn c.q. positie te kiezen. Zo bevrijdt Ricœur 
mensen (c.q. de mensheid) van morele overheersing uit naam van religies, politieke 
ideologieën en wetenschappelijke theorieën. Zijn visie is gebaseerd op het 
uitgangspunt dat mensen actoren zijn die zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen 
voor hun handelen. De ‘aporie van de Ander’ waarmee Ricœur zijn boek besluit is hier 
een logisch uitvloeisel van: wanneer niet wordt vastgelegd wie (of wat) het andere (c.q. 
de ander c.q. de Ander) is, kan de verantwoordelijkheid er ook niet op worden 
afgeschoven. Maar voor veel mensen is deze ‘staat van verstrooiing’ blijkbaar moeilijk 
te verdragen: in plaats van dat ze de aporie van de Ander in stand houden vullen ze 
het beeld van de ander in met de notie van iets of iemand die hen in het gareel moet 
houden. Als het andere (c.q. de ander c.q. de Ander) niet God of Allah is, is het wel 
een baas, of een docent, of de wetgever, of de autoritaire vader. Dat is makkelijk, want 
dan hoef je zelf niet meer na te denken. Als excuus wordt vaak aangevoerd dat 
mensen behoefte hebben aan duidelijkheid. Maar is het besef dat er geen andere 
instantie is dan het zelf dat zichzelf aanmaant niet duidelijk genoeg? Ricœur merkte 
eerder in verband met normen en rechtvaardigheid op dat het wel lijkt alsof mensen 
de oorspronkelijke wil om goed samen te leven vergeten zijn (zie § 3.5.4). Dit was een 
eyeopener met betrekking tot de oorspronkelijke ethische oriëntatie. Hier biedt hij 
eenzelfde soort eyeopener: mensen zijn gewoon vergeten dat zij alleen maar zelf 
zichzelf kunnen aansporen om goed te leven, met en voor anderen, in rechtvaardige 
instituties. Wanneer iedereen zich hiervan bewust zou zijn, zou niemand ooit nog 
verantwoordelijkheid kunnen en willen ontlopen. 

 

3.8 Slotbeschouwing over het denken van Ricœur 
In tegenstelling tot het in het vorige hoofdstuk behandelde denken van Tronto, kan de 
kern van de gedachtengang die Ricœur in het boek Soi-même comme un autre ontwikkelt 
niet in één zin worden samengevat. Het omvat namelijk meerdere, met elkaar 
verknoopte, denklijnen; elk met een eigen kern. In deze paragraaf beschrijf ik de 
denklijnen die van belang zijn in verband met het beantwoorden van ethische vragen 
in de zorg en het sociaal werk. 

Identiteitsontwikkeling als een ‘never ending story’ 
Ricœur beschrijft identiteitsontwikkeling als een voortdurend proces, waarin zich 
zowel een dialectiek afspeelt tussen twee polen (aan de ene kant een uiterste waar 
‘hetzelfde’ (idem) en ‘het zelf’ (ipse) samen lijken te vallen en aan de andere kant een 
uiterste waar deze twee kanten van iemands identiteit los van elkaar lijken te staan), als 
een dialectiek van discordante concordantie (waarin toevallige en onverwachte 
gebeurtenissen worden begrepen vanuit en een plaats krijgen in het bredere kader van 
een heel leven), als een heen en weer bewegen tussen dagelijkse praktijken en verre 
idealen. Dit proces vindt plaats in een context waarin mensen acteren met en reageren 
op andere mensen. Uit deze beschrijving wordt duidelijk dat identiteit complex is en 
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nooit ‘af’. Hoewel Ricœur het heeft over persoonlijke identiteit, denk ik dat dezelfde 
dialectieken en bewegingen werkzaam zijn in de ontwikkeling van professionele 
identiteit. Dit helpt om te begrijpen waarom mensen die met elkaar samenwerken in 
de praktijk van de zorg en het sociaal werk het niet altijd eens zijn over wat er gedaan 
zou moeten worden in een specifieke situatie. Het verklaart het ontstaan van vragen 
als ‘wat is goede zorg?’ ‘wat is goed werk?’ en ‘wat is goede samenwerking?’. En het 
betekent, dat bij het beantwoorden van deze vragen aandacht voor de ontwikkeling 
van professionele identiteit net zo belangrijk is als het overdragen van kennis en het 
oefenen van vaardigheden. Dat geldt zowel voor de praktijk van het beroepsonderwijs 
als voor wat er binnen organisaties en beroepsgroepen gebeurt. Want wat iemand doet 
en waarom hij of zij dat doet, hangt samen met wie diegene is.  

De scharnierfunctie van de narratieve theorie 
In verband met de ontwikkeling van identiteit plaatst Ricœur de narratieve theorie als 
een scharnier tussen de handelingstheorie en de morele theorie. Met verwijzingen naar 
de werking van verhalen maakt hij inzichtelijk hoe het handelen van mensen 
samenhangt met hun (ethische) identiteit. Dat doet hij onder andere door de wijze 
waarop de identiteit van een persoon zich ontwikkelt in het echte leven te vergelijken 
met de ontwikkeling van de identiteit van een personage in een verhaal. Zo laat hij 
zien dat identiteit een temporele dimensie heeft, ofwel: dat de (levens)geschiedenis een 
rol speelt als het erom gaat wie iemand is en waarom zij op een bepaalde manier denkt 
en/of handelt. Hij laat ook zien dat de identiteit van personen zich altijd ontwikkelt in 
een context, door te stellen dat iemand nooit alleen zelf auteur is van het eigen 
levensverhaal, maar altijd (slechts) co-auteur. In verband met de ontwikkeling van 
professionele identiteit is dit zeer herkenbaar: iemand ontwikkelt zich tot professional 
in een praktijk, waar het handelen berust op gegroeide tradities en interactie met 
anderen en waar gedeelde opvattingen zijn over wat het goede is om te doen.  

Volgens Ricœur is het moeilijk om beschrijven, vertellen en voorschrijven uit elkaar te 
halen: hij presenteert deze drie werkwoorden als een triade. Hieruit blijkt zijn 
verwerping van de tegenstelling tussen ‘ought’ en ‘is’, die suggereert dat moraal los van 
(of boven) de dagelijkse werkelijkheid staat. In de verhalen die mensen vertellen klinkt 
namelijk altijd hun ethische gerichtheid door: in de beschrijving van (eigen of 
andermans) handelen – of dat nu is tijdens een moreel beraad of gewoon in een 
gesprekje bij de koffieautomaat – drukken mensen uit hoe ze dit handelen evalueren 
en waarderen. Ricœur gebruikt de gedachte van het verhaal in verband met de 
ontwikkeling van identiteit echter niet alleen als een metafoor voor wat er in het echte 
leven gebeurt. Volgens hem werkt het ook andersom: literaire verhalen kunnen van 
betekenis zijn in het echte leven van mensen, doordat ze ruimte bieden om te 
experimenteren met ander handelen en te ervaren welke uitwerking dit heeft op hun 
zelfwaardering en hun zelfrespect. 

Door deze vergelijking tussen het echte leven en verhalen wordt het complexe proces 
van identiteitsontwikkeling begrijpelijk. Het maakt inzichtelijk hoe het komt dat 
mensen bepaalde dingen doen, of juist laten; en hoe het komt dat er spanningen 
ontstaan wanneer mensen in een concrete situatie moeten beslissen of zij moeten 
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doen wat er van hen wordt verwacht of toch juist iets anders; en hoe het komt dat zij 
zichzelf (c.q. de regie over hun eigen leven) kwijt kunnen raken bij onverwachte 
gebeurtenissen. Dit deel van Ricœurs theorie kan helpen bij het vinden van 
antwoorden op ethische vragen rondom zorg, werk en samenwerking in de praktijk. 
Het biedt ook goede aanknopingspunten voor het ontwikkelen van professionele 
identiteit (zie § 3.3.6).  

Het zelf dat zich laat raken door de ander 
De identiteit van het zelf ontwikkelt zich volgens Ricœur niet vanzelf. Het complexe 
en oneindige proces van identiteitsontwikkeling wordt in gang gezet (en blijft gaande) 
doordat het zelf zich laat raken door de ander. Ricœur belicht deze geraaktheid vanuit 
verschillende invalshoeken. 

Verantwoordelijkheid 
Aan de hand van het voorbeeld van de belofte laat Ricœur zien hoe de geraaktheid 
van het zelf door de ander samenhangt met verantwoordelijkheid. 
Verantwoordelijkheid impliceert bij Ricœur dat iemand de consequenties van haar 
acties aanvaardt en accepteert dat zij vandaag beschouwd wordt als dezelfde persoon 
die gisteren handelde en die morgen zal handelen. Wanneer iemand iets belooft aan 
een ander, is zij verantwoordelijk voor het eigen handelen ten opzichte van die ander. 
De ander verplicht het zelf niet: het zelf stelt zich open voor de ander en verplicht 
zichzelf om te voldoen aan de verwachting van de ander. Omdat er een ander is die 
op haar rekent, kan het zelf verantwoordelijk zijn. Met andere woorden: 
verantwoordelijkheid bestaat niet los van een relatie en het impliceert actie die vanuit 
het zelf komt. Met name dit laatste lijkt tegenwoordig in de praktijk van de zorg en het 
sociaal werk (en het onderwijs), waar enerzijds het handelen steeds meer gereguleerd 
wordt en anderzijds sprake is van een toenemende druk om het handelen te 
verantwoorden, wel eens vergeten te worden. Wanneer professionals en managers 
verplicht worden om op een bepaalde manier te handelen, wordt in feite het handelen 
al aan hen toegeschreven, zonder dat zij zichzelf daarvoor toerekenbaar hebben 
gemaakt. Toerekenbaarheid betekent bij Ricœur dat een actor overtuigd is van de 
juistheid van zijn handelen en zichzelf opstelt als degene aan wie dat handelen kan 
worden toegeschreven. Maar de ruimte voor (ethisch) actorschap – ofwel: ruimte om 
zelf te zeggen ‘hier sta ik’ – ontbreekt nogal eens in de praktijk. En wanneer instanties 
en autoriteiten professionals en managers ter verantwoording roepen wordt 
verantwoordelijkheid opgelegd. Zo wordt  verantwoordelijkheid iets eenzijdigs: de 
actie komt niet meer vanuit de professional of manager zelf. Bovendien is in de 
registratiesystemen die men gebruikt voor de verantwoording de relatie met een 
concrete ander verworden tot een abstractie, waardoor het moeilijk wordt voor het 
zelf om zich te laten raken. 

Zorg 
Ricœur verbindt de geraaktheid van het zelf door de ander ook met zorg. Volgens 
hem zorgen mensen niet voor anderen vanuit een (van buiten) opgelegde verplichting, 
maar omdat zij dat zelf willen. Iemand wil voor een ander zorgen omdat hij is 
aangedaan door (het lijden of het morele appèl van) die ander. De ander geeft het 
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geraakte zelf de mogelijkheid om zijn capaciteiten te realiseren. Wanneer het zelf het 
eigen handelen evalueert en als goed interpreteert, draagt zorg bij aan zelfwaardering 
en (dus) aan goed leven. Door zorg ervaart iemand ook dat hij als persoon 
fundamenteel verschilt van een ander en dat die ander hem (daarom) iets geeft 
waarover hij zelf niet beschikt. Dit verrijkt het leven van beide personen, in welke rol 
zij ook bij het zorgproces betrokken zijn: het is de existentiële dimensie van zorg. 
Tegelijkertijd ervaart iemand door zorg dat de rol die zij zelf speelt in het leven van de 
ander vergelijkbaar is met de rol die die de ander speelt in haar leven. Daardoor krijgt 
het zelf besef van de omkeerbaarheid, de onvervangbaarheid en de 
overeenkomstigheid van zichzelf en de ander; het neemt zichzelf waar als een ander te 
midden van anderen en erkent dat het zelf ook een ander en een ieder is. Hier komt 
de politieke dimensie, en daarmee ook de betekenis van rechtvaardige instituties in 
beeld. Wat zorg is in de relatie tussen het zelf en de ander, is rechtvaardigheid in de 
relatie tussen het zelf en ieder; zo hangen zorg en rechtvaardigheid samen met 
identiteit. Voor Ricœur gaat het bij een rechtvaardige verdeling niet alleen om het 
ontvangen van zorg, maar ook over ‘deel uitmaken van’ de samenleving. Hij verbindt 
dit met macht, niet in termen van overheersingsmacht en opgelegde verplichtingen, 
maar in termen van het menselijk vermogen om te handelen en (uit eigen beweging) 
verantwoordelijk te zijn. Het doet denken aan wat we in het vorige hoofdstuk bij 
Tronto tegenkwamen: het politieke pleidooi voor een rechtvaardige verdeling van 
zorgverantwoordelijkheden en voor democratische structuren in organisaties en 
instituties. Ricœur voegt hier nog iets aan toe: het inzicht dat mensen niet extern 
gemotiveerd hoeven te worden om tot zo’n verdeling en zulke structuren te komen, 
omdat het als vanzelfsprekend volgt uit hun eigen gerichtheid op een goed leven.  

Net als bij verantwoordelijkheid brengt bij zorg dus de geraaktheid van het zelf door 
de ander het zelf in beweging. Met betrekking tot de ontwikkeling van professionele 
identiteit is dit een vanzelfsprekendheid die in theorieën, methodieken en lesmateriaal 
wordt uitgedragen. Tijdens hun opleiding krijgen beginnende beroepsbeoefenaars vaak 
de opdracht om zich in te leven in een zorgvrager, bijvoorbeeld door zelf een dag in 
een rolstoel (of geblinddoekt) door te brengen, of door een patiënt of cliënt te 
interviewen. Zo wordt de existentiële betekenis van zorg voor een patiënt of cliënt aan 
den lijve voelbaar. Maar aan de betekenis van zorg voor het leven van de zorgverlener 
wordt veel minder aandacht besteed. Het wordt soms zelfs bijna als ‘verdacht’ (of 
‘ongezond’) beschouwd wanneer zorgprofessionals eraan refereren. Zij moeten juist 
leren om professionele distantie in acht te nemen: ze mogen patiënten en cliënten 
alleen maar functioneel aanraken en moeten vooral niet te betrokken raken bij hun 
sores. De presentiebenadering, waarin het nabij-zijn juist wordt gepropageerd (Baart, 
2004; Baart & Grypdonck, 2008; Kal, 2001; van Heijst, 2005), wordt precies vanwege 
dit aspect soms met enige scepsis ontvangen door hulpverleners in de praktijk, zo 
merkte ik in de afgelopen jaren. Toch kiezen mensen vaak voor een beroep in de 
zorgsector of het sociaal werk vanwege hun behoefte om ‘iets voor mensen te 
betekenen’. Ze willen werk doen dat zinvol is, werk dat deugt en deugd doet; er zijn 
zelfs hulpverleners die expliciet zeggen dat ze dit werk niet alleen doen voor het geld 
(‘want dan had ik wel een beroep gekozen dat beter betaalt’) maar vooral vanwege de 
immateriële waardering die zij ervoor terugkrijgen. Een soortgelijke opmerking 
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vonden we ook bij Tronto. Ricœur maakt echter aannemelijk dat er meer in het geding 
is dan alleen het (individuele) plezier dat mensen kunnen beleven aan het geven van 
zorg. Uit zijn denken volgt dat de keuze voor een bepaalde beroepspraktijk – waarin 
standards of excellence en internal goods richting geven aan het concrete handelen 
van mensen – samenhangt met de ethische gerichtheid (die onder andere tot uiting 
komt in idealen en levensplannen) van het zelf. De keuze om van zorg je werk te 
maken heeft te maken met het ‘met en voor anderen’ en met rechtvaardige instituties. 
Zo komt bij Ricœur, beter dan bij Tronto, de maatschappelijke (of politieke) dimensie 
van de keuze voor een beroep op het gebied van de zorg of het sociaal werk in beeld.  

Het geweten 
Aan het eind van zijn boek definieert Ricœur het geweten als het geraakt worden van 
het zelf door het andere in zichzelf. Dit kan omdat het zelf ook een ander is. In het 
geweten komt het zelf zichzelf als ander tegen, het is het bewustzijn van het anders-
zijn in het zelf. Zo komt verantwoordelijkheid nogmaals in beeld als een eigen 
beweging van het zelf dat geraakt is door de ander. Ricœur beschouwt het geweten als 
de plaats waar het zelf – dat geraakt is door de ander en met en voor anderen goed wil 
leven in rechtvaardige instituties en zichzelf wil waarderen als de drager van deze wens 
– zichzelf op basis van een op overtuiging gebaseerde getuigenis aanmaant. De 
overtuiging van het zelf is gebaseerd op beraad over een conflict van verplichtingen, 
waarin toevlucht is gezocht bij de oorspronkelijke ethische gerichtheid die door de 
zeef van de moraal heen is gegaan. Deze notie van het geweten maakt duidelijk hoe 
onmisbaar de confrontatie met de ander/het andere in zichzelf is voor de 
ontwikkeling van ethische identiteit van het zelf. Dit onderstreept het belang van 
aandacht voor intra-persoonlijke complexiteit tijdens ethische reflectie. Waar zit de 
weerstand tegen bepaalde manieren van handelen? Wanneer vinden mensen het 
moeilijk om zichzelf in de spiegel in de ogen te zien? Het begrip ‘geweten’ wordt in de 
opleiding van beroepsbeoefenaars, evenals in de dagelijkse praktijk van de zorg en het 
sociaal werk, zelden gebruikt. Dat komt waarschijnlijk doordat het associaties oproept 
met een moraliserend wijzend vingertje en daarom tegen het in deze tijd zo belangrijke 
principe van autonomie in lijkt te gaan. Maar Ricœur maakt juist aannemelijk dat de 
ontwikkeling van het geweten onlosmakelijk verbonden is met de ontwikkeling van 
identiteit en (dus) van autonomie. Autonomie betekent namelijk dat iemand zichzelf 
de wet voorschrijft en het geweten betekent dat iemand zichzelf aanmaant om zich 
aan die wet te houden. Ook hier is het weer relevant om te kijken naar de parallel 
tussen persoonlijke en professionele identiteit. In verband met professionele 
autonomie zouden we misschien ook kunnen spreken over een professioneel geweten. 
Dat is dan de plaats waar de beroepsbeoefenaar zichzelf aanmaant om het juiste te 
doen. De overtuiging van het professionele zelf over wat het juiste is om te doen, is 
niet puur persoonlijk: ook dit is gebaseerd op beraad over conflicterende normen. 
Zulk beraad kan in de praktijk zowel individueel als collectief plaatsvinden. We 
zouden het ‘reflection-on-action’ kunnen noemen, of moreel beraad. Tijdens dat 
beraad is toevlucht gezocht bij de oorspronkelijke ethische gerichtheid van de 
betreffende beroepspraktijk, die tot uiting komt in standards of excellence en internal 
goods. Deze zijn onder andere te vinden in beroeps- en gedragscodes. Net zoals 
persoonlijke zelfwaardering en zelfrespect bijdraagt aan ontwikkeling van identiteit – 
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wanneer de ethische gerichtheid van het zelf door de zeef van de norm heen is gegaan 
en als goed wordt beoordeeld – geldt dit voor professionele identiteit.  

De zeef van de norm  
Omdat de gerichtheid op een goed leven niet uitsluit dat mensen (doordat zij een vrije 
wil hebben) ook kunnen kiezen voor het kwaad, in de vorm van fout handelen 
waarmee zij anderen geweld aandoen of zelfs hun identiteit vernietigen, is moraal 
volgens Ricœur onlosmakelijk verbonden met ethiek. De ethische gerichtheid van het 
zelf moet door de zeef van de norm worden gehaald. Als het eigen handelen deze test 
doorstaat, wordt zelfwaardering zelfrespect en dat draagt bij aan de ontwikkeling van 
het zelf. Moraal hangt samen met de fundamentele dialogische structuur van het zelf 
die onder andere tot uiting komt in de geraaktheid van het zelf door het andere in 
zichzelf (zie ook van Nistelrooy, 2014, p. 199). Doordat Ricœur moraal op deze 
manier verbindt met de ethische gerichtheid van het zelf wordt duidelijk dat normen 
van binnenuit komen. Het is een essentieel thema in het denken van Ricœur: dat 
mensen zich realiseren dat er geen instantie buiten of boven hen is, die hen overheerst 
en voorschrijft hoe ze moeten handelen. Normen zijn uitsluitend gebaseerd op de wil 
van het zelf om goed te leven, met en voor anderen, in rechtvaardige instituties.  

Praktische wijsheid  
Omdat normen en morele principes worden gekenmerkt door eenzijdigheid, kunnen 
ze leiden tot conflicten, wanneer ze worden geconfronteerd met de complexiteit van 
het leven. In situaties waarin niet duidelijk is welke regel moet worden gevolgd 
ontstaan conflictsituaties. Wanneer iemand niet weet hoe hij moet handelen omdat 
normen met elkaar in tegenspraak zijn, is een terugkeer naar de oorspronkelijke 
ethische gerichtheid nodig. Het tragische karakter van zulke conflictsituaties is 
leerzaam, omdat het duidelijk maakt dat er vaak geen oplossing is. De twee 
voorbeelden uit de zorg die Ricœur gebruikt (over de vraag of je altijd de waarheid 
moet vertellen aan iemand die stervende is en over de vraag wanneer een embryo een 
persoon is) illustreren dit. Het zijn herkenbare voorbeelden. In lessituaties, maar ook 
in moreel beraad en bij het overleg met ethische commissies kwam ik ze in de 
afgelopen twintig jaar meermalen tegen. Daar heb ik, samen met degenen die bij de 
betreffende ethische vragen in de praktijk betrokken waren, geleerd dat het morele 
oordeel in dit soort situaties nooit gebaseerd kan worden op een regel. Mijn ervaringen 
komen overeen met wat Ricœur zegt: in elke concrete situatie moet steeds opnieuw 
worden gezocht naar praktische wijsheid. Daaronder versta ik: een weloverwogen 
moreel oordeel dat richtinggevend is voor het professionele handelen in die concrete 
situatie. Het vraagt om een goed beraad waarin normen worden getoetst aan de 
ethische gerichtheid van de betrokkenen. Ricœur stelt dat het in verband met de 
lastige vragen die zich voordoen op het gebied van de bio-ethiek raadzaam is om wijze 
en competente mannen en vrouwen te raadplegen, en dat de overtuiging die de 
beslissing bezegelt profiteert van het meervoudige karakter van een debat. Want, zo 
zegt hij, “de phronimos is niet noodzakelijkerwijs een mens alleen” (Ricœur, 1990, p. 
318). Op dit punt zou ik de denklijn van Ricœur willen aanvullen. Want ik vermoed 
dat bij de overtuiging, die nodig is om beslissingen te kunnen nemen in 
conflictsituaties over normen in de zorg en het sociaal werk, naast persoonlijke 
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identiteit ook professionele identiteit een cruciale rol speelt. Als het gaat om het 
vinden van een overtuigend antwoord op de vraag wat goed en juist handelen is in een 
concrete praktijksituatie volstaat het niet om alleen te kijken naar de persoonlijke 
overtuiging van betrokkenen. Het getuigenis van het professionele zelf dat zegt: ‘hier 
ben ik, hier sta ik voor’ steunt op een collectieve ethische gerichtheid die in de 
geschiedenis en de context van een gedeelde praktijk is ontwikkeld. Om het 
professionele handelen dat volgt uit deze ethische gerichtheid te toetsen kan een 
beroepscode, evenals de gezamenlijke mores – die collega’s bijvoorbeeld met elkaar 
ontwikkelen in “goed werk gesprekken” (Meijlink, 2015, p. 82) – fungeren als zeef. In 
de praktijk van de zorg en het sociaal werk blijkt echter ook regelmatig dat de 
overtuiging van de ene professie conflicteert met die van een andere (Hamric & 
Delgado, 2014, p. 351). Dit leidt tot een groeiende behoefte aan de ontwikkeling van 
een interprofessionele ethiek (Banks, 2010) en organisatie-overstijgend moreel beraad 
(Kanne & Keinemans, 2011). Een grote valkuil daarbij is de neiging om te willen 
komen tot uniforme normen (Engel & Prentice, 2013). Eén van de moeilijkste dingen 
bij een goed beraad is om de ander niet hetzelfde te willen maken. Maar dat is wat in 
de praktijk van de zorg en het sociaal werk, als men streeft naar consensus als 
gemeenschappelijk draagvlak voor doelgericht handelen, juist vaak gebeurt. Het 
Nederlandse polderen is erop gericht om verschillen zoveel mogelijk uit te wissen. En 
het democratische motto ‘de meeste stemmen gelden’ leidt meestal tot 
onverschilligheid voor wat de andere stemmen nog te zeggen hebben. Ricœur stelt dat 
de zoektocht naar het juiste midden er niet toe moet leiden dat dit verwordt tot een 
universeel principe of een laf compromis. Morele oordelen in een concrete situatie 
hebben volgens hem juist baat bij debat en conflicten. Praktische wijsheid ontstaat 
juist doordat het getuigenis van het zelf door een conflict van normen is gegaan en 
verrijkt en aangescherpt is in beraad met wijze mannen en vrouwen. Volgens mij zijn 
dat, als het gaat om zorg en sociaal werk, niet alleen (of juist niet) mannen en vrouwen 
die boekenwijsheid bezitten, maar vooral ervaringsdeskundigen: mensen die zelf aan 
den lijve ondervonden hebben wat het geven en ontvangen van zorg betekent. Iemand 
kan er alleen achter komen waar hij zelf staat wanneer hij zich wil laten raken door het 
anders-zijn van personen en situaties. Dat betekent méér dan alleen maar zeggen dat 
men de mening van de ander respecteert (want dat kan ook een uiting zijn van 
onverschilligheid): het gaat erom de ander bewust de ander te laten. En dat is moeilijk, 
zoals blijkt uit de letterlijke betekenis van het woord tolerantie: dat gaat over de deugd 
van het ‘verdragen, verduren of uithouden’ van iets wat je niet kunt verdragen, omdat 
het niet overeenkomt met wat je zelf bent/denkt (van Tongeren, 2003). Dit vraagt om 
draagkracht en moed; het herinnert aan wat Ricœur schrijft over de leerzaamheid van 
tragedies. 

Tenslotte 
Met de denklijnen uit de bestaansethiek van Ricœur die ik in deze paragraaf 
beschreven heb, meen ik waardevolle aanknopingspunten te hebben gevonden om het 
concept ‘co-creatie van goede zorg’ nader in te vullen (zie hoofdstuk 5). 
Kernbegrippen daarbij zijn: ethische gerichtheid, de zeef van de norm, 
verantwoordelijkheid, praktische wijsheid. Naast deze kernbegrippen noem ik hier 
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alvast de belangrijkste gedachten waarop ik wil voortborduren in verband met het 
bevorderen van ‘co-creatie van goede zorg’ in de praktijk van de zorg en het sociaal 
werk. Ten eerste is dat de gedachte dat moraal niet van buiten het zelf komt, maar een 
gevolg is van de dialogische structuur van het zelf. Ten tweede de gedachte dat ieder 
zelf een ander en een ieder is, dat iedere ander ook een zelf en een ieder is, en dat 
iedereen een zelf en een ander is; deze gedachte kan ook worden verwoord in termen 
van de omkeerbaarheid, de onvervangbaarheid en de overeenkomstigheid van 
mensen. Ten derde wil ik de gedachte vasthouden dat macht uitsluitend bestaat bij de 
gratie van het feit dat mensen met elkaar willen handelen en samenleven, en dat macht 
dus beter kan worden begrepen in termen van vermogen dan in termen van 
overheersing. 
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4 Goed werk (het denken over normatieve 
professionalisering) 
 

4.1 Inleiding 
Het denken over normatieve professionaliteit en normatieve professionalisering 
ontstond aan het eind van de twintigste eeuw in een kring van Nederlandse 
humanistici, theologen en filosofen. Zij bekommerden zich om vragen rondom het 
professioneel handelen in mensgerichte beroepen zoals het sociaal werk en de 
geestelijke verzorging. Dit denken past in een traditie van sociale en politieke filosofie 
die voortkomt uit de kritische theorie, waarin men theorievorming verbindt met het 
onderzoeken van concrete praktijken. De inzet van dit denken is om in de 
beroepsuitoefening ruimte te maken voor reflectie op de normativiteit in het handelen 
van professionals. Deze normativiteit komt onder andere tot uiting in de manier 
waarop professionals omgaan met de mensen die zij in hun beroepsuitoefening 
tegenkomen en in de wijze waarop zij hun beslissingen afstemmen op de 
organisatorische en maatschappelijke context. Normatieve professionalisering kan 
worden omschreven als een “reflexieve, onderzoekende en lerende, omgang met de 
verschillende vormen van normativiteit – persoonlijk, relationeel, epistemologisch, 
organisatorisch en moreel-politiek – die in alle vormen van professioneel handelen 
werkzaam zijn” (van Ewijk, H. & Kunneman, 2013, p. 9) en is gericht op “de 
individuele en collectieve ontwikkeling van de kwaliteit van het professioneel handelen 
verbonden met goed werk doen in de ethische, esthetische190 en instrumentele zin” 
(van Ewijk, H. 2013, p. 60)191. Het normatieve professionaliseringsgedachtegoed is een 
nadere verkenning waard, in verband met de ethische vragen van professionals en 
managers in de zorg en het sociaal werk. In dit hoofdstuk beschrijf ik eerst (in § 4.2) 
hoe het idee van normatieve professionaliteit is ontstaan en hoe het zich heeft 
ontwikkeld tot een discours over normatieve professionalisering. In § 4.3 laat ik zien 
hoe in dit discours wordt gedacht over het belang van individuele en collectieve 
leerprocessen. Vervolgens besteed ik aandacht aan de existentiële en politieke 
betekenis van werk (§ 4.4). Het hoofdstuk eindigt, net als de vorige twee 
hoofdstukken, met een slotbeschouwing waarin ik reflecteer op de betekenis van 

                                                      
190 Hans van Ewijk brengt naar aanleiding van Bourdieu ook het idee van ‘goede smaak’ in als een 
kenmerk van goed werk: afstemming over waardering van het mooie en het fijne. Van Ewijk associeert 
dit met “een gevoel voor verhoudingen, een gevoel voor diversiteit en voor de juiste toonzetting” (van 
Ewijk H., 2013, p. 60) en relateert het bijvoorbeeld aan de omgang tussen autochtone professionals en 
allochtone cliënten. 
191 Omdat normatieve professionalisering “meer een discours [is] dan een concept” (van Ewijk H., 2013, 
p. 57) laat het zich niet goed vastleggen in een definitie. Want: “Een discours of een vertoog is meer dan 
louter een theorietje waar een beeld bij wordt gezocht. Een discours is theorie èn praktijk: 1) het levert 
een conceptueel denkraam, 2) maakt als kijkregiem een perceptie van de werkelijkheid mogelijk, 3) opent 
handelingsperspectieven die ons gedrag oriënteren en 4) maakt daarmee een collectieve 
handelingspraktijk mogelijk waarin groepen zich in elkaar herkennen en zich met elkaar identificeren” 
(Oosterling, 2013, p. 39). 
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centrale elementen uit het normatieve professionaliseringsdiscours in verband met 
ethische vragen in de zorg en het sociaal werk (§ 4.5).  

 

4.2 Ontwikkeling van het discours over normatieve 
professionalisering 
Vanouds had het begrip professie een ethische lading. Het is afgeleid van het Latijnse 
professio waarmee iemand openlijk verklaarde dat hij een bepaald ambt uitoefende. 
Door zo’n openlijke aankondiging verbond iemand zich aan de regels die golden voor 
de uitoefening van dat ambt waardoor het publiek erop kon vertrouwen dat de 
persoon in kwestie beschikte over de voor dat ambt benodigde kennis en 
vaardigheden. Het begrip professie is daarom ook verbonden met het hebben van een 
register: een lijst met namen van degenen die zich officieel gemeld hebben voor dat 
ambt. In de Middeleeuwen kreeg het woord ‘professio’ de betekenis van 
(klooster)gelofte en kwam het accent meer op de roeping te liggen. Ook toen na de 
Middeleeuwen secularisatie plaatsvond en naast geestelijken ook juristen (rechters, 
notarissen, advocaten) en artsen als professies beschouwd werden is het idee van een 
morele roeping in verband met de keuze voor een professie blijven bestaan. Verder 
wordt het woord professie geassocieerd met het hebben van een specifieke 
deskundigheid en een bijbehorende verantwoordelijkheid die van belang is voor het 
leven en samenleven van mensen. Vanaf de negentiende, maar vooral in de twintigste 
eeuw was er, door de toenemende arbeidsdeling en specialisering van beroepen (ten 
gevolge van de industrialisatie en uitbreiding van wetenschappelijke kennis) vanuit 
meerdere invalshoeken steeds meer aandacht voor het verschijnsel professionalisering. 
Daarbij ging het over vragen als: wat is een professie, wat is een professional, wat is 
professionaliteit?  

Om als professie erkend te worden moet een beroepsgroep volgens de gangbare 
sociologische criteria beschikken over drie kenmerken (van Houten, 2008; Weggeman, 
2001). Ten eerste gespecialiseerde kennis: technieken en vaardigheden die men zich 
eigen heeft gemaakt in een langdurig leerproces, een specifieke beroepsopleiding en op 
basis van een eigen wetenschapsdomein. Ten tweede registratie: dit fungeert intern om 
te kunnen bepalen wie deel uitmaakt van de beroepsgroep en vervult daarnaast extern 
een maatschappelijke functie gericht op het creëren van vertrouwen dat degenen die 
geregistreerd zijn het beroep naar behoren uitoefenen. Ten derde professionele 
autonomie (soms discretionaire ruimte genoemd): de vrijheid om binnen de grenzen 
van het beroep en op basis van deskundigheid zelfstandig beslissingen te nemen over 
wat goed professioneel handelen is. Alle drie deze kenmerken hebben een morele 
dimensie. Bij het eerste kenmerk is die verbonden met de waarde van deskundigheid, 
bij het tweede met de waarde van vertrouwen en bij het derde kenmerk gaat het om 
verantwoordelijkheid.  

In de afgelopen decennia werden echter ook voetballers en andere sporters aangeduid 
als professionals en soms wordt het woord professionalisering zelfs in verband met 
criminaliteit gebruikt (zie ook de Jonge, 2015, p. 7). Vanwege de afwezigheid van een 
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morele dimensie bij dit soort ‘beroepen’ worden hier vragen bij gesteld. Ook op het 
gebied van de zorg en het sociaal werk is er discussie over de vraag welke beroepen nu 
eigenlijk echte professies zijn. Trappenburg maakt bijvoorbeeld een onderscheid 
tussen “klassieke” en “bescheiden” professionals (Trappenburg, 2014, pp. 14-15). 
Klassieke professionals zijn volgens haar toegewijd aan een ‘hoger doel’; bij 
bescheiden professies worden doelen bepaald in samenspraak met de maatschappij of 
de overheid. Onder de klassieke rekent Trappenburg artsen, accountants, notarissen, 
advocaten. Het handelen in deze professies is gebaseerd op zeer specialistische kennis 
en kan alleen goed worden beoordeeld door vakgenoten. Het is werk dat mensen niet 
zelf kunnen doen. Bescheiden professionals zijn maatschappelijk werkers, 
ziekenverzorgenden, docenten, onderwijzers, gezinsvoogden en schuldhulpverleners 
(Trappenburg, 2014, p. 14): zij beschikken over vakmanschap dat zij verworven 
hebben door opleiding en ervaring. Het is werk dat niet-professionals ook zouden 
kunnen leren, als ze daar de tijd voor zouden nemen, zo stelt Trappenburg192. De 
Jonge maakt geen onderscheid tussen soorten professionals. Hij definieert een 
professie als “een beroep waarin het realiseren van een specifieke humanitaire waarde 
binnen een afgebakend levensdomein centraal staat” (de Jonge, 2015, p. 35). Als 
voorbeeld noemt hij artsen (die gericht zijn op gezondheid), juristen (die gericht zijn 
op rechtvaardigheid) en geestelijken (die gericht zijn op verlossing). Maatschappelijk 
werk is in zijn visie ook een professie. Hoewel dit beroep niet gericht is op één 
specifieke humanitaire waarde, maar eerder gekenmerkt wordt door “een enigszins 
diffuus en ook complex cluster van verwante waarden en uit de verwevenheid van 
meerdere levensdomeinen” (de Jonge, 2015, p. 334), beschouwt hij het toch als een 
professie vanwege de humanitaire focus, die hij definieert als “het optimaal tot zijn 
recht laten komen van de persoon in wisselwerking met diens omgeving” (ibidem). 
Op basis van deze definitie kan ook verpleegkunde als een professie worden 
beschouwd. Het merendeel van de beroepsbeoefenaars op het gebied van de zorg en 
het sociaal werk behoort tot een van deze twee beroepsgroepen (maatschappelijk 
werkers en verpleegkundigen). 

In de tweede helft van de twintigste eeuw hebben leden van deze beroepsgroepen 
hard gewerkt om – onder andere op wetenschappelijk gebied, maar ook in de praktijk 
van organisaties, door collega’s zoals artsen en psychologen – als autonome professies 
met een eigen expertisegebied erkend en serieus genomen te worden. Daartoe werd 
een veelvoud aan theorieën en modellen ontwikkeld (zie onder andere Geertsema, 
2008; van der Bruggen, 1992), waarbij men zoveel mogelijk de in de gevestigde 
wetenschap dominante aanpak volgde. Daarom is er veel aandacht voor evidence 
based methoden en technieken. Doordat – enerzijds als gevolg van het 
professionaliseringsstreven van deze beroepsgroepen en anderzijds ook door 
toenemende specialisatie – veel nadruk werd gelegd op technische en instrumentele 

                                                      
192 Het is waarschijnlijk niet toevallig dat Trappenburg hierbij verpleegkundigen onvermeld laat. Want 
hoewel het beeld dat dit beroep vanouds heeft past bij de kenmerken van een bescheiden professie, is er 
momenteel veel te doen over de nieuwe beroepsstructuur waarin scherper onderscheid gemaakt is tussen 
verschillende (opleidings)niveaus en aan de onderkant de titel zorgkundige is toegevoegd aan de reeds 
bestaande titels verpleegkundige en verpleegkundig specialist (Lambregts & Grotendorst, 2012). 
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aspecten van professionele kennis en deskundigheid raakte de normatieve dimensie in 
het denken over professionaliteit uit beeld. Bovendien werd er in organisaties door 
managers steeds meer gestuurd op efficiëntie en meetbare resultaten waardoor de 
eigen waarden en normen van specifieke vakgebieden naar de achtergrond verdwenen. 
Het denken over normatieve193 professionaliteit zette hier een ander perspectief naast. 
In dit denken komen naast feiten ook waarden in beeld en het mens-zijn van 
professionals staat centraal.  

De eerste fase 
Aanvankelijk wordt het denken over normatieve professionaliteit gekenmerkt door 
termen die oppositie uitdrukken: degenen die pleiten voor normatieve professionaliteit 
zijn tegen beheersmatig denken in termen van efficiëntie en resultaatgerichtheid, tegen 
regulering en controle, tegen technische en instrumentele invullingen van 
professionaliteit. Het kan worden beschouwd als een reactie op het steeds belangrijker 
worden van systemen die het werk van professionals sturen. Onder andere ten gevolge 
van automatisering en de invoering van informatie- en communicatietechnologie, 
maar ook door de toenemende invloed van de managementlogica in organisaties, 
hadden veel professionals in mensgerichte beroepen het gevoel dat hun deskundigheid 
niet meer op waarde werd geschat. In organisaties reguleren protocollen het handelen 
van professionals en economische argumenten wegen zwaarder dan morele. Met name 
op het gebied van de geestelijke begeleiding, het sociaal werk en de zorg, waar 
professionals zich begeven in de directe leefwereld van cliënten en patiënten, en 
zichzelf als persoon in het geding brengen, ontstond een tegenbeweging die om 
aandacht vroeg voor relationele waarden en reflectie (Baart, 1999; Kunneman, 1996). 
In deze eerste fase, die globaal geplaatst wordt van 1990 tot 2000 (van Ewijk, H. & 
Kunneman, 2013), speelt het aan Habermas ontleende begrippenpaar systeem- en 
leefwereld een belangrijke rol in het denken over normatieve professionaliteit. 
Uitgangspunt is dat de logica van de leefwereld (waar het onder andere gaat om 
betrokkenheid, persoonlijke aandacht en respect voor de uniciteit van mensen) even 
belangrijk is als de op beheersing en controle gerichte logica van de systeemwereld.  

De tweede fase 
In de tweede fase, die ongeveer duurt van 2000 tot 2010, verzachtten de 
tegenstellingen en kwam de nadruk meer te liggen op verbondenheid en 
meervoudigheid. Dit kwam onder andere doordat bleek dat er vanuit veel meer 
invalshoeken werd nagedacht over de vragen die het gevolg zijn van de toenemende 
complexiteit in professionele contexten. Uit onderzoek onder managers en 
professionals bleek dat behalve professionals ook managers last er last van hadden 
(Grit & Meurs, 2005) en dat niet alleen managers de boosdoeners zijn: professionals 
houden net zo goed managers en bestuurders op afstand als omgekeerd (Stoopendaal, 
2008). Bovendien bleek dat tegenstellingen tussen professionals en managers niet 
alleen voorkomen binnen het sociaal en geestelijk werk en het daaraan grenzende 

                                                      
193 Hoewel het woord normatief bij niet-ingewijden vaak een negatieve klank heeft, omdat het associaties 
oproept met vooroordelen en rigiditeit, wordt door de humanisten en theologen die dit “geuzenbegrip” 
(van Ewijk, H. & Kunneman, 2013, p. 10) introduceerden zo ongeveer het tegenovergestelde bedoeld.  
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gebied van de zorg, maar ook in het onderwijs, bij de politie, in het bedrijfsleven, 
kortom: eigenlijk overal waar mensen samenwerken. Mol (2006) liet zien hoe in de 
zorg voor mensen er niet zozeer sprake is van een botsing tussen twee logica’s als wel 
dat er altijd op alle niveaus meerdere logica’s tegelijk werkzaam zijn. Ook op het 
niveau van de overheid werd erkend dat de gehele samenleving steeds complexer en 
onoverzichtelijker is geworden en gezocht naar helderheid (RMO, 2002, 2003; RVZ, 
2000; WRR, 2003, 2004).  

Deze inzichten veroorzaakten een verschuiving in het denken over normatieve 
professionaliteit. Er wordt gezocht naar verbindingen tussen visies van managers en 
professionals en andere stakeholders in het organisatorische en maatschappelijke 
domein. Bij deze periode past de metafoor van lantaarnpalen en kampvuurtjes en de 
“warmte-kracht koppelingen” (Kunneman & Slob, 2007, p. 30) die hiertussen zouden 
kunnen ontstaan. De lantaarnpalen staan voor de organisatorische gerichtheid op 
transparantie, controleerbaarheid en toezicht; de kampvuurtjes voor de momenten 
waarop de vonken overspringen, wanneer mensen in een organisatie elkaar opzoeken 
en verhalen uitwisselen (Kunneman & Slob, 2007, pp. 28-29). In het verlengde van het 
concept normatieve professionaliteit werd normatieve professionalisering 
geïntroduceerd als aanduiding voor de ontwikkeling van “een reflexieve en lerende 
verhouding” (van Ewijk, H. & Kunneman, 2013, p. 12) tot de normatieve geladenheid 
van het professionele handelen in de organisatorische en maatschappelijke context. In 
deze fase worden verbindingen gelegd tussen het denken over normatieve 
professionaliteit en verwante denkrichtingen zoals de presentiebenadering (Baart, 
2004; van Heijst, 2005), de beroeps(z)eer194 -beweging (Brink, Jansen, & Pessers, 
2005), het zorgethische gedachtegoed (Verkerk, M.A., 2003), maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (Klomp, 2013) en kritische stromingen in de 
organisatietheorie (Kaulingfreks, 2008; Tsoukas & Knudsen, 2003). Ook ontstaan 
samenwerkingsverbanden met lectoren en onderzoekers in kenniskringen van 
hogescholen, waar praktijkgericht onderzoek wordt gedaan samen met (normatieve) 
professionals in organisaties en instituties. 

De derde fase 
In de derde fase, vanaf ongeveer 2010, verdiept de relatie tussen theorie en praktijk 
van normatieve professionalisering zich. Enerzijds doordat steeds meer professionals 
zoeken naar theoretische onderbouwing voor mogelijkheden om normatieve 
professionalisering in hun eigen praktijk vorm te geven en doordat zij opgedane 
kennis en ervaringen uitwisselen195. Anderzijds door de ontwikkeling en toepassing 
van nieuwe concepten zoals “bestaansethiek” (van den Bersselaar, 2009), “belang-
stellen” (Nap, 2012) en “waardig strijden” (van Ewijk J., 2013). Het denken in termen 
van opposities heeft plaatsgemaakt voor complexiteitsdenken: er wordt niet langer 
uitgegaan van tegenstellingen, maar gezocht naar verbindingen en dwarsverbanden. 
De inzet van deze versterking van de band tussen theorie en praktijk van normatieve 

                                                      
194 www.beroepseer.nl  
195 Deze onderzoekende normatieve professionals komen elkaar onder andere tegen in de Graduate 
School en in het Platform Normatieve Professionalisering aan de Universiteit voor Humanistiek.  

http://www.beroepseer.nl/
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professionalisering is, om bij te dragen aan “het ontwikkelen van menswaardige 
antwoorden op de grote vragen van onze tijd” (Kunneman, 2013b, p. 7). Deze vragen 
betreffen bijvoorbeeld de mondiale schuldenproblematiek, ecologische rampen ten 
gevolge van de opwarming van de aarde en de vluchtelingenproblematiek. Kunneman 
noemt de neoliberale gerichtheid op onbegrensde economische groei – het dikke ik196 
– als een oorzaak van deze problemen. Omdat in de afgelopen decennia gebleken is 
dat de rationele en technische oplossingsstrategieën van de moderne (empirische en 
analytische) wetenschappen geen afdoende antwoord bieden op dit soort “taaie 
vraagstukken” (Kunneman, 2013b, p. 29), zoekt men vanuit het perspectief van 
normatieve professionalisering naar een andere benadering. Enerzijds wordt daarbij de 
kennis en kunde van experts benut en veel aandacht besteed aan transprofessionele 
uitwisseling, zowel tussen verschillende wetenschapsgebieden als tussen professies die 
in diverse praktijken werkzaam zijn; anderzijds wordt benadrukt dat compassie en 
zorgzaamheid nodig is omdat niet alle vormen van leed en kwetsbaarheid op te heffen 
zijn en de manier waarop we hiermee omgaan wezenlijk is voor de kwaliteit van het 
menselijk leven en samenleven. Door de verwevenheid van theorie en praktijk is 
zowel leren als werken van betekenis in het normatieve professionaliseringsdiscours. 
In de volgende twee paragrafen ga ik op beide in. 

 

4.3 Reflecteren, leren en kennis 
In het denken over normatieve professionaliteit en normatieve professionalisering is 
altijd veel aandacht besteed aan het belang van praktijkontwikkeling en 
(transprofessionele) kennisontwikkeling (Nap, 2012; van Ewijk, H. & Kunneman, 
2013). Dat is niet verwonderlijk, want professionalisering is per definitie het gevolg 
van een leerproces waarin uitbreiding van professionele competentie(s) plaatsvindt. 
Professionele competentie omvat kennis, vaardigheden en attitude en is gerelateerd 
aan een specifieke functie in een specifieke context197. Daarom kan professionalisering 
nooit los van een concrete praktijk plaatsvinden, want professionals leren niet alleen 
van theorie maar ook door specifieke handelingen en het nemen van bepaalde 
beslissingen steeds te oefenen en door te reflecteren op ervaringen, individueel en 
samen met collega’s in beroepsgroepen en organisaties.  

4.3.1 Het belang van reflectie in de praktijk 
In het denken over professionalisering überhaupt (dus niet alleen in het denken over 
normatieve professionalisering) neemt reflectie een belangrijke plaats in. In het hoger 
beroepsonderwijs (en in mindere mate ook in het universitaire onderwijs), met name 
in beroepsopleidingen die gericht zijn op het werken met mensen – verpleegkundigen 
en sociale professionals – wordt reflectie beschouwd als een kerncompetentie (Procee 

                                                      
196 De metafoor van het “dikke-ik” (Kunneman, 2005) dook recent weer op, in het politieke debat tussen 
Rutte en Samsom (zie ook interview met Harry Kunneman, Trouw, 8 juni 2015). 
197 In het beroepsprofiel voor de verpleegkundig specialist wordt competentie gedefinieerd als het 
vermogen en de wil van een persoon om effectief gedrag in een werksituatie te tonen. 
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& Visscher-Voerman, 2004) die studenten moeten198 ontwikkelen. Professionals in 
deze werkvelden moeten hun handelen namelijk niet alleen kunnen verantwoorden 
ten opzichte van hun eigen geweten: ze moeten ook verantwoording af kunnen leggen 
aan cliënten, managers en stakeholders in de samenleving (Banks, 2013; zie ook Banks 
& Gallagher, 2009; Glaze, 2001; Verkerk, M.A., de Bree, & Jaspers, 2004; Verkerk, 
M.A., de Bree, & Mourits, 2007). Een reflectieve professional is iemand die reflecteert 
op eigen beslissingen en handelingen “in het licht van waarden en normen die van 
belang zijn voor hemzelf en anderen. Hij moet in staat zijn een eigen opvatting over 
(morele) verantwoordelijkheid te ontwikkelen en die te verwoorden ten overstaan van 
anderen” (Verkerk, M.A., 2004, p. 14; zie ook Verkerk, M.A., 2003). Professionaliteit 
impliceert de verantwoordelijkheid om (ook moreel) goed en goed onderbouwd te 
handelen (KNMG, 2007, 2012; V&VN, 2012; zie ook van Dartel & de Witte, 2014); 
zo hangt professionaliteit “vanzelf” (van Dartel, 2012, p. 74) samen met ethiek en 
reflectie. Het is dus niet toevallig dat reflectie een centrale plaats inneemt in theorieën 
over leren, leerstijlen, supervisie en intervisie (Korthagen & Vasalos, 2002; van Kessel, 
1988; van Praag, 2000) en in leerboeken voor beroepsopleidingen (Koetsenruijter & 
van der Heide, 2014). Het is een “basisingrediënt” van Action Learning (Dilworth, 
2010, p. 3), een veel gebruikte methode voor scholing op de werkvloer in organisaties 
en in het onderwijs aan (toekomstige) beroepsbeoefenaars op het gebied van zorg en 
sociaal werk.  

Het inzicht dat reflectie onlosmakelijk verbonden is met het leren van professionals en 
het afleggen van verantwoording over professioneel handelen in de praktijk is dus niet 
exclusief gekoppeld aan het denken over normatieve professionalisering. Wat wel 
kenmerkend is voor dit vertoog, is dat reflectie hier betekenis krijgt tegen de 
achtergrond van een morele horizon (Baart, 1999; Smaling, 2008) die fungeert als 
oriëntatiepunt voor het handelen van professionals. Vaak wordt in verband met 
reflectie het beeld van een spiegel gebruikt, maar in verband met normatieve 
professionalisering gaat het om méér dan alleen (weer)spiegelen of bespiegelen in de 
zin van iets nog eens overdenken: essentieel is dat er een nieuw perspectief wordt 
geopend. Reflectie is in verband met normatieve professionaliteit niet zozeer gericht 
op het afleren van fouten, als wel op het wijzen van de weg naar het goede. En dat 
goede krijgt expliciet een normatieve invulling, vanuit een humanistisch perspectief: 
het is gebaseerd op geloof in de kracht van mensen, vertrouwen op het vermogen van 
de menselijke rede, en waarden als verdraagzaamheid, openheid, rechtvaardigheid, 
zingeving en solidariteit. Deze inzet heeft het denken over normatieve 
professionalisering gemeen met het Amerikaanse Good Work Project199 (Gardner, 
Csikszentmihalyi, & Damon, 2001), waar de essentie van professionaliteit wordt 
uitgedrukt drie E’s: ‘excellent; engaging; ethical’200. Smaling verwijst in verband met de 

                                                      
198 Het verplichte karakter roept bij velen weerstand op, daarom heeft Procee (2006) het ook wel over 
“het R-woord”. 
199 Zowel de inhoud als de methodiek van het Good Work Project is vergelijkbaar met wat er in 
Nederland gebeurt onder de noemer van normatieve professionaliteit en normatieve professionalisering. 
200 Op basis van de resultaten werd o.a. een ‘toolkit’ ontwikkeld met methoden om professionals (en 
studenten die opgeleid worden voor specifieke beroepen) te stimuleren tot reflectie over de morele 
standaarden die zij hanteren in hun werk. 
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normatieve oriëntatie ook naar Dewey die reflectie associeerde met “the training of 
good habits” (Dewey, 1910, p. 13 geciteerd door Smaling, 2008, p. 53). Volgens 
Dewey bestaan de belangrijkste factoren bij het aanleren van goede gewoonten uit het 
verwerven van de houding om een conclusie uit te kunnen stellen en het onder de 
knie krijgen van verschillende manieren om te zoeken naar nieuw materiaal om de 
suggesties die als eerste opkomen te bevestigen of te weerleggen (ibidem). Het trainen 
van zulke goede gewoonten is een wezenlijk onderdeel van normatieve 
professionalisering. Normatieve professionals kunnen de onrust en de verwarring, die 
het gevolg zijn van de houding om eerst nader onderzoek te doen in plaats van een 
vanzelfsprekend oordeel te vellen, uithouden201. Ze zijn bereid om verder te kijken 
dan hun neus lang is. Het aangaan en verduren van “trage vragen” (Kunneman, 2005) 
helpt normatieve professionals om te komen tot goed en goed onderbouwd 
handelen202.  

Doormodderen in het moeras 
In de theorievorming over reflectie in verband met normatieve professionalisering 
fungeert het werk van Schön, die voortbouwde op de gedachten van Dewey, als een 
belangrijke onderlegger. Schön vond, net als de grondleggers van het denken over 
normatieve professionaliteit, dat professionaliteit te veel werd verbonden met een 
model van technische rationaliteit en het idee dat een professie “gespecialiseerd, 
duidelijk omgrensd, wetenschappelijk gefundeerd en gestandaardiseerd is” (van Ewijk, 
H. 2013, p. 31). Ook zag hij met lede ogen aan hoe veel professionals (in navolging 
van wetenschappers en beleidsmakers) probeerden hun professionele status te 
versterken door de nadruk te leggen op evidence based practice, protocollen en 
kwaliteitssystemen. Volgens hem is het kenmerk van professionaliteit juist het 
vermogen om in een complexe context, waar problemen nooit eenduidig zijn en 
standaardoplossingen niet werken, een goede probleemstelling te kunnen maken. 
Schön maakt daarom onderscheid tussen experts (of specialisten) en professionals203. 
Experts opereren op de ‘hoge gronden’; zij maken effectief gebruik van theorieën en 
technieken die op basis van onderzoek zijn ontwikkeld. Professionals modderen 
door204  in een ‘moerassig laagland’205 waar technische oplossingen niet afdoende zijn 
omdat in elke context een andere aanpak c.q. een andere benadering nodig is. Zeker 
wanneer het gaat om professionele beroepsuitoefening op het gebied van de zorg is 
dit de enige koers die gevaren kan worden. Daar werkt “linea recta verbeteren vanuit 

                                                      
201 “Reflective thinking … involves willingness to endure a condition of mental unrest and disturbance” 
(Dewey, 1910, p. 13 geciteerd in van Ewijk, H. 2013, p. 30). 
202 Dewey schreef niet alleen over de praktische en pragmatische onderbouwing van het handelen maar 
verbond dit later ook met de ethische en morele onderbouwing ervan (zie Hartman, 2011; van der Scheer, 
2005). 
203 Reinders (2008) verwijst naar Maister (1997) die ook een onderscheid maakt tussen technici (highly 
skilled) en professionals. Professionalism is volgens hem “predominantly an attitude, not a set of 
competencies” (Reinders, 2008, p. 635). 
204 “when asked to describe their methods of inquiry, they speak of experience, trial and error, intuition, 
and muddling through” (Schön, 1983, p. 43). Dit is overigens niet hetzelfde als ‘maar wat aanmodderen’ 
(zie ook van Ewijk, H. 2013). 
205 “a swampy lowland where situations are confusing ‘messes’ incapable of technical solution” (Schön, 
1983, p. 42).  
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een vaste planning” niet, het is eerder “een proces van iteraties, meanderend 
beraadslagen en afwegen, van lerend bijsturen, van gaandeweg leren zien en ziende 
weten dat je het maar half vatten kunt” (Baart & Vosman, 2015a, p. 37). Dat vraagt 
om aandacht, betrokkenheid en afstemming. Schön zet professionals “als het ware 
tussen de vakman en de specialist” (van Ewijk, H. 2013, p. 42) in: het werk van 
professionals kenmerkt zich ten opzichte van dat van vaklieden door een hoge mate 
van reflectiviteit en ten opzichte van dat van experts door een hoge mate van 
complexiteit en onvoorspelbaarheid. Professionaliteit omvat niet alleen kennis en 
kunde, maar ook kunst206. 

Schön onderzocht hoe professionals zich deze kunst eigen maken en ontwikkelde 
daarbij de veelgeciteerde concepten ‘reflection-in-action’ en ‘reflection-on-action’ 
(Schön, 1983). Bij ‘reflection-in-action’ is de beroepsbeoefenaar tijdens het handelen 
in een nieuwe situatie, of in de confrontatie met een nieuw probleem in een bekende 
situatie, aan het nadenken over dat handelen. ‘Reflection-on-action’ is het proces 
waarin de beroepsbeoefenaar terugblikt op een ervaring of een situatie en nagaat of zij 
de juiste kennis heeft aangewend en de juiste beslissingen heeft genomen bij het 
handelen in die situatie. Beide vormen van reflectie zijn nodig om naam en betekenis 
te leren geven aan feiten en gevoelens en om een context te kunnen ‘framen’, maar 
ook om buiten dat frame te kunnen stappen. Frames zijn vanzelfsprekende aannames 
die mensen (en dus ook professionals) gebruiken – om situaties te duiden en de 
problemen die zich daarin voordoen te expliciteren en te zoeken naar oplossingen – 
zonder dat zij zich daar bewust van zijn (van Ewijk, H. 2013, p. 33). Deze gedachte 
ligt in het verlengde van Polanyi’s opvattingen over tacit knowledge in verband met 
professionaliteit207. Dit begrip wordt vaak vertaald als onbewuste of impliciete kennis, 
maar het behelst méér dan kennis: het is een innerlijk vermogen dat de waarneming en 
de interpretatie stuurt. Dit is een lichamelijk vermogen dat, zo stelt Polanyi in 
navolging van Kant, het kenvermogen overstijgt en onlosmakelijk verbonden is met 
het mens-zijn208. Zonder dit vermogen kunnen mensen de wereld waarin zij leven niet 
begrijpen en verklaren. Reflectie is belangrijk om erachter te komen hoe frames het 
denken en handelen bepalen. Als het gaat om ontwikkeling van professionaliteit en 
professionele kennis spelen hierbij naast normen ten aanzien van expertise in de 
professionele omgeving (een beroepsgroep of bedrijf) ook morele normen een rol.  

Vakmanschap  
Ook Sennett, een andere denker die in verband met normatieve professionalisering 
veelvuldig wordt aangehaald, verbindt reflectie met een morele horizon. Net als dat 
van Schön sluit Sennetts denken aan bij dat van Dewey, met name waar het gaat over 
het verband tussen het oplossen van en het zoeken naar problemen en het belang van 
gemeenschappelijke leerprocessen. In het begin van zijn boek De ambachtsman (2008) 
schrijft hij “vakmanschap is zonder meer, vanuit een ethisch standpunt, ambigu” 
(Sennett, 2008, p. 19). Hij refereert aan de vakman Oppenheimer die de atoombom 

                                                      
206 Van Ewijk, H. (2013, p. 29) verwijst naar het woord “artistry” dat Schön gebruikt. 
207 Zie van Ewijk, H. 2013, p. 20-27. 
208 Vgl. het Kantiaanse idee van a priori kennis. 
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maakte waarmee de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki werden verwoest, en aan 
de mythe over de doos van Pandora. Wat door de mens gemaakt is kan goede en 
kwade gevolgen hebben. Aan het eind van zijn boek komt hij hierop terug, wanneer 
hij stelt: “de vaardigheden van de vakman mogen dan natuurlijk zijn, ze zijn nooit 
onschuldig” (Sennett, 2008, p. 328). Vakmanschap impliceert voor Sennett dat degene 
die bezig is om met en van materiaal iets te maken, reflecteert op de weerbarstigheid 
van dat materiaal. Hij heeft het in dit verband over “vakmantijd, de langzaam 
verlopende tijd die reflectie mogelijk maakt” (Sennett, 2008, p. 282). Die reflectie 
omvat naast verbeelding over wat er wordt gemaakt ook de context waarin iets wordt 
gemaakt en zo wordt “al doende een oordeel” (Sennett, 2008, p. 329) geveld dat ook 
een ethische dimensie heeft.  

Sennett definieert vakmanschap als “de bekwaamheid om vakkundig iets te maken”; 
het staat voor hem voor “een manier van leven … een duurzame, basale menselijke 
drijfveer, het verlangen om goed werk uit te voeren omwille van het werk zelf” 
(Sennett, 2008, p. 17). Waar professionaliteit en reflectie vaak vooral wordt 
geassocieerd met hoofdwerk, komt bij Sennett ook de relatie tussen hoofd en handen 
(ofwel: tussen geest en lichaam) in beeld. Hij beschrijft de wijze waarop 
ambachtslieden (zoals meubelmakers of architecten of computerprogrammeurs of 
koks), maar ook bijvoorbeeld kunstenaars, musici en dirigenten, steeds weer opnieuw 
dezelfde handelingen verrichten, om deze te perfectioneren en de bewegingen van hun 
lichaam af te stemmen op de weerbarstigheid van het materiaal waarmee ze werken. 
Daarbij ziet hij geen verschil tussen kunst en nijverheid of bijvoorbeeld het opvoeden 
van kinderen: overal zijn technieken voor nodig die mensen kunnen ontwikkelen door 
te oefenen en alle “verbeeldingsvolle processen waardoor we beter worden in dingen, 
zijn te begrijpen” (Sennett, 2008, p. 19)209. Sennett betwist het hiërarchische 
onderscheid dat Hannah Arendt maakte210 tussen de mens als een ‘animal laborans’ 
die blind zou zijn voor de gevolgen van zijn werk omdat hij “gefixeerd [is] op de vraag 
‘Hoe?’” (Sennett, 2008, p. 15) en de mens als een ‘homo faber’ die vraagt 
‘Waarom?’211. Volgens Sennett kan de eerste juist dienst doen als gids van de tweede 
omdat “we tot een humaner materieel bestaan [kunnen] komen als we maar beter 
zouden begrijpen hoe de dingen worden gemaakt” (Sennett, 2008, p. 16). Sennett wil 
af van het onderscheid tussen hoofd- en handwerk want: “Elke goede vakman voert 
een dialoog tussen concrete handelingen en denken; door deze dialoog ontstaan 
geleidelijk aan blijvende gewoonten en deze gewoonten zorgen voor een ritme tussen 
problemen oplossen en problemen ontdekken” (Sennett, 2008, p. 18).  

                                                      
209 In die zin kan iedereen een vakman worden en zouden we dus beter het woord ‘vakmens’ kunnen 
gebruiken; dit concept van vakmanschap past bij alle soorten werk, zelfs vrijwilligerswerk (zie 
bijvoorbeeld van der Vet, 2015). 
210 Voor Arendt staat de ‘homo faber’ hoger dan de ‘animal laborans’. Zij maakte in haar boek The Human 
Condition een driedeling: arbeiden (dit is repetitief en routinematig, het is nodig vanwege de biologische 
behoeften van de mens), maken (dit resulteert in producten die duurzamer zijn dan mensen) en handelen 
(dit is gericht op anderen en vindt plaats tussen mensen, zonder tussenkomst van dingen); zie ook van 
Heijst (2005, pp. 91-92). 
211 Dit is de inzet van Sennetts boek De ambachtsman (2008), de ondertitel luidt namelijk: De mens als maker. 
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Ook het werk in de zorg wordt door Sennett beschouwd als vakmanschap. In deze 
sector is kwalitatief goed werk (“iets goed doen”) altijd meer dan “iets voor elkaar 
krijgen” (Sennett, 2008, p. 56) maar het institutionele kader veroorzaakt hiertussen 
vaak een conflict. Om te illustreren wat hij hiermee bedoelt gebruikt Sennett het 
voorbeeld van de Britse gezondheidszorg, de National Health Service, waar 
‘fordistische’212 hervormingen hebben geleid tot absolute kwaliteitsnormen die 
gepaard gaan met bureaucratische procedures voor de uitvoering en de evaluatie van 
behandelingen en tot een systeem waarin targets moeten worden gehaald213. Hierdoor 
kunnen verpleegkundigen hun werk niet meer goed doen, want “het verpleegvak 
beweegt zich … in een grensgebied tussen problemen oplossen en problemen zoeken; 
de zuster die naar het gebabbel van oude mannen luistert, kan aanwijzingen over hun 
ziekten verzamelen die mogelijk over het hoofd worden gezien door een diagnostische 
controlelijst” (Sennett, 2008, p. 59). Dit voorbeeld maakt duidelijk dat Sennett 
vakmanschap uitdrukkelijk niet associeert met opgelegde normen, maar met reflectie, 
als een “continue wisselwerking … tussen onbewuste kennis en van zichzelf bewust 
bewustzijn; de onbewuste kennis fungeert als anker, het expliciete bewustzijn fungeert 
als kritiek en correctief” (Sennett, 2008, p. 61). In de reflectie spelen ervaringen met 
het materiaal waarmee wordt gewerkt een belangrijke rol. Dat materiaal bestaat voor 
beeldhouwers bijvoorbeeld uit hout en de gereedschappen om het mee te bewerken; 
in de zorg zijn het onder andere de patiënten en cliënten, maar ook het eigen lichaam 
en de eigen persoonlijkheid kunnen worden beschouwd als zulk materiaal, zoals blijkt 
uit de veelgebruikte uitdrukking ‘jezelf als instrument gebruiken’. Ook vanuit dit 
perspectief kan de ethische inzet van Sennetts denken worden geduid. Hij trekt een 
interessante parallel tussen verschillende soorten vakmanschap, die met betrekking tot 
het werken in de zorg en het sociale domein uiterst relevant is. Hij betoogt dat “de 
kunst om fysieke dingen te maken inzicht geeft in de ervaringstechnieken die onze 
omgang met anderen vorm kunnen geven” (Sennett, 2008, p. 322). Want “wie wij zijn 
vloeit rechtstreeks voort uit wat ons lichaam kan” en “de capaciteiten die ons lichaam 
heeft om fysiek dingen vorm te geven, [zijn] dezelfde capaciteiten waar we voor 
sociale relaties gebruik van maken” (Sennett, 2008, p. 323).  

Vakmanschap vraagt in de visie van Sennett om twee soorten reflectie. In de eerste 
plaats is er de reflectie van de individuele vakman, die nadenkt over waar hij mee bezig 
is (het materiaal en de context) en de problemen daarbij expliciet opzoekt om ervan te 
leren. In de tweede plaats is voor de ontwikkeling van vakmanschap ook collectieve 
reflectie van belang, in een gemeenschap van vaklui, zoals een gilde, waarin gezellen 
van meesters het ambacht leren (of in een team waar jonge collega’s leren van ervaren 
collega’s door samen op te werken en verhalen uit te wisselen en door elkaar 
aanwijzingen te geven). Zo’n gemeenschap is belangrijk omdat er gedeelde 
kwaliteitsstandaarden ontstaan en omdat het voorkomt dat expertise asociaal wordt. 
Dit heeft een duidelijke ethische dimensie. Wat hij hiermee bedoelt, legt Sennett uit 
met het voorbeeld van het “Stradivari-syndroom” (Sennett, 2008, p. 279). Dit verwijst 

                                                      
212 Henry Ford voerde in zijn autofabriek een arbeidsverdeling in om te komen tot een zo efficiënt 
mogelijk productieproces. 
213 Het Britse voorbeeld is in Nederland zeer herkenbaar. 
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naar het risico dat expertise als het ware opgepot raakt in één persoon of in een selecte 
groep, bestaande uit personen die zwijgen over waar ze mee bezig zijn. Oorzaken zijn 
onder andere concurrentie en tijdsdruk, waardoor mensen de waarde en het doel van 
hun werk uit het oog verliezen. Daardoor kan ervaringskennis niet worden 
doorgegeven, wordt kritiek onmogelijk en gaan vaardigheden (dus) achteruit in plaats 
van vooruit. In het slechtste geval worden experts zelfs vatbaar voor corruptie214. 
Sennett benadrukt daarom het belang van gezamenlijke reflectie door experts over 
hun normen voor goed werk en het verwoorden hiervan in een taal die ook voor niet-
experts begrijpelijk is.  

Sennett verbindt zijn pleidooi voor de ontwikkeling van vakmanschap aan het eind 
van zijn boek met democratie. Hij stelt: “de capaciteiten waar mensen gebruik van 
maken om vaardigheden te ontwikkelen … zijn wijdverspreid onder mensen en 
beperken zich niet tot een elite” (Sennett, 2008, p. 324) en verwijst daarbij naar de 
pragmatistische opvatting “dat leren goed te werken de basis is voor goed 
burgerschap” (ibidem). De trots van een vakman op zijn werk betreft niet alleen het 
gemaakte product, maar hangt vooral ook samen met de voldoening die de 
ontwikkelde vaardigheid verschaft. In het gemaakte ziet de vakman (en zien andere 
vaklieden) dat hij zich een vaardigheid eigen heeft gemaakt en dat is waar hij trots op 
is; in termen van het denken van Ricœur dat ik in het vorige hoofdstuk behandelde, 
zou gesteld kunnen worden dat vakmanschap leidt tot zelfwaardering en zelfrespect. 
Het ontwikkelen van vakmanschap is dan een vorm van goed leven, met en voor 
anderen; ook in deze zin heeft het dus een ethische betekenis. 

4.3.2 Leren in organisaties  
In de vorige paragraaf werd duidelijk dat normatieve professionalisering niet los staat 
van de praktijk waarin een professional werkzaam is. Reflectie, in en op die praktijk, 
individueel en in het gezelschap van vakbroeders en -zusters, draagt bij aan 
leerprocessen waarin de ontwikkeling van normatieve professionaliteit plaatsvindt. 
Omdat de meeste professionals werken in de praktijk van een organisatie, richt ik mij 
in deze paragraaf op de vraag hoe zulke leerprocessen in organisaties gerealiseerd 
(kunnen) worden. Daarvoor ga ik te rade bij André Wierdsma. Deze (inmiddels 
emeritus) hoogleraar van Business University Nyenrode hield zich bezig met 
theorievorming en projecten op het gebied van management- en 
organisatieontwikkeling. Hij onderzocht wat er nodig is om in de context van 
organisaties, die gekenmerkt wordt door pluriformiteit en steeds veranderende 
omstandigheden, het werk goed te organiseren. Aan zijn visie wordt regelmatig 
gerefereerd in het normatieve professionaliseringsdiscours. Omdat het door hem 
gebruikte begrip co-creatie een cruciale rol speelt in de ontwikkeling van het concept 
‘co-creatie van goede zorg’, bespreek ik in deze paragraaf zijn gedachten uitgebreid. 

                                                      
214 Sennett noemt hier (p. 279) het voorbeeld van een onderzoek dat vanuit het Good Work Project 
gedaan werd naar de normen bij The New York Times in een periode waarin een aantal verslaggevers 
corrupt bleek te zijn. 
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Positioneel en transactioneel organiseren 
Wierdsma ontwikkelde zijn visie op organisatieleren vanuit de constatering dat 
organisaties in deze tijd worden geconfronteerd met pluriformiteit (steeds meer 
verschillende vragen, zowel extern van klanten en stakeholders uit de omgeving als 
intern door diversiteit van werknemers) en steeds veranderende omstandigheden. 
Daardoor neemt de variëteit en de complexiteit van de werkprocessen toe. Hoewel 
Wierdsma onderzoek deed in marktgerichte bedrijven en bij de overheid, is wat hij 
beschrijft zeer herkenbaar in organisaties op het gebied van de zorg en het sociaal 
werk. In dit soort kennisintensieve organisaties is namelijk bij uitstek sprake van 
pluriformiteit en diversiteit en steeds veranderende omstandigheden215. Het zijn 
organisaties waar het herhalen van patronen en het volgen van vaste procedures voor 
veel problemen niet de geschikte oplossing is omdat het te leveren ‘product’216 per 
‘klant’ verschilt. In de zorg en het sociaal werk is sprake van toenemende complexiteit 
en veel veranderingen, mede ten gevolge van maatschappelijke ontwikkelingen zoals 
de invoering van nieuwe wetten, andere bekostigingsregels, marktwerking, transities en 
de invoering van wijkteams. Ook intern in organisaties moeten er aanpassingen van 
het handelen plaatsvinden, onder andere door bezuinigingen, bureaucratisering en 
veranderende wensen en eisen van patiënten en cliënten (Hartman, 2011; Hortulanus, 
2011; van Heijst, 2005).  

Om met complexiteit en variëteit om te kunnen gaan voldoet de traditionele wijze van 
organiseren, waarbij standaarden en procedures worden ingezet om de werkprocessen 
te beheersen, vaak niet meer: “meer van hetzelfde werkt niet” (Wierdsma, 1999, p. 21). 
Deze traditionele manier van organiseren karakteriseert Wierdsma als ‘positioneel 
organiseren’, omdat het accent ligt op een hiërarchische ordening van posities van 
individuen in de organisatie. Bij elke positie horen specifieke verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden en een bepaald gedrag; zo ontstaat bijvoorbeeld ook de scheiding 
tussen denkers en doeners. Het is bedoeld om een zo overzichtelijk mogelijk 
gestandaardiseerd geheel te krijgen. Hierbij past het in de bedrijfskunde bekende beeld 
van de organisatie als een machine (van Es, 2008, pp. 112-114). Dit type organiseren is 
gebaseerd op een aantal vooronderstellingen: dat er consensus is over de doelen van 
de organisatie; dat het gedrag van actoren in de organisatie rationeel is en niet 
beïnvloed wordt door emoties en ambiguïteit; dat de organisatie stabiel (of ‘tijdloos’) is 
en dat het gedrag van de uitvoerende medewerkers programmeerbaar is (Wierdsma, 
1999, pp. 26-28). Maar Wierdsma stelt dat deze vooronderstellingen abstracte illusies 
zijn. Volgens hem past de metafoor van een puzzel veel beter bij organisaties dan die 
van een machine, omdat organisaties worden geconstrueerd (en steeds opnieuw 

                                                      
215 “Het is duidelijk dat het adequaat reageren op voortdurend veranderende wettelijke kaders, het 
vergroten of juist terugbrengen van productievolumes, het staande blijven in de toenemende 
concurrentiedruk en het tevreden houden van toezichthouders en consumenten, veel inventiviteit, energie 
en uithoudingsvermogen vraagt van bestuurders en managers in zorg en welzijn” (Kunneman, 2012, p. 9). 
216 Ik zet dit woord tussen aanhalingstekens omdat het weliswaar past bij de managementtaal van de 
organisatiekunde, maar eigenlijk werd in de voorgaande hoofdstukken natuurlijk al duidelijk dat zorg en 
ondersteuning geen producten zijn (op zijn hoogst diensten) en beter worden aangeduid als proces of 
praktijk.  



148 

worden gerealiseerd) door interactie van de betrokken actoren. Iedereen kent een 
eigen betekenis toe aan regels, procedures en gebeurtenissen.  

Tegenover positioneel organiseren zet Wierdsma ‘transactioneel organiseren’. Dit 
biedt volgens hem wél de mogelijkheid om te kunnen omgaan met de toenemende 
onvoorspelbaarheid en variëteit in de context van organisaties. Transacties staan 
centraal. “Transacties worden gerealiseerd door partijen die samen iets willen … [en] 
zijn in die zin resultaten van een proces van co-creatie” (Wierdsma, 1999, p. 31). 
Daarbij is de waardering van “de ontvangende partner” (ibidem) van essentieel belang: 
die bepaalt welke betekenis de transactie (ofwel: het product of de dienst) voor hem of 
haar heeft. Het resultaat (de inhoud) en de wijze waarop de transactie gerealiseerd 
wordt (het proces) zijn “twee zijden van dezelfde medaille” (ibidem). Wat Wierdsma 
schrijft over co-creatie in het bedrijfsleven is op het gebied van de zorg en het sociaal 
werk zo mogelijk nog herkenbaarder: bij het bepalen van kwaliteit van zorg is 
uiteindelijk ook altijd het oordeel van patiënten en cliënten (en hun naasten) 
doorslaggevend217. Omdat transacties momentopnamen zijn, is steeds opnieuw 
bijstelling van handelen nodig. Daarom moet er in het organiseerproces ruimte zijn 
voor verandering en de mogelijkheid om te reflecteren op en (mede daardoor) te leren 
van het handelen. Zo ontstaat in de relaties tussen actoren (medewerkers en managers 
in organisaties) persoonsgebonden “relatiespecifieke” (Wierdsma, 1999, p. 32) kennis 
die bijdraagt aan de kwaliteit van die relaties en aan de kwaliteit van de transacties218.  

Transactioneel organiseren gaat uit van een ander perspectief op de organisatiecontext 
dan positioneel organiseren: bij positioneel organiseren gaat het om “de productie van 
de organisatie”219, bij transactioneel organiseren om de organisatie van de productie 
(Wierdsma, 1999, p. 88). In het schema op de volgende bladzijde zijn de belangrijkste 
verschillen tussen beide manieren van organiseren benoemd.  

  

                                                      
217 Volgens van Dartel zouden professionele zorgverleners zich moeten laten leiden “door het oordeel 
van hun patiënten. Die hebben vanuit hun perspectief te oordelen over de vraag of het voorgestelde 
handelen ook voor hen het goede is” (van Dartel, 2012, p. 39). 
218 Hoewel Wierdsma nergens refereert aan Dewey, doet de manier waarop hij kennis verbindt aan 
transacties denken aan Deweys transactionele kennistheorie (kennis ontstaat door ervaring en ervaring 
vindt plaats in transacties van levende organismen met hun omgeving) zie Biesta (2005). 
219 D.w.z. “het realiseren van condities waarbinnen de organisatie van de productie plaats kan vinden” 
(Wierdsma, 1999, p. 30), bijvoorbeeld “afspraken over de verdeling van bevoegdheden, de creatie van 
informatiesystemen en de platformen voor overleg” (Wierdsma, 1999, p. 88). 
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Positioneel organiseren Transactioneel organiseren 
“meer van hetzelfde” “ruimte voor het andere” 

Controle en beheersing Ondersteuning en relaties  

Subject-object scheiding Verwevenheid van subject en object 

Relaties zijn betekenisloos Relaties zijn essentieel 

Contextvrije tijdloze kennis Contextgebonden zich ontwikkelende kennis  

Standaardisering → reduceren van variëteit Multiversum-perspectief 

Interne oriëntatie  Externe oriëntatie 

Streven naar stabiliteit Continue verandering 

Veranderen = overgang tussen twee stabiele 
situaties 

Verandering = een continu proces 

Hiërarchie  Dynamisch netwerk 

Ontwerpen van systemen, structuren Afwisseling van denken en doen 

Programmeerbaar gedrag Spontaan gedrag 

Grenzen als afbakening tussen domeinen en 
actoren 

Interactie op grenzen, grens als verbinding 
tussen actoren 

Waardevol = conform de standaarden Waardering ontstaat bij de ontvanger 

Leren = vergroten van inhoudelijke kennis Leren = procesverbetering en omgaan met 
tijdelijkheid 

 

Regelmaatkennis en maatregelkennis 
In het transactionele organiseerperspectief is leren heel belangrijk, omdat bij elke 
transactie de interactie tussen de actoren wezenlijk is voor de kwaliteit van het proces 
en de inhoud. De actoren moeten zich dus steeds aanpassen aan de context en dat 
vraagt steeds weer om andere kennis. Daarom is leren een continu proces, dat het 
individuele niveau overstijgt, waarbij ervaringen van de betrokken actoren en reflectie 
hierop een grote rol spelen. De gedachten van Wierdsma over collectief leren in 
organisaties, en over hoe dat te organiseren, zijn gebaseerd op het sociaal 
constructionisme. Het uitgangspunt is dat mensen door middel van taal betekenis 
geven aan de werkelijkheid in een gezamenlijk proces, waarbij zij zowel de interactie 
als hun geheugen gebruiken. In en door deze betekeniscreatie leren mensen en wordt 
kennis ontwikkeld. 

Wierdsma onderscheidt qua intensiteit verschillende soorten leerprocessen: 

 Enkelslag leren bestaat uit leren op het niveau van regels en is gericht op 
verbetering van werkprocessen. Het past bij positioneel organiseren omdat bij 
dit leren de contextgevoeligheid laag is en de codificatie hoog. Het gaat hierbij 
om het (aan)leren van regels en nieuwe regels (bijvoorbeeld protocollen en 
procedures voor het handelen). Verschillen tussen actoren spelen bij dit leren 
nauwelijks tot geen rol want iedereen kan de regels leren. De inzichten en 
opvattingen die achter de regels liggen staan niet ter discussie en het beeld van 
de organisatie blijft intact. Dit leren gaat over het hoe, niet over het waarom. 

 Bij dubbelslag leren gaat het om verandering van regels op basis van nieuwe 
inzichten. Het leren vindt plaats op inzichtniveau en heeft te maken met 
waarom-vragen (wat moet en mag en waarom moet of mag dat). Er is minder 
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codificatie en er is meer contextgevoeligheid. Doordat bestaande 
handelwijzen en inzichten ter discussie worden gesteld roept dit leren vaak 
onzekerheid en weerstand op. 

 Drieslag leren is bedoeld om organisaties te ontwikkelen: om verder te komen 
door het veranderen van principes die ten grondslag liggen aan het handelen 
van de actoren. Het vindt plaats wanneer de essentiële principes en de 
gezamenlijk waarden waarop een organisatie gebaseerd is ter discussie staan. 
Bij de communicatie in dit soort collectieve leerprocessen is vrijwel geen 
sprake van codificatie en de contextgevoeligheid is hoog. Er staan vragen 
centraal als “wat voor organisatie willen we zijn, welke bijdrage willen we 
leveren, welke rol willen we spelen en welke waarden achten we van belang?” 
(Wierdsma & Swieringa, 2011, p. 79). 

In het verlengde van deze verschillende soorten leerprocessen onderscheidt Wierdsma 
ook twee soorten kennis. Het eerste soort kennis past binnen de logisch-
positivistische wetenschapsopvatting. Het idee is dat onderzoek leidt tot kennis van 
patronen en regelmaat in de werkelijkheid en dat die kennis kan worden geformuleerd 
in wetten en regels (‘de waarheid’). Kennis wordt hier beschouwd als iets dat vrij van 
de context wordt ontwikkeld en gebruikt. Er is een duidelijk onderscheid tussen het 
onderzoekende subject en het object dat onderzocht wordt. De manier van denken is 
rationalistisch en reductionistisch; het gaat er van uit dat de wereld maakbaar is. 
Wierdsma noemt dit regelmaatkennis. Het tweede soort kennis staat niet lijnrecht 
tegenover regelmaatkennis maar het vult deze aan zodat omgaan met diversiteit 
mogelijk is. Het is gericht op variëteitshantering in plaats van op variëteitsreductie. 
Wierdsma noemt dit soort kennis maatregelkennis. Het verschil met regelmaatkennis 
is dat de onderzoeker speler is in plaats van toeschouwer: er is dus geen subject-
object-scheiding maar alle actoren dragen bij aan ontwikkeling van kennis. Daarbij 
wordt de context serieus genomen en verschillen tussen de actoren worden 
gerespecteerd. Maatregelkennis wordt geconstrueerd in de relatie tussen actoren 
tijdens het handelen. Er worden geen protocollen ontwikkeld maar maatregelen om 
situaties te verbeteren. Uitgangspunt is dat een maatregel beter is “als deze resulteert 
in een situatie die door alle betrokken actoren als beter wordt beschouwd in 
vergelijking met de uitgangssituatie” (Wierdsma, 1999, p. 82).  

Regelmaatkennis past bij positioneel organiseren, maar het “komt aan de grenzen van 
de eigen mogelijkheden als de mate van variëteit die moet worden opgevangen 
toeneemt” (Wierdsma, 1999, p. 84). Regelmaatkennis (die vastgelegd is in richtlijnen, 
protocollen, wetten en codes) beperkt namelijk de handelingsalternatieven van 
professionals. Maatregelkennis vergroot deze juist, omdat maatregelen tot stand 
komen in aansluiting op concrete omstandigheden in een proces waarbij alle actoren 
betrokken zijn en bijgesteld kunnen worden tijdens de uitvoering. Daarom past 
maatregelkennis bij transactioneel organiseren. In dit verband is het belangrijk op te 
merken dat Wierdsma organisaties beschouwt als sociale systemen die alleen 
levensvatbaar zijn als ze zowel kunnen omgaan met interne variëteit alsook weten in te 
spelen op externe variëteit: ze moeten dus rekening houden met “de diversiteit van 
vragen en eisen van klanten en andere belanghebbenden” (Wierdsma, 1999, p. 87). In 
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het continue leerproces dat hiervoor nodig is vindt afstemming plaats van het 
handelen in de relaties tussen betrokken actoren. Daarbij speelt macht, er ontstaan 
spelregels en er ontwikkelt zich een eigen dynamiek. Het kan resulteren in een 
organisatiestrategie die Wierdsma kenmerkt als meer van hetzelfde, waarin betekenissen 
“gestold raken” en men zich er niet meer van bewust is dat “betekenis het resultaat is 
van een communicatieproces tussen actoren” (Wierdsma, 1999, p. 101). De 
communicatie “gaat als het ware een eigen leven leiden … relatief onafhankelijk van 
de mensen die communiceren” (Wierdsma, 1999, p. 105). Een belangrijke oorzaak 
hiervan is de veronderstelling dat actoren, “als ze met de ander van positie zouden 
wisselen … in staat zijn de werkelijkheid vanuit zijn/haar perspectief te zien” en “dat 
bij deze positiewisseling de eigen unieke geschiedenis niet relevant is voor het 
waarnemen van betekenissen die we nodig hebben in het dagelijks handelen” (ibidem). 
Dit gebeurt in het positioneel organiseren. Bij transactioneel organiseren daarentegen 
is het uitgangspunt dat betekenis geconstrueerd wordt in een gezamenlijk proces 
tussen actoren en (daarom) steeds anders kan zijn, afhankelijk van de wijze waarop 
woorden en teksten worden begrepen door gebruikers en ontvangers in de context220. 
Het maken van betekenis in organisaties is een voorwaarde om samen verder te 
kunnen. Wierdsma ontleent dit inzicht aan Weick, die stelde dat ‘sensemaking’ in 
organisaties nodig is voor ordening van complexiteit, ontwikkeling van identiteit en 
het omgaan met ambiguïteit (zie ook Weick, Sutcliffe, & Obstfeld, 2005). 
Communicatie speelt daarbij een essentiële rol. Die communicatie wordt in 
organisaties beïnvloed door de mate waarin er sprake is van betekenisverstrengeling en 
relationele verstrengeling. Wierdsma gebruikt hierbij de metafoor van een weefsel 
(Wierdsma, 1999, p. 108), dat fijnmazig of grofmazig kan zijn (en alle vormen 
daartussen)221. Wanneer de betrokken actoren dicht op elkaar zitten (fijnmazig 
weefsel), elkaar goed kennen, overeenstemmen qua opvattingen en veel met elkaar 
delen, is zowel de betekenisverstrengeling als de relationele verstrengeling groot. In 
deze context222 is weinig codificatie nodig omdat iedereen uitgaat van dezelfde 
principes. De interne variëteit is klein. Het risico bestaat dat dit het vermogen om 
externe variëteit op te vangen vermindert. Ook kan de betekenisvolheid van het 
systeem (de organisatie) afnemen voor actoren omdat zij hun eigen identiteit niet meer 
terugzien in de identiteit van de organisatie (Wierdsma, 1999, p. 125). Wanneer er 
echter meer afstand is tussen de betrokken actoren (grofmazig weefsel) en hun 
opvattingen verschillen, zijn er minder gedeelde inzichten en moet de mate van 
codificatie hoger zijn: er zijn regels nodig omdat mensen verschillende betekenissen 
hechten aan woorden en handelingen. In organisaties zijn daarom op en tussen alle 
niveaus dialoogplatformen nodig waar uitwisseling plaatsvindt van (en onderhandeld 
kan worden over) bestaande betekenissen, zodat de fijnmazigheid van de weefsels van 
relaties en betekenissen kan worden afgestemd op de mate van op te vangen (interne 
en externe) variëteit. Wierdsma beschouwt “de competentie om met elkaar in staat te 

                                                      
220 Wiersdma gebruikt hier het woord con-tekst (Wierdsma, 1999, pp. 103-104). 
221 Deze beeldspraak wordt ook door Kessels (1997) gebruikt in verband met leerprocessen: volgens 
Kessels is fijnmazig denken cruciaal voor leerprocessen waarin ook subtiele betekenissen blijven hangen. 
222 Overigens is ook in verband met het woord context de metafoor passend: texture = weefsel. 
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zijn bestaande betekenissen te de- en reconstrueren” (Wierdsma, 1999, p. 127) als 
collectief leren. 

De door Wierdsma gesignaleerde, bij veel mensen levende veronderstelling dat ze 
hetzelfde zien als anderen is vaak een complicerende factor bij samenwerking in 
organisaties, ook op het gebied van de zorg en het sociaal werk. Veel mensen gaan er 
van uit dat zij in staat zijn de werkelijkheid vanuit het perspectief van een ander te 
zien. Zij vergeten dat de eigen unieke geschiedenis van mensen een rol speelt bij 
waarneming en betekenisgeving. Maar Wierdsma stelt dat “wij geen directe en 
onmiddellijke toegang hebben tot elkaars waarnemingen” (Wierdsma, 1999, p. 105)223. 
Deze opmerking doet denken aan de opvatting van Tronto over de 
onuitwisselbaarheid (zie § 2.2.1) en die van Ricœur over onvervangbaarheid van 
mensen (§ 3.4.2). Tronto verbindt anders-zijn met de fundamentele complexiteit van 
het menselijk leven en samenleven; zij wijst op soortgelijke problemen als Wierdsma 
hier doet in verband met de complexiteit op het gebied van het menselijk 
samenwerken in positioneel georganiseerde organisaties. Ricœur verbindt anders-zijn 
met de wederkerigheid en de zorg die bijdraagt aan ontwikkeling van identiteit; zijn 
visie past bij wat Wierdsma schrijft over gezamenlijke betekenisgeving in 
transactioneel georganiseerde organisaties. 

De plek der moeite 
Wierdsma stelt dat het niet goed is voor het werk en de samenwerking in organisaties 
om ervan uit te gaan dat er één actor is die de beste regelmaatkennis heeft, en dat die 
kennis (daarom) moet worden opgelegd aan alle andere actoren. Want de kennis die 
nodig is voor het handelen in organisaties (c.q. voor het kunnen verrichten van 
transacties) ontstaat volgens hem door interactie tussen ervaringen, emoties en denken 
van alle betrokken actoren. Hij noemt dit collectieve competentieverhoging. Dit 
omvat weliswaar individueel leren, maar het heeft tegelijkertijd ook een sociale 
dimensie. Als het gaat om leren in organisaties is het belangrijkste criterium bij het 
bepalen of actoren hebben geleerd daarom gelegen in het antwoord op de vraag of zij 
in staat zijn om te gaan met “verschillen in opvattingen, waarden, gewenste snelheid 
van veranderingen en oplossingsvoorstellen” (Wierdsma, 1999, pp. 128-129). Deze 
competentie toont zich in de context, wanneer blijkt dat actoren in staat zijn “om 
bestaande inzichten en principes ter discussie te stellen in het licht van de 
problematiek waarmee [zij] geconfronteerd worden” (Wierdsma, 1999, p. 129). Om bij 
te kunnen dragen aan collectieve competentieverhoging moet een leer- of 
opleidingscontext volgens Wierdsma voldoen aan drie randvoorwaarden: er moet 
aandacht zijn voor taal, er moet rekening worden gehouden met het feit dat actoren 
geneigd zijn spanning te vermijden en er moet aandacht zijn voor de relationele 
kwaliteit.  

Taal maakt communicatie tussen actoren mogelijk en is nodig om bestaande inzichten 
en principes bespreekbaar te maken. In en door taal geven mensen betekenis aan de 
werkelijkheid. Taal kan gezien worden “als een ordeningsresultaat dat ontstaat uit 

                                                      
223 Wierdsma citeert hier van Twist (1994, p. 69). 
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ordeningsbehoefte” (Wierdsma, 1999, p. 129). Taal heeft tegelijkertijd een in- en 
uitsluitende werking, want als een actor serieus genomen wil worden door anderen 
dan moeten zijn uitspraken binnen het geaccepteerde kader (het waarheidsvertoog224) 
blijven. Maar voor collectieve competentieontwikkeling in organisaties is het nodig dat 
actoren zich er altijd bewust van zijn dat buiten het geaccepteerde kader ook andere 
waarheden kunnen bestaan (ofwel: dat de visie van anderen ook kan kloppen)225. Dit 
betekent dat actoren in organisaties ook de uitsluitende werking van taal moeten 
erkennen (en herkennen) en in staat moeten zijn om te zorgen voor “maatregelen en 
contexten” (Wierdsma, 1999, p. 130) om hiermee om te gaan. 

Taal ontstaat uit de menselijke behoefte aan ordening. Die behoefte kan voortkomen 
uit een gedeelde ambitie of uit een probleem dat mensen ervaren. Omdat er altijd een 
spanning is tussen de ordeningsbehoefte en het ordeningsresultaat (het besluit of de 
oplossing), noemt Wierdsma het spanningsveld waar actoren – met een diversiteit aan 
ervaringen, emoties en denken – samen betekenis geven aan de werkelijkheid door 
middel van taal in een proces van uitwisselen en onderhandelen “de plek der moeite” 
(Wierdsma, 1999, p. 130)226. Mensen zijn geneigd om deze plek te mijden vanwege 
hun ordenings-onvermogen: ze kunnen niet goed omgaan met de spanning tussen 
ordeningsbehoefte en ordeningsresultaat. Het is voor veel mensen lastig om hun eigen 
standpunt los te laten, het kost tijd en moeite om een ander te begrijpen. In de praktijk 
leidt dat er vaak toe dat een ordeningsresultaat (dat wil zeggen een besluit of een 
oplossing voor een concreet probleem) wordt vastgesteld en vervolgens 
veralgemeniseert, losraakt van de context en verwordt tot regelmaatkennis. Wanneer 
dit gebeurt accepteert men de gegeven definitie van de werkelijkheid en verlaat men de 
dialoog op de plek der moeite. Maar omdat dit dan beschouwd gaat worden als de 
waarheid krijgt het een uitsluitende werking. Het leidt tot disciplinering227: individuen 
passen zich aan en voegen zich in het heersende paradigma. Ze richten zich op 
collectieve kwaliteitscriteria en daardoor neemt de constructieve kwaliteit van de 
samenwerking af: er is geen ruimte meer voor variëteit en wat eens keuzen waren zijn 
vanzelfsprekendheden geworden. De dialoog tussen de betrokken actoren “verdunt” 
en de interactie wordt door enkele mensen gedomineerd of raakt zelfs geblokkeerd 
(Wierdsma, 1999, p. 133). Om dit te voorkomen, moet men teruggaan naar de plek 
der moeite en steeds opnieuw bereid zijn om de bestaande werkelijkheid ter discussie 
te stellen. 

Het probleem is volgens Wierdsma dat in organisaties meestal vooral aandacht is voor 
de mate van overeenstemming over de inhoud van ordeningsresultaten: daar wordt de 

                                                      
224 Wierdsma verwijst hier naar Foucault. 
225 Wat Wierdsma hier opmerkt gebeurt ook op het gebied van de zorg en het sociaal werk wanneer 
binnen een beroepsgroep vakjargon wordt gebruikt dat door collega’s met een andere achtergrond niet 
wordt begrepen of zelfs misverstaan. Zo bleek bijvoorbeeld tijdens de plenaire discussie na afloop van de 
2e Els Borstlezing (Den Haag, 27 november 2014) in een woordenwisseling tussen een maatschappelijk 
werker en Giel Hutschemaekers dat een arts iets anders verstaat onder ‘herstel’ dan een begeleider van 
cliënten met een chronische psychiatrische ziekte. 
226 Wierdsma ontleent het idee van ‘de plek der moeite’ als ‘het spanningsveld tussen ordeningsbehoefte 
en ordeningsresultaat’ aan Kooistra (1988).  
227 Ook deze term ontleent Wiersdma aan Foucault. 
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kwaliteit van een besluit aan afgemeten. Ofwel: als alle neuzen één kant op staan, dan 
is het goed. Maar meestal wordt voorbijgegaan aan de kwaliteit van het 
interactieproces dat aan het ordeningsresultaat (het besluit, de regel) vooraf gaat. 
Terwijl juist dit een wezenlijk element is van de kwaliteit van samenwerking in 
organisaties. “Continuïteit van verschil” (Wierdsma, 1999, p. 134) zou het 
uitgangspunt moeten zijn. Dat betekent dat er doorgaande interactie tussen actoren 
moet zijn en een “ethische ruimte … waarin interactieprocessen principieel open 
blijven voor toegang van een derde” (ibidem; cursivering van Wierdsma). Daarmee 
bedoelt hij dat er altijd ruimte moet zijn voor zijn voor andere meningen of andere 
mensen in het proces waarin men met elkaar de werkelijkheid definieert waarop 
inhoudelijke keuzen worden gebaseerd. Dit is belangrijk omdat de werkelijkheid 
meervoudig is. Wierdsma verwijst hier naar de biologen Maturana en Varela. Zij 
stelden dat levende systemen niet kunnen co-existeren wanneer zij het bestaan van 
andere systemen ontkennen; dit impliceert dat erkend moet worden dat de zekerheid 
van een ander even legitiem en geldig kan zijn228. Wanneer een ordeningsresultaat 
gestold raakt, dreigen actoren buitengesloten te worden. Het interactieproces heeft 
dan een lage constructieve kwaliteit. Deze opvatting leidt tot de overtuiging dat men in 
organisaties niet meer naar waarheid moet streven want dan “is steeds het risico dat 
actoren zich gaan identificeren met de waarheid” en dat er een hiërarchie ontstaat 
“tussen de veelweters en de weinigweters” (Wierdsma, 1999, p. 135; cursivering van 
Wierdsma). Als er sprake is van een sterke waarheidsoriëntatie in organisaties, zullen 
actoren volgens Wierdsma veel tijd en energie steken in het bereiken van 
overeenstemming, waardoor het handelen wordt uitgesteld. Daarom pleit hij voor 
TWO: “Tijdelijke Werkbare Overeenstemming” (ibidem; zie ook Wierdsma & 
Swieringa, 2011, p. 129 en Karssing & van Dartel, 2014, p. 269229) in plaats van 
waarheid als resultaat van de onderhandeling op de plek der moeite. Dit maakt dat de 
interactie doorgaat en schept ruimte voor variëteit. De overeenstemming moet 
werkbaar zijn want anders kunnen de betrokken actoren niet handelen. De 
overeenstemming moet tijdelijk zijn want dan kunnen de betrokken actoren er steeds 
op terugkomen. Werken op basis van tijdelijk werkbare overeenstemming impliceert 
dat men zich bewust is van de contextgebondenheid van kennis en inhoudelijke 
discontinuïteit accepteert. Het werkt alleen wanneer de actoren continu bereid zijn om 
te onderhandelen (Wierdsma, 1999, p. 136).  

Voor organisaties betekent dit dus dat er bewust een plek der moeite, of een 
“conversatieruimte”  (Wierdsma, 1999, p. 137) moet worden gecreëerd, waar actoren 
elkaar kunnen consulteren om te komen tot tijdelijke werkbare overeenstemmingen. 
Dit is de plek waar collectief leren plaatsvindt. Het vraagt niet alleen om facilitering in 
de zin van ruimte en tijd en toegang voor alle actoren, maar ook moet er worden 

                                                      
228 “Wanneer we ervan doordrongen zijn dat onze wereld noodzakelijkerwijs een wereld is die we samen 
met anderen tot stand brengen, kunnen we ons in een conflictsituatie met iemand met wie we willen 
coëxisteren niet meer blijven beroepen op onze eigen absolute waarheid. Dat zou immers een ontkenning 
zijn van de ander. Coëxistentie met anderen vereist het besef dat de zekerheid van de ander – hoe 
verwerpelijk die in mijn ogen misschien ook lijkt – even legitiem en geldig is als de mijne.” (Maturana & 
Varela, 1988, p. 196 geciteerd door Wierdsma, 1999, p. 134). 
229 In latere publicaties is de e achter Tijdelijke weggehaald. 



155 

gezorgd voor begeleiding (bijvoorbeeld door het inzetten van een externe derde die als 
gespreksleider fungeert) op het gebied van de relationele dynamiek. Er moet namelijk 
geen debat ontstaan want dan vindt er een machtsstrijd plaats230 en wordt het resultaat 
beschouwd als een verbetering van de inhoudelijke oplossing; men verwacht dan “dat 
actoren hun individuele oplossing inleveren ten gunste van de ontwikkelde beste 
oplossing” (Wierdsma, 1999, p. 147). Wierdsma contrasteert het debat niet met 
dialoog maar met consultatie (Wierdsma, 1999, p. 151). In een debat wordt variëteit 
miskend, tijdens de consultatie op de plek der moeite wordt variëteit juist erkend; in 
debat is de zelfcensuur hoog, bij consultatie laag; in debat zijn de leermogelijkheden 
gering terwijl ze bij consultatie groot zijn. Dit alles heeft gevolgen voor de mate waarin 
de betrokken actoren resultaten van de onderhandeling in de uitvoering van hun werk 
terug (kunnen) laten komen. Ook voor het op gang brengen van een 
bewustwordingsproces kan het nodig zijn een externe derde in te schakelen als 
begeleider voor het consultatieproces op de plek der moeite. Om te kunnen komen 
tot drieslagleren, moeten actoren zowel een binnenstaander- als een 
buitenstaanderperspectief kunnen (en mogen) innemen. Het bevragen van 
vanzelfsprekendheden en principes vraagt namelijk om het begrip van iemand die de 
organisatie van binnenuit kent maar ook om de kritische blik van een buitenstaander. 
Verder is het belangrijk dat alle actoren uitgenodigd worden om hun actorschap op te 
nemen: iedereen moet meedoen want “als een actor [in collectieve leerprocessen] geen 
onderdeel van de oplossing wil zijn, is hij een onderdeel van het probleem” 
(Wierdsma, 1999, p. 193): een actor maakt zichzelf volgens Wierdsma machteloos 
wanneer hij zijn eigen actorschap miskent. 

In het verlengde van bovenbeschreven inzichten stelt Wierdsma een Methodiek voor 
Collectieve Competentieverhoging (MCC) voor. Daarmee kan in organisaties een 
conversatieruimte beschikbaar worden gesteld waar actoren kunnen reflecteren op 
kernthema’s van de organisatie, op gegroeide patronen in de betekenisgeving en op 
“het uitsluitende karakter van gehanteerde betekenissen” en kunnen spreken over “de 
regels, inzichten en principes die ten grondslag liggen aan het organiseerproces” 
(Wierdsma, 1999, p. 168). MCC moet worden georganiseerd rondom een vraagstuk 
dat moeilijk oplosbaar lijkt; de deelnemersgroep moet de bestaande interne variëteit 
weerspiegelen; er moeten voorzieningen worden gerealiseerd om de levensvatbaarheid 
te waarborgen; de gebruikte werkvormen moeten uitgaan van het actorschap van de 
deelnemers en geschikt zijn om variëteit zichtbaar te maken; er moeten voorzieningen 
komen die het mogelijk maken om nieuwe betekenissen te ontwikkelen; er moeten 
ook voorzieningen komen die het mogelijk maken om de constructieve kwaliteit van 
de ontwikkelde betekenissen te behouden (dus er moet voorkomen worden dat 
betekenissen worden vastgelegd en als uitsluitende waarheid gaan functioneren); er 
moeten interventies worden ontwikkeld waardoor actoren op (en tussen) 
opeenvolgende niveaus in de organisatie van perspectief kunnen wisselen zodat zowel 
de inhoud van het vraagstuk in beeld komt als de manier waarop betrokkenen op 

                                                      
230 Een debat is “een krachtmeting van inzichten” (Wierdsma, 2005, p. 148). 
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verschillende niveaus dit construeren; er moeten interventies zijn om de relationele 
kwaliteit van de interactie te bewaken (Wierdsma, 1999, p. 169). 

Wierdsma maakt duidelijk dat de wijze waarop een organisatie organiseert dat een 
resultaat (c.q. een transactie) gerealiseerd kan worden medebepalend is voor dat 
resultaat. In verband met de ethische vragen die men zich stelt in zorgorganisaties en 
het sociaal werk, volgt uit zijn visie dus dat het niet voldoende is om regels en 
aanwijzingen te geven voor wat professionals doen op het microniveau. Ook de wijze 
waarop het werk wordt georganiseerd (op het meso en het macroniveau) is van 
wezenlijk belang. Maar “Toch hebben nog maar weinigen … de organisatie van de 
zorg zelf als onderwerp van ethiekonderzoek ontdekt. Het inzicht dat goede zorg 
alleen gegeven kan worden als die zorg ook goed georganiseerd is, lijkt maar langzaam 
door te dringen” (Hilhorst, 2010, p. 185).  

4.3.3 Modus-drie kennis 
Door reflectie, in leerprocessen die plaatsvinden in concrete praktijken, ontstaat 
kennis. Dit is een ander soort kennisproductie dan de wetenschappelijke, die gericht is 
op universeel geldige kennis. Om het verschil tussen diverse soorten kennisproductie 
duidelijk te maken, introduceerde Kunneman in verband met normatieve 
professionalisering het idee van modus-drie kennis (Kunneman, 2005, 2007). Dit 
concept sluit aan op het onderscheid dat Gibbons en Nowotny al eerder maakten 
tussen modus-één en modus-twee kennis. Modus-één kennis betreft de 
wetenschappelijke gerichtheid op universeel geldige wetmatigheden. Kenmerkend 
voor deze vorm van kennisproductie is dat binnen de wetenschappelijke gemeenschap 
wordt vastgesteld wat er onderzocht dient te worden, dat het doel universeel geldige 
kennis is, dat het monodisciplinair georiënteerd is, gebonden aan begrippen en 
vooronderstellingen uit een specifiek domein en dat er een “verticale en 
ondemocratische verhouding tot de omgeving” (Kunneman, 2005, p. 113) is. Modus-
twee kennis zoekt geen universele wetmatigheden maar is gericht op het ontwikkelen 
van adequate oplossingen voor problemen in een specifieke context231. Praktische 
vragen zijn het uitgangspunt. Deze kennisproductie heeft zich ontwikkeld vanuit 
modus-één, maar maakt gebruik van kennis uit verschillende wetenschapsgebieden: 
het is inter- en transdisciplinair. Bovendien zijn naast leden uit de wetenschappelijke 
gemeenschap bij het ontwikkelen van modus-twee kennis ook andere stakeholders, 
zoals opdrachtgevers of burgers, betrokken (bijvoorbeeld bij de beoordeling van de 
kwaliteit van het onderzoek). Het gaat bij modus-twee kennis niet zozeer om het 
toepassen van modus-één kennis als wel om het productief maken daarvan met het 
oog op de ontwikkeling van nieuwe, praktijkgerichte, kennis. De ontwikkeling en 
verbreiding van modus-twee kennis wordt beïnvloed door economische, politieke en 
maatschappelijke krachtenvelden. Op de achtergrond spelen daarbij altijd waarden en 
vragen naar de zin van de kennisproductie mee. Voor deze morele en existentiële 
vragen (en voor de antwoorden op die vragen) is echter binnen het wetenschappelijke 

                                                      
231 Op medisch gebied wordt het onderscheid tussen modus-één en modus-twee kennis duidelijk in het 
verschil tussen nosologisch (volgens de ziekteleer) en klinisch (aan het bed van de patiënt) redeneren (zie 
Gracia, 2003). 
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perspectief – ook dat van modus-twee, want dit is gebaseerd op de uitgangspunten 
van modus-één – geen ruimte. Hooguit komen waarden en zingevingsvragen “aan bod 
vanuit het oogpunt van beheersing en controle” (Kunneman, 2005, p. 116). Men 
probeert ze om te vormen tot problemen die technisch op te lossen zijn met een 
protocol of ze worden “gereduceerd tot een zaak van individuele keuze en 
persoonlijke verantwoordelijkheid” (Kunneman, 2005, p. 132) en daarom vaak als 
‘bias’ opzij gezet. Toch spelen ze een rol bij de keuzen die worden gemaakt in het 
proces van kennisproductie. Dat begint al bij de normen en waarden op basis waarvan 
sommige onderzoeksvoorstellen wel subsidie krijgen232 en andere niet. Daarbij wordt 
een oordeel geveld over (onder andere) de maatschappelijke c.q. politieke relevantie 
van onderzoeksthema’s, de voorgestelde aanpak, de inhoud van eerdere publicaties 
van de onderzoekers. Altijd heeft de waardering ook een morele of een ethische 
dimensie, maar deze wordt meestal niet expliciet gemaakt. Ofwel omdat men zich er 
niet van bewust is, ofwel omdat men uitgaat van de gedachte dat deze dimensie 
subjectief is en er dus met het oog op wetenschappelijkheid niet toe doet.  

In modus-drie kennis worden “de existentieel en moreel geladen waarden die mede 
bepalend zijn voor technische ontwerpen en organisatorische vormgevingsprocessen 
met het oog op praktische doeleinden” (Kunneman, 2005, p. 116) wel verdisconteerd. 
Modus-drie kennis ontstaat door de verbinding tussen ethische hulpbronnen en 
ontwikkelingsvragen van kennisintensieve, professionele organisaties, ofwel: doordat 
bij het zoeken naar antwoorden op vragen over goed werk en goede samenwerking 
zingeving een rol speelt. Bij de ontwikkeling van modus-drie kennis wordt 
voortgebouwd op en rekening gehouden met reeds bekende wetenschappelijke en 
praktische inzichten, maar er wordt ook aandacht geschonken aan wat mensen 
inpireert en motiveert. In het idee van modus-drie kennis speelt het begrippenpaar 
horizontale moraliteit en horizontale epistemologie een rol. Deze begrippen refereren 
aan de machtswerking van waarden en kennis. Ze liggen in het verlengde van het 
begrip horizontale transcendentie dat Kunneman al eerder introduceerde233 als 
alternatief voor de verticale transcendentie van heersende (religieuze) 
levensbeschouwingen. Daar is bijna altijd sprake van dichotomisch denken waarbij het 
ene meer wordt gewaardeerd dan het andere (bekende opposities zijn: hoog – laag, 
goed – slecht, man – vrouw) en dus van machtsrelaties en uitsluiting234. Horizontale 
transcendentie verwijst daarentegen naar gelijkwaardige relaties tussen mensen waarin 
ruimte en waardering is voor verschillen en alteriteit. Verticale vormen van moraliteit 
claimen het bestaan van een absoluut geldige morele waarheid; ze pretenderen een 
“eenduidig en onbetwijfelbaar onderscheid” (Kunneman, 2013b, p. 19) te kunnen 
maken tussen goed en kwaad. Met alle gevolgen van dien voor degenen die niet in 
deze waarheid geloven. Dit leidt tot machtsverhoudingen waarin gelovigen hoger 
staan dan ongelovigen en machtsuitoefening van de eersten over de laatsten 

                                                      
232 Bijvoorbeeld bij subsidierondes van NWO, ZonMW, RAAK en in interne procedures van de HU. 
233 Met betrekking tot de oorsprong van het begrip horizontale transcendentie verwijst Kunneman (2005) 
naar het werk van Luce Irigaray.  
234 Het humanisme, “als een levensbeschouwelijk ‘aanbod’ dat uitgaat van solidariteit, empathisch respect 
en vreedzame begrenzing” dient zichzelf in deze zin ook niet boven (of onder) andere 
levensbeschouwingen te plaatsen (Kunneman, 2008, p. 70). 
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gelegitimeerd is. Horizontale moraliteit kenmerkt zich in de eerste plaats doordat er 
afstand wordt gedaan van “absolute geldigheidspretenties” (Kunneman, 2013b, p. 21). 
Dit betekent dat men zich ervan bewust is dat er weliswaar overstijgende waarden zijn 
die het goede aanduiden, maar dat dit goede altijd achter de horizon ligt en nooit in 
taal en praktijken gevangen kan worden. Met andere woorden: men is zich ervan 
bewust dat de eigen waarden en normen altijd slechts één manier zijn om het goede te 
bereiken (en men weet dus dat er daarnaast vele andere manieren mogelijk zijn). Het 
tweede kenmerk ligt in het verlengde hiervan. Het betreft het inzicht dat er, net zoals 
er tussen mensen geen verticale rangorde is, ook ín mensen (intrapsychisch) geen 
onderscheid kan worden gemaakt tussen hogere en lagere vermogens en verlangens of 
behoeften. Dit betekent dat het bestaan van agressie en egoïsme wordt erkend als iets 
dat nu eenmaal bij de menselijke soort hoort235. Daarom zou het begrenzen ervan niet 
met onderdrukking gepaard moeten gaan, maar beschouwd dienen te worden als iets 
dat, door “leerzame wrijving” (Kunneman, 2013b, pp. 22-23) en “waardige strijd” (van 
Ewijk J., 2013), kan leiden tot nieuwe inzichten en verbindingen tussen mensen236. Het 
derde kenmerk van horizontale moraliteit bestaat uit het besef dat het zien van de 
verschillen tussen morele vocabulaires, tradities en praktijken leidt tot verdieping en 
verrijking van het eigen morele inzicht. Daarvoor is behalve dialoog binnen de eigen 
morele gemeenschap of traditie ook het vermogen nodig om lastige verschillen – 
tussen de eigen en andere morele vocabulaires, tradities en praktijken – onder ogen te 
zien en uit te houden. Net zoals er onderscheid kan worden gemaakt tussen verticale 
en horizontale moraliteit geldt dit ook voor verticale en horizontale epistemologie. 
Verticale epistemologieën zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat geldige kennis kan 
worden herleid tot een vaststaand fundament en systematisch kan worden uitgebreid 
door gebruik van de juiste methoden. Ook hier is sprake van hoog-laag verhoudingen 
die doorklinken in het woordgebruik: ‘experts’ versus ‘leken’, ‘objectieve’ kennis 
versus ‘subjectieve’ opvattingen, ‘rationele’ gedachten en ‘irrationele’ gevoelens en 
emoties (Kunneman, 2013b, pp. 25-26). Horizontale epistemologieën gaan ervan uit 
dat er geen zeker fundament bestaat voor geldige kennis; ze maken zichtbaar hoe 
waarheidsmacht werkt en hoe economische en politieke invloeden doorwerken in 
kennis- en wetenschapsproductie. Voorbeelden van horizontale epistemologie vindt 
Kunneman onder andere in de feministische wetenschapsbeoefening237, in het werk 
van postkoloniale filosofen en economen, maar ook op het gebied van de biologie en 
de natuurwetenschappen, in de chaostheorie en het kritische complexiteitsdenken. 
Hoewel deze voorbeelden afkomstig zijn uit totaal verschillende 
wetenschapsgebieden, delen zij een aantal kenmerken. Ten eerste de gedachte dat er 

                                                      
235 Dit inzicht ontleent Kunneman onder andere aan onderzoek van de Waal (2005, 2011, 2013); zie ook 
Verplaetse (2008).  
236 Dit inzicht vinden we ook bij Oosterling. Hij verwoordt het als volgt: “… hoe dan ook, ook in 
vreedzame tijden zijn er geen machtsvrije ruimten. Voor niemand. Netwerktheoretisch betekent dit dat 
ons vermeend autonome ikje dus nooit in de knoop zit, het is de knoop: een knooppunt van elkaar 
kruisende politieke krachtenlijnen in netwerken” (Oosterling, 2013, p. 48).  
237 Kunneman (2013b) noemt onder andere Irigaray, Benjamin, Butler en Braidotti maar hieraan zouden 
nog vele namen kunnen worden toegevoegd. Het zijn er teveel om op te noemen, maar ik noem er een 
paar die mijn eigen denken hebben gevormd: Tronto (1993), de Beauvoir (1949), Fox Keller (1987) en 
Kristeva (1988; 1985), Daly (1973) en van Dijk-Hemmes (1992). 
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geen zekere fundamenten zijn voor geldige kennis, omdat we als mensen, door de 
interactie tussen verschillende soorten systemen, onherroepelijk altijd met 
onvoorspelbaarheid en onbeheersbaarheid te maken hebben. Ten tweede de gedachte 
dat we moeten accepteren dat een horizontale relatie en leerzame wrijving tussen 
‘feiten’ en ‘waarden’ – respectievelijk tussen cognitieve modellen en normatieve 
uitgangspunten – nodig is om vorm te kunnen geven aan complexe systemen en om 
goed te kunnen omgaan met de machtsvragen die dan in het geding komen. Ten derde 
leiden ze alle tot erkenning van het gegeven dat de narratieve dimensie (verhalen, 
beelden en metaforen) waarin de normatieve uitgangspunten van wetenschappelijke 
modellen tot uiting komen en de morele toekomsthorizon wordt verbeeld even 
wezenlijk is voor de epistemologische kwaliteit van die modellen als de empirisch-
analytische onderbouwing ervan (Kunneman, 2013b, p. 28). Dit laatste punt herinnert 
aan wat Ricœur schrijft over de triade ‘beschrijven, vertellen, voorschrijven’ (zie § 3.3). 
Het doet ook denken aan de gedachten van Wierdsma, die ik de vorige paragraaf 
behandelde. Wierdsma stelt dat er behoefte is aan “ander onderzoek” (Wierdsma, 1999, 
p. 287; cursivering van Wierdsma) wanneer het gaat om praktische vraagstukken. 
Daaronder verstaat hij onderzoek waarin ruimte is voor reflectie op contextgebonden 
kennis en voor “reflecterende praktijkmensen en handelende wetenschappers” 
(ibidem). Hoewel hij opmerkt dat het voor deze groepen niet makkelijk is om toegang 
te krijgen tot het wetenschappelijke proces van betekeniscreatie is hun inbreng wel van 
belang omdat zij verschillende waarheden bij elkaar kunnen brengen waardoor 
maatregelkennis kan ontstaan. En net zoals Kunneman stelt dat modus-drie kennis 
modus-een en modus-twee kennis niet vervangt maar omvat, vindt Wierdsma dat 
maatregelkennis niet in plaats moet komen van regelmaatkennis omdat het allebei 
belangrijk is bij het co-creatie in de pluriforme werkelijkheid. Het gaat erom dat er 
kennis wordt ontwikkeld die helpt bij het constructief omgaan met variëteit 
(pluriformiteit, diversiteit en ambiguïteit). Dit vergt volgens Wierdsma “dat ook de 
wetenschap de eigen plek der moeite opzoekt” (Wierdsma, 1999, p. 288). Want er ligt 
geen “uitgebalanceerde en breed geaccepteerde onderzoeksmethodologie klaar” 
(ibidem). Er moet “een stapje buiten de normale wetenschap” (Wierdsma, 1999, p. 290; 
cursivering van Wierdsma) worden gezet. Met de cursivering van dit woord verwijst 
hij naar de opvattingen van Foucault over normalisering en disciplinering en 
waarheidsmacht. Het sluit aan bij opvattingen over de mogelijkheid (en de noodzaak) 
van wederzijdse grensoverschrijdingen tussen wetenschappelijke kennis en 
praktijkkennis in het denken over normatieve professionalisering en bij de pogingen 
die hiertoe in de afgelopen jaren door diverse onderzoekers in en vanuit een concrete 
praktijk zijn gedaan (Nap, 2012; van Ewijk, H. & Kunneman, 2013).  

 

4.4 De existentiële en politieke betekenis van werk  
In het normatieve professionaliseringsdiscours wordt vaak de term “goed werk” 
(Jacobs, Meij, Tenwolde, & Zomer, 2008) gebruikt. Hiermee wordt bedoeld: “werk dat 
deugt en deugd doet” (Kunneman, 2013a). De onderliggende gedachte is dat werk, 
behalve een economische waarde (brood op de plank) in potentie ook altijd op andere 
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manieren zin heeft en zin geeft (zie ook Klamer, 2010). De uitoefening van een 
beroep heeft een existentiële betekenis, omdat het kan bijdragen aan 
zelfverwerkelijking, of, om de woorden van Ricœur te gebruiken, aan ontwikkeling 
van identiteit238. Vanuit dit perspectief kan goed werk worden gedefinieerd als werk 
dat leidt tot zelfwaardering en zelfrespect. Iemand waardeert zichzelf wanneer zij het 
eigen handelen (het eigen werk) als goed beoordeelt; wanneer dat werk past binnen de 
heersende normen groeit daarmee ook het zelfrespect. In het werk van professionals 
speelt daarom altijd de dialectiek tussen de idem- en ipse-kant van (persoonlijke en 
professionele) identiteit een rol. Dat wordt heel duidelijk zichtbaar tijdens 
“kantelmomenten” (van den Ende, 2011, p. 39) waarop professionals zelf als persoon 
niet buiten schot blijven. Van den Ende deed onderzoek naar de vraag hoe 
professionals omgaan met onverenigbare waarden en normen en uiteenlopende 
belangen. Zij komt tot de conclusie dat goed werk inhoudt: positie kiezen. Daarmee 
komt de politieke betekenis van werk in beeld, die we ook in voorgaande 
hoofdstukken al tegenkwamen. Er is een direct verband tussen het werk dat mensen 
doen en de positie die zij innemen in de samenleving239. Tronto liet in verband met 
zorg zien hoe de verdeling van verantwoordelijkheden samenhangt met de positie die 
mensen in de samenleving (gekozen of toebedeeld gekregen) hebben. Mensen die 
toevallig rijk zijn, of wit, of man, kunnen het zich veroorloven om zorgtaken uit te 
besteden (zie hoofdstuk 2). Tronto verbindt de verdeling van 
(zorg)verantwoordelijkheden met machtsposities en het oordeel over wat goede zorg 
(c.q. goed werk in verband met zorg) is met rechtvaardigheid en democratie. Bij 
Ricœur zagen we dat het vermogen om positie te kiezen een wezenlijk deel is van 
menselijke identiteit. Hoewel Ricœur niet expliciet ingaat op de betekenis van werk in 
verband met identiteit, biedt zijn visie op de relatie tussen narratieve identiteit, 
ethische identiteit en het handelen van personen relevante aanknopingspunten met 
betrekking tot professionele identiteit en normatieve professionaliteit240. Werk is een 
manier om goed leven, met en voor anderen, in rechtvaardige instituties, vorm te 
geven. Het zelf, dat zegt: ‘hier sta ik’ neemt verantwoordelijkheid voor het eigen 
handelen in relatie tot anderen. Dat kan in allerlei situaties zijn en dus ook in concrete 
hulpverleningsrelaties, of in de bredere institutionele context van een organisatie of 
een wijk of zelfs de samenleving als geheel, waarin professioneel handelen plaatsvindt. 
Zo beschouwd is werk bij uitstek een plek waar professionals hun identiteit 
ontwikkelen en tonen, zeker wanneer in dat werk relaties met andere mensen centraal 
staan. 

In verband met normatieve professionalisering kunnen de opvattingen van Tronto en 
Ricœur over de existentiële en politieke betekenis van werk worden aangevuld met een 
aantal andere invalshoeken. Van Ewijk refereert bijvoorbeeld aan Bourdieu en 
Durkheim (van Ewijk, H. 2013, pp. 44-52). Bourdieu gebruikt de begrippen veld en 

                                                      
238 Zie § 3.3 over het verband dat Ricœur legt tussen de handelingstheorie en de morele theorie.  
239 Dit geldt overigens ook voor vrijwilligerswerk (van der Vet, 2015). 
240 Zie ook de Masterscriptie van Iris Hartog Goed en rechtvaardig professioneel handelen. Implicaties van de ethiek 
van Ricoeur voor de relatie tussen het ethische en het morele in normatieve professionalisering   http://igitur-
archive.library.uu.nl/human/2012-0913-
200528/Masterscriptie%20Iris%20Hartog%20(28%20aug.%202012).pdf 
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habitus, waarbij velden staan voor de maatschappelijke structuren waarbinnen (en 
waartussen) machtsrelaties bestaan en habitus voor de innerlijke structuur die mensen 
ontwikkelen om zich aan te passen aan – en te voegen in – verschillende velden. In 
een veld krijgt gemeenschappelijkheid vorm door middel van regels en patronen, die 
in formele structuren en informele verhoudingen tot uiting komen en onder andere 
zichtbaar worden in ethische en esthetische waarden en waardeoordelen. Er vindt 
voortdurend interactie en machtsspel plaats. Een veld kan elk deel van de samenleving 
zijn, dus ook een organisatie, of een beroepsgroep of een institutie waarbinnen 
mensen werken. De habitus is de manier waarop mensen zich in het veld handhaven. 
Het omvat het vermogen om te interpreteren en het vermogen om te oordelen, te 
voelen en te handelen. Vanuit deze sociologische invalshoek wordt duidelijk dat er een 
wisselwerking is tussen de sociale omgeving en de actoren – dat kunnen zowel 
individuele personen als organisaties zijn (van Ewijk, H. 2013, p. 48) – die zich in die 
omgeving bevinden. Actoren hebben qua macht en invloed verschillende posities in 
het veld, afhankelijk van de verschillende vormen van kapitaal waarover zij 
beschikken. Naast financieel kapitaal onderscheidt Bourdieu ook sociaal en educatief 
kapitaal. In verband met professionele beroepsuitoefening zijn alle drie soorten 
kapitaal relevant, zowel voor de individuele werker/actor als voor de organisatie (en 
andere instituties) waar deze deel van uitmaakt. Durkheim beschouwde 
beroepsgroepen als een belangrijke bindende factor in de industriële samenleving 
omdat zij zich nestelen “tussen de staat en het particuliere” (zie van Ewijk, H. 2013, p. 
49). Arbeid bindt mensen aan elkaar, omdat ze er een gemeenschappelijk belang 
hebben en een gezamenlijk doel. Durkheim had zelfs het idee dat er ooit een tijd zou 
komen waarin de sociale en politieke organisatie van de samenleving gebaseerd zal zijn 
op professies. Dit standpunt, dat hij al meer dan een eeuw geleden verkondigde, lijkt 
grotendeels achterhaald in deze tijd van tijdelijke contracten en managementmacht. 
Eén aspect ervan is echter nog steeds actueel en sluit aan bij het gedachtegoed over 
normatieve professionalisering: het idee dat werk een belangrijke betekenis kan 
hebben voor het leven en het samenleven van mensen.  

Voor veel mensen is hun werk belangrijk vanwege de sociale dimensie: ze hebben er 
relaties met andere mensen en zij voelen er zich thuis. Zij betekenen er iets voor 
anderen en anderen betekenen er iets voor hen (Klamer, 2010). Mensen ontlenen hun 
positie in de samenleving én hun identiteit voor een groot deel aan het beroep dat ze 
uitoefenen241. Dat heeft onder andere te maken met de beroepsgroep waartoe ze 
horen en de maatschappelijke status van het betreffende beroep: een dokter wordt 
anders bekeken dan een vuilnisman. Daarnaast straalt het imago van het bedrijf of de 
organisatie waar mensen werken en de (maatschappelijke) betekenis daarvan af op 
degenen die er werken242. In dit opzicht kan werk worden beschouwd als iets wat 
mensen nodig hebben, omdat het ertoe bijdraagt dat zij hun plekje vinden tussen de 

                                                      
241 Als mensen met pensioen gaan – of ontslagen worden – missen ze het contact met collega’s vaak meer 
dan de inhoud van het werk. Mensen die werkloos zijn voelen zich vaak niet alleen eenzaam maar ook 
nutteloos: ze missen iets wat belangrijk is voor hun identiteit. 
242 In positieve zin: een verpleegkundige kan er trots op zijn dat ze bij een topziekenhuis werkt. Maar ook 
in het negatieve: denk aan baliemedewerkers van de bank die aangesproken worden op het foute 
bonusbeleid van de managers, of het beeld dat men heeft van VW na de sjoemelsoftwareaffaire.  
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wijde wereld en de beslotenheid van hun eigen huis. Kunneman voegt aan deze 
existentiële betekenis die werk kan hebben voor individuen ook een politieke dimensie 
toe. Hij denkt dat in “het complexe netwerk van organisaties en instituties” ook “van 
dag tot dag de materiële en symbolische reproductie plaatsvindt van het mondiale 
economische systeem en de daarmee verbonden machtsverhoudingen” (Kunneman, 
2005, p. 255). Met andere woorden: op het werk, in de dagelijkse beroepsuitoefening, 
gebeurt in het klein tussen mensen wat op wereldniveau ook gebeurt. Werk zou in 
deze zin kunnen worden beschouwd als de verbindende schakel tussen het leven van 
elke afzonderlijke mens en de samenleving als geheel, ofwel “de ‘missing link’ tussen 
levenskunst en wereldburgerschap” (Kunneman, 2005, p. 243)243. Daarom is het 
belangrijk om moreel besef in de bedrijfsprocessen aan te wakkeren en in organisaties 
en instituties te werken aan de ontwikkeling van “moreel kapitaal” (Kunneman, 2012, 
2013a, 2013b). Moreel kapitaal wordt omschreven als: “het geheel van de persoonlijke, 
relationele en culturele bronnen die mensen helpen om in de context van instituties en 
organisaties zorgzaam te zijn voor anderen, ambachtelijk te werken, goed met elkaar 
samen te werken en onverschilligheid en misbruik van macht vreedzaam te 
begrenzen” (Kunneman, 2012, p. 8; cursivering van Kunneman). In organisaties en 
instituties, waar professionals en managers en bestuurders ervaren dat modus-één en 
modus-twee kennis en verticale epistemologieën en rationele controle en 
beheersingsinstrumenten (of, in de woorden van Wierdsma: regelmaatkennis) tekort 
schieten wanneer zij goed om willen gaan met de “moerassige complexiteit” 
(Kunneman, 2013b, p. 40) van hun werk, kan moreel kapitaal ontstaan wanneer 
beroepsbeoefenaars zichzelf in het geding brengen en actief op zoek gaan naar 
problemen in plaats van alleen naar oplossingen. Frontlinie-professionals met 
verschillende beroepsachtergronden, die collectieve bemoeienis hebben met 
leefgebieden van mensen en daarbij verschillende werkwijzen en kennisclaims 
hanteren, zouden niet bang moeten zijn om conflicten met elkaar aan te gaan. Want in 
de huidige maatschappelijke en organisatorische context, is aandacht voor “inter-
normatieve professionalisering … minstens zo belangrijk” als aandacht voor “intra-
normatieve professionalisering” (van Ewijk J., 2013, p. 359; cursivering van van 
Ewijk). Om stagnaties in de inter-professionele samenwerking te doorbreken (en in de 
toekomst te voorkomen) is het belangrijk dat zij leren om waardig met elkaar te 
strijden, zoals beoefenaars van oosterse martiale kunsten doen in de ‘dojo’. Cruciale 
elementen van zo’n waardige strijd zijn onder andere de beschikbaarheid van ‘een 
afgebakend strijdperk’ en de verantwoordelijkheid van de strijders om schade en letsel 
aan andere betrokkenen te voorkomen (van Ewijk J., 2013, p. 363).  

Om te kunnen omgaan met de onvermijdelijke intra- en intermenselijke 
‘moerassigheid’ en om de economische en ecologische rampen die in de huidige 
wereld op ons afkomen het hoofd te bieden, is amor complexitatis (Kunneman, 2013b, 
p. 33) nodig. Volgens Kunneman leven wij in de tijd van de ‘pre-naissance’, waarin de 

                                                      
243 Kunneman refereert hier aan het werk van Manschot, die als hoogleraar aan de UvH in de jaren ’90 
eerst de basis legde voor de filosofie van de levenskunst (die daarna met name door Dohmen veel verder 
is uitgewerkt) (Manschot, 1992) en later tegen het eind van zijn hoogleraarschap, pleitte voor 
wereldburgerschap (Manschot, 2010).  
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bekende morele, maatschappelijke en wetenschappelijke kaders tekortschieten en 
nieuwe morele kaders ontstaan en “de hamvraag is wat je daar zelf in bij kunt dragen. 
Op school, op je werk, in de politiek. Dat is lastig, maar dat kun je ook omkeren. Op 
al die plekken hebben we ruimte om met veranderingen te beginnen” (interview in 
Trouw d.d. 8 juni 2015). Het bewerkstelligen van zulke veranderingen vraagt om een 
beweging in instituties en organisaties, die probeert van binnenuit in de systemen 
stapsgewijs veranderingen in gang te zetten. Dit is de inzet van normatieve 
professionalisering. Als werkterreinen die zich hiervoor bij uitstek lenen noemt 
Kunneman bijvoorbeeld het sociaal werk en aanverwante beroepenvelden zoals de 
zorgsector en het onderwijs. Overal waar “vragen in verband met productiviteit en 
efficiëntie aansluiting vinden bij moreel engagement en existentiële zingeving” 
(Kunneman, 2007, p. 107) kunnen “werkplaatsen en laboratoria binnen de systemen” 
(Kunneman, 2013a, p. 452) worden gecreëerd voor de ontwikkeling van moreel 
kapitaal. Het gedachtegoed van Sarah Banks sluit hierbij goed aan. Banks ontwikkelde 
het concept ‘ethics work’ in verband met de toenemende spanning die zij signaleert bij 
social workers, tussen persoonlijk engagement enerzijds en de druk om 
verantwoording af te leggen als professional anderzijds244. Banks omschrijft ‘ethics 
work’ als “just good practice” én als “just, good practice”245. Zij is van mening dat 
professionals in het sociaal werk constant leven in het spanningsveld tussen ‘personal 
engagement’ en ‘professional accountability’ (Banks, 2013). Wie zij zijn als persoon is 
onlosmakelijk verbonden met wat zij doen als professional. Daarom hebben zij 
ethiekwerk te doen: “the effort people put into seeing ethical aspects of situations, 
developing themselves as good practitioners, working out the right course of action 
and justifying who they are and what they have done” (Banks, 2013, p. 600). 
Ethiekwerk246 bestaat uit kritische ethische reflectie, “as opposed to learning rules and 
mechanical methods of making choices” (Banks, 2013, p. 601). Hoewel Banks het 
heeft over sociale professionals is dit concept ook goed bruikbaar in verband met 
normatieve professionalisering en identiteitsontwikkeling van veel andere 
beroepsgroepen. De motivaties die zij toeschrijft aan sociale professionals – het 
verlangen om anderen te helpen en de bevrediging die dat oplevert; het verlangen om 
iets te veranderen in de maatschappij en de praktijk (Banks, 2013, p. 592) – zijn 
namelijk ook in andere mensgerichte beroepen zeer herkenbaar247. Ethiekwerk kan 
daarom worden beschouwd als een essentieel onderdeel van elke professionele ethiek. 
Het omvat een aantal overlappende elementen (Banks, 2013, pp. 600-601):  

                                                      
244 Als gevolg van het New Public Management, een trend die in Engeland een naam heeft gekregen maar 
ook elders in de Westerse wereld zichtbaar is.  
245 Uitspraak tijdens key note speech van Sarah Banks op symposium Professional ethics and normative 
professionalization: a critical dialogue (Universiteit voor Humanistiek, Utrecht, 25-2-2014). 
246 De term ethiekwerk is met instemming van Sarah Banks overgenomen door het lectoraat Innovatieve 
Maatschappelijke Dienstverlening en wordt o.a. gebruikt als titel van een reeks publicaties over ethische 
en morele aspecten op het gebied van het sociaal werk en voor een website met reflectiemethoden 
www.ethiekwerk.hu.nl. 
247 Banks onderschrijft dit standpunt (in een persoonlijk gesprek tijdens het symposium Professional ethics 
and normative professionalization: a critical dialogue Universiteit voor Humanistiek, Utrecht, 25-2-2014). 

http://www.ethiekwerk.hu.nl/
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 Framing work: ethisch relevante kenmerken van situaties kunnen identificeren 
en vanuit die focus zichzelf en die situaties kunnen plaatsen in het kader van 
de politieke en sociale context; niet als slachtoffer of toeschouwer maar als 
actor. 

 Role work: in staat zijn om een of meerdere professionele rollen te 
identificeren en uit te voeren; positie kunnen kiezen in een situatie. 

 Emotion work: in staat zijn (en moeite doen) om emoties te creëren en te tonen 
maar ook om emoties te hanteren en te onderdrukken wanneer dat nodig is. 

 Identity work: werken aan het eigen ethische zelf; in staat zijn om de eigen 
identiteit te kiezen, ontwikkelen en te handhaven. 

 Reason work: moeite doen om alle kanten van een situatie te zien en rekening 
te houden met verschillende perspectieven; ethische oordelen kunnen vormen 
en beslissingen kunnen nemen en verantwoorden. 

 Performance work: alle hierboven genoemde elementen laten zien in uiterlijke 
prestaties zoals communicatieve interactie en lichamelijke actie. 

Bij ‘ethics work’ gaat het naast kennis, vaardigheden en een kritische attitude dus ook 
om een wijs gebruik van emoties en lichamelijkheid. Emoties zijn lange tijd verguisd in 
verband met professionaliteit, vanwege het risico dat zorgverleners te betrokken raken 
bij hun cliënten. Maar emoties kunnen fungeren als een moreel 
“signaleringsinstrument” (Keinemans, 2014b, p. 22) omdat ze opkomen wanneer 
waarden en idealen in het geding zijn. En ook naderhand spelen emoties vaak nog een 
rol, wanneer iemand naar aanleiding van een moreel beladen praktijksituatie 
‘secundaire gevoelens’ zoals spijt of opluchting ervaart. Dit zou ‘moreel residu’248 
genoemd kunnen worden. Lichamelijke actie, zoals door Banks genoemd als 
onderdeel van ‘performance work’, is (evenals emotionaliteit) iets wat over het 
algemeen niet met professionaliteit wordt geassocieerd (behalve als het over sporters 
gaat). Toch is het op het gebied van de zorg en het sociaal werk vaak onlosmakelijk 
verbonden met goed werk: bij de ondersteuning van mensen is lichamelijke actie 
letterlijk en figuurlijk (bijvoorbeeld in de vorm van een schouderklopje of een duwtje 
in de rug) onmisbaar. Aandacht voor identiteit, voor emoties en voor de wijze waarop 
lichamelijkheid een rol speelt in de uitoefening van het werk, past het bij het idee van 
normatieve professionalisering. Dit is namelijk eerder te beschouwen als een 
levenswijze, in de zin van een “belichaamde kwaliteit” (van Ewijk, H. 2013, p. 57) die 
iemand zich eigen maakt door voortdurende oefening en reflectie dan als een 
methodiek die uit een boek of in een training kan worden aangeleerd. 

 

4.5 Slotbeschouwing over het denken over normatieve 
professionalisering  
Het concept normatieve professionalisering bestaat uit een mix van theoretische en 
praktische elementen. Als theorie is het een veelzijdige denkwijze waarin een 

                                                      
248 Keinemans (2014b, p. 23) ontleent deze begrippen aan Banks en Williams (2005).   
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humanistisch georiënteerde ethische en politieke stellingname ten opzichte van 
beroepsmatig handelen in de praktijk van organisaties en instituties tot uitdrukking 
komt. Als praktijk is het een context waarin professionals binnen organisaties en 
instituties intra- en inter-disciplinair samenwerken aan ontsluiting van de betekenis 
van de beroepsuitoefening voor het leven en het samenleven van mensen in de 
wereld. In deze paragraaf sta ik stil bij elementen uit het normatieve 
professionaliseringsdiscours die van belang zijn in verband met het beantwoorden van 
ethische vragen in de zorg en het sociaal werk. 

De betekenis van het bijvoeglijk naamwoord ‘normatieve’ 
Omdat het begrip professionaliteit vanouds al een ethische en morele connotatie heeft 
– die ook vandaag de dag nog steeds aanwezig is, zoals regelmatig blijkt wanneer 
iemand over collega zegt ‘dat is toch niet professioneel’ – lijkt het bijvoeglijk 
naamwoord ‘normatieve’ op het eerste gezicht overbodig249. Want het idee van een 
roeping, evenals de publieke verantwoordelijkheid die verbonden is met de 
uitoefening van een professie, brengt automatisch al de associatie aan richtinggevende 
waarden en sturende normen met zich mee. Het woord normatieve voegt dus iets toe 
wat in feite al geïmpliceerd is in de betekenis van het woord professionaliteit. In dit 
opzicht zou ‘normatieve professionaliteit’ daarom kunnen worden beschouwd als een 
tautologie. Maar wanneer we het als concept plaatsen in de context waarin het is 
ontstaan, als tegenhanger van de nadruk op technische en instrumentele 
professionaliteit, wordt de keuze voor het woordgebruik begrijpelijker. Toch blijft dan 
het feit, dat het woord normatieve, als voorvoegsel voor professionaliteit, bij veel 
mensen een foute associatie oproept. Dat heeft te maken met de letterlijke betekenis: 
mensen houden er niet van dat hen normen worden voorgeschreven, zeker wanneer 
zij zichzelf beschouwen als autonome professionals. Hier zie ik gebeuren wat Ricœur 
beschreef: mensen denken dat normen van buiten komen, van iets of iemand die 
macht over hen uitoefent, waardoor ze het gevoel hebben dat ze iets moeten; ze zijn 
vergeten dat macht slechts bestaat voor zover en voor zo lang als mensen samen iets 
willen. Wanneer we vanuit dit perspectief naar het woord normatieve kijken, verdwijnt 
de negatieve associatie, want dan kan het worden geïnterpreteerd als de uitdrukking 
van de ethische gerichtheid van een professional. En dan krijgt de ethische en morele 
lading van het bijvoeglijk naamwoord ‘normatieve’ voor professionaliteit een nieuwe 
invulling, die positief kan worden geduid. Die positieve duiding komt onder andere tot 
uiting in het woord ‘belang-stellen’: het gaat om het onder de aandacht brengen van 
die aspecten van de beroepsuitoefening die van betekenis zijn voor het leven en 
samenleven van mensen.  

Ethische en morele aspecten van professionaliteit 
De aandacht voor vakmanschap, evenals de daaruit voortvloeiende herwaardering van 
ambachtelijk werk binnen het discours van normatieve professionalisering, vestigt de 

                                                      
249 Normatief betekent volgens het woordenboek “een norm bevattend of stellend, een norm 
voorschrijvend” (van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 1992, p. 1950). 
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aandacht op het plezier dat iemand kan hebben, wanneer zij iets doet dat moeite kost 
en wanneer dat lukt. Bovendien maakt het duidelijk: 

 dat voor het leren van benodigde vaardigheden en het oefenen van 
technieken tijd nodig is;  

 dat betrokkenheid bij en kennis van het materiaal waarmee wordt gewerkt 
belangrijk is; 

 dat het proces, het ermee bezig zijn, even belangrijk is als het product of de 
uitkomsten; 

 en dat het zowel gaat om persoonlijke voldoening als om de waardering die 
men krijgt in de ogen van andere vaklieden (die weten hoe moeilijk het is om 
bepaalde resultaten te bereiken).  

Dit alles illustreert dat goed werk doen méér inhoudt dan alleen iets afleveren dat 
effectief is, omdat het ook het leven verrijkt van degene die het uitvoert. Mensen 
kiezen vaak voor werk op het gebied van de zorg en het sociaal werk omdat zij het 
beschouwen als iets wat bijdraagt aan een goed leven, met en voor anderen: het geeft 
zin aan hun leven. Dit is een ethisch aspect dat in onderzoeken naar medewerker-
tevredenheid veel serieuzer zou kunnen worden genomen.  

Het idee van vakmanschap brengt ook met zich mee dat het belangrijk is om deel uit 
te maken van een gezelschap van vakgenoten. Daarbinnen wordt immers het vak 
geleerd en ontwikkelt men gedeelde opvattingen over wat wel en geen vakwerk is. 
Deze hebben, naast een technische inhoud, ook zowel een ethische als een morele 
lading. Op het gebied van de zorg en het sociaal werk vinden we ze bijvoorbeeld terug 
in beroepscodes. Binnen de tegenwoordige context van organisaties en instituties lijkt 
het belang van het gezelschap, in verband met de beroepsuitoefening op het gebied 
van de zorg en het sociaal werk, nogal eens vergeten te worden. Tijd voor intervisie 
ontbreekt of wordt wegbezuinigd, lidmaatschap van een beroepsvereniging wordt lang 
niet altijd vergoed, visies op (en de voorschriften over) wat goed professioneel 
handelen is blijken enkel uit protocollen die door mensen achter een bureau op grote 
afstand van de werkvloer ontwikkeld zijn (en vaak niet eens uit hetzelfde vakgebied 
afkomstig). De lerende en corrigerende effecten van reflectie en samenwerking met 
collega’s worden onderbenut. Veel hulp- en zorgverleners hebben het gevoel dat zij er 
alleen voor staan wanneer het aankomt op morele beslissingen in een concrete situatie. 
Dit is niet alleen een persoonlijk probleem voor deze professionals: het is ook niet 
goed voor de kwaliteit en de inhoud van de beslissingen die zij nemen en daarom is 
het ook een organisatorisch en/of maatschappelijk probleem. 

Het normatieve professionaliseringsdiscours vestigt ook de aandacht op de 
professional als mens te midden van andere mensen in de samenleving en op de 
professional als burger met een maatschappelijke verantwoordelijkheid. In het 
verlengde hiervan ligt de gedachte dat beroepspraktijken de verbindende schakel 
kunnen vormen tussen het leven van individuele personen en de samenleving als 
geheel en (daarom) de plaats bij uitstek zijn om te werken aan een betere wereld. 
Kunneman suggereerde tien jaar geleden, dat het sociaal werk en aangrenzende 
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sectoren, juist vanwege het feit dat daar morele en existentiële kwesties aan de orde 
zijn, kunnen fungeren als laboratoria om te experimenteren met normatieve 
professionalisering. Dit is, in de context van de participatiemaatschappij waar de 
gemeente steeds meer zorg- en sociale taken op moet gaan pakken, zeker geen gekke 
gedachte. De groeiende aandacht voor ethische reflectie en de behoefte aan methoden 
om met collega’s van gedachten te wisselen over morele kwesties, die ik in de 
afgelopen jaren waarneem op het gebied van de zorg en het sociaal werk en in het 
beroepsonderwijs, stemt in dit opzicht hoopvol. Het biedt mogelijkheden om te 
werken aan bewustwording van de maatschappelijke (en politieke) betekenis van 
professionaliteit en aan het omzetten van die bewustwording in vervolgstappen. Deze 
kunnen de vorm aannemen van concrete initiatieven zoals die in de afgelopen jaren 
plaatsvonden in of vanuit verschillende zorginstellingen en organisaties voor 
maatschappelijk werk, al dan niet in samenwerking met een gemeente (bijvoorbeeld: 
dialoogtafels met wijkbewoners, samenwerkingsprojecten met vrijwilligers, collega’s 
die op hun jaarlijkse teamdag gezamenlijk een buurthuis opknappen, studenten die 
korting op de huur krijgen in ruil voor het ondernemen van activiteiten met oudere 
c.q. verstandelijk beperkte bewoners, het openen van een inloophuis in de wijk voor 
mensen met een psychiatrische aandoening). Het duurzaam inbedden van dit soort 
initiatieven blijkt echter best ingewikkeld. Vaak drijven ze op het enthousiasme van 
een paar mensen; soms frustreren bureaucratische regels de uitvoering. Het is 
behoorlijk complex, om in de context van organisaties en instituties zulke processen in 
gang te zetten en op gang te houden. Daarmee kom ik bij een ander element uit het 
normatieve professionaliseringsdiscours dat van belang is in verband met het 
beantwoorden van ethische vragen in de zorg en het sociaal werk. 

Houden van complexiteit 
In het denken over normatieve professionalisering wordt erkend dat 
onvoorspelbaarheid en onbeheersbaarheid, evenals belangentegenstellingen en 
conflicten in kennisintensieve organisaties onvermijdelijk zijn. Dit wordt beschouwd 
als een uitgelezen kans om nieuwe kennis te ontwikkelen en betere manieren te vinden 
om ermee om te gaan. Het wordt geïllustreerd met een aantal metaforen waarin zowel 
de complexiteit als de mogelijkheid voor ontwikkeling tot uiting komt. De 
veelgebruikte (aan Schön ontleende) moeras-metafoor brengt zowel de associatie met 
zich mee aan het geploeter in een zompige bodem, waarbij je langzaam wegzakt en het 
risico bestaat dat je kopje onder gaat, als aan het voetje-voor-voetje zoeken naar vaste 
grond om op te staan, de toegestoken hand van iemand die je eruit trekt en de 
zekerheid die geboden wordt wanneer er een brug of zelfs een terp is die stevige 
bodem onder de voeten biedt. De aan Wierdsma (en oorspronkelijk aan Kooistra) 
ontleende metafoor van de plek der moeite brengt zowel de associatie met zich mee 
van moeizame onderhandelingen en tegenspraak en conflicten, als aan vruchtbare 
dialogen en intercollegiale consultatiemomenten waarin zingeving plaatsvindt, omdat 
er tijd is voor reflectie op trage vragen en gezamenlijke de- en reconstructie van 
betekenissen. De door Kunneman geïntroduceerde metafoor van lantaarnpalen en 
kampvuren (Kunneman & Slob, 2007) brengt zowel de associatie met zich mee aan 
tegenstellingen die ontstaan doordat mensen de werkelijkheid in een totaal 
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verschillend licht zien, als aan vonken die over kunnen springen waardoor warmte-
kracht-koppelingen ontstaan. De door Jan van Ewijk (2013) aan Oosterse martiale 
kunsten ontleende metafoor van waardig strijden brengt zowel de associatie met zich 
mee aan worstelingen, onverwachte bewegingen en krachtmetingen als aan het 
afgebakende strijdperk van de dojo waar beide strijders hun kunst kunnen oefenen en 
waar door ‘vreedzame begrenzing’ voorkomen wordt dat de strijders schade aan elkaar 
toebrengen. Alle metaforen refereren op de één of andere manier aan de leerzaamheid 
van wrijvingen en conflicten die zich voordoen in complexe situaties, niet alleen 
tussen mensen onderling, maar ook in mensen zelf. Normatieve professionalisering 
vraagt van beroepsbeoefenaars dat zij leren om complexiteit niet uit de weg te gaan 
maar om het te verdragen en ervan te houden. Met betrekking tot emotionele en 
relationele (existentiële) complexiteit is dat voor professionals op het gebied van de 
zorg en het sociaal werk vaak niet eens zo moeilijk: het is precies waar ze goed in zijn, 
omdat ze erin geschoold zijn en het (bijna) dagelijks doen. Het omgaan met 
maatschappelijke en politieke complexiteit is een stuk lastiger: daar wordt in 
opleidingen veel minder aandacht aan besteed en in de dagelijkse praktijk lijkt het 
minder urgent. Een ander probleem dat ik in de praktijk van de zorg en het sociaal 
werk (en het hoger beroepsonderwijs) regelmatig signaleer, is dat managers enerzijds 
hun best doen om complexiteit voor professionals te reduceren door formats en 
richtlijnen te bieden, terwijl zij anderzijds geen idee hebben van de problematiek 
waarmee hun medewerkers tijdens de dagelijkse beroepsuitoefening te maken hebben. 

Co-creatie van andere kennis  
Als de leerzame wrijving die in de complexiteit ontstaat kan worden benut, draagt dit 
zowel bij aan individueel als aan collectief professioneel en persoonlijk leren, ofwel: 
aan ontwikkeling van professionele en persoonlijke identiteit. Dit is belangrijk in 
verband met het vinden van antwoorden op de ethische vragen waarmee mensen in 
de zorg en het sociaal werk worden geconfronteerd. De aanzet die Wierdsma gaf met 
zijn gedachten over transactioneel organiseren, maatregelkennis en de Methodiek voor 
Collectieve Competentieverhoging in organisaties, sluit aan bij opvattingen over de 
betekenis van moreel beraad en dialoog in (lerende) organisaties (zie onder andere 
Weidema, 2014). Wat Wierdsma een Tijdelijke Werkbare Overeenstemming noemt, is 
volgens mij vergelijkbaar met wat in het jargon van Ricœur een moreel oordeel in een 
concrete situatie heet. En wat Wierdsma drieslag leren noemt is te vergelijken met wat 
Ricœur en Tronto bedoelen wanneer zij het hebben over het ontwikkelen van 
praktische wijsheid. De overeenkomst tussen de verschillende gedachtegangen is dat 
het overal gaat over het geven van betekenis aan feiten en het daarbij serieus nemen 
van waarden. Dit leidt tot een ander soort kennis dan wat in standaardprocedures 
vastgelegd kan worden omdat elke situatie anders is en er steeds weer andere mensen, 
met andere behoeften en capaciteiten bij betrokken zijn. Een belangrijk uitgangspunt 
hierbij, vanuit het perspectief van normatieve professionalisering, is dat het niet gaat 
om een machtsstrijd tussen betrokkenen maar om horizontale moraliteit en 
horizontale epistemologie. Dat wil zeggen dat er geen sprake kan zijn van 
overheersingsmacht en dat de persoonlijke ervaringen van alle betrokkenen meetellen. 
Dit verklaart dat er evenveel belang wordt gehecht aan empirisch-analytische als aan 
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narratieve bronnen van kennis en inzicht (Kunneman, 2013b, p. 28). Omdat het, door 
de aard van het mensgerichte werk, op het gebied van de zorg en het sociaal werk zo 
is dat zowel persoonlijke als professionele kennis zich alleen maar kan ontwikkelen in 
relaties met (en als gevolg van het geraakt zijn door) anderen, denk ik dat in de 
praktijk ervaringsverhalen, net zoals het ethiekwerk waar Banks (2012) voor pleit, 
essentiële onderdelen zijn van de ontwikkeling van een (individuele en collectieve) 
professionele identiteit. Het soort leren waar veel professionals zeggen het meest aan 
te hebben, vindt niet zozeer plaats in voorgeprogrammeerde trainingsprogramma’s op 
specifiek daarvoor gecreëerde momenten (zoals het onderwijs dat wordt gegeven in 
het beroepsonderwijs of de cursussen die worden aangeboden door scholings- en 
adviesbureaus), als wel in doorlopende activiteiten en bezigheden die nauw aansluiten 
bij het dagelijks werk van professionals in de praktijk. Het is niet zozeer gericht op 
maakbaarheid en beheersbaarheid, als wel op organische groei die aanhaakt bij de 
complexiteit van alledag. Het gaat evenzeer om het transformeren van kennis als om 
het overdragen daarvan (zie ook de Laat, 2012). Het staat dus niet los van de 
alledaagse werkelijkheid waarin mensen voor en met andere mensen samenwerken in 
een proces dat voor elk van hen van betekenis is.  

Tenslotte  
Het denken over normatieve professionaliteit en normatieve professionalisering dat ik 
in dit hoofdstuk heb behandeld, heeft een sterke ethische en morele lading doordat 
het aan professioneel werk in mensgerichte beroepen zowel een existentiële als een 
politieke betekenis toekent. Hier vond ik de theoretische basis voor het concept ‘co-
creatie van goede zorg’, dat ik in het volgende hoofdstuk zal uitwerken door de 
belangrijkste denklijnen uit dit hoofdstuk te verbinden met die uit de voorgaande twee 
hoofdstukken. 
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5 Co-creatie van goede zorg 
 

5.1 Inleiding  
In dit laatste hoofdstuk van deel I ontwikkel ik, aan de hand van kernbegrippen en 
centrale gedachten uit de theorieën van Tronto en Ricœur en het denken over 
normatieve professionalisering, het concept ‘co-creatie van goede zorg’. Ik doe dit 
door de elementen waaruit dit concept bestaat van achter naar voren te behandelen: ik 
start met zorg, vervolgens werk ik de notie van goede zorg uit, om tenslotte alles bij 
elkaar te brengen vanuit het perspectief van co-creatie. Dit hoofdstuk kan worden 
beschouwd als een samenvatting van de hoofdlijn uit de voorgaande drie 
hoofdstukken. Hiermee schets ik een theoretisch kader dat in de praktijk van de zorg 
en het sociaal werk bruikbaar zou kunnen zijn bij de zoektocht naar werkvormen 
waarin praktische wijsheid kan ontstaan. Dit kader dient bij de beschrijving van het 
empirisch onderzoek in deel II als raamwerk voor de analyse van data die ik 
verzamelde in de praktijk van de zorg en het sociaal werk.  

 

5.2 Zorg 
Zorg is als activiteit onlosmakelijk verbonden met het leven en samenleven van 
mensen. Iedereen heeft er op de een of andere manier mee te maken, maar het is voor 
niemand hetzelfde. Zorg wordt gerealiseerd in processen en praktijken waarbij altijd 
meerdere personen betrokken zijn. Het is per definitie een relationele aangelegenheid. 
Daarom heeft zorg zowel een existentiële als een politieke dimensie. In deze paragraaf 
vergelijk ik het denken van Tronto en Ricœur ten aanzien van deze uitgangspunten 
met elkaar. 

Iedereen is anders maar iedereen is ook een zorgbehoeftig zelf  
Uit de theorie van de politicologe Tronto blijkt dat zorg niet alleen van belang is voor 
mensen die op de een of andere manier ondersteuning nodig hebben om hun leven 
goed te kunnen leiden, maar ook te maken heeft met de verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden in organisaties en in de samenleving als geheel. Tronto 
benadrukt dat alle mensen weliswaar zorg nodig hebben, maar dat de manier waarop 
die zorg gestalte krijgt voor iedereen anders kan zijn. Daarom neemt ze afstand van 
morele referentiekaders die er van uitgaan dat mensen uitwisselbaar zijn. 
Zorgbehoeften verschillen van mens tot mens, afhankelijk van persoonlijke 
mogelijkheden en beperkingen en de omgeving waarin iemand leeft. Ook de wijze 
waarop mensen zorg willen en kunnen geven verschilt. Tegelijkertijd zijn mensen 
echter ook gelijk, omdat ze allemaal zorgbehoeftig zijn: iedereen heeft zorg nodig om 
te kunnen leven en omdat mensen relationele wezens zijn heeft iedereen ook de 
behoefte om zorg te geven. Tronto lost deze schijnbare paradox – mensen zijn 
verschillend en toch gelijk – op, door te stellen dat iedereen erkend moet worden in 
haar of zijn anders-zijn en mee moet kunnen praten over zorgbehoeften en de 
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verdeling van zorgverantwoordelijkheden. Democratische instituties bieden de 
mogelijkheid om dit te realiseren, daarom is democratie nodig voor zorg. 

Ook het denken van Ricœur is gebaseerd op het uitgangspunt dat mensen verschillend 
zijn en tegelijk gelijk. Hij lost de schijnbare paradox op door te stellen dat mensen 
gelijk zijn in hun anders-zijn: het zelf en de ander zijn niet hetzelfde, maar wel gelijk, 
omdat het zelf een ander is en de ander een zelf en zij beide (dus) een ieder zijn. Aan 
de hand van de Gulden Regel laat hij zien dat de rollen van agent en patiënt – degene 
die handelt en degene die het handelen ondergaat – inwisselbaar zijn. Bovendien gaat 
hij ervan uit dat ieder zelf de wens heeft om goed te leven; zonder de ander kan dit 
niet. Het zelf ontwikkelt zich namelijk doordat het zich laat raken door de ander. Zorg 
voor de ander is het gevolg hiervan; het draagt bij aan zelfwaardering en zelfrespect. 
Zo verbindt Ricœur de behoefte aan zorg niet alleen met afhankelijkheid en 
beperkingen aan de kant van de zorgontvanger, maar ook met ethische identiteit aan 
de kant van de zorggever. 

Genestelde praktijken 
Tronto liet zien dat zorg geen product is, maar een proces dat meerdere fasen omvat 
die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, waarbij op verschillende niveaus 
verschillende mensen in verschillende rollen betrokken zijn. Dat proces kan worden 
beschouwd als een praktijk, omdat het een geheel van samenhangende handelingen 
betreft, die gericht zijn op een specifiek doel en tegelijkertijd waarde hebben in 
zichzelf. Door de wijze waarop Tronto dit proces onderverdeelt in vijf (onderscheiden 
maar wel met elkaar verbonden) fasen, waaraan altijd meerdere mensen vanuit 
verschillende invalshoeken een bijdrage leveren, wordt ten eerste duidelijk dat zorg 
een veelomvattende praktijk is. Ten tweede laat ze zien, dat zorg niet alleen iets is wat 
door mensen voor andere mensen wordt gedaan, maar ook iets dat altijd samen met 
andere mensen wordt gerealiseerd. Zorg als praktijk is bedoeld om ervoor te zorgen 
dat er op een geïntegreerde, holistische manier in concrete zorgbehoeften wordt 
voorzien. Deze praktijk hangt samen met (en/of af van) andere praktijken, want 
“Caring practices can be nested in several ways” (Tronto, 2013, p. 21).  

Ook Ricœur schrijft over in elkaar genestelde (c.q. gevatte) praktijken, wanneer hij 
uitlegt hoe iemands handelen betekenis krijgt in het bredere kader waarbinnen diegene 
handelt. Daarbij refereert hij aan constitutieve regels en aan het interactieve karakter 
van praktijken. Bij professionele zorg in instituties en organisaties is deze 
genesteldheid vanzelfsprekend250. Ten eerste vanwege het feit dat deze wordt verleend 
door mensen die deel uitmaken van specifieke beroepsgroepen. Ten tweede omdat bij 
het realiseren van zorg in instituties en organisaties altijd sprake is van een samenspel 
tussen actoren die er vanuit verschillende achtergronden bij betrokken zijn. Op basis 
van Ricœurs denken kan het begrip praktijk ook nog op een andere manier in verband 
worden gebracht met zorg, namelijk via het idee van de ethische gerichtheid. Volgens 

                                                      
250 Baart en Vosman (2015) gebruiken het woord ‘genest’ om zorgvragen te karakteriseren: “Zoals kleine 
kommetjes passen in grotere, en die in nog grotere, zo passen schijnbaar kleine, eenvoudige kwesties in 
grotere kwesties” (Baart & Vosman, 2015, p. 38). 
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hem komt het menselijk streven naar een goed leven tot uiting in idealen die mensen 
hebben, in de daarmee verbonden levensplannen en in het handelen in concrete 
praktijken dat afgestemd is op en afgeleid van die idealen en levensplannen. Steeds is 
er een dubbele beweging: vanuit basale acties en praktijken krijgen mensen een beeld 
van een levensplan en vanuit de verre – vage en beweeglijke – horizon van idealen 
geven mensen vorm aan concrete praktijken. In de wisselwerking proberen mensen 
een goed leven, met en voor anderen, in rechtvaardige instituties, te realiseren. 

De relationele betekenis van zorg van meerdere kanten bekeken 
De theorie van Tronto gaat vooral over de maatschappelijke betekenis van zorg. Als 
politicologe benadert zij zorg als een concept dat in de eerste plaats een politieke 
betekenis heeft, omdat het een centrale rol speelt bij de inrichting van de samenleving. 
Ze beschrijft en verklaart de ongelijkwaardigheid en de (machts)verschillen tussen 
mensen die gepaard gaan met (c.q. het gevolg zijn) van het geven en ontvangen van 
zorg. In de tweede plaats geeft ze zorg ook een existentiële betekenis, door het te 
definiëren als een proces dat alles omvat wat mensen doen om hun wereld zo in stand 
te houden, te continueren en te herstellen dat ze daarin zo goed mogelijk kunnen 
leven. Daarbij benadrukt ze, dat wij leven “in a global society and on an increasingly 
fragile planet” (Tronto, 2013, p. xiv). Tronto beschouwt zorg dus vooral vanuit het 
perspectief van de samenleving als geheel. Zij is van mening dat democratische 
instituties bijdragen aan een rechtvaardige(r) verdeling van 
zorgverantwoordelijkheden; tegelijkertijd stelt ze dat zorg nodig is om democratische 
instituties te creëren en in stand te houden. Tronto veronderstelt dat een andere 
manier van denken over betrokkenheid en zorg zou kunnen leiden tot een nieuwe 
visie op goed leven251, omdat ze denkt dat mensen vanzelf minder waarde zullen gaan 
hechten aan het najagen van economische rijkdom wanneer er meer waarde wordt 
gehecht aan zorg. Voor deze veronderstelling is echter in haar werk niet veel meer 
onderbouwing te vinden dan de opmerking dat zorg naast conflicten, frustraties en 
opofferingen ook vreugde en succeservaringen met zich meebrengt.  

De filosoof Ricœur geeft een sterker argument voor de waarde van zorg, met zijn 
bewering dat mensen voor elkaar zorgen, niet omdat het moet van iemand anders 
maar omdat ze dat zelf willen. Ook hij benadrukt de existentiële en politieke betekenis 
van zorg, maar hij start bij het perspectief van de personen waaruit de samenleving 
bestaat. Bij hem heeft zorg primair een betekenis in de relatie tussen individuele 
personen; pas in tweede instantie, door de verbinding met rechtvaardigheid, krijgt het 
ook betekenis voor het samenleven van die personen in instituties. Mensen zorgen 
volgens Ricœur voor anderen, omdat dit bijdraagt aan hun eigen goede leven als mens, 
levend tussen en met andere mensen in de wereld. Zorg is namelijk wederzijds en 
wederkerig: het zelf is voor zijn (voort)bestaan afhankelijk van de ander en omgekeerd 
geldt hetzelfde. Het is dus eerder ‘iets met iemand doen’ dan ‘iets voor iemand doen’. 
Het zelf heeft bemiddeling van de ander nodig om de eigen capaciteiten te realiseren 
en zorgt (‘spontaan’) voor een ander omdat dat van waarde is in het eigen leven. Dit 

                                                      
251 “Reorganizing time and thinking about proximity and care might produce new ways of thinking about 
how best to live” (Tronto, 2013, p. 167). 
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moet niet worden opgevat als een egoïstisch doel, want de rollen van het zelf en de 
ander zijn omwisselbaar (maar niet inwisselbaar). Het zelf is een ander en de ander is 
ook een zelf, maar als mens zijn ze beide onvervangbaar. Dat betekent dat het zelf iets 
heeft wat de ander niet heeft (en omgekeerd) en dat zij elkaar kunnen aanvullen. In die 
zin is zorg wederkerig. Volgens Ricœur is er in de relatie tussen mensen weliswaar 
altijd sprake van dissymmetrie, maar omdat het zelf en de ander gelijkwaardig zijn, kan 
zorg bijdragen aan de ontwikkeling van (beider) identiteit en zo wordt de dissymmetrie 
gecompenseerd. In de dissymmetrische relatie tussen mensen in het zorgproces 
bestaat echter wel het risico dat zij elkaar geweld aandoen. De wederzijdse uitwisseling 
van zelfwaardering tussen het zelf en de ander wordt bij geweld in de relatie eenzijdig 
opgeheven. Dit kan de vorm aannemen van overheersingsmacht of (in het ergste 
geval) vernietiging van de identiteit en het vermogen om te handelen van personen. 
Daarom is de norm van respect voor personen nodig: als zeef voor de ethische 
gerichtheid, om te voorkomen dat mensen elkaar kwaad doen. Zo hangt moraal in het 
denken van Ricœur samen met zorg. Ook Tronto stelt dat er in zorgrelaties altijd 
sprake is van machtsongelijkheid. In haar theorie besteed ze weinig aandacht aan 
macht en geweld in verband met zorg. Ze signaleert wel dat machtsmisbruik 
voorkomt in verband met de verdeling van zorgtaken en zorgverantwoordelijkheden 
en dat geweld – in extreme gevallen – een uiting van zorg kan zijn, maar ze beschouwt 
zorg vooral als iets dat gericht is op het voorkomen van geweld en machtsmisbruik en 
op het bestrijden van de gevolgen ervan. 

 

5.3 Goede zorg 
Nu duidelijk is geworden dat zorg onlosmakelijk verbonden is met het menselijk 
bestaan, omdat mensen relationele wezens zijn, die zonder elkaar niet goed kunnen 
leven (want ze hebben zorg nodig om – individueel en collectief – te overleven én het 
draagt bij aan zingeving en verbondenheid), kan de volgende stap in de ontwikkeling 
van het concept ‘co-creatie van goede zorg’ worden gezet. In deze paragraaf werk ik, 
op basis van aan de in de voorgaande hoofdstukken beschreven theorieën ontleende 
inzichten, uit wat goede zorg is. Ook hier vormt het denken van Tronto en Ricœur weer 
het vertrekpunt; ik gebruik het denken over normatieve professionalisering als een 
waardevolle aanvulling daarop. 

Geen standaardmodel  
Uit Tronto’s constatering dat zowel zorgbehoeften als de capaciteiten en 
hulpmiddelen die nodig zijn om zorg te kunnen geven van mens tot mens en van 
context tot context verschillen, volgt de conclusie dat het onmogelijk is om goede 
zorg volgens een standaardmodel te definiëren. Steeds opnieuw moet in een concrete 
context, in overleg met alle betrokkenen, worden afgestemd wat goed is. Toch kan er 
volgens Tronto wel degelijk omschreven worden wat er nodig is om zorg als goed te 
kunnen kwalificeren: 

 de vijf fasen waaruit het zorgproces bestaat moeten geïntegreerd zijn; 
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 de relatie tussen zorggever en zorgontvanger moet worden gekenmerkt door 
(wederzijdse) aandachtige betrokkenheid;  

 degenen die erbij betrokken zijn moeten verantwoordelijkheid nemen voor 
hun handelen; 

 het moet op een deskundige manier worden gerealiseerd; 

 er moet sprake zijn van responsiviteit en (dus) van zorgvuldige afstemming 
tussen zorggever en zorgontvanger (en vice versa); 

 zorg moet worden begrepen als iets wat waarde heeft in zichzelf en de lusten 
en de lasten ervan moeten op een eerlijke manier verdeeld zijn over degenen 
die ermee te maken hebben; 

 men realiseert zich dat er altijd conflicten kunnen zijn over de vraag wat 
goede zorg is en men gaat hier op een goede manier mee om.  

Ricœur stelt dat zorg onlosmakelijk verbonden is met de wens om goed te leven, met 
en voor anderen. Hij behandelt zorg in het verlengde van vriendschap, als iets wat 
waarde heeft voor het leven van iedereen die erbij betrokken is, in welke rol dan ook. 
Daarbij spreekt hij zich niet uit over wat goede of slechte zorg is. Hij gaat echter wel 
uitgebreid in op de vraag, hoe we tot een moreel oordeel komen in concrete situaties 
wanneer normen conflicteren. Als het gaat om zorg is dit vaak aan de orde, zo zagen 
we bij Tronto. Volgens Ricœur moet bij een conflict van normen worden gezocht 
naar de oorspronkelijke ethische gerichtheid die onder de moraal ligt. Dit vraagt om 
een goed beraad, waarin het zelf zich laat raken door de ander en waarbij deskundige 
mannen en vrouwen kunnen worden geraadpleegd. Ook Ricœur is dus van mening 
dat nooit volgens een standaardmodel kan worden bepaald wat goed handelen is in 
een concrete situatie: voor goede zorg is praktische wijsheid nodig. In de 
beroepspraktijk in organisaties en instituties krijgt die praktische wijsheid onder andere 
gestalte in maatregelkennis en modus-drie kennis. Daarbij spelen ethische elementen 
een rol, die ook al door Tronto werden genoemd. Hieronder licht ik ze nader toe. 

Verantwoordelijkheid  
Verantwoordelijkheid is een sleutelbegrip in verband met goede zorg. Tronto 
beschouwt verantwoordelijkheid als het ethische element dat in het zorgproces hoort 
bij de fase van het ‘zorgen voor’, waarin het erom gaat, dat er antwoord wordt 
gegeven op een zorgvraag. Volgens de theorie van Tronto is verantwoordelijkheid 
voor het realiseren van zorg niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van de zorggever 
(want dan zou het ethische element verantwoordelijkheid bij de fase van het zorg 
geven horen). Het is ook niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van de 
zorgontvanger (zoals Tronto het neoliberalisme verwijt). Juist degene die ervoor zorgt 
dat er gezorgd kan worden – in een organisatorische of breder, in de maatschappelijke 
context (we zouden dit de zorgorganisator, of zorgfacilitator kunnen noemen, hoewel 
Tronto zelf deze woorden niet gebruikt) – is een belangrijke actor in het proces. Zo 
beschouwd, hebben alle leden van een samenleving op de één of andere manier 
verantwoordelijkheid als het gaat om het zorgen voor zorg. Er is geen goede zorg 
wanneer mensen deze zorgverantwoordelijkheid afschuiven of zich eraan onttrekken. 
Tronto beschouwt dit probleem, dat ze onder andere aanduidt met het begrip 
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‘privileged irresponsibility’, als een oorzaak van maatschappelijke ongelijkheid tussen 
mensen. Het doet zich niet alleen voor in de privésfeer, bijvoorbeeld wanneer mannen 
de deur achter zich dichttrekken en de huishouding en de zorg voor kinderen aan hun 
vrouw overlaten of wanneer mensen een zwartbetaalde ‘hulp’ zonder sociale zekerheid 
hun rotzooi laten opruimen; het gebeurt ook op het niveau van instituties wanneer een 
gemeentelijke overheid de zorg voor verwarde mensen overlaat aan de GGZ zonder 
daar financiële middelen voor te verstrekken of wanneer burgers protesteren omdat ze 
geen vluchtelingen in hun buurt willen. Tronto is van mening dat zorg goed is 
wanneer alle mensen hun verantwoordelijkheid als actor in een (of meerdere) fase(n) 
van het zorgproces nemen; ze heeft daarvoor een politiek en een existentieel 
argument. Het eerste onderbouwt ze door te wijzen op het belang van gelijkheid en 
een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten in de samenleving, het tweede door te 
stellen dat zorg(en) zin geeft aan het leven van mensen.  

Ricœur verbindt verantwoordelijkheid met de dialectiek tussen de idem- en de ipse-
kant van identiteit. Daarbij speelt het woord toerekenbaarheid een belangrijke rol. 
Iemand die toerekenbaar is voor het eigen handelen kan antwoord geven op het appèl 
van de ander, door te zeggen: ‘hier sta ik’. Om dat te kunnen zeggen moet iemand 
weten wie zij zelf is én ervan overtuigd zijn dat het eigen handelen goed en juist is. 
Verantwoordelijkheid betekent dan dat iemand de gevolgen van het eigen handelen, 
ook als die niet voorzien of bedoeld zijn, aanvaardt. Dit heeft een temporele dimensie, 
want het strekt zich zowel uit naar de toekomst als naar het verleden: iemand die 
zichzelf verantwoordelijk houdt accepteert dat hij vandaag beschouwd wordt als 
dezelfde persoon die gisteren handelde en die morgen zal handelen. Waar Tronto 
aandacht vraagt voor de temporele dimensie van het menselijk bestaan vanwege 
politieke implicaties (zie § 2.4.1), doet Ricœur dit in verband met identiteit van het 
zelf. Tronto laat zien dat ongelijkheid tussen mensen historisch gegroeid is en 
gevolgen heeft voor zowel individuen als groepen mensen met verschillende 
achtergronden en kenmerken (mannen versus vrouwen, mensen met verschillende 
huidskleur en/of afkomstig uit verschillende sociale klassen). Bij haar is het niet willen 
zien van de temporele dimensie van het menselijk bestaan een probleem omdat dit 
verhult dat mensen collectief verantwoordelijk zijn voor het laten ontstaan en in stand 
houden van patronen van onderdrukking en achterstelling. Ricœur vindt het belangrijk 
om aandacht te schenken aan de temporele dimensie van een mensenleven omdat 
hierdoor de spanning tussen het zelf en hetzelfde zichtbaar wordt. Zoals we zagen in § 
3.2 en 3.3 biedt dit ruimte voor verandering en ontwikkeling van de identiteit van het 
zelf. De wijze waarop Ricœur de ontwikkeling van de identiteit van het zelf verbindt 
met geraaktheid door en zorg voor de ander maakt duidelijk dat verantwoordelijkheid 
een relationele betekenis heeft. De verantwoordelijkheid van het zelf staat niet los van 
de ander door wie het zelf wordt geraakt. Waar Tronto verantwoordelijkheid als een 
morele norm presenteert (zij vindt dat iedereen zorgverantwoordelijkheid moet 
nemen), is het bij Ricœur iets wat voortkomt uit de ethische gerichtheid van het zelf: 
iemand wil verantwoordelijk zijn, omdat het voortvloeit uit de wens om goed te leven, 
met en voor anderen. Ricœur problematiseert dit tegelijkertijd ook, omdat het zelf 
onzeker kan zijn van zichzelf. Als iemand niet (meer) weet wie hij zelf is, wordt het 
moeilijk om te zeggen ‘hier ben ik, je kunt op mij vertrouwen’. Hieruit blijkt dat 
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ontwikkeling van identiteit (en dus: zelfwaardering en zelfrespect) nodig is om 
verantwoordelijk te kunnen zijn. En dat vindt plaats in relaties met anderen.  

In verband met verantwoordelijkheid voor het eigen handelen gebruiken beide auteurs 
het woord actor. Tronto beschouwt mensen als morele, rationele en/of autonome 
actoren, maar ze benadrukt dat autonomie niet per definitie samenvalt met 
onafhankelijkheid. Ze maakt hiermee duidelijk dat iedereen in principe de 
mogelijkheid heeft om zelfstandig te handelen en beslissen maar ook dat dit altijd 
plaatsvindt in een omgeving waar mensen samen met anderen leven en dus rekening 
houden met elkaar en door elkaar worden beïnvloed. Autonomie ontstaat (en bestaat) 
in relaties c.q. in een sociale context (evenals moraliteit en rationaliteit). Ricœur 
verbindt verantwoordelijkheid met het menselijk vermogen om als actor positie te 
kiezen. Hij heeft het met name over actoren wanneer hij schrijft over de relatie tussen 
het handelen van mensen en hun narratieve en ethische identiteit. Volgens Ricœur is 
er, wanneer het gaat over verantwoordelijkheid, sprake van een spanning in het zelf, 
vanwege de dialectiek tussen idem en ipse. Daarbij speelt de geraaktheid van het zelf 
door de ander een rol. Bij deze geraaktheid past volgens hem echter niet het beeld van 
een meester die een slaaf beveelt; hij ziet een rechtvaardige leermeester die de 
autonomie van het zelf versterkt. Ook bij hem betekent autonomie dus niet dat 
iemand los van anderen handelt; het hangt samen met rechtvaardigheid en 
wederkerigheid. Daarom verbindt Ricœur autonomie uiteindelijk met de notie van het 
geweten als het zelf, dat zichzelf aanmaant om met en voor anderen goed te leven in 
rechtvaardige instituties. 

Het woord actorschap speelt ook in de theorie van Wierdsma over co-creatie, waaraan 
in het denken over normatieve professionalisering wordt gerefereerd, een belangrijke 
rol. Volgens Wierdsma dienen betrokkenen bij transacties in organisaties hun 
actorschap op te nemen, want als zij dat niet doen, maken zij zichzelf machteloos. Ze 
dragen dan niet bij aan oplossingen maar vormen juist een onderdeel van de 
problemen die zich voordoen in organisaties. Hoewel Wierdsma in dit verband het 
woord verantwoordelijkheid niet expliciet noemt, is zijn theorie gebaseerd op de 
gedachte dat iedereen die betrokken is bij een transactie verantwoordelijkheid heeft 
voor het welslagen ervan. De manier waarop hij refereert aan machteloosheid doet 
sterk denken aan Ricœurs gebruik van het begrip macht: als iets dat bestaat omdat 
mensen het samen laten bestaan en dat gericht is op het realiseren van een gezamenlijk 
doel. Een gemeenschappelijk element in het denken van alle drie deze auteurs is dat zij 
persoonlijke verantwoordelijkheid zowel verbinden met de relatie tussen actoren in 
een specifieke context, als met het bredere (organisatorische en/of maatschappelijke) 
kader waarin het handelen van die actoren plaatsvindt.  

Deskundigheid 
Het tweede ethische element dat belangrijk is in verband met goede zorg is 
deskundigheid. Tronto gebruikt het woord competence. In Nederland wordt het 
begrip competentie vooral veel gebruikt in het (beroeps)onderwijs en in verband met 
scholingstrajecten in de praktijk. Daaronder verstaat men een mix van kennis, 
vaardigheden en attitude die mensen gaandeweg ontwikkelen door studie van theorie, 
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oefening in de praktijk en reflectie op ervaringen252. Daarom wordt competentie 
geassocieerd met professionaliteit. Dit heeft ook een ethische dimensie, die 
bijvoorbeeld tot uiting komt wanneer beroepsbeoefenaars het handelen van collega’s 
beoordelen als ‘niet professioneel’. Op basis van de theorie van Tronto (die niet 
specifiek gaat over zorg als een activiteit die voorbehouden is aan professionals) zou 
echter ook kunnen worden gesteld dat competentie belangrijk is als het gaat over zorg 
die wordt gegeven door vrijwilligers, mantelzorgers en familieleden.  

Ricœur heeft het niet specifiek over (professionele) deskundigheid in verband met 
zorg. Maar uit de wijze waarop hij ‘standards of excellence’ en ‘internal goods’ 
benoemt als uitdrukking van de ethische gerichtheid die tot uiting komt in het 
handelen van mensen in praktijken, zou kunnen worden afgeleid dat ook hij vindt dat 
specifieke kennis, vaardigheden en een bepaalde attitude nodig zijn om goed te 
kunnen handelen in die praktijken. Dat kunnen in zijn denken zowel professionele als 
dagelijkse ‘huis-, tuin- en keuken’ praktijken zijn. In het denken over normatieve 
professionalisering daarentegen speelt (het ontwikkelen van) professionele 
deskundigheid juist een cruciale rol. Dit blijkt onder andere uit het belang dat Schön 
hecht aan reflection-on-action en reflection-in-action van professionals en Sennett aan 
voortdurende oefening en het leren omgaan met weerbarstig materiaal van 
ambachtslieden, evenals uit hun beider gedachten over hoe belangrijk het is dat vaklui 
zijn ingebed in een beroepsgroep en over hoe het werk zich altijd verhoudt tot de 
context. Door de verbinding die in het normatieve professionaliseringsdiscours wordt 
gelegd tussen opvattingen over professionaliteit en vakmanschap wordt duidelijk dat 
deskundigheid niet uitsluitend kan worden beschouwd als een individuele kwaliteit van 
een beroepsbeoefenaar, maar ook een collectieve dimensie heeft. Het ontstaat (en 
wordt uitgebreid, verfijnd en aangescherpt) in een gezelschap van vakgenoten die met 
elkaar voortbouwen op een (vaak reeds lang) bestaande basis van vakkennis.  

Rechtvaardigheid 
Rechtvaardigheid is het derde ethische element in verband met goede zorg. Volgens 
Tronto heeft de Ethic of Care een Theory of Justice nodig, om te komen tot een 
rechtvaardige verdeling van zorg en zorgverantwoordelijkheden. Volgens Ricœur biedt 
het recht de mogelijkheid om het morele bewustzijn van individuele mensen organisch 
met elkaar te verbinden, zodat men samen kan zoeken naar wat een goede verdeling is 
in een concrete situatie met specifieke betrokkenen. Beide stellen ze echter vragen bij 
heersende theorieën over rechtvaardigheid, omdat die uitgaan van een “false 
universalism of needs” (Tronto, 1993, p. 138). Daarom zijn ze niet toereikend voor 
het oplossen van conflicten in concrete situaties over de vraag wie in welke 
zorgbehoeften van wie moet voorzien. Tronto verbindt rechtvaardigheid met de vijfde 
fase van het zorgproces, die zij introduceert in haar feministische democratische 
zorgethische theorie onder de noemer ‘caring with’. Hiermee duidt ze een praktijk aan 
waarin burgers nadenken over hun verantwoordelijkheden ten opzichte van zichzelf 
en ten opzichte van anderen. Ze vindt dat burgers zelf de instituties moeten 
ontwikkelen waarbinnen zulke democratische praktijken plaats kunnen vinden, maar 

                                                      
252 Het gaat om “know how, know that, know what en know why” (Jansen, 2007, p. 44). 
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geeft wel aan wat er zou moeten veranderen in bestaande instituties: we moeten 
anders gaan denken over zorg, rekening houden met het gegeven dat niet iedereen op 
eenzelfde manier verzorgd wil worden en zorgen voor een eerlijke verdeling van 
zorgtaken. In Tronto’s zorgende democratie is geen ruimte voor neoliberalisme. Want 
dat verhult dat mensen voor zorg van elkaar afhankelijk zijn en maakt van zorg een 
product dat mensen kunnen kopen op de markt. Ook vindt ze dat er een eind moet 
komen aan de ‘epistemological ignorance’ waardoor mensen met meer macht niet 
weten hoe mensen met minder macht leven. Dit veroorzaakt een oneerlijke verdeling 
van zorgtaken. Een rechtvaardige samenleving zorgt dat niet alleen het ontvangen maar 
ook het geven van zorg goed verdeeld is. Op dit punt constateer ik bij Tronto een 
dubbelzinnigheid: ze zegt dat ze het belangrijk vindt dat iedereen zorg kan geven, 
maar ze vindt eigenlijk dat iedereen zorg moet geven. Enerzijds stelt ze dat het niet 
goed is om het geven van zorg voor iedereen te verplichten, omdat het risico groot is 
dat zorg die niet vrijwillig wordt gegeven slecht is. Bovendien wordt dan ontkend dat 
mensen de vrijheid hebben om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor een invulling 
van zorg die bij hunzelf en de context waarin zij leven past. Tronto’s standpunt laat 
echter nog steeds ruimte voor mensen om zich te onttrekken aan het uitvoeren van 
zorgtaken (met het excuus ‘dit is geen werk dat mij ligt’ of ‘ik zorg al voor jullie 
doordat ik het geld binnen breng’). Anderzijds hamert ze er in Caring Democracy steeds 
op dat alle leden van een samenleving niet alleen mee moeten delen in de lusten maar 
ook in de lasten van het zorgen. Op dit punt is de visie van Ricœur, die erop neerkomt 
dat mensen voor anderen zorgen omdat ze dat willen, eenduidiger. In vergelijking met 
het normatief georiënteerde werk van Tronto is dat van Ricœur meer descriptief en 
verklarend. Hij wijst op de dubbelzinnige structuur van het idee van rechtvaardige 
verdeling, dat zowel kan leiden tot onverschilligheid tussen individuen als tot meer 
samenwerking tussen mensen. Maar hij laat ook zien, hoe onder het principe van 
rechtvaardigheid een gevoel van rechtvaardigheid ligt dat samenhangt met de ethische 
gerichtheid van mensen. Deze is oorspronkelijker dan de norm die voorschrijft dat wij 
verantwoordelijkheid moeten nemen voor andere mensen. Voor Ricœur is 
rechtvaardigheid op het niveau van instituties vergelijkbaar met zorg op het niveau 
van intermenselijke relaties. Net als Tronto stelt hij dat het bij rechtvaardigheid niet 
alleen gaat om een eerlijke verdeling van goederen maar ook om een eerlijke verdeling 
van taken en verantwoordelijkheden. Maar hij geeft niet aan hoe het moet, en ook niet 
dát het moet. Ricœur denkt namelijk dat gemeenschappelijke mores (die voortkomen 
uit de wil om samen met en voor anderen goed te leven) fundamenteler zijn dan 
dwingende regels. Uit zijn visie – die erop neerkomt dat iedere mens als zelf ook een 
concrete ander én een anonieme ieder is – volgt dat gelijkheid essentieel is om goed 
samen te kunnen leven. In instituties (opgevat als structuren die niet reduceerbaar zijn 
tot interpersoonlijke relaties maar wel daarmee verbonden zijn) gaat het om 
gezamenlijk handelen gericht op een gemeenschappelijk doel. Macht wordt in deze 
visie opgevat als iets wat slechts bestaat voor zover en voor zolang als mensen het 
laten bestaan, omdat er een verlangen is om samen te leven en te handelen in een 
historische gemeenschap. Daaruit volgt dat het idee van gezamenlijke macht 
fundamenteler is dan het idee van overheersingsrelaties (dat centraal staat in het 
denken van Tronto). Ricœur wijst erop dat de meeste mensen dit vergeten lijken zijn 
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en macht overdekt hebben met de hiërarchische structuren van overheersing en 
beheersing. Daarom is de macht van het gezamenlijk willen in instituties meestal 
onzichtbaar. Democratie, als politiek systeem waar conflicten openlijk zijn en waar 
over die conflicten kan worden onderhandeld volgens bekende arbitrageregels, heeft 
volgens hem de ‘eindeloze’ taak om die macht weer te ont-dekken. Deze visie op 
macht vormt een waardevolle aanvulling op Tronto’s pleidooi voor een zorgende 
democratie, omdat het duidelijk maakt dat een rechtvaardige verdeling van zorg en 
zorgverantwoordelijkheden niet tot stand kan komen wanneer mensen niet beseffen 
dat zij daar zelf medeverantwoordelijk voor zijn.  

 

5.4 Co-creatie 
Goede zorg is zorg die maakt dat mensen goed kunnen leven en samenleven. Wat 
goede zorg concreet inhoudt is in elke situatie anders, vanwege het feit dat 
omstandigheden nooit precies hetzelfde zijn en omdat er telkens andere mensen bij 
betrokken zijn, met andere behoeften en mogelijkheden. Daarom moet steeds 
opnieuw in de context worden bepaald wat het goede is om te doen en te laten. En 
daarom kan zorg worden beschouwd als een transactie, in de betekenis zoals bedoeld 
door Wierdsma. Het wordt namelijk gerealiseerd door partijen die samen iets willen, 
het resultaat is even belangrijk als het proces dat leidt tot dat resultaat, en de 
waardering van de ontvanger is van essentieel belang bij bepaling van de betekenis 
ervan. Wierdsma gebruikt hiervoor de term co-creatie. In het werk van Tronto en 
Ricœur, evenals in dat van Schön en Sennet, komt het woord co-creatie niet voor, 
maar toch bespeur ik daarin het idee van co-creatie. In deze paragraaf laat ik zien dat 
er een relatie is tussen co-creatie en goede zorg, door cruciale elementen uit de in de 
voorgaande hoofdstukken behandelde theorieën met elkaar te vergelijken en te 
verbinden.  

Goede zorg = co-creatie?  
Uit Tronto’s visie op zorg als een proces dat bestaat uit vijf fasen die geïntegreerd 
plaats moeten vinden wil er sprake zijn van goede zorg, volgt de conclusie dat voor 
goede zorg co-creatie nodig is. Co-creatie betekent namelijk dat er afstemming 
plaatsvindt tussen alle actoren die betrokken zijn bij een transactie. Zorg kan worden 
beschouwd als een transactie omdat het tot stand komt in een proces tussen mensen 
(c.q. partijen) die samen een resultaat willen bereiken, omdat dat proces even 
belangrijk is als het resultaat en voor alle betrokkenen een verschillende betekenis 
heeft en omdat de waardering van de ontvanger belangrijk is. Misschien zou zelfs 
gesteld kunnen worden dat goede zorg volgens Tronto co-creatie ís, omdat goede zorg 
in haar visie veronderstelt dat alle vijf fasen van het proces geïntegreerd zijn. Zo 
opgevat betekenen goede zorg en co-creatie hetzelfde. Toch wil ik hier de stelling 
verdedigen dat ‘co-creatie van goede zorg’ in verband met het realiseren van goede 
zorg in organisaties voor zorg en sociaal werk geen pleonasme is. Want wanneer 
goede zorg wordt opgevat zoals hiervoor omschreven – als een proces waarbij mensen 
betrokken zijn die zich ergens wat van aantrekken en mensen die zorgdragen voor iets 
en mensen die zorgen voor anderen en mensen die zorg ontvangen en mensen die 
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zorgen met anderen; en als die mensen dat aandachtig doen en verantwoordelijkheid 
nemen en deskundig zijn en responsief en solidair met anderen; en als zorg iets is wat 
mensen niet doen omdat het moet van een ander maar omdat ze geraakt zijn door de 
ander en met en voor anderen goed willen leven – dan is voor het realiseren hiervan in 
organisaties een proces van co-creatie nodig dat niet vanzelfsprekend is. Het idee van 
co-creatie, zoals het wordt gebruikt in het denken over normatieve professionalisering, 
voegt dus iets toe aan het idee van goede zorg. Ik werk de belangrijkste inzichten 
hieronder uit. 

Afstemming  
Als zorg een proces is, bestaand uit vijf fasen waarin verschillende actoren in 
verschillende posities betrokken zijn, dan is afstemming tussen al die personen nodig 
om tot goede zorg (integratie van die vijf fasen) te komen. Als actor zijn alle 
betrokkenen gelijkwaardig; dat wil zeggen dat ook zorgontvangers een actieve rol 
hebben in het zorgproces en deelnemen aan overleg over de vraag wat goede zorg is. 
Want mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen zijn niet per definitie incompetent 
en zwak, noch zijn het ongelukkige en afhankelijke wezens. Zij geven de zorggever 
iets wat diegene zelf (nog) niet had en voegen daarmee waarde toe aan diens leven. 
Afstemming gebeurt niet vanzelf in organisaties en instituties, het moet worden 
georganiseerd en gefaciliteerd. Niet alleen praktisch, maar ook inhoudelijk. Want 
volgens Wierdsma is de veronderstelling dat mensen in staat zijn de werkelijkheid 
vanuit het perspectief van een ander te zien een illusie. Tronto denkt dit ook: zij stelt 
dat, om erachter te komen wat de zorgbehoefte van een ander is, het niet voldoende is 
dat iemand zich alleen maar in die ander verplaatst. Volgens haar is het onmogelijk te 
garanderen dat iemand alle relevante dimensies van de situatie waarin die ander zich 
bevindt zal herkennen. Vanwege de verschillen tussen mensen (man-vrouw, zwart-wit, 
arm-rijk, et cetera) en tussen de omgeving waarin zij leven (cultuur, tijd, 
maatschappelijke en politieke context) dient in elke situatie opnieuw met de 
betrokkenen afgestemd worden wat goede zorg in die specifieke situatie inhoudt. Dit 
vereist betrokkenheid, deskundigheid en responsiviteit: de zorggever moet kunnen 
opmerken wat de zorgontvanger nodig heeft en ook hoe die de zorg waardeert. Het 
anders-zijn van mensen leidt bij het realiseren van goede zorg in de praktijk vaak tot 
dilemma’s en conflicten. Volgens Tronto is dit inherent aan zorg, omdat niet alleen 
iedereen anders zorg wil krijgen maar ook omdat mensen in verschillende posities 
verschillende opvattingen hebben over hoe zorg gegeven moet worden, aan wie en 
door wie. Tronto is van mening dat de wijze waarop met deze conflicten wordt 
omgegaan, medebepalend is voor het oordeel of zorg goed is. Net als Tronto stelt ook 
Ricœur dat het onmogelijk is om het anders-zijn van de ander te ervaren, omdat de 
ander geen ander mijzelf is, maar een ander dan ik. Hij denkt echter dat we wel 
kunnen ervaren wat anders-zijn is, doordat we als zelf met het andere en de ander 
worden geconfronteerd in ons eigen lichaam en in ons eigen leven. De ervaring van 
geraaktheid door de ander en het andere leidt tot het besef dat er diversiteit en 
pluraliteit bestaat en dit draagt bij aan ontwikkeling van de identiteit van het zelf. Voor 
Ricœur is afstemming op de ander dan ook van wezenlijk belang voor het goede leven 
van het zelf en daarin speelt zorg een belangrijke rol. 
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Ethische en morele ruimte 
De afstemming die nodig is om te komen tot goede zorg (bij Wierdsma zou dit een 
optimale transactie kunnen heten, bij Tronto adequate zorg in de context en bij 
Ricœur een moreel oordeel in een concrete situatie) vereist een ruimte waar de 
betrokken actoren met elkaar kunnen beraadslagen en onderhandelen. Tronto vindt 
dat er in democratische instituties – en dat kunnen ook organisaties zijn – een ‘explicit 
locus’ moet zijn: een plek waar iedereen deel kan nemen aan de dialogen en discussies 
waarin afstemming plaatsvindt over de vraag in welke zorgbehoeften moet worden 
voorzien en over de verdeling van zorgverantwoordelijkheden. Zij gebruikt daarbij het 
woord strijd (‘needs-interpretation struggle’) en de ruimte waar afstemming plaatsvindt 
noemt ze ‘political space’ of ‘moral space’. Uit dit woordgebruik blijkt dat Tronto het 
belangrijk vindt dat op deze plek de machtsongelijkheid ter sprake komt die bij zorg 
altijd een rol speelt. Haar gedachten met betrekking tot de veelvoorkomende 
conflicten bij afstemming over zorg en de verdeling van zorgverantwoordelijkheden 
vertonen overeenkomsten met wat Ricœur schrijft over het omgaan met conflicten die 
ontstaan op het gebied van de moraal, wanneer de norm van respect voor regels 
onverenigbaar is met de norm van respect voor personen. Om te komen tot een 
weloverwogen moreel oordeel in een concrete situatie waarin zo’n conflict zich 
voordoet, is volgens Ricœur ‘euboulia’ nodig: een goed beraad waarin onder de 
conflicterende normen wordt gezocht naar de oorspronkelijke ethische oriëntatie. 
Daarbij kunnen wijze mannen en vrouwen worden geconsulteerd. Tijdens zo’n 
beraadslaging zoekt men, in de context en met degenen die erbij betrokken zijn, op 
basis van gemeenschappelijke uitgangspunten naar het juiste midden. Hierbij spelen 
overtuigingen een onmisbare rol. Want in de overtuiging klinkt de oorspronkelijke 
ethische gerichtheid van het zelf, dat geraakt is door de ander en dat met en voor 
anderen goed wil leven, door. Uiteindelijk ontstaat zo volgens Ricœur een praktische 
wijsheid die door bemiddelingen en conflicten is gegaan: in publiek debat, in 
vriendelijke discussies en door het kritisch bevragen van gedeelde overtuigingen. Een 
overtuiging is in het denken van Ricœur (zoals we zagen in § 3.6) niet zomaar een 
mening, maar een zekerheid van het zelf dat kan zeggen ‘hier ben ik’ en dus weet wie 
en wat het zelf is en weet waar het zelf staat. Dit zelf kan de eigen positie 
verantwoorden op basis van een zoektocht naar de ethische gerichtheid die door de 
zeef van de moraal is gegaan. De praktijk van de bio-ethiek, waar deskundigen vanuit 
verschillende perspectieven hun best doen om op een zorgvuldige manier vragen 
rondom het begin en het einde van het leven te beantwoorden, dient hierbij voor 
Ricœur als voorbeeld. Dit voorbeeld maakt goed zichtbaar dat bij ethische vragen op 
het gebied van de zorg en het sociaal werk niet alleen de persoonlijke, maar evenzeer 
de professionele identiteit van betrokken actoren een rol speelt. 

Wierdsma vindt dat er in organisaties ruimte moet zijn voor communicatie over de 
verschillende betekenissen die een situatie c.q. een transactie voor (interne en externe) 
betrokkenen heeft. Hier kan dan de tijdelijke werkbare overeenstemming ontstaan die 
nodig is om tot co-creatie te komen, in de vorm van een transactie die waardevol is 
voor iedereen die ermee te maken heeft en recht doet aan de betekenis die die 
transactie voor elke betrokken actor op een verschillende manier heeft. Voor deze 
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ruimte gebruikt hij meerdere benamingen, die allemaal passen bij de gedachten van 
Tronto en Ricœur. De meest neutrale termen zijn ‘conversatieruimte’ en 
‘dialoogplatform’. Deze drukken uit dat er dialoog en consultatie plaatsvindt tussen 
degenen die op verschillende niveaus in een organisatie bij transacties betrokken zijn. 
De meest prikkelende term is ‘de plek der moeite’. Hiermee maakt Wierdsma duidelijk 
dat het voor mensen vaak niet makkelijk is om het uit te houden in de 
conversatieruimte. Omdat transacties voor mensen verschillende betekenissen kunnen 
hebben en omdat er conflicten kunnen ontstaan die de samenwerking lastig maken. 
Daarom heeft hij het ook over ‘de onderhandeling op de plek der moeite’ en over ‘de 
spanning tussen ordeningsbehoefte en ordeningsresultaat’. Het is vaak lastig voor 
mensen om de spanning tussen hun behoefte aan een oplossing voor een bepaald 
probleem (c.q. aan duidelijkheid over hoe te handelen in een concrete situatie) en het 
concrete besluit dat het resultaat is van een consultatie of een onderhandeling uit te 
houden, omdat dit besluit lang niet altijd weerspiegelt wat zij zelf als beste oplossing 
zien. De term die Wierdsma gebruikt ligt in de buurt van Tronto’s ‘moral space’ en 
Ricœurs ‘euboulia’: ‘ethische ruimte’. Hiermee geeft Wierdsma aan dat er plaats moet 
zijn voor verschillen en diversiteit zonder dat er een machtsstrijd ontstaat. Iedereen 
heeft in de theorie van Wierdsma als actor evenveel macht, wat zijn positie in de 
organisatie van het werk ook is. Dit herinnert aan Ricœurs visie op macht; het 
betekent dat alle actoren verantwoordelijk en toerekenbaar zijn voor hun eigen 
handelen en positie (moeten) kunnen kiezen in het relationele, organisatorische en 
maatschappelijke krachtenveld waar hun werk zich afspeelt. Dit veronderstelt dat zij 
zich bewust zijn van hun (persoonlijke en professionele) identiteit, vandaar dat 
reflectie onmisbaar is in het individuele en collectieve leerproces van alle betrokkenen. 
Daarom zouden de interactieprocessen op de plek der moeite volgens Wierdsma 
principieel open moeten blijven voor toegang van derden. Dat kan iemand van buiten 
de organisatie zijn, die een ander perspectief inbrengt, of iemand van binnen de 
organisatie die nieuwe betekenissen inbrengt in de conversatie. Volgens Wierdsma is 
dit van belang voor verbetering van de kwaliteit van transacties en de kwaliteit van de 
relaties tussen de betrokken actoren, omdat het een leerproces op gang brengt 
waardoor men beter kan omgaan met diversiteit en variëteit. 

Democratische macht 
Zowel Tronto, als Ricœur en Wierdsma vinden dus dat er in de organisatorische of 
institutionele context een speciale plek (of ruimte) zou moeten zijn waar mensen met 
elkaar kunnen komen tot oordelen over wat het goede is om te doen in een concrete 
situatie. Dit is een voorwaarde voor goede zorg (bij Tronto), voor goed leven (bij 
Ricœur) en voor co-creatie (bij Wierdsma). Alle drie zijn zij ook van mening dat deze 
ruimte toegankelijk moet zijn voor alle betrokkenen, dat in de beraadslaging de 
perspectieven van alle actoren aan bod moeten komen, dat conflicten niet vermeden 
moeten worden en dat machtsongelijkheid een expliciet aandachtspunt moet zijn. 
Deze (politieke) dimensie wordt in elke theorie op een verschillende manier 
uitgewerkt. Tronto schrijft zowel over hoe goede zorg in organisaties gerealiseerd zou 
moeten worden als over hoe een democratie zorgend zou kunnen zijn. Voor het eerste 
geeft ze concrete aanwijzingen, die bruikbaar zijn op het niveau van organisaties en 
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bijvoorbeeld ook in het onderwijs. Met betrekking tot het tweede waagt ze zich niet 
aan heel concrete voorstellen maar ze laat wel zien dat (en hoe) de wijze waarop zorg 
gerealiseerd wordt in een samenleving nauw samenhangt met het belang dat er al dan 
niet aan wordt gehecht op het niveau van overheden en maatschappelijke instituties. 
Ze doet enkele suggesties, maar voegt eraan toe dat het de verantwoordelijkheid van 
burgers zelf is om te zoeken naar goede vormen. Ricœur concretiseert nergens wat 
goed leven met en voor anderen in de context van organisaties of werkomgevingen 
zou kunnen betekenen. Toch heeft ook hij een duidelijke opvatting over macht en hoe 
dit het leven van mensen met en voor anderen in instituties beïnvloedt. Onder 
instituties verstaat Ricœur structuren van het samen-leven in een gemeenschap die niet 
te reduceren zijn tot inter-persoonlijke relaties en daar toch mee verbonden zijn; 
organisaties zijn ook zulke structuren. In instituties is volgens Ricœur het idee van 
gezamenlijke macht fundamenteler dan de overheersingsrelatie maar zijn mensen zich 
hier vaak niet van bewust. Macht heeft te maken met het gezamenlijk handelen gericht 
op een gemeenschappelijk doel. Daarom zijn gemeenschappelijke mores wezenlijker 
dan dwingende regels in de beraadslaging die moet leiden tot praktische wijsheid in 
concrete praktijken. Ricœurs opvatting sluit aan bij de gedachten over horizontale 
moraliteit en horizontale epistemologie uit het normatieve professionaliseringsvertoog. 
Hetzelfde geldt voor de visie van Wierdsma. Hij gaat met zijn theorie juist wel 
expliciet in op de context van organisaties en bedrijven. Zijn visie op transactioneel 
organiseren en zijn voorstel voor het organiseren van collectief leren bieden concrete 
aanknopingspunten voor organisatieontwikkeling en (bij)scholing. Hij doet geen 
uitspraken over politiek op het niveau van de samenleving of het overheidsbeleid maar 
richt zich vooral op de micro- en mesopolitieke krachten in organisaties. Wierdsma 
wijst waarheidsmacht in organisaties af omdat hierdoor een hiërarchie ontstaat tussen 
veelweters en weinigweters. Volgens hem moet het uitgangspunt zijn dat iedereen die 
als actor bij een transactie betrokken is, in welke positie binnen of buiten de 
organisatie dan ook, evenveel inbreng heeft in de dialoog over de betekenis van die 
transactie.  

De waarde van verhalen 
Ricœur laat zien dat de narratieve en de ethische dimensie van identiteit nauw met 
elkaar samenhangen en werpt daarmee een nieuw licht op het belang van verhalen, in 
verband met ‘co-creatie van goede zorg’ in organisaties en instituties. Daarbij komt 
vooral de verbinding tussen persoonlijke en professionele identiteit in beeld. De 
gedachte dat literaire verhalen de mogelijkheid bieden om te experimenteren met 
identiteit opent zowel perspectieven voor de beroepspraktijk als voor 
maatschappelijke en politieke ontwikkeling. Want omdat het geraakt-zijn in de fictieve 
wereld gevolgen kan hebben voor het handelen in de reële wereld, zou het uitwisselen 
van verhalen zowel een functie kunnen hebben in de hulpverleningsrelatie (omdat het 
kan bijdragen aan identiteitsontwikkeling van alle betrokken actoren), als in de bredere 
context van de relaties tussen mensen in de samenleving. Het zou bijvoorbeeld 
kunnen bijdragen aan het verminderen van de ‘epistemological ignorance’ die Tronto 
zo verwerpelijk vindt omdat het maakt dat mensen zich aan zorgverantwoordelijkheid 
kunnen onttrekken en (zo) aan goed leven met anderen in rechtvaardige instituties. 
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Verhalen kunnen ook een functie hebben in de uitwisseling van betekenissen die 
Wierdsma nodig acht om tot een tijdelijke werkbare overeenstemming te komen.  

 

5.5 Afronding van deel I en vooruitblik naar deel II 
Op basis van de theoretische verkenning die ik in dit eerste deel heb uitgewerkt kan ik 
hier een beknopte conclusie trekken ten aanzien van de ethische vragen uit de praktijk 
waarmee ik dit onderzoek begon: goede zorg kan niet zonder co-creatie; goed werk in 
organisaties voor zorg en sociaal werk is ‘co-creatie van goede zorg’; en goede 
samenwerking in organisaties voor zorg en sociaal werk is gericht op ‘co-creatie van 
goede zorg’.  

Nu duidelijk is geworden hoe ik op basis van literatuurstudie ben gekomen tot het 
concept ‘co-creatie van goede zorg’, wordt het tijd om te kijken of (en hoe) dit 
concept herkenbaar en werkbaar is in de praktijk van de zorg en het sociaal werk. In 
mijn onderzoek heb ik dat gedaan door middel van drie verschillende empirische 
deelonderzoeken, waarin de in deel I beschreven theorie zowel werd getoetst als 
toegepast. Deze deelonderzoeken worden beschreven in het tweede deel van dit boek.  

Het eerste deelonderzoek, dat wordt beschreven in hoofdstuk 6, bestond uit 19 
interviews met personen die in verschillende posities en functies betrokken zijn bij het 
realiseren van het zorgproces, in twee organisaties: een zorgorganisatie en een 
organisatie voor maatschappelijk werk. Dit deelonderzoek was vooral bedoeld om 
erachter te komen of elementen die volgens de theorie belangrijk zijn in verband met 
‘co-creatie van goede zorg’ ook door mensen in de praktijk als zodanig worden 
benoemd.  

Vervolgens heb ik gezocht naar antwoorden op de vraag of moreel beraad een 
geschikt middel is om ‘co-creatie van goede zorg’ te bevorderen. In hoofdstuk 7 
beschrijf ik de resultaten van een literatuurstudie over moreel beraad. Op basis van 
recente publicaties over onderzoeken naar de implementatie en de effecten van moreel 
beraad in diverse organisaties besteed ik aandacht aan de achtergronden van moreel 
beraad, de doelstellingen die in de praktijk worden geformuleerd, de effecten van 
moreel beraad in organisaties en de randvoorwaarden die ervoor nodig zijn. Het 
grootste hoofdstuk in dit tweede deel gaat over de vraag of en hoe moreel beraad 
‘werkt’ als het gaat om ‘co-creatie van goede zorg’ in de praktijk (hoofdstuk 8). Deels 
probeer ik daar onderbouwing te vinden voor mijn hypothese dat moreel beraad helpt 
bij het bevorderen van ‘co-creatie van goede zorg’; deels onderzoek ik hoe ‘co-creatie 
van goede zorg’ er concreet uitziet in de praktijk. Daarbij fungeert het concept ‘co-
creatie van goede zorg’, zoals ontwikkeld in deel I, als theoretisch kader bij de analyse 
van schriftelijke verslagen van moreel beraad in tien organisaties op het gebied van de 
(jeugd)zorg en het sociaal werk en bij de analyse van een drietal focusinterviews over 
de waarde van de praktijkopdracht moreel beraad voor verpleegkundig specialisten in 
opleiding.  
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6 Goede zorg en goed werk in de praktijk 
 

6.1 Inleiding 
In de vorige hoofdstukken heb ik vanuit een theoretisch perspectief het concept ‘co-
creatie van goede zorg’ ontwikkeld. Daarbij stond de waarde van zorg in verband met 
goed leven en goed samenleven van mensen in instituties (organisaties en grotere 
maatschappelijke sociale verbanden) centraal. Bovendien werd duidelijk dat goede 
zorg alleen maar kan worden gerealiseerd in een geïntegreerd proces waarin (1) 
afstemming plaatsvindt over het antwoord op de vraag wat in een concrete situatie 
goed handelen is, waarbij (2) alle betrokken actoren een gelijkwaardige inbreng hebben 
en waarin (3) alle actoren verantwoordelijkheid op zich nemen. Met betrekking tot 
zorg in een organisatorische context betekent dit dat er ruimte moet zijn voor 
reflectie, zodat de betrokken actoren in gezamenlijke leerprocessen kunnen werken 
aan het ontwikkelen van de deskundigheid die nodig is voor het verlenen van goede 
zorg. 

In dit hoofdstuk richt ik mij op de vraag of belangrijke elementen uit het theoretische 
concept ‘co-creatie van goede zorg’ herkenbaar zijn in de praktijk van de zorg en het 
sociaal werk. Daartoe bevroeg ik 19 mensen met verschillende achtergronden die in de 
verschillende fasen van het zorgproces als actoren betrokken zijn bij deze praktijken. 
In interviews ging ik op zoek naar hun opvattingen over de basale elementen waaruit 
het concept is opgebouwd: goede zorg en goed werk.  

Eerst beschrijf ik in § 6.2 de achtergrond van mijn respondenten en de 
organisatiecontext waarin ik hen opzocht. Dan volgt een paragraaf waarin ik de in dit 
deelonderzoek gevolgde onderzoeksmethode verantwoord (§ 6.3). Daarna geef ik de 
resultaten van de interviews weer, geclusterd rondom kernwaarden en geïllustreerd 
met aan het materiaal ontleende citaten (§ 6.4). In § 6.5 volgt een beschouwing, waarin 
ik deze resultaten verbind met elementen uit het in deel I ontwikkelde theoretische 
concept ‘co-creatie van goede zorg’. De laatste paragraaf bestaat uit een conclusie (§ 
6.6). 

 

6.2. Respondenten (deelonderzoek interviews) 
6.2.1 Selectie van de respondenten 
Omdat de ethische vragen die de aanleiding waren voor dit onderzoek ontstaan in de 
praktijk van de zorg en het sociaal werk, wilde ik de antwoorden ook in deze 
praktijken vinden. Met het oog op een evenwichtige verdeling was het streven om uit 
beide werkvelden een gelijk aantal personen met vergelijkbare functies/posities te 
interviewen. Twee organisaties werden benaderd met de vraag of ik daar mensen zou 
kunnen interviewen (een zorgorganisatie en een organisatie voor maatschappelijk 
werk). Deels uit pragmatische overwegingen, deels met inhoudelijke redenen, koos ik 
voor organisaties die ik als onderzoeker van het lectoraat IMD al kende door hun 
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deelname aan het Moresprudentieproject (zie § 8.2 voor een uitgebreide beschrijving 
van dit project). Met de beleidsmedewerkers van beide organisaties had ik al 
regelmatig contact. Zij toonden zich persoonlijk betrokken bij de doelstellingen van 
zowel het Moresprudentieproject als mijn promotieonderzoek. Met deze twee 
personen had ik inmiddels een verstandhouding opgebouwd, die volgens de negen-
punts-schaal zoals voorgesteld door Maso en Smaling (zie Maso & Smaling, 2004, p. 
106) zou kunnen worden gekenmerkt in termen van wederzijds vertrouwen en 
dialoog. Ik kon met hen overleggen over de inhoud van de interviews en via hen had 
ik een goede ingang om geschikte respondenten te benaderen. En omdat het 
management van deze organisaties aandacht voor de ethische en morele aspecten van 
het werk als een beleidsspeerpunt beschouwt253 mocht ik verwachten dat men binnen 
deze organisaties bereid en in staat zou zijn om (werk)tijd vrij te maken voor een 
interview254. Tot zover de pragmatische overwegingen. Een inhoudelijk argument om 
voor deze organisaties te kiezen was dat ze tot verschillende sectoren behoren maar 
wel beide een zelfde soort zorg bieden (veelal ambulante ondersteuning van mensen 
die het tijdelijk of permanent niet zelfstandig redden in de maatschappij) waardoor de 
data vergelijkbaar zijn. Een ander inhoudelijk argument heeft te maken met het feit dat 
beide organisaties humanistisch georiënteerd zijn. Enerzijds betekent dit weliswaar dat 
ik rekening moet houden met bias (doordat de opvattingen van deze respondenten 
wellicht niet representatief zijn voor alle beroepsbeoefenaars in het werkgebied en de 
uitkomsten (dus) niet generaliseerbaar); anderzijds is het een bewuste keuze, vanwege 
de verwachting dat ik in de opvattingen van de respondenten aanknopingspunten kan 
vinden voor normatieve professionalisering. Het humanistische gedachtegoed is 
namelijk de voedingsbodem waarin het denken over normatieve professionalisering 
zich ontwikkeld heeft255. Dit blijkt onder andere uit de centrale rol van begrippen als 
horizontale moraliteit, reflectiviteit en verantwoordelijkheid. Het laatste inhoudelijke 
argument hangt samen met het gegeven dat ik ook een vraag wilde stellen over het 
moreel beraad dat in beide organisaties in meerdere teams plaatsvond.  

Voorafgaand aan het benaderen van potentiële respondenten sprak ik over mijn 
onderzoek en het doel van de interviews met de beleidsmedewerkers van beide 
organisaties. Zij polsten welke medewerkers en managers bereid zouden zijn om mee 
te werken en hielden daarbij rekening met mijn wensen aangaande de selectie van 
respondenten (spreiding over verschillende soorten functies in diverse lagen van de 
organisatie; mensen met en zonder ervaring met moreel beraad; zo mogelijk een mix 
van jongere en oudere medewerkers, met verschillende beroepsachtergronden). 
Daarnaast wilde ik ook spreken met enkele cliënten. De beleidsmedewerkers 
bezorgden mij lijstjes met namen en e-mailadressen van medewerkers en managers die 
ik kon benaderen. Namen van cliënten kreeg ik in tweede instantie, van enkele van 
deze medewerkers. Iedereen die ik benaderde wilde medewerking verlenen. Om een 
beeld te krijgen van de context waarin de zorgpraktijken van de respondenten 

                                                      
253 Anders zouden zij niet deelnemen aan het Moresprudentieproject. 
254 De interviews zouden ook meerwaarde kunnen hebben voor de betreffende organisaties zelf. 
255 En omgekeerd spreekt het denken over normatieve professionalisering juist ook mensen in 
humanistische organisaties aan, zo blijkt vaak op symposia en andere activiteiten rondom deze thematiek. 
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plaatsvinden, zocht ik hen op in hun natuurlijke werk- en leefomgeving (zie Evers, 
2007, pp. 5-6)256. Met de medewerkers uit de zorgorganisatie, die verspreid over het 
land werken, maakte ik zelf afspraken, telefonisch en per e-mail. De afspraken met de 
medewerkers van de organisatie voor maatschappelijk werk werden gecoördineerd 
door één van de medewerkers van die organisatie. De interviews duurden 1 - 1½ uur 
en vonden plaats in de zomer van 2013. 

6.2.2 Beschrijving van de respondenten en de organisaties waar zij 
werken 
De zorgorganisatie waarmee ik samenwerkte was Humanitas DMH. Dit is een 
middelgrote landelijke organisatie met locaties in zeven provincies verspreid over heel 
Nederland, die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking 
en/of een psychiatrische stoornis. Onder andere in de vorm van ondersteuning thuis 
voor licht verstandelijk beperkte jongvolwassenen en volwassenen met meervoudige 
problematiek en in gezinnen waarin een gezinslid een verstandelijke beperking heeft; 
begeleid wonen; begeleiding naar werk (jobcoaches); forensische zorg en diagnostiek. 
Er werken begeleiders met verschillende beroepsachtergronden, opgeleid op MBO- en 
HBO-niveau en vrijwilligers. De organisatie werkt vanuit humanistische kernwaarden: 
regie over het eigen leven, verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor anderen, 
gelijkwaardigheid en verbondenheid met anderen in de samenleving. Haar missie luidt: 
“Wij ondersteunen waar nodig om te zorgen dat jij, vanuit eigen mogelijkheden, mee 
kunt doen. We doen dit oprecht. In contact van mens tot mens. Met passie en lef. Wij 
vinden het belangrijk dat mensen met een verstandelijke beperking net als ieder ander 
mens vanuit hun eigen mogelijkheden meedoen in de maatschappij. Wij staan naast 
deze mensen en leren hen om steeds meer zelf te doen”257.  

De andere organisatie waarmee ik samenwerkte was NIM Maatschappelijk werk. NIM 
werkt in Nijmegen, het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal. Mensen 
kunnen er terecht voor hulp, informatie en advies bij vragen of problemen over onder 
andere opvoeden, relaties, (rouw)verwerking, echtscheiding, financiële problemen. De 
organisatie biedt algemeen, school- en bedrijfsmaatschappelijk werk en 
gezinscoaching, casemanagement en hulp bij huiselijk geweld. Ook wordt 
maatschappelijk werk uitgevoerd voor woningcorporaties, in de vorm van preventieve 
schuldhulpverlening en professionele buurtbemiddeling. Er werken sociale 
professionals (maatschappelijk werkers opgeleid op HBO-niveau) en vrijwilligers. 
Haar missie luidt: “NIM werkt aan menswaardigheid en is daarom een organisatie met 
unieke sociale professionals die doen wat nodig is om mensen die het in hun 
leefsituatie net niet redden, in kleine stappen te versterken om het net wel te redden”. 
Daarbij “zet de organisatie haar professionele macht in om hiaten en misstanden in de 
maatschappelijke structuur te signaleren en spant zich in deze te verminderen. De 
professionals baseren hun handelen op wat nodig is en wat ‘deugt’ en werken 
voortdurend aan de ontwikkeling van het eigen (morele) kompas om hierin de juiste 
keuzen te maken. Ze hebben aandacht voor ieders eigen kracht, mogelijkheden en 

                                                      
256 Op één interview na, dat om praktische redenen plaatsvond in de buurt van een treinstation. 
257 http://www.humanitas-dmh.nl/over-humanitas-dmh/humanitasdmh/ (geraadpleegd op 8-2-2016). 

http://www.humanitas-dmh.nl/over-humanitas-dmh/humanitasdmh/
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helpende omstandigheden, en werken aan duurzame oplossingen die passen binnen de 
leefwereld van de cliënten”258. 

Ik wilde in allebei de organisaties tien mensen interviewen met vergelijkbare functies. 
De keuze voor dit aantal (20) interviews hangt samen met het aantal uren dat 
managers en beleidsmedewerkers van de twee organisaties redelijk achtten (de 
interviews vonden plaats in werktijd) en met de tijd die ik zelf voor dit deelonderzoek 
had gereserveerd. Hoewel reeds na de helft van het aantal interviews “een 
verzadigingspunt” (Maso & Smaling, 2004, p. 75)259 bereikt leek, omdat meerdere 
thema’s zich gingen herhalen en er niet veel nieuwe informatie meer bij kwam (Boeije, 
2005), heb ik toch alle mensen die positief hadden gereageerd op mijn verzoek 
geïnterviewd. Uiteindelijk interviewde ik bij Humanitas DMH 9 personen (ik had er 10 
benaderd, maar één van hen was met zwangerschapsverlof in de periode waarin de 
interviews plaatsvonden) en bij NIM 10. Aangezien één van deze 10 een 
werkbegeleider was (zij typeerde zichzelf als “de maatschappelijk werker voor de 
maatschappelijk werkers”) en ik bij Humanitas DMH niemand heb geïnterviewd met 
een zelfde soort functie en omdat het gesprek met haar vooral ging over het moreel 
beraad is besloten dit interview niet te betrekken bij de analyse. Zo beschikte ik voor 
de analyse over materiaal uit 18 interviews. In elke organisatie sprak ik met 4 
professionals, 2 cliënten, 2 managers (waaronder een bestuurder260) en 1 
beleidsmedewerker. Op een cliënt en een beleidsmedewerker na waren alle 
respondenten vrouwen; dit weerspiegelt de samenstelling van het personeelsbestand 
van het soort organisaties waar ik mee samenwerkte. Aangezien de interviews mede 
bedoeld waren om te onderzoeken wat de relatie is tussen moreel beraad en de 
ontwikkeling van professionaliteit, heb ik geen vrijwilligers geïnterviewd, omdat deze 
in beide organisaties niet deelnemen aan moreel beraad261. 

 

6.3 Verantwoording van de onderzoeksmethode (deelonderzoek 
interviews) 

6.3.1 De interviews 
Om te onderzoeken of het theoretische concept dat ik aan het ontwikkelen was 
aansloot bij de praktijk van de zorg en het sociaal werk, koos ik voor kwalitatieve 
interviews (Evers, 2007). Deze bieden de gelegenheid om te “exploreren welke 

                                                      
258 http://www.nim.nl/missie-en-visie (geraadpleegd op 10-2-2016). 
259 Maso en Smaling verwijzen naar het begrip “theoretical saturation” van Glaser en Strauss (1967) en 
Strauss en Corbin (1990). 
260 Op deze bestuurder na zijn alle managers opgeleid en voorheen werkzaam geweest als zorg- of 
hulpverlener. 
261 Hoewel het vrijwilligersperspectief vanuit de invalshoek van co-creatie van goede zorg eventueel wel 
extra inzichten zou hebben kunnen opleveren, maar in 2013, toen ik de interviews plande was ik mij hier 
nog niet zozeer van bewust. De aandacht voor het aandeel van vrijwilligers in de zorg is vooral sinds 
2014, in het verlengde van de aandacht voor de participatiemaatschappij, toegenomen. Maar hoewel 
sommigen daar anders over denken (zie bijvoorbeeld van der Vet, 2015), heb ik twijfels bij het gebruik 
van het begrip professionaliteit in verband met het werk van vrijwilligers. 

http://www.nim.nl/missie-en-visie
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betekeniswereld er ligt achter sociale processen, interacties, sociale relaties, 
gedragingen, houdingen, gevoelens en ervaringen” (Maso & Smaling, 2004, p. 11). Een 
kwalitatief interview geeft “ruimte voor uitweiding” (Evers, 2007, p. 27) die helpt om 
de belevingswereld van de respondenten te kunnen begrijpen en doorgronden. 
Bovendien kan een kwalitatief interview veranderen van een “conversatie” in een 
“natuurlijk onderzoeksgesprek” (Sools, 2010, p. 102), waarbij de rollen van interviewer 
en geïnterviewde door elkaar gaan lopen. Dit sloot aan bij mijn benadering van 
respondenten als co-onderzoekers en bij de motivatie van de (professionals en 
managers uit de) organisaties die als co-onderzoekers participeerden in mijn 
onderzoek: ook zij zouden nieuwe inzichten moeten kunnen opdoen tijdens – en door 
– de gezamenlijke onderzoeksactiviteiten.  

In verband met de kwaliteitseis van betrouwbaarheid structureerde ik de interviews 
aan de hand van een topiclijst (Evers, 2007, p. 62) zodat ze herhaalbaar en navolgbaar 
zijn. De lijst omvatte de volgende gesprekspunten: goede zorg, goed werk, moreel 
beraad en ruimte voor reflectie in de organisatie262. Elk interview werd geopend met 
een korte wederzijdse kennismaking en een toelichting op het onderzoek in het kader 
waarvan het interview plaatsvond. Na afloop van elk interview reflecteerde ik op mijn 
eigen opstelling, de interactie met de respondent, de wijze van vragen stellen en de 
opening en de afronding van het gesprek263. De hierdoor verkregen inzichten hielpen 
om me bewust te blijven van mijn eigen vooronderstellingen en het onderzoeksdoel; 
daarnaast droeg het bij aan verbetering van mijn interviewtechniek. 

Met het oog op de controleerbaarheid zijn alle interviews met toestemming van de 
respondenten digitaal opgenomen. De geluidsbestanden (en een back-up daarvan) zijn 
opgeslagen op privé hardware; deze zullen na afronding van dit onderzoek worden 
gewist. De respondenten zijn geïnformeerd over de wijze waarop en het doel waartoe 
hun gegevens worden gebruikt en over hoe hun privacy is gewaarborgd. Ik heb alle 
interviews zelf verbatim uitgetypt en vervolgens de tekst ter controle voorgelegd aan 
de respondenten. In deze documenten zijn de namen van personen en organisaties, 
evenals andere aanwijzingen die zouden kunnen leiden tot herkenbaarheid, 
geanonimiseerd. Alle geïnterviewden hebben de schriftelijke uitwerking van hun eigen 
interview toegestuurd gekregen (per email of desgewenst uitgeprint per post), met de 
vraag om deze zorgvuldig door te lezen, waar nodig fouten te verbeteren, omissies 
en/of onduidelijkheden aan te vullen en passages waarvan zij niet wilden dat die 
gebruikt zouden worden te verwijderen. Vier van de acht geïnterviewde professionals, 
twee van de vier geïnterviewde managers en één van de twee geïnterviewde 
beleidsmedewerkers hebben gevraagd om (kleine) aanpassingen, de geïnterviewde 
cliënten gingen zonder aanpassingen akkoord met de tekst. Alle respondenten hebben 
toestemming gegeven om het geaccordeerde materiaal te gebruiken.  

                                                      
262 Bij de cliënten sprak ik niet over moreel beraad of ethische reflectie; ik stelde hen de vraag of zij met 
hun zorgverleners praten over dingen die voor hen belangrijk zijn (waarden) of dingen waarvan ze het 
idee hebben dat het (anders) moet (normen). 
263 Dit deed ik aan de hand van aan Maso (2003) ontleende reflectievragen, zoals beschreven in de bijlage 
van Evers (2007, pp. 255-257). De reflecties vormen een onderdeel van mijn logboekaantekeningen. 
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6.3.2 De analyse 
De uitgewerkte interviews zijn ingevoerd264 in een software programma voor 
kwalitatieve data-analyse (MaxQDA). Hierin werden alle interviews stuk voor stuk 
doorgenomen en van codes voorzien. De aanduidingen voor deze codes waren niet 
van tevoren bedacht maar ontstonden tijdens het lezen en herlezen van de 
fragmenten, naar aanleiding van treffende uitspraken en overeenkomstige elementen, 
volgens de techniek van het “open coderen” (Boeije, 2005, p. 85). Omdat ik het 
zorgethische uitgangspunt hanteer dat het perspectief van alle betrokkenen op de 
situatie waarin het zorgproces wordt gerealiseerd gelijkwaardig is, heb ik geen 
verschillende weging aangebracht tussen uitspraken van managers, 
beleidsmedewerkers, professionals en cliënten.  

In de eerste analyseronde vond vooral een grove schifting plaats van soorten 
fragmenten: ik maakte onderscheid tussen uitspraken over wat men wel en geen goede 
zorg vindt en over wat men wel en geen goed werk vindt en ik zocht naar uitspraken 
over wat men nodig vindt om goede zorg en goed werk te realiseren. Daarnaast bracht 
ik een aparte codering aan bij fragmenten die gingen over moreel beraad en ethische 
reflectie in de organisatie (dit materiaal is gebruikt bij beantwoording van de 
onderzoeksvragen die ik in hoofdstuk 8 behandel). In de tweede analyseronde besloot 
ik om alle fragmenten onder de codes goed werk - geen goed werk en goede zorg - geen goede 
zorg te combineren. Want bij nadere lezing bleek dat onder negatieve uitspraken 
meestal dezelfde waarden liggen als onder de positieve. Als iemand bijvoorbeeld zegt 
“het gaat erom dat op het moment dat je stopt, die cliënt niet juist afhankelijk is 
geworden van jou” (M3265) (aanvankelijk gecodeerd met ‘geen goede zorg’) komt dat 
op hetzelfde neer als de uitspraak “uiteindelijk denk ik dat het gewoon goed is voor 
mensen om het zelf te kunnen doen” (C4) (gecodeerd met ‘goede zorg’). De 
onderliggende waarde is onafhankelijkheid (of autonomie). Wanneer iemand zegt “als 
ik me niet meer afvraag: is dit nou goed? dan heb ik het denk ik te druk ofzo; dan gaat 
er iets niet goed” (P7) (aanvankelijk gecodeerd met ‘geen goed werk’) betekent dat 
hetzelfde als wanneer een ander zegt “iedere maatschappelijk werker moet kunnen 
reflecteren, en moet durven zichzelf kwetsbaar op te stellen en dat soort dingen 
bespreekbaar te maken” (P3) (gecodeerd met ‘goed werk’). Allebei bedoelen ze dat ze 
verantwoordelijkheid een belangrijke waarde vinden. En iemand die zegt “soms 
voelen mensen zichzelf meer kameraad of vriend, vooral in het begin, maar dat ben je 
natuurlijk niet. Je hebt wel een rol” (M3) (aanvankelijk gecodeerd met ‘geen goed 
werk’) bedoelt hetzelfde als degene die zegt “dat ik weet waar ik het over heb, dat ik 
weet wat er allemaal speelt” (M1) (gecodeerd met ‘goed werk’). Hier gaat het om 
waarden als deskundigheid en betrokkenheid. De codes uit de eerste analysefase 
(‘goede zorg’, ‘geen goede zorg’, ‘goed werk’, ‘geen goed werk’ en ‘wat is nodig’) 

                                                      
264 Met uitzondering van het interview met een werkbegeleider in de organisatie voor maatschappelijk 
werk. Omdat haar functie niet vergelijkbaar was met die van de andere respondenten en de inhoud van 
het interview daarom ook afweek van de andere heb ik dit materiaal niet gebruikt in de analyse. 
265 In de weergave van citaten uit de interviews in dit hoofdstuk worden letters gebruikt als aanduiding 
van de positie van de betreffende respondent in het zorgproces: C staat voor cliënt, P voor professional, 
B voor beleidsmedewerker en M voor manager. 
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werden dus losgelaten. Ik ging op zoek naar vergelijkbare opmerkingen in de 
tekstfragmenten, over wat men goede en geen goede zorg en goed werk en geen goed 
werk vindt. Daartoe heb ik alles nog een keer nauwkeurig gelezen, waarbij ik per 
fragment de essentie probeerde samen te vatten in een aantal trefwoorden of een 
korte zin. Daarbij volgde ik waar mogelijk letterlijk het woordgebruik van de 
respondenten en bij langere passages probeerde ik in mijn interpretaties zo dicht 
mogelijk bij de bedoeling van de respondent (die meestal uit de samenhang in de 
context duidelijk was) te blijven. Dit resulteerde in een overzicht van vergelijkbare 
teksteenheden, die ik clusterde qua inhoud en rangschikte onder twee 
hoofdcategorieën: goede zorg en goed werk. Vervolgens formuleerde ik onder beide 
categorieën subcodes, naar aanleiding van overeenkomstige onderliggende waarden 
(en normen). Zo ontstond onderstaande ordening, die bij de verdere analyse werd 
gebruikt (voor een uitgebreide verantwoording van het analyseproces, zie bijlage 3). 

Goede zorg Goed werk 
Autonomie (45) 
Afstemming (45) 
Alternatieven (25) 
Betrokkenheid (24) 
Durven (12) 
Kunnen laten (12) 
Meerwaarde (11) 

Weten en kunnen (71) 
Aansluiten (58) 
Samenwerken en netwerken (57) 
Jezelf als instrument (49) 
Verantwoording (42) 
Steun (38) 
Bespreekbaar maken (25) 
(Be)grenzen (15) 

Tabel 1 Subcodes goede zorg en goed werk (cijfer tussen haakjes geeft aan hoe vaak de betreffende 
code voorkomt) 

 

6.4 Resultaten 
De vraag naar goede zorg was de openingsvraag in alle interviews. Bij de meeste 
interviews stelde ik deze vraag als volgt: ‘wat versta jij onder goede zorg, of goede 
ondersteuning? wat vind jij goed?’. De meeste respondenten kwamen gelijk met 
trefwoorden, omschrijvingen en voorbeelden. Twee respondenten vonden het een 
lastige vraag om zomaar te beantwoorden en refereerden daarbij aan het feit dat goede 
zorg een subjectief begrip is, maar vervolgens benoemden ook zij toch wel hun eigen 
ervaringen en gedachten. De vraag naar goede zorg werd in alle interviews gevolgd 
door de vraag ‘en wat vind jij dan goed werk?’. Als toelichting op deze vraag zei ik 
meestal: ‘het zijn eigenlijk twee kanten van een medaille: aan de ene kant heb je goede 
zorg, dat is wat de cliënt ontvangt, en aan de andere kant heb je goed werk, dat is wat 
de zorgverlener moet doen om goede zorg te geven’. Ik wilde een beeld krijgen van 
opvattingen over professionaliteit en van de verschillende aspecten die daar voor de 
diverse betrokkenen in de zorg en het sociaal werk mee samenhangen. In § 6.4.1 
beschrijf ik de opvattingen over goede zorg van de mensen die ik heb geïnterviewd, in 
§ 6.4.2 de opvattingen over goed werk. Ik ga hierbij niet in op de (organisatorische en 
maatschappelijke) context waarbinnen deze opvattingen begrepen kunnen worden 
(dat doe ik in de beschouwing in § 6.5). In deze paragraaf geef ik alleen de uitspraken 
van de respondenten weer. Daarbij volg ik de tijdens de tweede analyseronde ontstane 
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ordening in subcategorieën. Per subcategorie benoem ik de kernwaarden die (expliciet 
en impliciet) doorklinken in de uitspraken van de respondenten en ik illustreer deze 
met sprekende citaten. Uit de aanduiding tussen haakjes achter elk citaat kan worden 
opgemaakt welke positie de desbetreffende respondent heeft in het zorgproces266. 

6.4.1 Goede zorg  

Autonomie: onafhankelijkheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 
In de antwoorden op de vraag wat men goede zorg vindt wordt door alle 
respondenten op de een of andere manier gerefereerd aan de betekenis van zorg en 
ondersteuning voor het vermogen en de mogelijkheden van cliënten om zo zelfstandig 
mogelijk hun eigen leven in te richten en te leiden. Voor veel respondenten is zorg 
goed als het maakt dat iemand kan functioneren en participeren in persoonlijke relaties 
en in de maatschappij. Concreet betekent voor sommige cliënten dit dat ze 24-
uurszorg nodig hebben, voor anderen dat er slechts 1x per week een kort contact met 
een hulpverlener hoeft te zijn. Goede zorg kan zelfs beperkt blijven tot ondersteuning 
in de vorm van één gesprek. Het gaat voor de meeste respondenten dan ook niet 
zozeer om de kwantiteit, of om wát een hulpverlener precies doet, maar vooral om 
hoe die hulpverlener iets doet en wat het resultaat ervan is. In verband hiermee 
worden woorden zoals ‘(eigen) regie’ en ‘(eigen) kracht’ vaak genoemd in de 
interviews267.  

… dat je zelf de regie blijft houden. Dat het dus niet zo is dat instanties voor 
jou gaan bedenken wat jij moet doen, maar dat je daar zelf een plan in kan 
maken en dat dat ook ondersteund wordt. (C4) 

Goede zorg is als je als hulpverlener mensen die het zelf niet meer redden zo 
kan ondersteunen dat ze eigenlijk weer hun eigen kracht terugvinden en je kan 
helpen dat ze hun eigen leven weer gaan inrichten, zoals zij zelf denken dat 
nodig is. (M2) 

Gemeenschappelijke waarden in dit soort uitspraken zijn onafhankelijkheid en 
zelfstandigheid. Ondanks het feit dat men weet dat het in veel gevallen een illusie is te 
denken dat een cliënt (of een cliëntsysteem) het op een bepaald moment (weer) alleen 
af kan. Maar ook deze mensen hebben, net als alle andere burgers, de behoefte om 
onafhankelijk te zijn. Precies daarom waarderen zij de professionele ondersteuning die 
zij krijgen. 

Begeleiding van mijn relatie met mijn man, dat vind ik heel goed. En als er iets 
met mijn moeder is, dat ze me daar dan ook in steunen. Bij privéproblemen, 
eigenlijk. Daar heb ik de zorg heel hard voor nodig. (C3) 

                                                      
266 Zie vorige voetnoot. 
267 Regie wordt in totaal 16x genoemd (door 4 professionals samen 6x, door 3 managers samen 5x, door 1 
cliënt 5x); en kracht zelfs 78x (door 2 beleidsmedewerkers samen 28x, door 3 managers samen 13x, door 
4 professionals samen 18x en door 2 cliënten samen 21x). Dit is waarschijnlijk niet toevallig want zowel 
het vakjargon als de beleidstaal op het gebied van het sociaal werk en aanverwante zorgsectoren is 
doorspekt met zulke woorden. 
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… [ondersteuning door] een familielid, dat zie ik niet zitten. En hulp van 
vreemden. (C2) 

Het feit dat veel mensen – tijdelijk of permanent – niet in staat zijn om zich geheel 
zelfstandig te handhaven in de maatschappij (een feit waarvan overigens ook cliënten 
zelf zich terdege bewust zijn, zoals blijkt uit bovenstaande citaten) vormt de 
bestaansgrond van het soort organisaties waar de mensen die ik interviewde werken. 
De kernwaarden uit de visies van deze organisaties (zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid) lijken daarom paradoxaal wanneer men vergeet dat er nog iets 
anders bij staat: ‘vanuit eigen mogelijkheden’. Het serieus nemen van de 
mogelijkheden van cliënten en hun vermogen om te groeien wordt door meerdere 
respondenten (zowel managers en beleidsmedewerkers, als professionals en cliënten) 
ook expliciet genoemd als een cruciaal onderdeel van goede zorg.   

Er ontstaat natuurlijk een bepaalde hulpverleningsafhankelijkheid, dat merk je 
wel. Maar het moet het streven zijn dat de cliënt, in ieder geval in kleine stapjes, 
vooruit gaat. Wat binnen zijn vermogen of kunnen ligt. (M3) 

Daarom moeten hulpverleners niet te beschermend zijn, want anders krijgt de cliënt 
geen kans om zich te ontwikkelen.  

Waarin moeten ze vallen? Dat moet ook wel eens. En mogen ze ook vallen? 
Als dat hun manier van leren is, ja, dat hoort bij het leven. (M4) 

Hier komen waarden als veiligheid en vertrouwen in beeld. Goede zorg impliceert dat 
hulpverleners vertrouwen hebben in het vermogen van cliënten om na het vallen ook 
weer op te staan. Maar ze moeten dan ook zorgen voor een veilige omgeving waarin 
de cliënt de kans krijgt om te vallen zodat hij kan leren om daarna op eigen kracht 
weer op te staan. Hier komt de eigen verantwoordelijkheid van cliënten in beeld als 
een gedeelde waarde. Meerdere respondenten vinden het geen goede zorg wanneer 
hulpverleners vanuit een (te) groot verantwoordelijkheidsgevoel dingen overnemen of 
gaan regelen voor de cliënt. Want dan bestaat het risico dat de cliënt in een passieve 
rol blijft hangen en niet de gelegenheid krijgt (of neemt) om zelf verantwoordelijkheid 
te dragen voor activiteiten op specifieke levensgebieden. Terwijl juist actieve 
betrokkenheid en motivatie van de zorgontvanger, zo blijkt uit uitspraken van 
meerdere respondenten (niet alleen professionals, managers en beleidsmedewerkers, 
maar ook cliënten zelf), van essentieel belang is voor goede zorg. 

Want als mensen zelf met de vraag komen: ‘help me’, dan sluit het veel meer 
aan. (P7)  

Ja, en omdat je het zelf bedenkt is het veel krachtiger ook, denk ik. Het is 
natuurlijk iets heel anders als iemand tegen jou zegt ‘nou dit moet je doen’ 
zonder dat je met je hart en je brein voelt dat dat het goeie is. En als het uit 
jezelf komt, dan is dat veel krachtiger, een heel sterke motivator. (C4) 
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Afstemming: betrokkenheid, aandachtigheid, transparantie, duidelijkheid en 
betrouwbaarheid 
In de antwoorden op de vraag wat goede zorg is komt het woord ‘afstemming’ vaak 
voor. Naast ondersteuning bij eigen regie is afstemming tussen zorgverlener en 
zorgontvanger het meest genoemde aspect van goede zorg. Respondenten 
verwoorden het onder andere als: datgene doen wat nodig is voor een cliënt (B2, M2), 
meegaan in het tempo van de cliënt en afstemmen op het niveau van de cliënt (P6) en 
kijken naar het doel van de cliënt (P1).  

… er zijn heel veel signalen die je niet in eerste instantie kan interpreteren en 
waarvan je later dan eigenlijk steeds meer een beeld krijgt van: o, dát is de 
vraag. … het is vaak een hele weg om mensen te leren kennen en erachter te 
komen wat ze dan precies nodig hebben. Dat gaat ook meestal niet zonder slag 
of stoot, maar uiteindelijk kom je er wel. Dus dan heb ik het gevoel dat ik 
goede zorg verleen. (P8) 

In dit verband wordt ook regelmatig opgemerkt dat het belangrijk is om oog te 
hebben voor de context waarin de cliënt leeft en om personen rondom de cliënt, zo 
mogelijk, te betrekken bij de zorgverlening. 

En wat ik dan doe, is vooral met mensen kijken; wat is nou de kwestie? En 
ja, hoe kijk je daar nou tegenaan, wat vind je er nou van? Wat vinden mensen 
in jouw netwerk daarvan? Wat is hun perspectief? En dan eens te kijken, 
vervolgens: waar wil jij nou een antwoord op, op welke vraag wil jij een 
antwoord? Dus in die zin, dat ze zelf de regie houden, dat ze zelf kunnen 
bepalen waar ze hulp bij willen en waarbij niet, en dat het netwerk daarin 
meedenkt. (P3) 

In veel uitspraken klinken waarden door als betrokkenheid en aandachtigheid. Deze 
waarden zijn voorwaarden om ‘de vraag achter de vraag’ te kunnen horen. Het verhaal 
van de cliënt is het startpunt van de hulpverleningsrelatie.  

Ze zei van vertel maar, en dan vertel je je verhaal. Dan vertelt zij over wat zij 
d’r voor eentje is, en kom je vanzelf terecht op wat er allemaal speelt, wat er loos 
is. …  Maar zou je weer iemand anders krijgen, dan moet je weer het hele 
verhaal vertellen. (C2) 

Het belang van afstemming kan ook in verband worden gebracht met de waarden 
transparantie en duidelijkheid. Alle partijen die bij de zorg betrokken zijn moeten 
weten waar ze aan toe zijn, of het nu gaat over wat er gebeurt in het zorgproces of 
juist over wat er niet gaat gebeuren.  

Ik vind het belangrijk, dat degene die jou ondersteunt ook daadkrachtig is, dat 
‘ie zegt wat ‘ie doet, of dat ‘ie doet wat ‘ie zegt, moet ik eigenlijk zeggen (C4) 

Ik denk dat het heel belangrijk is dat je mensen geen dingen voorschotelt, of in 
de verwachting laat dat je dingen kunt, die je niet kunt waarmaken. Dat heeft 
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geen enkele zin. Dus je moet wel duidelijk zijn in wat je te bieden hebt. En in 
waar je beperkingen liggen. (P4) 

In een aantal interviews werd, net als in bovenstaand citaat, gerefereerd aan 
beperkingen waardoor niet alle zorg waar mensen behoefte aan hebben kan worden 
gegeven. Soms omdat hulpverleners (of organisaties) de vereiste deskundigheid niet in 
huis hebben, maar vaker was het argument dat de zorg niet (meer) vergoed wordt 
omdat het niet beantwoordt aan de criteria van een zorgverzekeraar of een gemeente. 
Toen de interviews plaatsvonden was de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
nog niet in werking getreden, maar de meeste respondenten in de zorgorganisatie (ook 
de cliënten) waren al wel aardig op de hoogte van de mogelijke gevolgen268. Uit diverse 
uitspraken kan worden opgemaakt dat men soms betwijfelt of vergoede zorg wel altijd 
hetzelfde is als goede zorg269.  

Je kan nooit zeggen ‘het is alleen maar goede hulp als iemand minder hulp 
krijgt’. Dat wil de gemeente straks natuurlijk wel, die wil naar resultaat: 
iemand kan het weer alleen. Dat is mooi, maar je wil ook dat de bejegening 
daarbinnen ook goed is. Als het alleen maar zo snel mogelijk moet … hoe het 
gebeurt is denk ik net zo belangrijk als het resultaat, de weg ernaartoe, het 
proces. (M3)  

In het verlengde van de waarde duidelijkheid ligt in verband met afstemming ook de 
waarde betrouwbaarheid: kan de cliënt erop vertrouwen dat de hulpverlener hem 
precies vertelt hoe de vork in de steel zit? Uit diverse uitspraken blijkt dat 
hulpverleners vinden dat zij eerlijk en open behoren te zijn tegenover hun cliënten en 
dat cliënten dit ook van hen verwachten. Wanneer er onduidelijkheid is in de 
hulpverleningsrelatie weten zij niet waar ze aan toe zijn en deze onzekerheid werkt 
niet bevorderend voor het ontwikkelen van eigen kracht.   

Waar gaat dat naar toe? Wat is die van plan? Dat moet je op tafel leggen, 
maar op welk moment je dat doet en hoe je dat doet en hoe je dat dan 
verwoordt, ja dat luistert allemaal nogal nauw. En ook het terugkoppelen: dat 
je zegt ‘ik heb met die en die gebeld, en dit was de strekking van het gesprek’, 
dat niet die cliënt daar drie dagen later achter komt dat wij elkaar gesproken 
hebben en dat heeft ‘ie niet geweten. Ja dat zijn dingen, dat is wel een don’t wat 
mij betreft. (P1) 

Want op dat moment, als je in die zorg zit, dan heb je daar wel behoefte aan, 
dat je even hoort, al is het maar tien minuten, een gesprek, weet je wel, van dat 
en dat hebben we gedaan. (C1) 

Het risico is groot dat mensen langs elkaar heen werken wanneer doelen niet duidelijk 
samen zijn afgestemd. Goede zorg impliceert daarom dat een hulpverlener dit ter 

                                                      
268 Eén cliënt overwoog zelfs te verhuizen omdat de ondersteuning die hij nu kreeg in zijn gemeente niet 
meer vergoed zou gaan worden en in een buurgemeente wel. 
269 Vgl. Molewijk (2014, p. 21), die zich afvraagt: “Wanneer ondermijnen criteria en procedures voor 
vergoede zorg de goede zorg?”. 
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sprake brengt, want cliënten kunnen of durven het vaak niet, omdat zij zich ten 
opzichte van de hulpverlener in een afhankelijke positie bevinden.  

En dan komt er altijd een moment dat je denkt: wat is hier toch aan de hand? 
waarom loopt dit niet meer? Nou, omdat ik mij een heleboel doelen heb gesteld 
en die ander niet. Dat gebeurt mij wel eens. En dan vind ik het ook heel netjes 
om dat tegen de cliënt te kunnen zeggen. Zo van: ‘goh, ik merk dat ik daar 
tegenaan loop’. En vaak denken mensen dan, of ze zeggen, ‘ja, het klopt’ (P1) 

… je hoeft ze natuurlijk niet met al die dilemma’s lastig te vallen, maar als het 
wezenlijk is voor de begeleiding, denk ik toch dat je het met de cliënt moet 
bespreken. En dan natuurlijk wel aangepast, zo van ‘ik zit met iets over wat 
jij doet’, ‘ik lig daar wakker van soms’. Je moet dan wel goed afwegen wanneer 
je dat doet. Dan leg je je dilemma voor aan de cliënt. (M3) 

Afstemming betekent ook dat zorgverleners open staan voor kritiek en hun handelen 
evalueren met hun cliënten. 

Ja, ze vragen ook wel eens aan mij, van hoe vind je ons? Want je krijgt elk 
jaar een beoordelingsgesprek en dan kan je ook aangeven, van hoe heb jij het 
ervaren. (C2)  

Alternatieven: botsende waarden en normen 
In het verlengde van afstemming ligt het aanreiken van alternatieven. Want aansluiten 
bij de zorgbehoefte van de cliënt betekent niet altijd zomaar: ‘u vraagt, wij draaien’. 
Verschillende respondenten vertellen hoe zij dit zelf ervaren hebben, in de rol van 
cliënt of in de rol van hulpverlener. 

… dan is het juist ook fijn dat er ook even andere kanten belicht worden. Dat 
je niet zo'n tunnelvisie van je eigen verhaal krijgt, zeg maar… (C1)  

Maar kijk, vaak hebben mensen ergens last van, en dan is het verleidelijk om 
in de symptoombestrijding mee te gaan, wat dat dan ook moge zijn. Dat is an 
sich niet verkeerd maar dat is niet de oplossing dus daar waar je mensen 
duidelijk kunt maken wat hun reactiepatroon is en ze daarnaar kan laten 
kijken en dan zeggen: Wat vind je ervan? Ben je daar blij mee? Wil je dat 
anders? Daar heb je ingang om meer te doen. (P1) 

Goede zorg is als hulpverleners handelingsalternatieven kunnen bieden, iemand 
helpen om vanuit een andere invalshoek naar een situatie en de problemen die zich 
daarin voordoen te kijken. Het betekent ook: iemand laten ervaren dat een andere 
aanpak of een andere handelwijze tot verbeteringen kan leiden. Naast tips en adviezen 
moeten zorgverleners vaak ook tegengas geven. Soms moeten hulpverleners dingen 
doen die tegen de waarden en normen van een cliënt ingaan, waardoor morele 
dilemma’s ontstaan. Goede zorg geven is dan volgens sommige respondenten niet 
altijd makkelijk voor hulpverleners: zij moeten bereid zijn om lastige situaties te 
verdragen en in staat zijn om het (soms langdurig) uit te houden. 
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… cliënten maken soms verkeerde keuzen, en daar loop ik binnen de 
forensische zorg natuurlijk tegenaan, nou ja natuurlijk zelf niet, maar wel dat 
de cliënt een strafbaar feit heeft gepleegd. En daar kun je zelf als persoon niet 
achter kunnen staan, en als professional keur je dat natuurlijk ook niet goed, 
maar je begeleidt ‘m wel. (P2) 

Het voorstellen van alternatieven is ook niet altijd makkelijk, omdat een zorgverlener 
er soms niet zeker van is dat haar visie de juiste is.  

… je moet je echt afvragen: waar haal ik het recht vandaan om mij mee te 
bemoeien en te oordelen over. Kijk, en je mag wel sparren, en je mag jezelf ook 
laten zien en zeggen: ‘goh, wat u mij nou vertelt daar sta ik heel raar van te 
kijken want zoiets zou ik zelf nooit doen’. … Maar daar moet je dan een open 
gesprek over kunnen hebben. En dat lijkt makkelijk, maar dat is het niet. 
Want daarvoor moet je weten: wat is van mij, wat is van de ander? En wat 
lopen we aan mekaar op? wat is projectie, wat is tegenoverdracht, overdracht? 
En dat is, ja dat is ook een continu proces, dat is nooit af. (P1) 

Betrokkenheid: aandacht en gelijkwaardigheid 
Aandacht en betrokkenheid kwamen we ook al tegen als belangrijke waarden bij 
afstemming. Betrokkenheid op zich is voor veel respondenten nauw verbonden met 
hun idee van goede zorg. Het betekent dat een zorgverlener de zorgontvanger ziet en 
accepteert als de mens die hij of zij is, met al zijn of haar mogelijkheden en 
beperkingen.  

Er moet eerst een stukje vertrouwensband zijn, dat mensen voelen: OK met jou 
kan ik verder. Dan is het natuurlijk belangrijk dat dat lukt, dat er een goede 
klik is. … Want wat je heel erg ervaart bij cliënten, vind ik, is, die willen zo 
graag gelijkwaardigheid krijgen. En dat is één van de dingen die je zelf, want je 
weet dat ze dat graag willen, dat je kijkt: hoe kan ik die voor hem invullen, 
zodat diegene dat ervaart, dat vind ik heel belangrijk. En dat doe ik door te 
zeggen, altijd, ‘iedereen heeft z’n eigen winkeltje; ik ben goed hierin, en jij bent 
weer goed daarin; en dat ik een andere opleiding heb gedaan als jou, wil niet 
zeggen dat ik meer ben, of beter, of dat jij minder bent. We zijn gewoon anders’. 
Op die manier probeer ik de gelijkwaardigheid zoveel mogelijk, voor zover je 
daarvan kan spreken natuurlijk hè. (P6) 

Uit dit soort uitspraken blijkt dat men ziet dat er in relaties tussen mensen altijd een 
ongelijke verhouding is, of het nu gaat om een hulpverleningsrelatie of een werkrelatie. 
Maar tegelijkertijd blijkt er ook uit dat degenen die deze uitspraken doen 
gelijkwaardigheid een belangrijke waarde vinden. Of er sprake is van gelijkwaardigheid 
in de hulpverleningsrelatie ervaren cliënten vooral in de communicatie met hun 
zorgverlener, zo blijkt uit meerdere interviews. Cliënten die ervaring hebben met 
meerdere zorgverleners beschikken over ‘vergelijkingsmateriaal’ en zij benoemen 
duidelijk wat zij belangrijk vinden. 



199 

Het komt pas als je goed met elkaar door één deur kan. Open en eerlijk zijn 
naar elkaar. (C2) 

Wat ik in ieder geval heel fijn vond bij [naam hulpverlener] ik voelde me wel 
echt begrepen. Zij zag ook heel sterk de zorg die ik had en voor het eerst had ik 
ook wel een stukje bevestiging. (C1) 

Durven: moed als waardevolle deugd 
We zagen hierboven al dat goede zorg geven volgens een aantal respondenten niet 
altijd makkelijk is, omdat het kan betekenen dat hulpverleners soms moeten verduren 
dat hun cliënten ‘foute’ dingen doen, of een ander idee hebben over wat goed is. Het 
hoort dus ook bij goede zorg dat hulpverleners de moed hebben om moeilijke dingen 
aan te gaan wanneer dat nodig is: existentiële kwesties aan de orde stellen, onder ogen 
durven zien wat er in het leven van mensen kan gebeuren.  

Als het theewater van een maatschappelijk werker aanvoelt dat er iets aan de 
hand is met die mevrouw en ze durft niet te vragen wat er aan de hand is, van 
‘Wordt u geslagen? Wordt u afgeluisterd?’ weet je: vraag het maar. Alle enge 
dingen bestaan in de wereld en als jij ze niet durft te zeggen kan die mevrouw er 
nooit mee leren dealen. Dus het lef om te reflecteren en om ook de schaduwkant 
van het leven in jezelf en in je collega’s en in je cliënten te zien die instelling moet 
je hebben om goede zorg te kunnen leveren. (B2) 

In het interview met een manager blijkt dat moed ook op andere niveaus in het 
zorgproces waardevol kan zijn voor het realiseren van goede zorg. 

En wanneer zeg ik: we zijn nou al vijf jaar aan het leren en het lukt niet; er is 
op een gegeven moment een grens. Ik heb gewoon goeie hulpverleners nodig en het 
lukt je niet om daar bij dat niveau te komen. Dus dat is een soort 
spanningsveld waar we met elkaar wel mee te maken hebben. (M2) 

Kunnen laten: nogmaals moed 
Soms is er ook moed voor nodig om dingen te laten. Terwijl uit enkele interviews 
blijkt dat het voor sommige zorgverleners een valkuil is om te denken dat goede zorg 
nooit af is (P3, P8), is goede zorg volgens enkele andere respondenten ook expliciet 
bewust dingen laten. Beide uitersten komen zowel in de zorg als het maatschappelijk 
werk voor. Je moet als zorgverlener weten wat je wel en wat je juist niet moet doen in 
bepaalde situaties, of wanneer je moet stoppen met de hulpverlening.  

Wat ik in ieder geval niet goede zorg vind is maatschappelijk werkers die het 
werk van andere instellingen gaan overnemen omdat die andere instellingen zo’n 
hoge drempel hebben; en vervolgens met alle goeie bedoelingen van dien de foute 
dingen toedienen aan mensen met de beste bedoelingen maar zonder de know-
how die nodig is. (B2) 

Soms weegt hierbij de economische waarde zwaarder dan de morele waarde, zo blijkt 
uit een interview waarin een manager refereert aan de actuele situatie. Zij constateert 
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dat hulpverleners onder de huidige omstandigheden ook dingen moeten kunnen laten 
omdat bepaalde hulp niet meer vergoed wordt ten gevolge van nieuwe 
bekostigingsmaatregelen. Hoewel ze denkt dat dit zal leiden tot een (hernieuwde) 
maatschappelijke discussie over de vraag wat goede zorg is en (dus) tot meer 
duidelijkheid over de betekenis van specifieke soorten zorg voor concrete cliënten, 
ziet ze ook dat het voor hulpverleners niet goed is. 

En dat zal voor begeleiders het allermoeilijkst zijn: ze zullen cliënten los moeten 
laten, omdat ze geen hulp meer krijgen. (M3) 

Meerwaarde: een menswaardig bestaan en kwaliteit van leven 
Veel opmerkingen over goede zorg kunnen niet worden gekoppeld aan een specifieke 
waarde. Desondanks klinkt er in de wijze waarop men in alle interviews goede zorg 
omschrijft wel op de een of andere manier een bepaalde morele (of ethische) lading 
door. Deze zou kunnen worden gekenmerkt in algemene termen als ‘een menswaardig 
bestaan’ of ‘kwaliteit van leven’. Enkele voorbeelden: 

… dat ik zorg gegeven heb waardoor mensen weer verder kunnen; zich sterker 
voelen of met hun partner, met hun kinderen, met hun omgeving, dat ze weer 
verder kunnen. (P4) 

Dus ik denk dat dat wat je kunt verbeteren dat dat maar iets kleins kan zijn 
maar dat dat voor de mensen zelf wel een wereld van verschil kan maken in 
vergelijking met als ze die begeleiding niet zouden hebben. Dat ze dan misschien 
echt in de goot raken of een soort vegeterend leven leiden waarbij ze niet het 
gevoel hebben zelf, ja, belangrijk te zijn of iets bij te dragen, belangrijk te zijn 
voor andere mensen voor familie, vrienden. (M1) 

De essentie van de opvattingen over goede zorg die ik in deze paragraaf heb 
beschreven, zou hier tot slot samengevat kunnen worden in twee korte citaten: goede 
zorg is “dat je heel goed kijkt wat iemand nodig heeft om een zo goed mogelijk leven 
te leiden” (P8) en “het belangrijkste is dat het aan de overkant aankomt als 
meerwaarde” (B2). 

6.4.2 Goed werk 

Weten en kunnen: deskundigheid en verantwoordelijkheid 
De meest in het oog springende waarde in de antwoorden op de vraag ‘wat is goed 
werk?’ is deskundigheid. Bijna alle respondenten vertellen naar aanleiding van deze 
vraag allereerst over wat zij vinden dat hulpverleners moeten weten en kunnen om 
goede zorg te kunnen geven. Uit de vaktermen die ik in veel interviews hoorde blijkt 
dat men goed op de hoogte is van de ‘body of knowledge’ van het vakgebied. Veel 
respondenten (ook cliënten) refereren, expliciet of impliciet, aan bekende 
methodieken, technieken en theorieën. Voor veel van hen lijken deze zelfs een 
normatieve functie te hebben gekregen. Dat wil zeggen dat ze onder goed 
professioneel handelen verstaan: handelen op basis van bekende kennis, volgens 
aangeleerde methoden en technieken. In de beschrijving hieronder volg ik het 
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onderscheid tussen kennis, vaardigheden en attitude dat over het algemeen wordt 
gemaakt als het gaat om competenties.  

Om goed werk te kunnen leveren moeten hulpverleners in de eerste plaats vakkennis 
hebben. Afhankelijk van de invalshoek (c.q. de functie of positie die de respondent 
heeft in het zorgproces) zijn onder andere de volgende elementen in de interviews 
door meerdere mensen expliciet genoemd: voldoende kennis over (kenmerken van) de 
doelgroep, op de hoogte zijn van regels en protocollen, criteria, kaders, beroeps- en 
gedragscodes, richtlijnen rondom specifieke behandelingen. 

… met een licht verstandelijke beperking, die gradaties, die veranderen, die zijn 
continu in ontwikkeling, daarnaast de psychopathologie, elke cliënt is anders en 
heeft andere problemen. Je ziet veel vaker dubbele diagnoses, dus ik vind wel dat 
je daarin geprikkeld moet worden, van wat houdt dit in, wat houdt zus in. 
(P2) 

Binnen de hulpverlening zijn er wel do’s en don’ts. En die moet je wel gehoord 
hebben, zeg maar. (P1)  

Ja die weten heel veel. Meer dan ik. Daar zijn ze ook voor geleerd. Ik ben er 
niet voor geleerd hoor. (C2)  

Uit uitspraken van meerdere respondenten blijkt dat kennis in de praktijk meer is, en 
“nog iets anders dan” (M1) dan alleen een theoretisch weten. Zorgverleners hebben 
ook veel ervaringskennis, opgedaan door jarenlang werken in een bepaalde functie en 
door reflectie op ervaringen, individueel en samen met anderen. 

… de essentie van procesmatige hulpverlening is juist actie-reflectie actie-reflectie 
en dat doe je ook met je cliënten. (B2) 

Naast kennis worden vaardigheden veel genoemd als antwoord op de vraag wat goed 
werk is. Veel respondenten vinden dat professionals (de) goede vragen moeten 
kunnen stellen, goed moeten kunnen luisteren en ook non-verbale signalen moeten 
kunnen herkennen en interpreteren (communicatieve vaardigheden).  

Ik ga er toch vanuit dat je ergens de antwoorden zelf al in je hebt en door de 
juiste vragen te stellen kun je daar komen, kun je daarbij komen. Dus dat 
vragen stellen is heel belangrijk. (C4) 

Dat is het vak van de begeleider, dat die goed kan vragen, goed kan doorvragen 
wat die ander nodig heeft. Want inderdaad, als je zegt van wat is je vraag, dat 
kunnen onze cliënten meestal niet vertellen. Maar wel luisteren en doorvragen 
naar wat iemand dan bedoelt. (M3) 

Verder wordt er vaak gerefereerd aan methodieken en technieken die hulpverleners 
moeten kennen – en kunnen hanteren – om cliënten verder te kunnen helpen (vooral 
oplossingsgericht werken en het benutten van de eigen kracht wordt in dit verband 
regelmatig genoemd). 
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Ook een stukje conflicthantering: wat doe je in geval van conflicten? Niemand 
wordt hier met zes man beetgepakt of ze gaan erbovenop liggen, zoals in 
sommige instellingen of locaties dan wel kan gebeuren, maar je moet wel weten 
wat je verbaal dan het beste kunt doen. (P8) 

De derde component van competentie is attitude. Om goed werk te kunnen leveren, 
zo blijkt uit antwoorden van veel respondenten, is een bepaalde houding nodig. 
Houdingsaspecten die men in dit verband noemt kunnen onder andere worden 
verbonden met waarden als: flexibiliteit (P6), creativiteit (M2); menswaardigheid (M3); 
open-mindedheid (P2) en verantwoordelijkheid (P7, P6, P1, M1, M2, M3, M4). Het 
gaat om hoe iemand in het werk staat en over wat een hulpverlener inspireert en 
motiveert om het werk te (blijven) doen.  

Een goede zorgverlener is nieuwsgierig, die oordeelt niet, heeft wel een enorme 
rugzak aan bagage als het gaat over verschillende manieren van werken; is 
creatief, weet dus verschillende dingen te combineren. Kijkt ook verder dan z’n 
neus lang is, kijkt vooruit maar het kan ook heel dichtbij zijn; houdt overzicht, 
kan stiltes laten vallen, is ook niet bang om te confronteren. Dus die heeft een 
enorme, nogmaals, een soort rugzak met allerlei manieren van reageren, kennis, 
ook contacten, waardoor ‘ie dat kan doen wat nodig is voor degene die tegenover 
’m zit. (M2) 

Sommige respondenten geloven dat deze houdingsaspecten vooral te maken hebben 
met hoe iemand zelf is als persoon, en hoe die als mens in het leven staat. Anderen 
zien het als iets wat ook (aan)geleerd kan worden en wat hulpverleners door hun 
ervaringen verder ontwikkelen. 

En wat ik zie bij medewerkers die bijvoorbeeld op hele nieuwe manieren met 
mensen in gesprek gaan, die beginnen vaak twijfelend en naarmate ze meer 
succeservaringen hebben wordt hun geloof ook groter en ze komen heel vaak met 
verhalen terug van ‘nou, ik had er een beetje een hard hoofd in dat die mevrouw 
een oplossing voor zichzelf zou weten te bedenken maar moet je kijken waar ze 
mee kwam’. (B2) 

In veel interviews kwam ook ter sprake hoe hulpverleners hun deskundigheid opdoen 
en waar (en waardoor) ze hun kennis, vaardigheden en attitude verder ontwikkelen. 
Sommige respondenten noemden expliciet wat ze al dan niet hebben gehad aan de 
opleiding en de stages die ze gevolgd hebben. Anderen legden vooral de nadruk op 
wat ze in de praktijk, tijdens en door het werk dat ze doen samen met collega’s, en ook 
door het trainings- en scholingsaanbod van de organisatie, (bij)leren. In dit verband 
wordt zowel theorie genoemd als het oefenen van methoden en technieken, als 
werkbegeleiding, intervisie en moreel beraad. 

Op school, natuurlijk heb ik dat ook gekregen, krijg je allerlei methodieken. 
Gesprekstechnieken en noem maar op. En dan is het van, hoeveel heb je 
geoefend, hoe goed zijn ze bezonken bij je, en hoe goed kan je ze toepassen. 
Daar heb je feedback bij nodig, daar heb je oefening voor nodig. En het leuke 
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vind ik om te zien, we hebben hier een paar jonge mensen in het team, dat die 
daar heel vlug in groeien. Omdat: de theorie hebben ze en nou gaan ze heel veel 
in de praktijk en dan zie je dat ze binnen no-time daarin heel erg in groeien. 
Dat is mooi om te zien, dat ze zich dat eigen maken. Dan ben je van bewust 
bekwaam, naar dat het automatisch gaat op een gegeven moment. (P6) 

Aansluiten: betrokkenheid en aandachtigheid, zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid 
Na het belang van deskundigheid wordt door veel respondenten ‘aansluiten bij (het 
doel van) de cliënt’ genoemd als kenmerk van goed werk. Ook cliënten vinden dit heel 
belangrijk, zo blijkt uit de interviews.  

Naar mij luisteren, naar m’n man luisteren. Ons eigenlijk helpen, dat ons 
huwelijk niet kapot gaat. (C3) 

En dat kan zijn door bemoediging, maar ook door inderdaad te zeggen: ‘OK, 
dit verhaal, ik heb het gehoord maar we hoeven er niet heel lang over te praten, 
maar dit zouden we eraan kunnen doen’. En dan daar ook stappen in 
ondernemen. En niet, want ik heb veel ervaring met instanties, en wat ik heel 
vaak tegenkom is een beetje zo van ‘ja, wat jij wil’, een beetje zo. Of zeggen ‘ik 
zal die en die voor je bellen, of mailen’, en dat gebeurt dan niet. (C4) 

Wat aansluiten bij de cliënt concreet betekent, is in elke situatie anders, zo blijkt uit 
veel interviews. Men benoemt bijvoorbeeld dat het belangrijk is dat professionals zich 
kunnen verplaatsen in de belevingswereld van de cliënt en erachter komen wat die 
nodig heeft. En dat ze per situatie hun handelen kunnen aanpassen aan wat er op dat 
moment nodig is. Daarbij speelt ook de context waarin de cliënt leeft en wie of wat 
daarin voor hem of haar van betekenis kan zijn een rol. We vinden hier dezelfde 
waarden als afstemming onder de categorie goede zorg: betrokkenheid en 
aandachtigheid.  

Maar ik moet wel zeggen, dat als je een diepgaand gesprek met iemand hebt, ik 
heb bijvoorbeeld iemand met een alcoholverslaving bijvoorbeeld, en borderline en 
behoorlijke psychische problematiek, dan ga ik het niet meteen in mijn 
computertje zetten. Dan heb ik eerst een goed gesprek en dan rapporteer ik het 
op kantoor. Dus dat is net afhankelijk van de cliënt, dat je daar bij aansluit. 
(P6) 

En het gebeurt mij nog wel eens dat ik denk van: ‘nou, hier had nog wel meer 
goed werk verricht kunnen worden’, maar op een gegeven moment is soms voor 
de cliënt de grens al bereikt, hè, en soms, wat mensen kunnen, en wat ze in 
energie kunnen bevatten, dan moet je op een gegeven moment ook een punt 
zetten waarvan je denkt ‘nou, het is afdoende voor dit moment’. Want ik heb 
zelf, dat is mijn uitdaging zeg maar, dan heeft de cliënt misschien drie 
werkdoelen en ik heb er wel tien. En dan zijn het míjn werkdoelen; het moet 
wel in relatie staan tot de cliënt want anders ben ik aan het werk, voor wie, 
voor wat? (P1) 
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Aansluiten betekent vaak vooral: niet jouw manier van doen opdringen, vanuit de 
gedachte dat je het beter weet, maar steeds zoeken naar wat de cliënt wil en kan en wat 
voor hem of haar belangrijk is. Hier komt ook de zelfstandigheid en de eigen 
verantwoordelijkheid van de cliënt als waarde naar voren. Het vraagt van professionals 
dat zij de cliënt ook als actor accepteren en respecteren. 

Ik heb een idee over hoe de situatie moet verbeteren: de financiën moeten op orde 
zijn, de kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen, de cliënt moet, eh, moet, het 
zou fijn zijn als die minder klachten, minder stress ervaart; dus. En als de 
cliënt het met die doelen eens is en we samen kunnen zorgen dat er verbetering 
komt, dan is dat goed werk. (P7) 

… wij zijn denk ik vanuit de hele maatschappij behoorlijk gewend om meteen 
met oordelen en oplossingen te komen en je eigen ideeën aan iemand mee te 
geven, ook met alle goeie bedoelingen. En om dat stop te zetten, dat is best wel 
een omslag. Dat je echt naast de cliënt gaat staan en puur meedenkt, wat je 
daarvoor nodig hebt is toch echt wel een hele andere manier van denken, een hele 
andere mindset. En het is best wel moeilijk om dat opzij te zetten, in die 
valkuil trap ik regelmatig ook nog wel. Dat ik denk: o, dit zou goed zijn. En 
dan moet ik mezelf weer terugfluiten: wat vind die cliënt eigenlijk goed? Of wat 
vind de moeder van die cliënt goed? Of noem maar op, een vriendin, of de 
buurvrouw. Iemand die die persoon veel beter kent, die veel langer in het leven is 
van die persoon. (P3) 

Samenwerken en netwerken: gelijkwaardigheid, openheid en toegankelijkheid  
Een ander veelgenoemd aspect van goed werk is voor veel respondenten 
samenwerking. Dat kan op veel manieren zijn, zo blijkt uit de interviews: met en voor 
cliënten, met mensen uit het netwerk van de cliënt, met collega’s uit de eigen 
organisatie en met professionals uit andere organisaties of instanties waar de cliënt 
mee te maken heeft. Het hangt samen met reeds genoemde elementen van goede zorg 
en goed werk zoals afstemming en aansluiten. Daarom zijn ook hier weer aandacht en 
betrokkenheid belangrijke waarden. Daarnaast is ook gelijkwaardigheid een centrale 
waarde in verband met samenwerking. Want hoewel uit de interviews blijkt dat de 
meeste respondenten zich er terdege van bewust zijn dat een hulpverleningsrelatie per 
definitie ongelijkheid met zich meebrengt – omdat de hulpverlener altijd meer 
(kennis)macht heeft dan de cliënt en er altijd meer aandacht en betrokkenheid is van 
de zorggever voor de zorgontvanger dan omgekeerd – lijkt toch in de directe relatie 
tussen hulpverleners en cliënten gelijkwaardigheid het uitgangspunt te zijn. 

Samenwerken doe ik ook vanuit het idee van dat het de cliënt verder helpt. Of 
dat we betere afstemming vinden, of dat we niet langs elkaar heen werken, of 
dat de cliënt niet twee keer zijn verhaal hoeft te doen. (P5) 

Ik zit in de cliëntenraad. We hebben het over van alles en nog wat. Over waar 
we zelf mee komen, en ook over waar de organisatie mee komt. … Onze 
trajectmanager heeft heel veel contact met de gemeenten over de Wmo, dus ja, dat 
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gaat we goed komen. En die koppelt het ook weer terug naar ons toe, en wij van 
de cliëntenraad gaan ook wel naar de gemeente toe om te vragen hoe of wat. En 
om aan te geven wat er speelt en wat we willen. (C2) 

Als het in de interviews gaat over goed werk, betreft dat vaak ook letterlijk het werk 
dat men in organisaties doet om (goede) zorg voor cliënten te realiseren. Daarom gaan 
veel opmerkingen over samenwerking tussen collega’s. Uit onderstaande citaten blijkt 
dat (en hoe) dit van belang is om goede zorg voor cliënten te realiseren. 

Jawel, dat doen ze wel netjes. Die hebben onderling wel goeie contacten met 
elkaar. Daar ben ik vandaag ook wel weer achter gekomen. ... Dat vind ik erg 
prettig. (C2) 

Uiteindelijk vind ik, als je verschillende hulpverleners hebt, … die werken 
volgens de werkwijze van het centraal stellen, afstemming zoeken, 
samenwerking te zoeken, proberen de kracht met andere hulpverleners te 
bundelen, ik denk als je dat in je achterhoofd hebt en vanuit dat perspectief kan 
werken en er alert op kan zijn welke houding je als professional aanneemt, … 
dan denk ik dat het niet uitmaakt wie het is. … En dat vind ik ook echt een 
kracht, de krachten bundelen en delen met elkaar. (P2) 

Goede samenwerking tussen collega’s binnen de organisatie is niet alleen in het belang 
van cliënten. Ook de medewerkers zelf hebben er behoefte aan. Zij noemen 
verschillende vormen van samenwerking die zij nodig hebben om goed te kunnen 
werken. Ze willen met elkaar kunnen overleggen wanneer ze niet precies weten hoe ze 
iets aan moeten pakken of onzeker zijn over of het wel goed gaat. Ze willen van elkaar 
op aan kunnen wanneer er gevaarlijke situaties dreigen en voor elkaar in kunnen 
springen en wanneer het beter uitkomt taken van elkaar overnemen. Belangrijke 
waarden zijn in dit verband collegialiteit en vertrouwen. 

En we hebben ook als collega’s met elkaar, als we bij elkaar horen dat een 
cliënt gaat schreeuwen of verbaal tekeer gaat of wat dan ook, dan weet je zeker 
dat er een collega achter een deur staat mee te luisteren, die als het nodig is in 
kan grijpen … je kan soms gewoon aan je latje zitten, dat je denkt: ‘het is nu 
even op, ik heb even geen geduld meer; ik kan beter een collega sturen want ik 
ontplof’. En dat helpt. Dus ook je team is ontzettend belangrijk. (P8) 

Veel respondenten benoemden ook het belang van afstemming en samenwerking met 
mensen van buiten de organisatie in verband met goede zorg en goed werk. 
Samenwerking tussen hulpverleners over de grenzen van een organisatie heen is vaak 
nodig voor het realiseren van goede zorg voor een cliënt en/of een cliëntsysteem. 

Ik zat in een situatie waarin natuurlijk iets moest gebeuren en ik kwam er zelf 
niet goed uit en ik denk door de suggesties en het inzicht, vragen stellen, 
betrekken van mijn netwerk daarbij, zijn we tot een heel goed resultaat 
gekomen. … jeugdzorg, met name, in eerste instantie. En later is de schoolarts, 
GGD arts erbij betrokken geraakt. En via de GGD arts is het bij het 
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maatschappelijk werk terecht gekomen … Ja, dus door de instanties bij elkaar 
te brengen zijn we tot een plan gekomen. (C4) 

Hulpverleners in het soort organisaties waar ik mijn onderzoek deed, waar het in veel 
gevallen gaat om cliënten die problemen ondervinden op meerdere levensgebieden 
(wonen, werk, gezondheid, relaties), hebben hier regelmatig mee te maken. Maar waar 
samenwerken binnen organisaties vaak al lastig is, is dat binnen (keten)netwerken vaak 
nog ingewikkelder.  

Ja, en waar we ook heel vaak in terechtkomen, is dat je met verschillende 
mensen moet samenwerken waarvan de neuzen gewoon echt helemaal de andere 
kant op staan, en dat het soms ook gewoon onmogelijk is, om dan wel samen te 
werken. Of dat je echt in, ik wil niet zeggen een conflict, maar dat je daar niet 
uitkomt. (P3) 

… goeie samenwerking met ketenpartners. En daar gaat nog wel eens veel tijd 
in zitten. Om te zorgen dat je met elkaar op één lijn zit. Want je moet wel 
naar de cliënt zoveel mogelijk uit één mond spreken, want anders dan geef je 
wisselende of tegenstrijdige boodschappen waar mensen alleen maar confuus van 
worden en daar heb ik wel eens de rambam van hoeveel tijd en energie daarin 
gaat zitten. (P1) 

Samenwerking over de grenzen van de eigen organisatie heen is niet makkelijk. Het 
vraagt op het niveau van individuele professionals om een bepaalde mentaliteit en op 
het niveau van organisaties om een bepaalde cultuur, volgens de professional die 
hieronder aan het woord is. Waarden die bij zo’n mentaliteit c.q. cultuur horen zijn 
onder andere: openheid en toegankelijkheid. 

Het lef hebben om buiten je organisatie te kijken om te kijken hoe je het belang 
van de cliënt zoveel mogelijk vorm kan geven, zonder natuurlijk je eigen cliënt te 
verliezen. Maar ik herken natuurlijk ook wel de eilandstructuurtjes bij andere 
organisaties, die werken op hun eigen eiland, en daar moet je heel veel moeite 
doen om naar binnen te kunnen komen. Mijn visie, en ik denk ook wel van 
meerdere collega’s van mij, is: gooi het gewoon open, samen kunnen we meer 
bereiken waarschijnlijk, dan wat je in je eentje kan, als bedrijf of als 
organisatie. En tegen die bureaucratie loop je soms wel op bij andere 
organisaties. En ik vind dat onze organisatie daarin heel laagdrempelig is. Kom 
maar, vraag maar raak, kunnen we ergens mee helpen? … uiteindelijk zie je 
dan wel een verandering, dat ze jou uiteindelijk ook op gaan zoeken. … En 
als je kunt netwerken, dan krijg je uiteindelijk ook een netwerk en dan komen 
ze ook naar jou terug. (P2) 

In verband met samenwerking in de context van een cliënt gebruikt men vaak het 
woord netwerken. Dit kan in verband met zorg en goed werk op verschillende 
manieren worden geïnterpreteerd, zo blijkt uit de analyse van tekstfragmenten waar dit 
woord voorkomt. Als werkwoord betekent het in de uitspraken van veel respondenten 
globaal hetzelfde als wat hierboven onder samenwerking is genoemd: in een relatie 
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samen met andere mensen, op micro- en/of meso- en soms zelfs op het macroniveau, 
werken aan het realiseren van goede zorg voor een cliënt in een specifieke situatie. Als 
zelfstandig naamwoord heeft het in een aantal interviews ook twee andere 
betekenissen, die in verband met het realiseren van goede zorg in de tegenwoordige 
tijd relevant zijn. Het kan zowel worden gebruikt in verband met elektronische 
netwerken zoals ICT en EPD270 als in verband met samenwerkingsverbanden binnen 
de zorgketen. 

Ja, maar ook door de ICT, door het nieuwe systeem, wordt er veel meer 
gerapporteerd op doelen en daarnaast ook op de levensgebieden vanuit de Wmo, 
die straks gaan komen. Daardoor krijg je wel veel beter een beeld, van hoe ver 
ben je met een doel. Of: hoe doe je dat dan, wat zijn de acties. Elektronisch 
cliëntendossier. Het is een pilot, hier. We krijgen een laptop en we kunnen dan 
bij de cliënt zelf alles rapporteren, en opzoeken. We hebben internet zodat we 
van alles kunnen opzoeken, of ook als de cliënt iets wil opzoeken, bijvoorbeeld 
vrijetijdsbesteding of wat dan ook, dat kun je dan samen doen. (P6) 

Jezelf als instrument: kwaliteit van leven, verantwoordelijkheid en 
deskundigheid 
Tijdens de interviews hoorde ik meerdere respondenten, in min of meer dezelfde 
bewoordingen, het volgende zeggen: “het werken met mensen, dat betekent dat je 
zelf, dat wordt vaak als cliché genoemd, dat je jezelf als instrument hebt” (B1). Deze 
gevleugelde uitspraak wordt ook in de praktijk (door professionals in de zorg en het 
sociaal werk, en op hun beroepsopleidingen) veel gebezigd. De uitdrukking ‘je bent 
zelf het instrument’ kan op twee manieren worden uitgelegd: het kan betekenen dat 
het uitmaakt wie de zorg geeft maar ook hoe iemand dat doet. Onder beide 
interpretaties liggen uitgesproken waardeoordelen.  

Onder de eerste interpretatie vallen opmerkingen als: ‘het gaat niet om de methode, 
maar om de mens’. Die mens kan wel bepaalde dingen (bij)leren, maar in de kern gaat 
het om iemands persoonlijkheid: “ik heb iets aan een mens die daar zit” (M2). In deze 
opvatting herken ik de wijdverbreide overtuiging dat mensen die kiezen voor werk op 
het gebied van zorg en hulpverlening ‘van nature’ al sociaal zijn. Het zijn mensen die 
dit werk niet alleen maar doen om geld te verdienen maar ook omdat het voor hen als 
mens waarde (of betekenis) heeft: het draagt bij aan de kwaliteit van hun eigen leven 
als zij bijdragen aan de kwaliteit van het leven van anderen271. 

Ik zeg: je moet altijd pakken wat bij jou past. Want je moet wel je zelf zijn. 
Want dat is één van de hele belangrijke dingen bij cliënten: die merken meteen 
of jij echt bent of dat je weer een hulpverlener bent, in hun ogen dan hè. (P6) 

                                                      
270 Hoewel er rondom de invoering van elektronische patiënten- en cliëntendossiers in Nederland de 
nodige vragen zijn (CEG, 2013), blijkt uit de opmerkingen van enkele respondenten (professionals en 
ook cliënten) dat zij er ook de voordelen van zien. 
271 Deze opvatting werkt in de praktijk vaak als norm, zo merkte ik een keer toen verpleegkundigen 
enkele collega’s snerend betitelden als ‘hypotheekzusters’.   
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Ik ben er zelf van overtuigd dat het niet de methode is, die de cliënt helpt, maar 
de mens. En de methode is daaraan ondergeschikt. Maar als een mens een 
methode moet uitvoeren waarvan ‘ie denkt: ‘daar sta ik niet volledig achter’, 
dan wordt het sowieso niks. … Er is wel een bepaald type mens wat in de 
hulpverlening werkt en wat niet werkt. En als je dat type niet bent kun je 
studeren wat je wilt maar dan wordt het ‘m dat niet. (P1) 

Bij de tweede manier waarop de uitspraak ‘je bent zelf het instrument’ kan worden 
geïnterpreteerd ligt de nadruk op de houding en de keuzen die iemand maakt: de 
professionele attitude.  

Als zo’n vrouw dan toch weer teruggaat naar haar man, dan kan je daar zelf 
heel gefrustreerd van raken, maar toch, dat mevrouw dat toch durft te zeggen 
tegen jou, dat ze zich niet veroordeeld voelt, dat is voor mij ook wel heel erg een 
essentie van goed werk, niet veroordelen. (P7) 

… dat je dat poppetje moet zijn, die de houding op zich kan nemen om als 
hulpverlener te kunnen presteren. Presteren vind ik niet het goede woord 
eigenlijk, profileren. (P2) 

Als we de beeldspraak van de professional als een instrument verder volgen, zien we 
ook uitspraken waaruit blijkt dat men vindt dat zo’n instrument dan wel goed moet 
werken. Het moet optimaal afgesteld zijn en het vergt voortdurend onderhoud. Dit 
raakt aan reeds genoemde waarden als verantwoordelijkheid en deskundigheid. 

Dat hoort ook bij goede zorg, om je eigen materiaal, wie jij bent, om dat scherp 
te houden en te kijken van ‘klopt dit?’, ‘wat zit ik helemaal te doen?’ (P1) 

Het instrument kan ook slecht werken. Daarvan geven de interviews verschillende 
voorbeelden, die allemaal iets zeggen over wat zorgverleners moeten leren, of zouden 
moeten afleren. 

Dat heb ik bijvoorbeeld met mijn gezinsvoogd ook, die vraagt dingen aan mij 
dat ik denk ‘moet je dat aan mij vragen? Ik ben hier toch niet de gezinsvoogd? 
Ik ben jouw cliënt!’ Weet je, ik vind dat niet professioneel inderdaad. Ik denk, 
dat neem je mee, dat vraag je aan je collega’s, weet ik veel, maar dat leg je niet 
bij de cliënt neer die de hulpvraag heeft. (C4) 

Ik merk dat het voor iedereen best moeilijk is om ook dan toch wat afstand te 
nemen van je eigen normen en waarden, en daar waar dat moeilijk is, zie je ook 
dat begeleiders toch echt wel, tenminste een aantal, hoor, ik ga ze niet over één 
kam scheren maar je hebt ze in elke groep er wel tussen zitten, die daardoor 
heel erg gaan beheersen. Heel fel en heel hard worden. En dat moet niet. (M4) 

Verantwoording: verantwoordelijkheid en deskundigheid 
In de antwoorden op de vraag naar goed werk komt meerdere keren het woord 
verantwoording voor. Hoewel verantwoording tegenwoordig in organisaties op het 
gebied van de zorg en het sociaal werk vooral wordt geassocieerd met (door het 
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management en/of de instanties die de zorg moeten bekostigen, zoals gemeentes en 
zorgverzekeraars, opgelegde) registratiesystemen waarin hulpverleners moeten 
rapporteren wat ze doen en waarom ze dat doen272, blijkt uit mijn interviews dat ook 
veel professionals zelf, als persoon, de behoefte hebben om hun beslissingen en hun 
handelen te verantwoorden. Ten opzichte van hun cliënten, hun collega’s en 
leidinggevenden, maar vooral ook ten opzichte van hun eigen geweten. De centrale 
waarde die uit deze behoefte spreekt, is verantwoordelijkheid.  

Ik moet bij alles weten waarom we doen wat we doen en is dit dan de beste 
manier? Dat moet kloppen voor mij, iedere dag weer. Als ik dat niet kan 
verkopen aan mezelf, dan kan ik niet meer verder. Dan krijg ik gewetensnood 
en dan gebeurt het niet meer. En ik kan niet anders dan het daar met anderen 
over hebben om te voelen waar ik zelf sta. En dat doe ik eigenlijk met cliënten 
ook. (P1) 

Om de verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor (het welzijn van) cliënten en zich 
te kunnen verhouden tot de context moet iemand weten waar zij zelf staat, als mens 
en als professional. Daarbij kunnen regels en protocollen houvast bieden, maar er is 
vooral behoefte aan overleg met collega’s en andere betrokkenen, omdat dit helpt bij 
het ontwikkelen van de eigen visie. 

Ja, ik vind het wel fijn om dat te kunnen delen, om te horen van: herken je dat? 
loop je daar ook tegenaan? om daarin te oefenen. … Dat ik gewend raak om 
die vragen te stellen, om daar antwoord op te geven. Want het helpt mij ook in 
het positioneren, merk ik. Het werk vraagt ook dat ik steeds meer weet 
waarom ik de dingen doe. En dan bedoel ik niet alleen dat ik het juridisch vast 
wil leggen, bijvoorbeeld in het kader van klachten, of wat dan ook, maar dan 
bedoel ik ook dat ik, als er een groot overleg is, dat ik kan zeggen: ‘dit is mijn 
rol in dezen’. Of ‘hier zijn mijn grenzen en dit kan ik wel betekenen’. (P5) 

In veel interviews wordt reflectie (zowel zelfreflectie als gezamenlijke reflectie, 
bijvoorbeeld in de vorm van intervisie en supervisie, werkbegeleiding en moreel 
beraad) genoemd als een belangrijk middel bij het (leren) dragen en nemen van 
verantwoordelijkheid. In verband hiermee noemen met name de managers en de 
beleidsmedewerkers die ik heb geïnterviewd ook specifieke vaardigheden zoals kritisch 
denken, kunnen redeneren en argumenteren; hieruit komt de waarde van 
deskundigheid naar voren. 

Toch, uiteindelijk moet je als het erop aan komt de dingen in je eentje beslissen. 
En dat je daar dan achteraf vragen over krijgt soms, van heb ik dat nou wel 
goed gedaan? Dus het zelf nadenken is belangrijk. Hoe geef je invulling aan 
eigen regie en de eigen verantwoordelijkheid hierin? (M1) 

                                                      
272 Overigens geldt dit niet alleen voor de zorg, maar ook voor andere sectoren, zoals het onderwijs 
(Tonkens & Swierstra, 2008). 
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Ja, dat soort afwegingen, en dat zijn eigenlijk allemaal steeds kleine 
reflectiemomentjes. Daar barst het van, en zonder dat, kan je qua kennis gezien 
een Wikipedia pagina in je achterhoofd hebben, maar dan red je het niet. (B1) 

Steun: wederkerigheid en vertrouwen 
Meerdere respondenten noemen ondersteuning als een belangrijk aspect van goed 
werk. Dit woord heeft in verband met goed werk een tweeledige functie: je moet het 
geven en krijgen. Als waarde past hierbij wederkerigheid. Steun geven aan anderen 
(cliënten, collega’s, medewerkers) is voor veel mensen die werken in de zorg en op het 
gebied van het sociaal werk een vanzelfsprekend deel van hun werk. Dit blijkt ook uit 
uitspraken van cliënten.  

Dat heeft mij in ieder geval ook heel veel vertrouwen gegeven in dat wat ik moet 
doen, dat ik dat ook kan doen. En zelfs misschien hun hulp daar niet eens bij 
nodig heb, maar het idee dat zoveel mensen achter je staan. (C4) 

Steun geven kan op veel verschillende manieren. In de interviews gaat het concreet 
bijvoorbeeld over informatie uitwisselen, hulp vragen en voor elkaar inspringen. 

… collega’s waar je even informeel mee, ik bedoel, allemaal leuk dat nieuwe 
werken, maar als ik in mijn ééntje thuis zit en ik heb een heel vervelend 
gesprek met een cliënt, dan is het veel lastiger dan wanneer mijn collega tegenover 
me zit en ik zeg ‘nou, wat die me nou toch daarnet vertelde’. Dan ben je het 
veel sneller kwijt. (P7) 

Collega’s vind ik heel belangrijk, die met mij meekijken, waar ik vragen kan 
voorleggen, waar ik me veilig kan voelen als dingen niet goed gaan. Een 
teamleider die ik bij wijze van spreken kan bellen op momenten dat het me tot 
hier zit. (P4) 

Veel professionals verwachten – en waarderen – niet alleen steun van hun collega’s, 
maar ook van hun leidinggevenden c.q. van de organisatie waar ze werken. En 
omgekeerd beschouwen leidinggevenden het ondersteunen van medewerkers als hun 
belangrijkste taak.  

Informatie, over bijvoorbeeld die wettelijke kaders, … trainingen omgaan met 
multiprobleem gezinnen enzovoort, heb ik nodig, na mijn opleiding nog. … 
Helderheid over het beleid, van: dit doen wij wel en dit doen wij niet; dat is ook 
meer informatie; wat kan je doorverwijzen, wat niet? (P7) 

En ik heb nou een soort conflict gehad met het AMK, en dat was ook wel een 
moreel dilemma. En daar komen we gewoon echt niet uit. En dat ligt ook wel 
aan het protocol wat het AMK moet volgen, maar ik denk ook wel aan de 
persoon ik en de persoon aan de andere kant, van het AMK, wij komen er 
gewoon echt niet uit. Dus ik heb een andere medewerker gesproken en die 
begrijpt in ieder geval wel wat ik bedoel, maar die zegt: ‘ja daarmee is het niet 
opgelost dus het blijft toch zo’. Dus ik zit nog steeds met dat dilemma, dus ik 
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gooi het dan maar weer hogerop. En dan gaat het management er nu weer mee 
aan de slag. (P3) 

Dat de cijfers goed zijn en dat de begroting klopt? Dat vind ik eigenlijk 
helemaal niet boeiend, het is wel belangrijk, natuurlijk … anders heb je geen 
werk, dan kun je geen goed werk leveren als je als organisatie failliet gaat. 
Maar dat is niet mijn doel [mijn doel is] dat ik kan zorgen dat het goed 
gefaciliteerd wordt. … dat de begeleiders goed hun werk kunnen doen, dat zit 
‘m in materiële dingen, bijvoorbeeld, nu hebben ze dan een laptop, zodat ze goed 
kunnen werken; maar ook dat ze vakkennis kunnen opdoen en intervisie ofzo; 
dat ze inderdaad ook verdieping hebben met elkaar. Want je bent je eigen 
instrument, dus het is niet altijd zo: ik heb het zo gedaan en het is goed. Er is 
altijd een groot grijs gebied en daar hebben ze elkaar heel hard in nodig, de 
hulpverleners. (M3) 

Het krijgen van steun is voor professionals de belangrijkste voorwaarde om goed werk 
te kunnen leveren, zo bleek uit de antwoorden van respondenten als ik doorvroeg op 
dit onderwerp. Back-up, steun in de rug, en facilitering door leidinggevenden: dit alles 
wordt genoemd. Daarbij ervaren professionals het vertrouwen dat ze vanuit de 
organisatie krijgen als een waarde die veel belangrijker is dan verantwoording. Dit 
vertrouwen maakt dat zij hun verantwoordelijkheid (kunnen) nemen en zich willen 
ontwikkelen.  

Dus wij hebben ook de tijd om bij elkaar te komen, dat doen we dan zo één 
keer in de twee weken, sowieso. We hebben een extern deskundige ook gehad, 
uit een andere organisatie die ons ook intervisie gegeven heeft erop. En de 
trainers zelf, daar zijn we nou weer mee in gesprek om eens te kijken hoe nou 
de stap verder te maken. Want we zijn al een heel stuk verder, maar we zijn er 
nog niet, dus we worden daar wel in gefaciliteerd. (P3) 

… er wordt ook daadwerkelijk gevraagd: wat heb jij dan nodig om je weer tot 
dat level te halen, of elke keer weer een level hoger te komen. Dus dat is voor 
mij wel, het bouwen van een fundatie door de organisatie, dat is voor mij wel 
belangrijk. (P2) 

Goed werk betekent voor mij ook dat er uitgegaan mag worden van dat een 
professional, of dat een werker, of hoe je zo iemand noemt die het werk doet, dat 
die in eerste instantie vertrouwen gegeven moet worden om goed werk te kunnen 
doen. Daar waar mensen vooral bezig moeten zijn met alleen maar tijd 
schrijven en steeds opnieuw verantwoorden wat zij op welk moment precies doen, 
dan denk ik dat dat je het goede werk, en dat je de goede zorg daarmee ook, uit 
de weg ruimt. En volgens mij is goed werk: een goede balans tussen goede zorg 
willen verlenen en het goed georganiseerd hebben, daaromheen. (B1) 

In verband met ondersteuning vanuit de organisatie worden ook meer praktische 
vormen van steun genoemd in sommige interviews, zoals werkbegeleiding, ICT 
faciliteiten, bijscholing en een alarmsysteem. 
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En we hebben ook een oproepsysteem, dat we een soort melder meenemen, dat 
als er echt hele spannende situaties zijn en je bent alleen, ’s avonds na half elf 
ben je alleen tot ’s ochtends acht uur, dat je dan een achterwacht, in de vorm van 
een beveiligingsbedrijf kan bellen. Want ja, politie, dat duurt gewoon te lang. 
(P8) 

Ik merk dit, ik zie dit, ondanks dat ik al zo lang in het werk zit voelt het 
soms ook een beetje, ja, confronterend; want leren betekent ook weer: soms 
onzeker zijn over iets, of het niet weten. En dan is het in ieder geval heel fijn 
dat er ook een werkbegeleider is die daar op een goede manier de vragen over 
stelt, om dat proces ook te begeleiden. (P5) 

Een goede plek om te werken, waar het er goed uitziet, waar je mensen kunt 
ontvangen, ja. Ik heb het ook nodig om me niet te strikt te houden aan 
werktijden … de techniek ook. Want die heeft me toch heel lang in de steek 
gelaten, in die dorpen waar de computer heel slecht werkte. (P4) 

Bespreekbaar maken: moed, transparantie, duidelijkheid en eerlijkheid 
Als een concreet voorbeeld van wat men goed werk vindt werd door meerdere 
mensen in de interviews genoemd: dingen bespreekbaar maken. Omdat het dan vaak 
vooral gaat over het durven benoemen van moeilijke onderwerpen, zowel in de 
hulpverleningsrelatie met een cliënt als in de samenwerkingsrelatie met collega’s of een 
leidinggevende, is moed ook hier een belangrijke waarde. In de hulpverleningsrelatie 
kan het gaan over dingen die ‘existentieel’ ingewikkeld zijn, bijvoorbeeld als cliënten 
een doodswens uiten of gedrag vertonen wat maatschappelijk en/of juridisch gezien 
niet door de beugel kan (stelen, drugs dealen). Op het niveau van samenwerking – 
binnen of buiten de organisatie – bijvoorbeeld over een verschil van mening over de 
juistheid van een beleidsbeslissing of weerstand tegen nieuwe (bekostigings)regels. Dit 
punt komt grotendeels overeen met wat in de vorige paragraaf bij goede zorg werd 
genoemd onder afstemmen en alternatieven; het heeft ook raakvlakken met wat ik aan 
het begin van deze paragraaf onder weten en kunnen noemde. Ook hier worden 
termen gebruikt als: transparant zijn, terugkoppelen, fouten durven toegeven, kritisch 
durven zijn. Zelfs het woord ‘moraliseren’ komt voor (M2). De waarden die hiermee 
samenhangen zijn: transparantie, duidelijkheid, eerlijkheid. 

Goed werk …dat is als je dus wel zoveel mogelijk aansluit bij een cliënt zo 
lang het mogelijk is, daarin overleg hebt, of, nou dat hoeft nog niet eens, 
transparant bent, dus aankondigen dat je bepaalde dingen gaat doen, van 
tevoren, als het mogelijk is. Kijk, als een cliënt suïcidaal is, ga ik de crisisdienst 
bellen, ook als ik de cliënt niet te pakken krijg, maar dat zijn noodsituaties. 
Dus wat ik moet doen is: transparant zijn, eerlijk, helder, duidelijk; dat stuk. 
En ik heb een aantal criteria waaraan ik moet voldoen: het moet veiliger 
worden, dus daar moet ik interventies op plegen. (P7) 

Ik maak het wel bespreekbaar met de cliënt, zo van ‘goh, als je in de 
schuldhulpverlening zit moet er wel openheid van zaken zijn; waarom kies je 
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hiervoor, waarom kies je daarvoor, en is dat een bewuste keuze?’. De manier 
waarop je de vragen stelt is dan wel heel belangrijk. (P4) 

Want het is de ontwikkeling van de maatschappij dat, de regering vindt ook 
dat mensen meer zelf moeten gaan doen en zelf moeten oplossen. Wij krijgen 
ook gewoon minder tijd en uren om in een cliënt te investeren, dus je moet ook 
eerder dingen bespreekbaar maken. We kunnen er minder lang mee door, we 
kunnen minder lang zelf oplossingen verzinnen, dus we moeten wel met de cliënt 
eerder in gesprek over oplossingen of over dilemma’s. (P3) 

(Be)grenzen: (maatschappelijke) verantwoordelijkheid en bescherming 
Goede zorg betekent niet altijd dat een hulpverlener uitgaat van het motto ‘u vraagt, 
wij draaien’, zo zagen we al in § 6.4.1 toen het ging over de waarde van alternatieven 
en het vermogen c.q. de moed om ook dingen te laten. En in verband met goed werk 
zagen we al dat grenzen stellen belangrijk is. Iets niet doen, of ergens mee kunnen 
stoppen, kan in verband worden gebracht met de waarden deskundigheid en 
betrouwbaarheid. 

Goeie zorg, dat is voor mij niet automatisch dat je doet wat de cliënt vraagt. Ik 
vind dat goede zorg heel erg samenhangt met in hoeverre ik als werker weet wat 
ik doe en waarom ik het doe.  (P5) 

Een opmerking als deze ligt sterk in het verlengde van wat hierboven al werd 
genoemd onder het belang van professionele verantwoording en 
verantwoordelijkheid. Professionals die werken op het gebied van de zorg en het 
sociaal werk hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid: zij zijn vaak de 
schakel tussen de cliënt en de samenleving en vertegenwoordigen de waarden en 
normen van die samenleving. Bovendien voelen zij zich meestal sterk 
verantwoordelijk voor het welzijn van mensen in de directe omgeving van hun cliënt. 
Op dit gebied komen professionals de nodige morele dilemma’s tegen vanwege 
conflicterende belangen, bijvoorbeeld omdat cliënten iets doen wat schadelijk kan zijn 
voor hun kind(eren).  

Nu denk ik ook wel weer van ‘ja mensen kun je niet onbelemmerd vrij hun 
gang maar laten gaan’, ze moeten toch in opvoeding, op school, op dingen 
aangesproken worden. Op hun verantwoordelijkheid, op de consequenties van 
hun gedrag, voor hen zelf, voor anderen. Ik ben wel ouderwets geworden, 
eigenlijk. (P4) 

Uit zulke uitspraken blijkt dat bij het stellen van grenzen ook vaak bescherming als 
waarde in het geding is. En zelfbescherming… 

… bij maatschappelijk werk hebben we daar een veel bredere scope in en als we 
dan ook nog onze weinige protocollen loslaten en jou de straat opsturen met de 
boodschap ‘doe wat nodig is’, dan kom ik jouw boterhammen smeren, hè, als jij 
dat niet kan, dan kom ik wel. … Dus zeg maar binnen goede zorg moeten we 
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verdiepen en verbeteren maar de andere kant is: herken en verken de grenzen 
ervan want anders dan worden we overspannen. (B2)  

… de cliënt centraal stellen, maar wel met de afweging dat ze niet mij omver 
lopen. Bij de één ben je heel zakelijk, dan ben je continu met begrenzing bezig; 
bij een ander begrens je ook maar veel zachter.  (P2) 

Maar grenzen stellen is niet makkelijk. Behalve dat het vaak lastig is om een cliënt de 
boodschap te brengen dat iets anders moet dan hij zelf wil, of dat iets niet (meer) mag 
of kan omdat het niet goed is, moeten hulpverleners ook onder ogen durven zien dat 
zij soms iemand niet (verder) kunnen helpen. Dat druist in tegen het gevoel van veel 
hulpverleners. 

Goede zorg is ook aan durven geven wanneer je dat niet kan leveren. En dat is 
in de socialisatie van een hulpverlener wel ontzettend confronterend, om daar 
überhaupt over na te denken. … omdat telkens het woord helpen zo centraal 
staat. … maar wij zijn een mens met een beperking, en als je die niet erkent, 
dan ga je gewoon echt hele foute dingen doen. … de misvatting is: ‘ik moet het 
voor jou oplossen’. (B2) 

De essentie van de opvattingen over goed werk die ik in deze paragraaf heb 
beschreven, zou hier tot slot samengevat kunnen worden in enkele korte citaten: goed 
werk is dat je “aansluit bij de cliënt, en aansluit bij wat zijn leven te bieden heeft. Wij 
hoeven niet overal wat van te vinden” (M4), “kritisch kunt zijn, en zorgt dat je van 
mekaar kunt leren” (B1), “weet waar je het over hebt en wat er allemaal speelt” (M1) 
en “samen kunt zorgen dat er verbetering komt” (P7). 

 

6.5 Beschouwing 
In de vorige paragraaf heb ik de opvattingen over goede zorg en goed werk van 
respondenten die betrokken zijn bij het zorgproces in een zorgorganisatie en een 
organisatie voor maatschappelijk werk beschreven. In deze paragraaf onderwerp ik die 
opvattingen aan een kritische beschouwing vanuit het perspectief van het in deel I 
ontwikkelde concept ‘co-creatie van goede zorg’. Ik plaats de uitspraken van 
respondenten in een breder praktisch en maatschappelijk kader en ik vergelijk ze met 
theoretische inzichten uit de voorgaande hoofdstukken.  

6.5.1 Zelfstandigheid: voorwaarde voor co-creatie en neoliberaal ideaal 
Uit de analyse van de interviews blijkt dat de opvatting dat zorg goed is wanneer het 
ertoe bijdraagt dat mensen onafhankelijk en zelfstandig kunnen functioneren, breed 
wordt gedeeld. De slogans ‘regie over het eigen leven’ en ‘stimuleren van eigen kracht’ 
uit de mission statements en visiedocumenten van veel zorgorganisaties en 
organisaties voor maatschappelijk werk lijken als vanzelfsprekendheden geïntegreerd 
te zijn in het denken van de professionals, managers, beleidsmedewerkers en cliënten 
die ik heb geïnterviewd. Ze vloeien logisch voort uit de missie van het maatschappelijk 
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werk, zoals verwoord in het beroepsprofiel van de maatschappelijk werker273 en 
maken de intra-normativiteit – “the interconnection of knowing and normative 
appreciations” (Pols, A.J., 2014, pp. 190-191) – van de onderzochte praktijk zichtbaar. 
Vanuit het perspectief van ‘co-creatie van goede zorg’ kan dit op verschillende 
manieren worden geduid. 

In de eerste plaats sluit deze opvatting aan bij het idee van empowerment dat 
invloedrijk is op het gebied van het sociaal werk274. Met empowerment wordt bedoeld: 
het ondersteunen en aanmoedigen van mensen (of groepen) om hun eigen kracht te 
realiseren en zelf actie te ondernemen om hun leven te verbeteren (Banks, 2012, pp. 
152-153). In ons land (en ook in België) heeft dit denken in de afgelopen jaren 
bijvoorbeeld geleid tot ontwikkeling van de Eigen Kracht methode, op basis waarvan 
Eigen Kracht-conferenties worden georganiseerd met mensen uit de directe omgeving 
van een cliënt(systeem). Het is de bedoeling dat deze hierdoor bij de hulpverlening 
betrokken raken en zo cliënten helpen hun eigen leven te verbeteren275. Dit komt 
overeen met het in deel I op basis van theoretische inzichten ontwikkelde 
uitgangspunt, dat goede zorg een resultaat is van co-creatie. Methodieken om de eigen 
kracht van cliënten aan te spreken worden in toenemende mate ingezet door 
organisaties op het gebied van het sociaal werk. Ook door gemeenten wordt dit 
gestimuleerd (zie ook Kok, 2013, p. 164), onder andere omdat het past bij het idee van 
de participatiemaatschappij en omdat door het betrekken van het eigen netwerk wordt 
voorkomen dat gezinnen te zware (of te veel) professionele hulp ontvangen. Een 
bijkomstig voordeel is, dat daarmee ook kosten worden bespaard; maar er is ook een 
nadeel. De slogans ‘regie over het eigen leven’ en ‘stimuleren van eigen kracht’ kunnen 
namelijk worden misverstaan door mensen die weinig verstand hebben van zorg. 
Gemeenteambtenaren bijvoorbeeld, die moeten bepalen op hoeveel ondersteuning 
een bepaalde cliënt aanspraak kan maken en daarbij rekening moeten houden met het 
beschikbare budget. Bij hen kan het idee ontstaan dat mensen, wanneer ze hun eigen 
kracht maar goed leren gebruiken, inderdaad uiteindelijk hun eigen leven kunnen 
regisseren. En dat dan na een x aantal maanden (of ondersteuningsmomenten) het 
SMART276 geformuleerde doel van de zorg bereikt is en deze dus beëindigd kan 
worden omdat het probleem is opgelost. In het huidige tijdsgewricht – dat wordt 

                                                      
273 Die missie is, kort gezegd: “bevorderen dat mensen in onze samenleving tot hun recht komen, als 
mens en als burger” (NVMW, 2009, p. 10). NVMW heet tegenwoordig BPSW (Beroepsvereniging van 
Professionals in Sociaal Werk). 
274 De definitie van de International Federation of Social Workers (IFSW) en de International Association 
of Schools of Social Work (IASSW) uit 2000 luidt: “The social work profession promotes social change, 
problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-
being. Utilising theories of human behaviour and social systems, social work intervenes at points where 
people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to 
social work”  (Banks, 2012, pp. 2-3). Zie ook regel 1 in de beroepscode voor de maatschappelijk werker 
(NVMW, 2010). 
275 Zie ook www.nji.nl dossier Eigen Kracht, waarin wordt verwezen naar de definitie van eigen kracht 
van Jumelet en Weenink (2012): “het vermogen van individuen om het leven (of situaties) optimaal vorm 
te geven en problemen op te lossen of draaglijk te maken”. 
276 De eis om doelen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) te 
formuleren is een bekend onderdeel van het huidige management- en onderwijsdenken.  

http://www.nji.nl/
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gekenmerkt door bezuinigingen en resultaatgericht denken en een neoliberaal 
georiënteerd overheidsbeleid dat gebaseerd is op het uitgangspunt dat burgers voor 
zichzelf moeten kunnen zorgen – is dit een aansprekend idee. Maar het is niet in alle 
situaties geldig, omdat zorgbehoeften per persoon en in elke context anders zijn en er 
ook altijd mensen zullen zijn die het niet (helemaal) alleen redden. Daardoor werkt de 
eigen kracht gedachte soms ook averechts.  

In de tweede plaats zou uit het feit dat ook cliënten zelf het belang van kracht en 
daadkracht, regie en een eigen plan benadrukken kunnen worden afgeleid dat zij zich 
bewust zijn van hun eigen problematiek en/of dat hun hulpverleners hen begrijpelijk 
hebben geïnformeerd over methodieken en behandelingen die kunnen bijdragen aan 
oplossingen. Dit kan gekenmerkt worden als “protoprofessionalisering” (Abma & 
Widdershoven, 2006, p. 16). Enerzijds versterkt het de positie van cliënten omdat 
kennismacht niet meer alleen voorbehouden is aan professionals zoals artsen en 
maatschappelijk werkers. Cliënten zullen zo beter de actieve rol in het zorgproces 
kunnen nemen die volgens de theorieën van Tronto, Ricœur en Wierdsma nodig is 
voor het realiseren van goede zorg. In Tronto’s theorie komt dit tot uiting in de 
stelling dat alle fasen in het proces goed geïntegreerd moeten zijn, waaruit volgt dat de 
vierde fase van het proces (het zorg ontvangen) even belangrijk is als de andere fasen. 
Bij Ricœur is zorg onlosmakelijk verbonden met het menselijke streven om goed te 
leven. Hij stelt dat hierbij de rollen van het zelf en de ander inwisselbaar zijn en dat 
degene die zorg geeft en degene die zorg ontvangt van betekenis zijn voor elkaar. De 
rol van de zorgontvanger is dus in de relatie net zo belangrijk als die van de zorggever. 
En bij Wierdsma zagen we dat er voor optimale transacties een tijdelijke werkbare 
overeenstemming moet zijn tussen de betrokken actoren. Als zorg een transactie is 
dan is zowel degene die het geeft als degene die het ontvangt een actor met een eigen 
verantwoordelijkheid voor het welslagen van het proces. Anderzijds brengt proto-
professionalisering ook het risico met zich mee dat problemen worden 
gemedicaliseerd en geïndividualiseerd waardoor de maatschappelijke dimensie uit 
beeld raakt (zie ook de Swaan, 1982, pp. 216-217). Dit herinnert aan Tronto’s kritiek 
op het neoliberalisme, waarin (zowel de schuld van als de oplossing voor) het 
probleem van kwetsbaarheid en afhankelijkheid bij individuen wordt gelegd (zie § 2.4). 
Volgens Tronto is er bij goede zorg weliswaar een actieve rol weggelegd voor de 
zorgontvanger; maar uit haar denken volgt niet dat het de eigen schuld is van mensen 
als het hen niet lukt om hun eigen kracht te gebruiken. Tronto stelt dat iedereen die 
betrokken is bij het zorgproces verantwoordelijk is voor het welslagen ervan en dat 
zorg daarom dus ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Dit is ook een 
gedachte die hoort bij het concept ‘co-creatie van goede zorg’.  

Op basis van de theoretische inzichten die in deel I behandeld zijn moet hier dus een 
kanttekening worden geplaatst bij veelgebruikte termen als ‘regie over het eigen leven’ 
en ‘eigen kracht’. Want uit het denken over zorg, goede zorg en co-creatie blijkt dat 
niemand geheel alleen, op eigen kracht, onafhankelijk van anderen leeft. Zonder zorg 
van (en voor) anderen kunnen mensen niet leven in deze wereld. Dat geldt niet alleen 
voor mensen met beperkingen en/of problemen die zorg en/of ondersteuning krijgen 
van professionals uit organisaties, maar voor iedereen.  
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6.5.2 Ruimte voor afstemming en conflict: wederkerigheid en 
begrenzing 
Veel geïnterviewden noemen afstemming als een belangrijk kenmerk van goede zorg 
en aansluiten als een belangrijk kenmerk van goed werk. Afstemmen op de cliënt is 
wat de hulpverlener moet doen (goede zorg) en aansluiten bij de cliënt is hoe die 
hulpverlener dat doet (goed werk). In de woorden uit de praktijk klinkt basiskennis 
door uit bekende theorieën en methodieken over het aangaan en in stand houden van 
een hulpverleningsrelatie, waarmee alle hulpverleners als het goed is vertrouwd zijn 
(zie bijvoorbeeld Kok, 2013, p. 226). Uit de interviews blijkt dat men afstemmen en 
aansluiten belangrijk vindt, omdat elke cliënt om een andere benadering en/of om een 
andere vorm van zorg en ondersteuning vraagt. Respondenten verwijzen naar 
beperkingen en vermogens van mensen, of naar de context waarin iemand leeft. Het 
materiaal uit de praktijk vertoont overeenkomsten met verschillende elementen uit het 
theoretische concept ‘co-creatie van goede zorg’.  

In de eerste plaats met het denken van Tronto. Zij maakte duidelijk dat zowel 
zorgbehoeften als de wijzen waarop in deze behoeften voorzien wordt van persoon 
tot persoon, per groep en per cultuur verschillend zijn. Daarom is afstemming tussen 
zorggever en zorgontvanger cruciaal voor het realiseren van goede zorg. Tronto wijst 
in verband hiermee uitdrukkelijk op het belang van de ethische kwaliteiten 
betrokkenheid en aandachtigheid, centrale waarden die ook in veel interviews 
doorklinken. Wellicht is deze overeenkomst tussen de zorgethische visie en de 
opvattingen van de respondenten in mijn onderzoek geen toeval. De zorgethiek wordt 
namelijk vaak gekenschetst als (c.q. verbonden met) een ‘vrouwelijke’ moraal waarin 
verbondenheid tussen mensen en verantwoordelijkheid voor elkaar belangrijke 
elementen zijn en het merendeel van mijn respondenten is ook vrouw. Maar Tronto 
distantieert zich, zoals we in § 2.2 zagen, van degenen die de zorgethiek verbinden met 
de manier waarop vrouwen moreel redeneren. Zij stelt expliciet dat zorg vaak niet in 
harmonie wordt gerealiseerd, maar juist conflicten met zich meebrengt omdat 
betrokkenen allemaal een andere visie kunnen hebben op hoe in een specifieke situatie 
voldaan moet worden aan de zorgbehoeften van een specifieke zorgvrager. De manier 
waarop men omgaat met deze conflicten is mede bepalend voor het antwoord op de 
vraag of zorg goed is of niet, zo stelt Tronto in haar theorie. Dit komt overeen met 
wat veel respondenten zeggen over hun praktijk. In de vorige paragraaf zagen we dat 
goede zorg voor een aantal mensen die ik heb geïnterviewd betekent dat hulpverleners 
hun cliënten handelingsalternatieven kunnen aanreiken en dat zij in bepaalde gevallen 
juist iets niet moeten doen. Ondanks de kreet ‘laat niet los’, die vooral in het 
maatschappelijk werk nogal eens als norm geldt voor handelen van professionals, is 
dat soms noodzakelijk, in het belang van de cliënt of van mensen in diens directe 
omgeving, of in het belang van de hulpverlener zelf. Met betrekking tot goed werk 
vinden respondenten het belangrijk dat lastige dingen bespreekbaar worden gemaakt 
en dat hulpverleners hun cliënten ook durven begrenzen. Hieruit komt naar voren dat 
er in de praktijk inderdaad regelmatig verschillende opvattingen zijn over wat goed is, 
dat goede zorg niet per se impliceert dat de hulpverlener doet wat de cliënt wil en dat 
ook degenen die zorg geven en faciliteren het onderling niet altijd eens zijn. In de 
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opmerkingen van sommige respondenten over hoe belangrijk zij het vinden dat er 
ruimte is om verschillende opvattingen over (en hun eigen twijfels ten aanzien van) 
wat goede zorg is in een concrete situatie bespreekbaar te maken, herken ik de 
behoefte aan wat Tronto ‘a political space’ noemt (zie § 2.3.2 en 2.4). Hetzelfde kan 
worden afgeleid uit wat men in de interviews zegt over samenwerking. Zowel in de 
hulpverleningsrelatie met een cliënt en/of met mensen uit diens directe omgeving, als 
in de samenwerkingsrelatie binnen teams en/of met andere personen binnen de 
organisatie en ook in het contact met mensen die vanuit andere organisaties of 
instanties bij een cliënt betrokken zijn: iedereen heeft behoefte aan tijd en ruimte voor 
afstemming met degenen die betrokken zijn bij het zorgproces in een concrete situatie. 
Maar omdat het tegenwoordig in veel organisaties, ook in de organisaties waar mijn 
respondenten werken, niet vanzelfsprekend is dat er tijd en ruimte is waar collega’s 
elkaar ontmoeten277, moet dat speciaal worden georganiseerd.  

In de tweede plaats is in verband met het belang dat de meeste geïnterviewden 
hechten aan afstemming op en aansluiting bij de behoeften van cliënten, de visie van 
Ricœur op het zelf relevant. Het uitgangspunt dat ieder zelf ook een ander is, en de 
ander tegelijk ook altijd een zelf, richt de aandacht tegelijkertijd op het verschil en op 
de gelijkheid van mensen. In elke hulpverleningsrelatie is dit aan de orde. 
Opmerkingen van respondenten over hoe belangrijk het is om de ander (of dat nu de 
zorgontvanger is, of een medewerker, of een collega, of iemand anders met wie men 
in het zorgproces samenwerkt) te zien en te accepteren als de persoon die hij of zij is, 
komen overeen met wat Ricœur schrijft over de gelijkwaardigheid van het zelf en de 
ander in de zorg die zij voor elkaar hebben. Hij stelt dat de relatie tussen de zorgende 
mens en de zorg ontvangende ander weliswaar nooit symmetrisch is, maar wel 
wederkerig: er is een gelijkwaardige uitwisseling van geven en ontvangen. De ander, 
die een ander zelf is, kan voorzien in datgene waar iemand zelf niet voor kan zorgen. 
Op dit punt vergelijkt Ricœur zorg met vriendschap, omdat het bijdraagt aan goed 
leven van het zelf en de ander. Verder wijst hij op het belang van de Gulden Regel, als 
een norm die bedoeld is om de dissymmetrie tussen degene die handelt en degene die 
behandeld wordt (c.q. dat handelen ondergaat) goed te maken. Het is echter de vraag, 
hoe wederkerig de hulpverleningsrelatie eigenlijk is voor de mensen die ik heb 
geïnterviewd. Aanleiding voor deze vraag is Ricœurs visie op de verbinding tussen 
ethische en narratieve identiteit. Deze is herkenbaar in de wijze waarop sommige 
respondenten spreken over afstemming tussen zorggever en zorgontvanger. Het 
woord verhaal wordt hierbij een aantal keren letterlijk gebruikt. Hulpverleners hebben 
het in de interviews echter wel over het verhaal van cliënten, maar niet over hun eigen 
verhaal; terwijl uit de uitspraak van een cliënt juist blijkt dat voor hem de relatie 
ontstaat wanneer de hulpverlener haar verhaal óók vertelt278.  Uit de visie van Ricœur 
volgt dat zowel het verhaal dat de cliënt aan de hulpverlener vertelt als het verhaal dat 

                                                      
277 Tijd wordt steeds schaarser door de productiedruk en bezuinigingen op personeel; een ruimte waar 
medewerkers die ambulant werken elkaar tegenkomen is er vaak niet (meer) omdat locaties worden 
opgeheven en personeel steeds meer moet flexwerken. Dit heeft voordelen (je kunt overal inloggen met 
de computer dus ook overal werken) maar dus ook het nadeel dat men elkaar minder ziet. 
278 “Ze zei van vertel maar, en dan vertel je je verhaal. Dan vertelt zij over wat zij d’r voor eentje is, en 
kom je vanzelf terecht op wat er allemaal speelt, wat er loos is” (C2) (zie § 6.4.1.) 
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de hulpverlener aan de cliënt kan vertellen ertoe doet, omdat de geraaktheid van het 
zelf door het verhaal van de ander bijdraagt aan ontwikkeling van (persoonlijke én 
professionele) identiteit279. Waarom zou dit niet wederkerig zijn? Als we de theorie van 
Ricœur over de samenhang tussen ethische en narratieve identiteit verder volgen, 
moet er ook rekening mee worden gehouden dat het verhaal dat iemand vertelt nooit 
‘de’ waarheid is. Mensen vertellen namelijk hun verhaal steeds opnieuw en passen het 
steeds aan. Ze gebruiken volgens Ricœur verhalen om wat hun in het werkelijke leven 
overkomen is achteraf te ordenen en om te onderzoeken of (en wat, en hoe) ze dingen 
anders zouden kunnen doen. Bovendien meent Ricœur dat we nooit zelf de auteur 
van ons eigen levensverhaal zijn: we zijn altijd (slechts) co-auteur omdat ieder verhaal 
samenhangt met de levensgeschiedenissen van andere mensen. In het 
hulpverleningsproces is dit allemaal relevant:  verhalen helpen om te kunnen begrijpen 
hoe iemand geworden is wie hij of zij is, maar ook om andere kanten van iemand te 
kunnen zien (zie ook Leijenhorst, 2011, p. 41) en om erachter te komen wat zijn of 
haar idealen zijn. Daarom kan goede zorg nooit gebaseerd zijn op één verhaal: steeds 
opnieuw moeten cliënten hun verhaal kunnen doen en hulpverleners moeten daar niet 
alleen steeds opnieuw naar luisteren maar ze moeten er ook andere verhalen naast 
zetten. Ook vanuit een andere invalshoek is nog een parallel te vinden tussen 
uitspraken van geïnterviewden en het denken van Ricœur. Verschillende respondenten 
benoemen het belang van afstemming met collega’s, van binnen of buiten de 
instelling, wanneer zij in een concrete situatie zelf niet weten wat het goede is om te 
doen. Dit herinnert aan wat Ricœur schrijft over het belang van beraadslaging met 
competente betrokkenen, op zoek naar de ethische overtuiging, in situaties waar 
normen geen afdoende antwoord geven. 

In de derde plaats doen meerdere uitspraken over afstemmen en aansluiten denken 
aan gedachten uit het normatieve professionaliseringsdiscours over hoe 
professionaliteit zich juist toont in de wijze waarop beroepsbeoefenaars weten te 
opereren in het moeras (het ‘swampy lowland’ van Schön) en over het belang van 
weerstand en leerzame wrijving. In de aan Sennett ontleende opvatting over 
vakmanschap is zowel afstemming op het materiaal waarmee men werkt (en we zagen 
in § 4.3.1 dat in de zorg ook patiënten en cliënten als zulk ‘materiaal’ beschouwd 
kunnen worden) als afstemming op de context belangrijk. In sommige opmerkingen 
over de moed die je als hulpverlener moet hebben – niet alleen om lastige dingen te 
doen (zoals het gedrag van cliënten begrenzen), maar ook om iets te kunnen laten 
(bijvoorbeeld kunnen verdragen dat cliënten ‘foute’ dingen doen) – herken ik wat 
Sennett schrijft over hoe een vakman om moet kunnen gaan met de weerbarstigheid 
van het te bewerken materiaal. Hierbij is ‘vakmantijd’ nodig: tijd om na te denken over 
de betekenis van datgene wat de vakman maakt (of doet) voor de omgeving. En ook 
reflectie binnen de beroepsgroep is van belang, om te voorkomen dat expertise 
asociaal wordt (of om te voorkomen dat mensen corrupt worden). Veel respondenten 
benoemen in de interviews de waarde van tijd voor reflectie en overleg met collega’s, 
bijvoorbeeld tijdens moreel beraad. Wat zij zeggen over het omgaan met ethische 

                                                      
279 Dat het uitwisselen van verhalen over en weer (tussen cliënten en medewerkers en omgekeerd) ‘werkt’ 
blijkt onder andere uit trainingen in de GGZ (de Bruyn, et al., 2006).  



220 

dilemma’s doet denken aan de stelling van Kunneman over de noodzaak om de 
‘moerassigheid’, ofwel “het spanningsveld tussen de Chimp en de Bonobo in ons – 
om met de Waal te spreken” (Kunneman, 2013b, p. 35) in onszelf onder ogen te zien 
zonder het gelijk te veroordelen. Kunneman denkt dat acceptatie van de eigen 
innerlijke complexiteit en het leren om hiermee om te gaan een voorwaarde is om 
andere mensen vreedzaam te begrenzen. Opmerkingen in de trant van ‘elke situatie is 
anders, elke cliënt vraagt iets anders van je’ doen denken aan wat Wierdsma schrijft 
over de noodzaak om in de context van organisaties te leren omgaan met variëteit en 
pluraliteit. Volgens Wierdsma kunnen waardevolle transacties alleen worden 
gerealiseerd wanneer betrokkenen met elkaar onderhandelen over de betekenis van 
een transactie in een concrete context.  

6.5.3 De professional als instrument 
Meerdere respondenten verwezen naar de gevleugelde uitspraak waarin een 
professional wordt gelijkgesteld met een instrument. Het is de moeite waard om deze 
uitdrukking en de associaties die ermee verbonden zijn nader te verkennen vanuit het 
perspectief van ‘co-creatie van goede zorg’. In de eerste plaats wil ik dat hier doen 
tegen de achtergrond van de filosofie van Ricœur over het zelf en de gedachten die 
daarin worden ontwikkeld over de relatie tussen narratieve en ethische identiteit en het 
handelen van mensen. De uitdrukking ‘je bent zelf het instrument’ kan op twee 
manieren worden uitgelegd: het kan betekenen dat het uitmaakt wie de zorg geeft maar 
ook hoe iemand dat doet. In de wijze waarop respondenten hun gedachten hierover 
verwoorden zie ik kenmerken van de dialectiek tussen de idem- en ipse-kant van 
identiteit (zie § 3.2 en 3.3). De continue wisselwerking tussen wat iemand is en wie 
iemand is veroorzaakt zowel spanning in personen als tussen personen. Identiteit 
ontwikkelt zich in dit spanningsveld. In de zorg en het sociaal werk is identiteit 
daarom vaak aan de orde. In verband met zelfstandigheid bijvoorbeeld, wanneer het 
gaat over de vraag welke ondersteuning cliënten nodig hebben om regie over hun 
eigen leven te voeren. Dan moet niet alleen gekeken worden naar wat zij zijn (een 
jongere met een licht verstandelijke beperking of een gescheiden moeder met een 10-
jarige dochter en schuldenproblematiek) maar ook naar wie zij zijn (wat is hun 
levensverhaal, wie leven er in hun omgeving, welke vermogens hebben zij, wat draagt 
bij aan de zelfwaardering en het zelfrespect van deze personen). Hetzelfde geldt voor 
professionals, wanneer het gaat over de vraag ‘wat vind ik van deze situatie als 
professional (of als medewerker c.q. leidinggevende van organisatie x) en wat vind ik 
als persoon?’. Dan komt de spanning tussen persoonlijke en professionele identiteit 
ter sprake. Ricœurs uitleg van de spanning tussen de twee kanten van identiteit helpt 
om de verschillende interpretaties van de uitdrukking ‘je bent zelf het instrument’ te 
begrijpen. Als daarbij wordt gedoeld op iemands persoonlijkheid, zoals gebeurt 
wanneer men zegt ‘het gaat niet om de methode, maar om de mens’ lijkt de nadruk 
vooral te liggen op de idem-kant van identiteit. Hoewel degenen die dit zeggen zeker 
niet zullen ontkennen dat zorgverleners wel bepaalde dingen kunnen (bij)leren, gaat 
het hen in de kern om ‘het type mens’ dat die persoon is. Onder dit soort uitspraken 
ligt de gedachte dat de hulpverlener als mens bepaalde persoonlijkheidskenmerken 
heeft, die worden geassocieerd met goede zorg en goed zorgen. Het zijn kenmerken 
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die niet zozeer zijn aangeleerd tijdens een beroepsopleiding of in de beroepspraktijk, 
maar die iemand zelf als mens meebrengt. Met de woorden van Ricœur zouden we dit 
‘het wat van het wie’ kunnen noemen. Het gaat over dat wat hetzelfde blijft in 
iemands handelen. De nadruk ligt dus vooral op de idem-kant van identiteit. Het is 
datgene waaraan men een goede zorgverlener herkent; we zouden het 
karaktereigenschappen kunnen noemen. In een aantal interviews worden deze 
benoemd in termen van een bepaalde attitude (een goede professional is niet 
veroordelend, creatief, ‘kijkt verder dan z’n neus lang is’, heeft overzicht, durft te 
confronteren). Veel van deze kenmerken sluiten aan bij wat hulpverleners vanaf het 
begin van hun opleiding wordt ingeprent (Leijenhorst, 2011). Met deze focus op de 
attitude komt ook de tweede manier waarop de uitspraak ‘je bent zelf het instrument’ 
kan worden geïnterpreteerd in beeld. Wanneer men zegt ‘je mag niet vergeten dat je 
zelf ook mens bent, met jouw eigen opvoeding en achtergrond en culturele 
gesitueerdheid’, gaat de aandacht meer uit naar de ipse-kant. Hier verschijnt het zelf, 
dat zich ontwikkelt in de relatie met de ander. Daarbij passen opmerkingen waarin 
wordt gerefereerd aan het vermogen van hulpverleners om van rol te kunnen wisselen 
en bewust een bepaalde positie te kiezen die past bij de situatie. 

De waarden vertrouwen en betrouwbaarheid, die doorklinken in opmerkingen over 
het belang van transparantie en duidelijkheid in de afstemming tussen cliënt en 
hulpverlener en tussen hulpverleners onderling, evenals in opmerkingen over het 
belang van onderlinge steun in teams en binnen de organisatie, herinneren aan wat 
Ricœur schrijft over het zelf dat zegt ‘hier sta ik’ en de betekenis hiervan in de relatie 
met de ander. Voor Ricœur gaat het er bij identiteit om dat iemand positie kan kiezen. 
Daarbij gaat het zowel om het kunnen, als om het bewustzijn dat iemand van zichzelf 
heeft, als om het vertrouwen in eigen kunnen: “This synthesis translates the “I” in a 
selfhood able to declare: “I” am the “self” who can speak, who can act, who can recount, 
who can respond, who can promise, and so forth” (de Leeuw, 2013). Het ‘hier sta ik’ 
waarin volgens Ricœur de verbinding tussen narratieve identiteit en ethische identiteit 
tot uitdrukking komt, getuigt zowel van de waarde van de relatie met de ander als van 
de positiekeuze van degene die een afspraak maakt of een belofte doet. Hij is zich 
bewust van de betekenis die de ander – aan wie de belofte wordt gedaan en die erop 
rekent dat de belofte wordt nagekomen – voor hem heeft, en wil tegelijkertijd het 
eigen professionele handelen ook ten opzichte van het eigen geweten kunnen 
verantwoorden. Want standvastigheid is volgens Ricœur niet alleen belangrijk voor 
degene aan wie de belofte wordt gedaan en die erop rekent dat de ander zijn belofte 
nakomt, maar draagt ook bij aan zelfwaardering en zelfrespect van degene die de 
belofte doet. Dit kan worden verbonden met een opmerking die ik in enkele 
interviews hoorde, dat hulpverleners geen dingen moeten beloven die ze niet waar 
kunnen maken en duidelijk aan moeten geven waar de grenzen van de hulpverlening 
liggen. De essentie is dat iemand verantwoordelijkheid neemt en toerekenbaar is voor 
het eigen handelen in een concrete situatie. 

In de tweede plaats is het de moeite waard om de vergelijking tussen de professional 
en een instrument te beschouwen vanuit het perspectief van normatieve 
professionalisering. De instrument-metafoor omvat namelijk verschillende associaties 
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die relevant zijn met betrekking tot de ontwikkeling van professionaliteit en 
professionele identiteit. Want als een professional een instrument is, dan moet dat 
instrument natuurlijk wel goed werken: het moet deugen en het moet deugd doen 
(Kunneman, 2013a). Dat betekent in ieder geval dat een professional deskundig moet 
zijn op het eigen vakgebied. In de theorie van Tronto is deskundigheid een ethische 
kwaliteit die hoort bij de dimensie van zorg geven: als iemand het niet goed kan, kan 
hij het beter laten. Dit sluit aan bij het gedachtegoed over normatieve 
professionalisering, waar goed werk ook meer is dan alleen technisch en instrumenteel 
goed werk leveren. Deze theoretische uitgangspunten komen overeen met wat 
mensen in de interviews zeiden over de ‘meerwaarde’ van goede zorg. Deskundigheid 
berust op wat professionals weten en kunnen, maar hun vakmanschap ontwikkelt zich 
vooral doordat ze voortdurend in de praktijk, individueel en samen met collega’s, 
reflecteren op hun handelen en hun beslissingen. Door veel respondenten wordt 
reflectie (naast theoretische bijscholing en training in het hanteren van specifieke 
methoden en technieken) expliciet genoemd als een noodzakelijk middel voor 
deskundigheidsbevordering en professionele ontwikkeling. Ook dit is iets wat veel 
professionals in de zorg en het sociaal werk al tijdens hun beroepsopleiding hebben 
geleerd. Het is nodig om het risico van overdracht en tegenoverdracht in de 
hulpverleningsrelatie te verminderen, om een bewustzijn te ontwikkelen voor de eigen 
vooroordelen en te leren het eigen zelfbeeld aan te passen (Leijenhorst, 2011; Leijssen, 
2005; Mooij, 2000). In de organisaties waar ik de interviews hield is daar op 
verschillende manieren en momenten gelegenheid voor. Er wordt bijvoorbeeld 
werkbegeleiding en supervisie aangeboden voor individuele medewerkers. Daarnaast is 
er ruimte en tijd voor reflectie met collega’s in de vorm van intervisie en moreel 
beraad. 

Naar aanleiding van wat sommige respondenten zeggen over jonge, net afgestudeerde 
professionals, die wel veel theorie hebben gehad op de opleiding maar nog weinig 
praktijkervaring hebben, zou, wanneer we de instrument-metafoor volgen, kunnen 
worden gesteld dat reflectie nodig is om het instrument te kalibreren. Dat wil zeggen 
dat er in elke situatie een goede balans moet worden gezocht tussen kennis, attitude en 
vaardigheden. En ook als een instrument goed en wel is afgesteld vergt het 
voortdurend onderhoud en fine-tuning om optimaal te functioneren. Bovendien werkt 
een instrument nooit vanzelf: er is altijd iemand nodig om de knoppen te bedienen. 
Dat ben je als hulpverlener in de eerste plaats zelf, maar uit de uitspraken van de 
meeste respondenten blijkt dat zij zich ervan bewust zijn dat ook anderen invloed 
hebben op hoe zij werken, als instrument. Door de interactie met cliënten, collega’s en 
andere betrokkenen passen zij hun handelen aan. Dit doet denken aan wat Ricœur 
schrijft over de geraaktheid van het zelf door de ander en de invloed dit heeft op de 
ontwikkeling van de identiteit van het zelf. Werken als een instrument in de 
hulpverlening betekent dus niet: mechanisch, als een automaat steeds dezelfde 
handelingen herhalen. Het vraagt integendeel om een kritische blik op het eigen 
handelen en de bereidheid om zo nodig dat handelen aan te passen. Reflectie helpt om 
alternatieven te (leren) zien. Voor cliënten is dat belangrijk om uit probleemsituaties te 
komen en nieuwe problemen te voorkomen; voor professionals omdat het hun 
handelingsrepertoire vergroot. Met name het kritisch bevragen van de ethische 
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identiteit – zowel de eigen ethische identiteit als die van cliënten, collega’s en anderen 
met wie professionals in de beroepspraktijk te maken hebben – is voor veel 
respondenten belangrijk, zo blijkt uit uitspraken als ‘het moet kloppen’, ‘anders kom ik 
in gewetensnood’. Bewustzijn van de ethische identiteit hangt nauw samen met 
verantwoording. 

6.5.4 Verantwoording en verantwoordelijkheid 
Reflectie leidt tot inzichten die nodig zijn om verantwoording af te kunnen leggen 
over het eigen handelen. De meeste professionals die ik sprak tijdens de interviews 
zien dit als een belangrijk effect van reflectie. Het woord verantwoording heeft in de 
afgelopen jaren in veel zorgorganisaties en ook in het sociaal werk een ‘verdachte’ 
klank gekregen. Op allerlei manieren moeten mensen die werken in de zorg hun 
handelen en de tijd die ze daaraan besteden verantwoorden in dossiers, rapportages en 
registratiesystemen. Het is echter de vraag of dit eigenlijk wel verantwoorden is. Een 
andere stijl van verantwoorden (zie Pols, A.J., 2004, p. 107-126) komt voort uit het 
streven naar evidence based practice en effectiviteit; deze haakt aan bij praktijkgericht 
onderzoek. Maar veel verpleegkundigen vragen zich af of alle lijsten die ze moeten 
invullen überhaupt ooit door iemand worden gelezen en de kwaliteit van een 
ziekenhuis lijkt eerder te worden bepaald aan de hand van het percentage lijsten dat is 
bijgehouden dan op basis van de maatregelen die genomen zijn naar aanleiding van 
uitkomsten van diezelfde lijsten280. Ook wetenschappers stellen soms vragen bij het 
nut van het mateloze meten en registreren en komen op voor “het morele recht om 
van meten gevrijwaard te zijn” (Tonkens & Swierstra, 2008, p. 139). In het sociaal 
werk en de jeugdzorg worden professionals geconfronteerd met (vaak onbeveiligde281) 
gemeentelijke registratiesystemen waarin zij gedetailleerde gegevens over hun 
behandelingen moeten doorgeven, op straffe van het stopzetten van de bekostiging. 
Het idee dat het systematisch bijhouden van de meest uiteenlopende patiëntgegevens 
de kwaliteit verbetert is, niet alleen in Nederland maar in veel meer westerse landen, 
kenmerkend voor het perspectief van waaruit (overheids)instanties en managers in 
organisaties het vraagstuk van goede zorg benaderen (Izumi, 2012). Waar managen 
vooral gericht lijkt te zijn op het reduceren van complexiteit282, gaat het bij goede zorg 
echter juist om het “ernstig nemen” van complexiteit (zie ook Baart & Vosman, 
2015a, p. 37). De bureaucratisering op het gebied van de zorg en het sociaal werk, die 
enerzijds een toename van beleidsregels tot gevolg heeft en waardoor anderzijds bij 
professionele verantwoording steeds meer nadruk wordt gelegd op uitkomsten en 
opbrengsten van zorg en steeds minder aandacht is voor het proces, is ook in andere 
Europese landen herkenbaar. Banks maakt in dit verband onderscheid tussen 
“traditional accountability” en “new accountability” (Banks, 2013, p. 593). Bij 
traditionele beroepsverantwoordelijkheid hoort het idee van een sociaal mandaat, dat 
het publieke vertrouwen uitdrukt in de kennis en kundigheid van degenen die tot een 
professie behoren en dat gebaseerd is op een gedegen erkende opleiding en een 

                                                      
280 Veel 2e jaars Master Advanced Nursing Practice-studenten aan de HU kozen dit onderwerp in de 
afgelopen jaren voor het betoog dat zij schrijven als eindopdracht voor de module Kwaliteit van Zorg. 
281 “Gemeenten mailen onveilig over kinderen” NRC Handelsblad 23 september 2015. 
282 Hoewel dit niet eenvoudig is, zoals blijkt uit het “snel verslijten van managers” (Vosman, 2014, p. 30). 
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beroepsethiek. De ‘nieuwe’ verantwoordelijkheid associeert Banks met de moderne 
tendens van controle en beheersing door werkgevers, (overheids)instanties en 
(kwaliteits)instituten. In dit verband wordt tegenwoordig ook wel het woord 
‘responsibilization’ gebruikt283. In mijn interviews refereerden alle managers en beide 
beleidsmedewerkers en ook een aantal professionals aan dit nieuwe idee van 
verantwoordelijkheid. Uit hun opmerkingen blijkt dat zij zich bewust zijn van de 
nadelige gevolgen.  

… het is een beetje balanceren tussen wanneer zet ik beleid in? Soms moet ik 
het inzetten maar er is niet altijd beleid nodig om je werk goed te kunnen doen. 
Het moet natuurlijk helpen, maar het moet geen keurslijf worden. En daar is 
het op een gegeven moment wel een beetje naartoe gegaan, dat er teveel kwam. 
Het moet ondersteunend kunnen zijn, en niet dat mensen alleen nog maar bezig 
zijn om bepaalde beleidsstukken toe te kunnen passen. (M3) 

Toch blijkt uit de interviews ook dat woorden als verantwoording en 
verantwoordelijkheid niet alleen maar een negatieve klank hebben. De meeste 
professionals die ik sprak vinden het belangrijk om hun handelen en hun keuzen te 
kunnen onderbouwen, ten opzichte van de ander (de cliënt), ten opzichte van anderen 
(collega’s, leidinggevenden, de buitenwereld) en ten opzichte van zichzelf. Hun 
opmerkingen doen denken aan hoe Ricœur verantwoordelijkheid, als het vermogen 
van mensen om toerekenbaar te zijn voor het eigen handelen, verbindt met 
zelfwaardering en zelfrespect. Ricœurs verwijzing naar de ethische en morele dimensie 
van identiteit, die tot uiting komt in het getuigenis ‘hier sta ik’, sluit aan bij de wijze 
waarop Tronto in haar theorie verantwoordelijkheid benoemt als de ethische kwaliteit 
die hoort bij de fase van het zorgen dat/zorgen voor. Onder het getuigenis ligt de 
overtuiging op basis waarvan iemand het eigen handelen verantwoordt en beoordeelt 
als het goede en het juiste om te doen. Om verantwoordelijk en toerekenbaar te 
kunnen zijn voor het eigen handelen in een concrete situatie moet iemand (een 
zorgverlener, of iemand die in een andere functie betrokkenen is bij het realiseren van 
goede zorg zoals een beleidsmedewerker, een leidinggevende of een bestuurder) stevig 
in haar schoenen staan: zij moet niet alleen kunnen beredeneren waarom het eigen 
handelen het juiste is maar ook het gevoel hebben dat dit het goede is om te doen. 
Daarbij helpen niet alleen rationele argumenten maar ook de emotionele steun van 
collega’s en de ervaringskennis die professionals hebben opgedaan door het (vaak al 
jarenlange) ‘doen’ van zorg in een specifieke context. Er is nog meer dat zou kunnen 
helpen bij het nemen van verantwoordelijkheid en bij verantwoording van het eigen 
professionele handelen: een beroepscode.  

Het is verbazingwekkend, dat geen enkele respondent verwees naar een 
beroepscode284. Toch zijn de waarden waaraan mensen in de interviews expliciet of 

                                                      
283 Onder andere door Leget en Biebricher (conference “Who is (rendered) responsible?” UvH 4-11-
2015). 
284 Ondanks het feit dat de beroepscode in de meeste (hogere) beroepsopleidingen wel op het programma 
staat en er ook in lesboeken specifiek aandacht voor is (Buitink, Ebskamp, & Groothoff, 2012; Hawley, 
2009; Klaase, 2003; Leijssen, 2005 Rothfusz, 2008; Tenwolde & Houtlosser, 2004). 
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impliciet refereerden in verband met goede zorg en goed werk (eigen 
verantwoordelijkheid, deskundigheid, gelijkheid en respect, transparantie en openheid, 
betrouwbaarheid en vertrouwen) centrale waarden in de beroepsmoraal, die is 
vastgelegd in diverse beroepscodes voor professionals op het gebied van de zorg en 
het sociaal werk. De genoemde waarden drukken de ethische gerichtheid van de 
geïnterviewden uit. Van Ricœur leerden we dat de ethische gerichtheid nauw 
samenhangt met de identiteit van het zelf: als iemand het eigen handelen beoordeelt 
als goed leidt dat tot zelfwaardering. Maar naast zelfwaardering is ook zelfrespect 
belangrijk voor ontwikkeling van de identiteit van het zelf en dat ontstaat wanneer de 
ethische gerichtheid ‘door de zeef van de norm’ is gegaan. Als dit geldt voor 
persoonlijke identiteit, waarom zou dan niet hetzelfde gelden voor professionele 
identiteit? Het betekent dat de normen van de beroepscode zouden kunnen fungeren 
als de meetlat waarlangs (individuele en groepen) professionals hun beroepsmatig 
handelen leggen, teneinde te komen tot zekerheid over de juistheid van de eigen 
keuzen. Zo kan het getuigenis van professionals – dat tot uiting komt in uitspraken 
als: ‘goede zorg betekent voor mij aansluiten bij wat nodig voor de cliënt’ of ‘onder 
goed werk versta ik dat wij als collega’s onze twijfels met elkaar kunnen bespreken’ – 
veranderen in overtuiging. Dit helpt professionals om positie te bepalen en hun doen 
(en laten) in de complexe en steeds veranderende omgeving waarin zij hun werk 
moeten doen contextueel te verantwoorden; want dit biedt de beste 
aanknopingspunten om de zorg te verbeteren (Pols, A.J., 2004, p. 164).  

 

6.6 Conclusie 
In dit hoofdstuk heb ik de resultaten beschreven van een analyse van 18 interviews 
met cliënten, professionals, managers en beleidsmedewerkers uit een zorgorganisatie 
en een organisatie voor maatschappelijk werk. Deze interviews waren bedoeld om te 
onderzoeken of het concept ‘co-creatie van goede zorg’ herkenbaar is in de praktijk 
van de zorg en het sociaal werk. Daarbij gaat het zowel om goede zorg als om goed 
werk als om goede samenwerking, zo zagen we in deel I. In de vragen die werden 
gesteld tijdens de interviews, evenals in de weergave van het geanalyseerde materiaal in 
dit hoofdstuk (in § 6.4), maakte ik onderscheid tussen goede zorg en goed werk. 
Tijdens de analyse bleek echter meermaals dat opvattingen van mensen in de praktijk 
over wat goede zorg en goed werk is veel raakvlakken hebben en vaak zelfs door 
elkaar lopen. Goede zorg betekent voor de meeste respondenten namelijk: dat wat ze 
als hun werk beschouwen goed doen. Uitspraken hierover betreffen dus vaak zowel 
het ‘product’ als het proces. Omgekeerd drukt men in uitspraken over goed werk uit 
hoe het verlenen van zorg op een goede manier wordt (of kan c.q. moet worden) 
gerealiseerd, individueel en in samenwerking met anderen. In de beschouwing in de 
vorige paragraaf werden de raakvlakken tussen opvattingen over goede zorg, goed 
werk en goede samenwerking in de praktijk onder andere zichtbaar doordat bleek dat 
autonomie (wat respondenten benoemen als doel c.q. resultaat van goede zorg) niet 
kan bestaan zonder steun van anderen (goed werk). Dit geldt zowel voor de ‘regie 
over het eigen leven’ van de cliënt als voor het kunnen afleggen van verantwoording 
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door een hulpverlener. Ook zagen we dat voor afstemming (goede zorg) aansluiting 
nodig is (goed werk) en dat goede zorg betekent dat een hulpverlener met 
handelingsalternatieven komt, wat vaak impliceert dat die hulpverlener (lastige) dingen 
bespreekbaar moet kunnen maken en gedrag moet kunnen begrenzen (goed werk). 

De bevindingen uit het empirisch onderzoek in de praktijk bevestigen de conclusie die 
ik aan het eind van deel I formuleerde op basis van een theoretisch onderzoek: goede 
zorg kan niet zonder co-creatie; goed werk in organisaties voor zorg en sociaal werk is 
‘co-creatie van goede zorg’; en goede samenwerking in organisaties voor zorg en 
sociaal werk is gericht op ‘co-creatie van goede zorg’. Volgens de mensen uit de 
praktijk die in dit hoofdstuk aan het woord zijn is zorg goed wanneer mensen 
(ondanks hun beperkingen en/of klachten) zo zelfstandig mogelijk hun eigen leven 
kunnen leiden en daarbij worden geholpen als het hen zelf niet (helemaal) lukt. 
Daarbij wil men steeds in de context bekijken of die hulp kan worden gegeven door 
mensen uit de eigen omgeving of (bijvoorbeeld vanwege een specifieke zorgbehoefte) 
moet worden gegeven door deskundige professionals. Om zo goed mogelijk te 
kunnen aansluiten bij wat de cliënt nodig heeft om goed te kunnen leven, is 
afstemming nodig met de cliënt en andere betrokkenen in de context. Al die 
betrokkenen worden beschouwd als gelijkwaardige actoren die 
(mede)verantwoordelijk zijn voor het welslagen van het zorgproces. Het werk dat 
mensen in de praktijk verrichten, is volgens degenen die ik heb geïnterviewd goed 
wanneer de zorg die nodig is op een deskundige manier wordt gegeven (dat wil zeggen 
dat de zorgverleners beschikken over de juiste kennis, vaardigheden en attitude om 
aan te kunnen sluiten bij wat een cliënt nodig heeft om goed te kunnen leven). 
Bovendien is het belangrijk dat zorgverleners – van collega’s, managers en de 
organisatie – zelf ook de zorg en de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om 
goed werk te kunnen leveren. Dat impliceert onder andere dat er tijd en ruimte is voor 
overleg en afstemming met collega’s en/of anderen die bij de zorg voor een cliënt in 
een concrete situatie betrokken zijn, want daardoor kunnen zorgverleners 
verantwoordelijkheid nemen voor hun handelen c.q. dit handelen verantwoorden. Om 
goede zorg voor cliënten te realiseren en goed werk voor hulpverleners te faciliteren is 
goede samenwerking dus belangrijk. 

Het harmonieuze beeld dat in deze beknopte samenvatting naar voren komt 
weerspiegelt het feit dat er in de opvattingen van de mensen die ik heb geïnterviewd 
weinig controversiële standpunten te vinden zijn. Aangezien het merendeel van de 
respondenten in mijn onderzoek een vergelijkbare beroepsopleiding heeft gevolgd, in 
dezelfde historische en maatschappelijke (en politieke) context vergelijkbare 
werkzaamheden verricht (of zorg ontvangt) in vergelijkbare organisaties (gericht op 
care), is het niet zo verbazend dat hun opvattingen overeenkomen. In de vorige 
paragraaf werd al duidelijk dat uit de opvattingen van de respondenten de intra-
normativiteit van de onderzochte praktijken tot uitdrukking komt. Wat individuele 
professionals, managers, beleidsmedewerkers (én cliënten) verstaan onder goede zorg 
en goed werk is ten eerste sterk gekleurd door hun eigen ervaringen en ten tweede 
door wat zij tijdens hun opleiding en daarna, in de organisatorische context waar ze 
samenwerken met collega’s, hebben geleerd. Mijn respondenten zijn verbonden aan 
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organisaties waar moreel beraad regelmatig op de agenda staat omdat deze organisaties 
participeerden in het Moresprudentieproject. Het zijn dus organisaties waar 
(waarschijnlijk meer dan in de gemiddelde Nederlandse zorg- of welzijnsorganisatie) 
aandacht voor de ethische en morele (c.q de zingevende dimensie) van de 
beroepsuitoefening op waarde wordt geschat. Bovendien zijn het organisaties met een 
humanistische grondslag (zie § 6.2.2), waar beleidsmedewerkers en managers bekend 
waren met het denken over normatieve professionalisering. In het woordgebruik en in 
de voorbeelden van de respondenten was dit herkenbaar285. Het is ook waarschijnlijk 
niet toevallig dat aspecten die te maken hebben met ethiek en zingeving specifiek 
werden genoemd in de meeste interviews: bijna alle respondenten associeerden mij – 
de persoon die voor ze zat in de rol van interviewer c.q. onderzoeker – met het moreel 
beraad in hun organisatie. Zij kenden mij vaak al als begeleider van moreel beraad, of 
wisten in elk geval dat ik betrokken was bij de uitvoering van moreel beraad in hun 
organisatie. 

In de volgende twee hoofdstukken ga ik nader in op de relatie tussen opvattingen over 
goede zorg, goed werk en goede samenwerking en moreel beraad.  
 

 

  

                                                      
285 Wanneer ik (bijvoorbeeld) mensen had geïnterviewd binnen een organisatie zoals het Leger des Heils 
of Eleos, zou hetzelfde – met andere woorden en voorbeelden – gebeurd zijn: een expliciete 
levensbeschouwelijke identiteit van een organisatie is tegenwoordig, ondanks (of misschien wel dankzij) 
de secularisatie, meestal heel herkenbaar in de positiekeuze van de mensen die er werken, zo merkte ik 
tijdens mijn werkzaamheden in de afgelopen vijftien jaar. 
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7 Moreel beraad in theorie 
 

7.1 Inleiding 
Nadat in de voorgaande hoofdstukken het concept ‘co-creatie van goede zorg’ is 
uitgewerkt en duidelijk is geworden dat het ook in de praktijk herkenbaar is, richt ik 
mij nu op de vraag of moreel beraad een geschikt middel zou kunnen zijn om ‘co-
creatie van goede zorg’ in de praktijk van de zorg en het sociaal werk te bevorderen. 
In dit hoofdstuk beantwoord ik deze vraag op basis van literatuurstudie; in het 
volgende hoofdstuk op basis van empirisch onderzoek in de praktijk. 

Moreel beraad werd in de jaren ’90 van de twintigste eeuw geïntroduceerd als een 
manier om ethische reflectie binnen beroepsgroepen en organisaties op het gebied van 
de zorg en het sociaal werk te faciliteren. Het werk in deze organisaties is vaak 
complex: het wordt gekenmerkt door een verwevenheid van meerdere 
levensdomeinen en een meervoudige morele gelaagdheid (Jansen, 2004). 
Zorgverleners hebben behoefte aan moreel houvast bij de ethische vragen die zich 
dagelijks voordoen in hun praktijk. Kenmerkend voor dit soort vragen is dat ze niet 
beantwoord kunnen worden volgens een nosologische methode286, waarbij wordt 
geredeneerd vanuit universele kenmerken en principes, omdat steeds in elke situatie 
(‘aan het bed’) eerst gekeken moet worden naar de specifieke symptomen en 
behoeften van deze individuele patiënt of cliënt in de concrete context waar de 
problemen zich voordoen (Gracia, 2003). Daarna moet er een afweging plaatsvinden 
over de vraag welke algemene regels van toepassing zijn en welke waarden, normen en 
belangen daarbij de doorslag geven. Zorg- en hulpverleners zoals dokters, 
verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en psychologen kunnen dit niet alleen. 
Hoewel zij in hun beroepsopleiding geleerd hebben wat de ‘mores’ van hun professie 
zijn en geacht worden na hun diplomering zelfstandig te kunnen handelen en 
beslissen, hebben ze toch altijd de wijze raad en de kritische blik van hun vakbroeders 
en -zusters nodig om scherp te blijven en bij te leren, zoals bleek uit de theorieën van 
Schön en Sennett (zie hoofdstuk 4). Bij Tronto (hoofdstuk 2) en Ricœur (hoofdstuk 3) 
werd duidelijk dat algemene regels en normen tekort schieten wanneer het gaat om 
een oordeel over wat het goede is om te doen in een concrete situatie, omdat deze 
abstraheren van de context en geen rekening houden met particuliere behoeften en 
specifieke omstandigheden. Voor een weloverwogen oordeel is praktische wijsheid 
nodig, die niet alleen bestaat uit kennis en deskundigheid van de persoon die oordeelt, 
maar ook uit de ervaringen die deze persoon heeft opgedaan in relaties en in de 
samenwerking met anderen in een specifieke praktijk, waar (gezamenlijke) reflectie en 
beraadslaging plaatsvindt. En uit de analyse van interviews in het vorige hoofdstuk 
bleek dat professionals reflectie samen met collega’s waarderen om drie redenen: (1) 
ze zien dat het hun handelingsrepertoire vergroot, (2) het leidt tot inzichten die nodig 
zijn om verantwoording af te kunnen leggen over het eigen handelen en (3) het biedt 
collegiale ondersteuning op lastige momenten waardoor het werk beter vol te houden 

                                                      
286 Nosologie betekent letterlijk: ziekteleer. 
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is. Tijdens moreel beraad vindt de ethische reflectie plaats die nodig is om binnen 
beroepsgroepen praktische wijsheid te ontwikkelen (Heijerman & Tenwolde, 1994) en 
in organisaties te werken aan “ethisch actorschap” (Keinemans, de Jonge, & 
Kloppenburg, 2014, p. 50). Binnen het normatieve professionaliseringsdiscours wordt 
het begrepen als “een bewuste en georganiseerde inspanning om gezamenlijk 
normatieve professionalisering te verdiepen en te doordenken” (van Ewijk, H., 2013, 
p. 62) (zie ook Kanne & Grootoonk, 2013; Kremer, 2013). 

In dit hoofdstuk sta ik stil bij de vraag wat moreel beraad precies is, waar het voor 
bedoeld is, wat het oplevert en wat ervoor nodig is. In de conclusie verbind ik de 
belangrijkste inzichten met de vraagstelling van mijn onderzoek. 

 

7.2 Wat is moreel beraad 
Moreel beraad is “het, onder leiding van een faciliterende gespreksleider, methodisch 
reflecteren op morele vragen naar aanleiding van praktische ervaringen van 
verschillende soorten professionals” (Molewijk, Abma, & van Dartel, 2008, p. 33). Het 
wordt ingezet als “een methodisch instrument om gezamenlijk kritisch en constructief 
te reflecteren op goede zorg” (Molewijk, 2010, p. 46; zie ook Weidema, 2014, p. 91). 
Moreel beraad is ook een geschikte vorm voor een “goed gesprek” (Karssing, 2011, p. 
199) over integriteit. Het biedt beroepsbeoefenaars een platform “om onderling 
verantwoording af te leggen over de manier waarop zij gestalte geven aan hun eigen 
functioneren” (Karssing, 2006, p. 176). Daarom wordt het vaak ingezet in het kader 
van intercollegiale consultatie en toetsing (Karssing, 2011) of als sturingsinstrument 
naast gedragscodering in het ethiekbeleid van organisaties (van Dartel, 2012; van 
Dartel, Jacobs, & Jeurissen, 2002; Verkerk, M.J., & Leerssen, 2005). In Nederlandse 
zorgorganisaties, waar ondersteuning bij ethische vragen steeds vaker de vorm 
aanneemt van gezamenlijk beraad in plaats van advies door (een) expert(s) (Weidema, 
2014, p. 69), is het naast de ethische commissie287 momenteel één van de meest 
gebruikte vormen van expliciete ‘ethiekondersteuning’288 (Dauwerse, 2013; Weidema, 
2014289). Uit onderzoek dat plaatsvond tussen 2007 en 2011 blijkt dat moreel beraad 

                                                      
287 Hoewel ook het overleg dat plaatsvindt in een ethische commissie feitelijk beschouwd zou kunnen 
worden als een ‘moreel beraad’. 
288 Dit is een vertaling van het Engelse ‘clinical ethics support’. “Met ethiekondersteuning worden alle 
vormen van ethiekvoorzieningen in zorginstellingen bedoeld, zoals commissies ethiek, consulenten 
ethiek, projecten moreel beraad en varianten of combinaties daarvan” (Verslag Werkconferentie Netwerk 
EthiekOndersteuning Nederland ISVW Leusden, 17 oktober 2014, p. 3). 
289 Hoewel Weidema in de subtitel “mixed method” schrijft en Dauwerse “mixed methods”, betreft het 
hetzelfde artikel: “Implicit and explicit clinical ethics support in the Netherlands”, dat zowel in het 
proefschrift van Dauwerse (2013) als in dat van Weidema (2014) is opgenomen. Dauwerse en Weidema 
deden samen met Molewijk, Widdershoven en Abma vanuit de VU groep een groot onderzoek naar 
Clinical Ethics Support (CES) in Nederlandse zorginstellingen.  
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in ongeveer een kwart van de Nederlandse zorgorganisaties290 voorkomt291. Het meest 
in de geestelijke gezondheidszorg, het minst in de ouderzorg292. Uit hetzelfde 
onderzoek blijkt dat moreel beraad vaker voorkomt in grotere organisaties (500-1000 
werknemers) en relatief vaker in organisaties waar acute zorg wordt gegeven; ook 
doen organisaties die gebaseerd zijn op een levensbeschouwelijke grondslag relatief 
vaker aan moreel beraad. In de meeste van deze organisaties bestond het moreel 
beraad op het moment dat de vragenlijst werd ingevuld al langer dan 3 jaar. Het aantal 
sessies varieert van 1 tot meer dan 8 per jaar. Deelnemers aan het moreel beraad zijn 
meestal verpleegkundigen, artsen en ziekenverzorgenden; op het niveau van het 
management nemen middenkadermanagers het vaakst deel; uit de staf geestelijk 
verzorgers. Familieleden en patiënten nemen weinig deel aan moreel beraad 
(Dauwerse, 2013, pp. 44-64). 

Het initiatief voor moreel beraad in organisaties kan zowel uitgaan van individuele 
medewerkers als van managers en bestuurders. Wanneer het wordt geïnitieerd door 
individuele medewerkers zijn dat vaak mensen die elders (bijvoorbeeld tijdens een 
studiedag van een beroepsvereniging of vakbond293) kennis hebben gemaakt met deze 
vorm van ethische reflectie en de meerwaarde ervan in hun eigen praktijk willen 
inbrengen. Het vindt dan meestal incidenteel plaats, of zelfs buiten werktijd. Managers 
en bestuurders beschouwen moreel beraad soms als een goede mogelijkheid om te 
werken aan verbetering van de communicatie en de samenwerking in teams 
(Weidema, 2014) of als middel voor verbetering van de kwaliteit van het professionele 
handelen naast reguliere scholing en de HKZ-systematiek294 (Bauduin & Kanne, 
2009). Wanneer managers het initiatief nemen tot moreel beraad wordt het vaker 
structureel onder werktijd ingepland, als een mogelijkheid om te leren. Want 
“caregivers are, and will be, confronted with moral dilemmas, again and again” (Abma, 
Molewijk, & Widdershoven, 2009, p. 218). De morele vragen en de relevante feiten die 
zich daarin voordoen zijn “not as clear-cut as in many medical ethics textbooks” 
(Molewijk, Abma, Stolper, & Widdershoven, 2008, p. 123) en “Professionals may 
learn ethical concepts and principles, but are not adequately trained and motivated to 
apply this abstracted knowledge in their own clinical practice” (idem, p. 120).  

                                                      
290 Door 56% van het totaal aantal Nederlandse zorgorganisaties werd de vragenlijst van Dauwerse 
ingevuld. In 44% daarvan komt moreel beraad voor. 
291 Hoewel er ook in andere Europese landen wel soortgelijke initiatieven zijn, zo blijkt uit publicaties van 
het Europese clinical ethics network (Svantesson, et al., 2014; Pedersen, Hurst, Schildmann, Schuster, & 
Molewijk, 2010), is Nederland “koploper” als het gaat om moreel beraad. Misschien is moreel beraad wel 
typisch iets van de Nederlandse poldercultuur, want in Vlaanderen hebben nog maar weinigen er ooit van 
gehoord (Janssen van Doorn, 2015). 
292 Voorkomen van moreel beraad in de deelnemende organisaties: geestelijke gezondheidszorg 62%, zorg 
voor mensen met een verstandelijke beperking 58%, ziekenhuizen 54%, ouderzorg 37%. 
293 De commissie ethiek van CNV Publieke Zaak (verpleging en verzorging, jeugdzorg) organiseert 
jaarlijks studiedagen over ethiek en moreel beraad voor haar leden. 
294 HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Op basis van deze systematiek 
kunnen zorg- en welzijnsinstellingen een Keurmerk krijgen waarmee zij aantonen te voldoen aan eisen die 
klanten, zorgverzekeraars en overheid aan hen stellen. 
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Kenmerkend voor moreel beraad is ten eerste dat het een beraad is, dat wil zeggen een 
onderzoeksgesprek – dus geen debat of discussie maar een dialoog (Weidema, 2014) 
in een “vrije ruimte” (Kessels, Boers, & Mostert, 2002) – over een kwestie waarop 
(nog) geen duidelijk antwoord is. Ten tweede gaat het om een morele vraag of een 
ethische kwestie waarbij waarden en normen in het geding zijn. De Bree en Veening 
(2014, p. 67) onderscheiden twee sporen: het communicatieve (moreel beraad) en het 
ethische (moreel beraad). Daarmee verschilt moreel beraad van een werkbespreking of 
intervisie, waarin meestal meer praktische en methodische vragen centraal staan en 
men gericht is op adviezen (Boers & Kessels, 2003)295. Andere kenmerken van moreel 
beraad zijn dat de deelnemers direct betrokken zijn bij de ingebrachte praktijkvraag en 
dat het gestructureerd verloopt, volgens een “vrij strakke methodische werkwijze” 
(Abma & Widdershoven, 2010, p. 16) onder begeleiding van een gekwalificeerde 
gespreksleider. Dat kan een (externe) ethicus zijn of een speciaal opgeleide 
functionaris uit de organisatie, vaak een geestelijk verzorger of een verpleegkundige. In 
de afgelopen decenia zijn verschillende (soorten) methoden ontworpen en 
doorontwikkeld zodat per moreel beraad een overlegmethode gekozen kan worden 
die past bij de casus, het doel van het moreel beraad en de ervaring van de 
gespreksbegeleider en de deelnemers (de Bree & Veening, 2012; Manschot & van 
Dartel, 2003; Steinkamp & Gordijn, 2003; van Dartel & Molewijk, 2014; van den 
Hoven & Kole, 2014). De meeste methoden voor casusbespreking volgen, na 
introductie van de casus, de BOB-structuur (beeldvorming - oordeelsvorming - 
besluitvorming) (de Bree & Veening, 2014, p. 68).  

Theoretisch is moreel beraad gebaseerd op de pragmatische hermeneutiek en de 
dialogische ethiek (Abma et al., 2009; Molewijk, 2010; Molewijk, van Zadelhoff, 
Lendemeijer, & Widdershoven, 2008); inhoudelijk sluit het ook aan bij denkbeelden 
uit de zorgethiek (van Dartel, 2012; van Nistelrooy, 2008). Uitgangspunt is dat morele 
betekenissen ontstaan in een sociale context – in en door ervaringen van en 
communicatie tussen betrokkenen – en dat “wat moreel goede zorg is niet buiten de 
context en de betrokkenen om bepaald of gedefinieerd kan worden” (Molewijk, 2010, 
p. 42; zie ook Abma et al., 2009, p. 218). Een belangrijke basis vormt het denken van 
Aristoteles, die stelde dat kennis over wat het goede is om te doen (‘phronesis’) ontstaat 
door reflectie op ervaringen in concrete situaties (Abma et al., 2009). Ook het 
gedachtegoed van Dewey, die er van uitgaat dat morele overtuigingen ontstaan door 
ervaringen in de levenspraktijk in interactie met een sociale omgeving (Hartman, 2011; 
van der Scheer, 2005; Weidema, 2014), speelt een belangrijke rol in de theorievorming 
over moreel beraad. Abma en Widdershoven stellen dat moreel beraad “voorbij de 
principe ethiek” gaat. De principebenadering staat volgens hen “buiten en boven de 
praktijk” omdat deze de nadruk legt op universaliteit en morele oordeelsvorming er 
verloopt in de vorm van een “redeneerexercitie” waarbij de ethicus de rol van expert 
heeft (Abma & Widdershoven, 2010, pp. 16-17). Bij moreel beraad is het juist 
wezenlijk dat de deelnemers openstaan voor perspectieven van anderen, zich kunnen 
verplaatsen in de situatie van de voorbeeldgever (Bauduin, 2003; Kessels, 1997) en de 

                                                      
295 Overigens kan, door de aard van een ingebrachte vraag, een werkbespreking of intervisie soms wél de 
invulling krijgen van een moreel beraad. 
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geldigheid van diens gezichtspunt kritisch kunnen onderzoeken. Molewijk verwijst in 
dit verband naar Gadamers model van horizonversmelting. Dat houdt volgens hem 
niet in “dat de beide horizonnen samen moeten vallen, maar het gaat om een beter 
verstaan van elkaars perspectief” (Molewijk, 2014, p. 26). Want mensen kunnen 
slechts openstaan voor het gezichtspunt van anderen wanneer ze hun eigen 
gezichtspunt niet zonder meer opgeven. In het model van horizonversmelting blijft 
kritiek ‘gewoon’ mogelijk; het gaat om “een gezamenlijk voortdurend leerproces, 
waarin de deelnemers en hun opvattingen en denkwijzen al interpreterend 
veranderen” (ibidem). 

 

7.3 Doelstellingen van moreel beraad 
Volgens Karssing (2006) heeft moreel beraad drie primaire functies: “het vaststellen, 
het onderhouden en het bewaken van beroepsmoraal” (Karssing, 2006, p. 177). 
Vaststellen betekent niet dat er een statische code wordt ontwikkeld; het gaat om het 
bespreken en interpreteren van uitgangspunten en het maken van een vertaalslag naar 
de praktijk. Onderhoud van de beroepsmoraal vindt plaats in een gezamenlijk leer- en 
bewustwordingproces binnen een beroepsgroep of organisatie. Het bewaken van de 
beroepsmoraal gebeurt doordat moreel beraad een platform biedt voor collegiale 
toetsing en onderlinge verantwoording. Moreel beraad wordt in zorgorganisaties vaak 
ingezet met het oog op verbetering van de kwaliteit van zorg, samenwerking en 
communicatie. Molewijk (2014, 2010) onderscheidt vier niveaus als het gaat om de 
doelen van moreel beraad in organisaties: de casus, de professional, het team en de 
organisatie. Op casusniveau zijn doelstellingen gericht op beter begrip van een 
complexe situatie, het (leren) zien van meerdere perspectieven en mogelijke 
oplossingen voor een moreel probleem. Op het niveau van de professional zijn 
deskundigheidsbevordering en professionalisering belangrijke doelen van moreel 
beraad (van Dartel & Molewijk, 2014). Karssing (2006, 2000) vindt ook ontwikkeling 
van morele competentie, gericht op verantwoording van keuzen en beslissingen, een 
belangrijk doel. Bij het werken in de zorg is kritische reflectie noodzakelijk: men moet 
alert zijn (en blijven) ten aanzien van de waarden en normen die worden gebruikt als 
motivering voor het handelen (van Dartel & Molewijk, 2014, p. 8). Daarnaast heeft 
moreel beraad een functie met betrekking tot de beroepsmotivatie van professionals. 
Een veelgehoorde opmerking bij evaluaties van moreel beraad is: “Het heeft te maken 
met de redenen waarom je voor dit werk gekozen hebt, met wat je inspireert en 
motiveert” (Bauduin & Kanne, 2009, p. 131; zie ook van Nistelrooy, 2008). Soms 
wordt dit aspect benoemd in termen van zelfzorg van professionals (Molewijk, 2010; 
van Dartel, 2012; van Dartel & Molewijk, 2014): moreel beraad wordt dan beschouwd 
als een middel dat kan voorkomen dat professionals in een negatieve spiraal 
terechtkomen en cynisch worden als gevolg van morele stress en ‘moral distress’ 
(Burston & Tuckett, 2012; Corley, 2002; Struijs & van de Vathorst, 2009). Abma & 
Widdershoven verbinden moreel beraad met emancipatie van zorgprofessionals 
omdat zij betrokken worden bij de analyse van casuïstiek en zo een “morele kennis 
toebedeeld [krijgen] die voorheen voorbehouden was aan geschoolde ethici en 
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filosofen” (Abma & Widdershoven, 2010, p. 19). Op teamniveau is betere 
communicatie en betere samenwerking (teambuilding) een belangrijk doel (Molewijk, 
2014). Op organisatieniveau tenslotte spelen beleidsdoelen een rol. Deze kunnen te 
maken hebben met verbetering van het morele klimaat en de kwaliteitszorg (Molewijk, 
2014, p. 44; Verkerk, M.A., 2000). Incidenteel wordt moreel beraad “louter als een 
vorm van window dressing” (van Dartel & Molewijk, 2014, p. 13) ingezet in organisaties: 
medewerkers kunnen dan hun morele vragen ventileren maar op beleidsniveau 
gebeurt daar niets mee. 

Weidema (2014) deed onderzoek naar moreel beraad in een grote GGZ-organisatie. 
Zij onderscheidt verschillende categorieën in de doelen die door managers werden 
benoemd: het ontwikkelen van een kritische houding ten opzichte van de praktijk (o.a. 
routines doorbreken en zelfreflectie); samenwerking (verbondenheid in teams en 
wederzijdse consultatie); verkennen van beleid en visie (implementatie van de 
zorgvisie en eenduidige werkwijze); empowerment en versterking van professionals 
(emancipatie, beroepstrots); zorg voor medewerkers en inspiratie voor het 
verpleegkundig beroep (energie en motivatie); transparantie en duidelijkheid; kwaliteit 
van zorg (advocaat van de cliënt); innovatie (Weidema, 2014, p. 129). In deze doelen 
kunnen alle vier bovengenoemde niveaus worden herkend. Het gaat in genoemd 
onderzoek echter om doelstellingen zoals verwoord door managers: Weidema heeft 
niet onderzocht of professionals wellicht ook bepaalde doelen nastreven met hun 
deelname aan moreel beraad. Zij onderzocht wel wat deelnemers aan moreel beraad in 
hun evaluaties als “oogst” benoemen. Dit vergeleek zij met bovengenoemde doelen 
van het management (Weidema, 2014, pp. 121-143). Haar onderzoek richtte zich 
vooral op de vraag of de doelen, zoals gesteld door managers, behaald worden. In veel 
publicaties over de invoering en de effecten van moreel beraad in zorgorganisaties 
overweegt het perspectief van managers en/of ethici. In onderzoek van Molewijk, 
M.J. Verkerk, Milius en Widdershoven (2008) en Molewijk, van Zadelhoff, et al. 
(2008) worden weliswaar doelen genoemd die door deelnemers aan moreel beraad 
gescoord werden in de Maastricht evaluation questionnaire. Deze doelen zijn echter 
geformuleerd door de onderzoekers, met name ethici, die de vragenlijst hebben 
gemaakt in het kader van onderzoek dat in opdracht van – of in ieder geval in overleg 
met – het management van de betrokken organisaties plaatsvond. Hun visie op 
waarom moreel beraad belangrijk en zinvol is, is duidelijk (de Bree & Veening, 2012; 
van Dartel, 2012; van Dartel & Molewijk, 2014). Naar de doelen die relevant zijn voor 
zorgverleners en zorgontvangers zelf is echter nog nauwelijks systematisch onderzoek 
gedaan (zie ook Dauwerse, 2013, p. 93). Wel blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek in een 
hospice dat een verpleegkundige verwacht dat geformaliseerd moreel beraad “would 
make caregivers better prepared for case discussions, better listeners, more likely agree 
amongst themselves and would lead to smoother interactions” (Hermsen & ten Have, 
2005, p. 273). Molewijk (2014, p. 30) stelt dat doelen van moreel beraad niet van 
tevoren vaststaan en elke keer opnieuw samen met de deelnemers – zorgverleners 
en/of hun leidinggevenden en/of patiënten/cliënten – vastgesteld moeten worden.  
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7.4 Effecten van moreel beraad 
In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar moreel beraad in 
zorgorganisaties296. Daarbij gebruikt men vaak de methodiek van responsieve evaluatie 
(Abma et al., 2009), die wordt beschouwd als “particularly suitable in contexts in 
which controversies, ambiguity, power issues and/or doubts can be expected because 
of its appeal for empowerment and inclusion” (Weidema, 2014, p. 34). Er is onder 
andere gekeken naar de ervaringen van zorgverleners in de ouderenzorg (van der 
Dam, 2010; van der Dam et al., 2011; van der Dam, Abma, Molewijk, & 
Widdershoven, 2008; Janssens, Zadelhoff, Loo, Widdershoven, & Molewijk, 2014) en 
in het ziekenhuis (Dauwerse, 2008); naar wat er nodig is om moreel beraad goed te 
implementeren in GGZ-organisaties (Molewijk, van Zadelhoff, et al., 2008; Molewijk, 
Verkerk, M.J., Milius, & Widdershoven, 2008; Weidema, 2014, 2010); naar de vraag 
welke expertise nodig is om een moreel beraad te kunnen leiden (Stolper, 2010; 
Stolper, Kleinlugtenbelt, & Molewijk, 2014) naar de ontwikkeling van morele 
competentie van professionals (Molewijk, Abma, et al., 2008; Molewijk, van 
Zadelhoff, et al., 2008) en naar cliëntenparticipatie in moreel beraad (Weidema, Abma, 
Widdershoven, & Molewijk, 2011; Weidema, van Wijk, & Molewijk, 2014). Op basis 
van deze onderzoeken worden conclusies getrokken over de effecten van moreel 
beraad op de vier in de vorige paragraaf genoemde niveaus.  

Op casusniveau is in veel onderzoeken een inventarisatie gemaakt van het soort 
vragen en dilemma’s dat aan de orde komt tijdens moreel beraad. Daarbij worden 
‘client-centered’, ‘professional-centred’ en ‘organisation-centred’ vragen onderscheiden 
en voorbeelden van zulke vragen genoemd (Molewijk, Abma, et al., p. 122). Er wordt 
geconcludeerd dat moreel beraad leidt tot het inzicht dat binnen een casus 
verschillende perspectieven en alternatieve gedragsopties mogelijk zijn (Molewijk, van 
Zadelhoff, et al., 2008, p. 61), maar ook dat het vinden van een antwoord of een 
oplossing voor het ingebrachte probleem als doel van het moreel beraad voor de 
deelnemers vaak minder belangrijk is dan het verkrijgen van meer kennis ten aanzien 
van morele kwesties en het verbeteren van begrip voor elkaar (Molewijk, Verkerk, 
M.J., et al., 2008, p. 48). Toch wordt op basis van hetzelfde onderzoek gesteld dat 
professionals behoefte hebben aan concrete stappen en het bereiken van consensus 
(ibidem)297. In een ander onderzoek zegt een respondent “je voelt je beter wanneer je 
advies krijgt over hoe om te gaan met moeilijke situaties” (Janssens et al., 2014, p. 8). 
En in het “European Moral Case Deliberation Outcomes Instrument” (Svantesson et 
al., 2014), dat ontwikkeld is op basis van een Europees onderzoek (dat onder andere 
bestond uit een literatuurreview en Delphi-rondes waaraan professionals – met name 

                                                      
296 Veel van zulke projecten aan verschillende Nederlandse universiteiten – en daarmee samenhangende 
initiatieven zoals het Platform Moreel Beraad (2004 - 2012), jaarlijkse Landelijke Werkconferenties over 
Moreel Beraad op de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden en sinds 2014 het Netwerk 
voor Ethiekondersteuning (NEON) – worden ondersteund vanuit de afdeling ethiek van het Ministerie 
van VWS.  
297 NB. in de organisaties waar het evaluatieonderzoek plaatsvond werkte men met verschillende 
gespreksmethoden die niet allemaal oplossingsgericht waren; bovendien is de eerste conclusie getrokken 
op basis van een voorgegeven scorelijst en de tweede op basis van antwoorden op open vragen in de 
Maastricht Moral Case Deliberation Evaluation Questionnaire. 
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artsen en verpleegkundigen – deelnamen), is expliciet het domein ‘concrete results’ 
opgenomen als een belangrijk effect van moreel beraad.  

Op het niveau van de professional blijkt uit genoemde onderzoeken dat zorgverleners 
door regelmatig moreel beraad te doen niet zozeer kennis opdoen, als wel reflectieve 
competenties (attitude en vaardigheden, onder andere op het gebied van redeneren en 
argumenteren) ontwikkelen zoals: openstaan voor andere visies en opschorten van het 
eigen oordeel, kritisch kijken naar het eigen gedrag en het eigen denken (Molewijk, 
Verkerk, M.J. et al., 2008, p. 49). Een effect hiervan is ook dat ze zich bewust worden 
van de normatieve dimensie van hun professionele houding en (de grenzen van) hun 
professionele verantwoordelijkheid (Molewijk, Abma, et al., p. 122) en hun eigen 
gedrag kunnen verbinden met expliciete waarden en normen (Molewijk, van 
Zadelhoff, et al., 2008, p. 61). Abma en Widdershoven (2010) benoemen dit effect in 
termen van emancipatie, Weidema (2014, p. 129) noemt het assertiviteit. Professionals 
herkennen de morele lading van hun werk en zien wat de invloed van hun gedrag en 
hun opvattingen op anderen is (Janssens et al., 2014, p. 7). Ze herkennen morele 
vragen en problemen eerder en kunnen deze bespreekbaar maken (Molewijk, Abma, 
et al., 2008, p. 122). Ze durven zowel hun passie voor het zorgproces (Molewijk, 
Verkerk, M.J. et al., 2008, p. 49) als hun onzekerheid op moreel gebied te delen 
(Molewijk, van Zadelhoff, et al., 2008, p. 60). Ze kunnen hun eigen moeite met lastige 
situaties benoemen en voelen zich daarbij serieus genomen in de relatie met collega’s 
(Janssens et al., 2014, p. 7). Ze zien in dat het vaak beter is om samen te zoeken naar 
een oplossing dan in je eentje te worstelen (ibidem). In bedrijven en 
overheidsorganisaties worden soortgelijke gevolgen van moreel beraad gesignaleerd: 
het kan “bijdragen aan zowel een betere taakuitoefening als de persoonlijke 
ontwikkeling van medewerkers” (Karssing, 2006, p. 182). In het “European Moral 
Case Deliberation Outcomes Instrument” worden al deze aspecten op het niveau van 
de professional samengevat onder de outcome-categorieën ‘enhanced emotional 
support’, ‘improved moral reflexivity’ en ‘improved moral attitude’ (Svantesson et al., 
2014, p. 6). 

Op het niveau van teams wordt de gezamenlijke dialoog en kennismaking met andere 
perspectieven vaak belangrijker gevonden dan een gestructureerde gespreksmethode 
(van der Dam, 2010). Uit meerdere onderzoeken blijkt dat moreel beraad kan 
bijdragen aan een proces waarin een gevoel van vertrouwen en veiligheid wordt 
gekweekt en collega’s elkaar meer gaan respecteren en beter gaan begrijpen (Janssens 
et al., 2014, pp. 6-7; Molewijk, Verkerk, M.J. et al., 2008, p. 49). Ook wordt als een 
positief effect genoemd dat teambesluiten minder ad hoc en meer weloverwogen 
worden genomen (Molewijk, Abma, et al., 2008, p. 122). Professionals praten tijdens 
moreel beraad écht met elkaar en ervaren tijdens de onderhandeling over wat het 
goede is om te doen de kracht van samenwerking en de kennis die zij samen bezitten; 
dit leidt ertoe dat ze “leren om meer initiatief te nemen en dat betekent dat ze anders 
denken, werken en handelen” (Janssens et al., 2014, p. 8). Ze zijn “more open-minded, 
constructive and still critical” (Molewijk, van Zadelhoff, et al., 2008, p. 60; zie ook 
Weidema, 2014, p. 129). Teamleden krijgen “meer begrip voor elkaars werk en 
positie” en ook “buiten de bijeenkomsten om wordt het gemakkelijker om met elkaar 
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te spreken over morele kwesties” (Abma & Widdershoven, 2010, p. 19). Karssing 
(2006, p. 182) benoemt soortgelijke effecten van moreel beraad in bedrijven en 
overheidsorganisaties. In het “European Moral Case Deliberation Outcomes 
Instrument” wordt het effect op teamniveau samengevat in de outcome-categorie 
‘enhanced collaboration’ (Svantesson et al., 2014, p. 6). 

Op organisatieniveau zijn uiteraard alle hierboven genoemde punten relevant, omdat 
een organisatie belang heeft bij competente professionals die zich prettig voelen in 
hun werk en bij goede teamsamenwerking. Moreel beraad kan op dit niveau ook een 
positief effect hebben op de multidisciplinaire communicatie (Molewijk, Verkerk, M.J. 
et al., 2008, p. 49). Bovendien kan het bewustzijn van terugkerende morele kwesties 
leiden tot (betrokkenheid van medewerkers bij) de ontwikkeling van innovaties en 
beleidsmaatregelen in de organisatie, zoals Graste (2003) liet zien in zijn illustratie van 
de dilemmacyclus (zie ook Svantesson et al., 2014, p. 6).  

Op basis van deze positieve effecten op alle vier niveaus wordt wel beweerd dat 
regelmatig moreel beraad (dus) leidt tot verbetering van de kwaliteit van zorg (of nog 
concreter: dat het leidt tot minder incidenten of minder klachten of zelfs tot 
kostenreductie). Maar hiervoor is nog weinig hard bewijs (de Bree & Veening, 2012, p. 
13). Ook in een aantal van bovengenoemde evaluatieonderzoeken wordt een missing 
link gesignaleerd en gesteld dat nieuwe onderzoeksmethoden en theoretische kaders 
nodig zijn om de relatie tussen moreel beraad, de ontwikkeling van morele 
competenties van professionals en de kwaliteit van zorg te bestuderen (Molewijk, van 
Zadelhoff, et al., 2008, p. 62). Want “it is as yet unknown which part of the quality of 
care actually improves and what the effect will be in the longer run” (Molewijk, Abma, 
et al., 2008, p. 123). Hoewel moreel beraad op de werkvloer in verschillende 
organisaties wel heeft geleid tot concrete (beleids)maatregelen – naar aanleiding van 
moreel beraad rondom separeren in een aantal GGZ-organisaties zijn bijvoorbeeld 
kwaliteitscriteria ontwikkeld met betrekking tot dwang en drang (Abma et al., 2009) – 
zijn er maar “few aims and harvest on quality of care” (Weidema, Molewijk, 
Kamsteeg, & Widdershoven, 2013, p. 627). Er is dus nog behoefte aan onderzoek dat 
ingaat op “the concrete impact of MCD for the quality of care” (Janssens et al., 2014, 
p. 10) en “the perceived outcomes of the MCD on everyday clinical work” 
(Svantesson et al., 2014, p. 2).  

 

7.5 Voorwaarden voor moreel beraad  
De in de vorige paragraaf beschreven effecten treden niet zomaar vanzelf op. In 
enkele van de genoemde onderzoeken is expliciet gekeken naar randvoorwaarden voor 
implementatie van moreel beraad in organisaties. Daaruit blijkt dat een dubbele 
beweging nodig is: top down en bottom up. Van bovenaf moet er betrokkenheid van (en 
ondersteuning door) het management zijn. Want hoewel moreel beraad in organisaties 
meestal geïnitieerd wordt door “ethics functionaries with different professional 
backgrounds (e.g. ethicists or spiritual counsellors)” (Weidema, 2014, p. 26), blijft de 
ontwikkeling van implementatieprocessen en het realiseren van innovaties toch de 
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verantwoordelijkheid van het management (Weidema, 2014, p. 28; zie ook van Dartel, 
2012; van Dartel et al., 2002). Managers moeten ervoor zorgen dat moreel beraad niet 
ad hoc plaatsvindt maar wordt opgenomen in de reguliere structuur van de organisatie 
(Molewijk, Verkerk, M.J. et al., 2008, p. 51). Dat betekent dat er (werk)tijd moet zijn 
voor deelname aan en voorbereiding van het moreel beraad. Het moreel beraad zou 
zowel als integraal onderdeel van het dagelijks werk als op specifiek daarvoor 
georganiseerde momenten – “separate MCD sessions” (Janssens et al., 2014, p. 8) – 
moeten plaatsvinden. Verder is het management voorwaardenscheppend als het gaat 
over het verspreiden van de informatie en de kennis die nodig is om een goed moreel 
beraad te kunnen houden. Dit impliceert onder andere: scholing voor/training van de 
gespreksleiders (‘facilitators’), de mogelijkheid om te (blijven) oefenen en om samen 
met andere gespreksleiders (bijvoorbeeld in intervisie) te reflecteren op wat het 
betekent om een moreel beraad te (bege)leiden (Molewijk, Verkerk, M.J. et al., 2008; 
Plantinga et al., 2012; Stolper, Kleinlugtenbelt, & Molewijk, 2014). Het is belangrijk 
dat gespreksleiders geschoold zijn en regelmatig (bij)geschoold blijven worden, want 
het gesprek over morele kwesties maakt bij medewerkers soms emoties of frustraties 
los. Bovendien spelen tijdens moreel beraad altijd belangen van betrokkenen en 
machtsverschillen een rol (of er nu managers aan deelnemen of niet, zie Weidema, 
2014, hoofdstuk 3). Moreel beraad wordt belemmerd wanneer “de veiligheid 
(vooralsnog) ontbreekt of de samenwerking in het team verstoord is” (Molewijk, 2010, 
p. 45) en de gespreksleider is verantwoordelijk voor een veilige sfeer (Stolper, 2010). 
Het management heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de kennis die 
het moreel beraad oplevert niet alleen bij de deelnemers blijft maar ook gebruikt 
wordt in het collectieve leerproces van de organisatie en bij het maken van nieuw 
beleid (Graste, 2003; Molewijk, Verkerk, M.J. et al., 2008). Dan wordt tegelijk duidelijk 
dat moreel beraad niet soft en vaag is, maar tot concrete acties leidt (Molewijk, van 
Zadelhoff, et al., 2008). 

Ook vanuit teams en individuele medewerkers is beweging in de organisatie nodig. 
Het is niet voldoende om (van boven- of van buitenaf) informatie en instructies te 
geven voor het moreel beraad: het eigenaarschap moet bij alle betrokkenen liggen. 
Moreel beraad moet ook niet worden geïmplementeerd “als een vastomlijnd 
stappenprogramma waarin deelnemers geen keuze hebben dan zich over te geven aan 
het in te voeren instrumentarium” want dat is strijdig met de waarden van de 
pragmatische hermeneutiek (Weidema, 2010). Dit impliceert dat het moet aansluiten 
bij wat er op de werkvloer gebeurt en (dus) dat er rekening gehouden moet worden 
met de waarden en normen van degenen die eraan gaan deelnemen. Dialoog is daarom 
niet slechts middel en doel tijdens moreel beraad bijeenkomsten, maar een wezenlijk 
element in alle delen van het implementatieproces op alle niveaus van de organisatie 
met iedereen die betrokken is bij de invoering en de uitvoering van moreel beraad 
(Weidema, 2014). Op de werkvloer is een pragmatische aanpak gewenst. Lokale 
coördinatoren (soms aandachtsfunctionarissen of ethiekambassadeurs genoemd) 
kunnen hierbij een belangrijke rol vervullen. Zij zorgen voor continuïteit van en 
betrokkenheid bij moreel beraad in een team, en ook voor praktische zaken zoals het 
reserveren van een ruimte en koffie. Dit hoeven niet per se medewerkers te zijn die bij 
voorbaat al een ideologische binding hebben met moreel beraad, want zij leren door 
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ervaring vanzelf wat het oplevert (Weidema, 2014, 2010). De deelnemers aan moreel 
beraad moeten enerzijds beschikken over het vermogen om traagheid te verduren 
(Bartlema, 2013). Anderzijds moet ook op de werkvloer, door de facilitatoren, steeds 
gezocht worden naar simpele activiteiten die niet “time-consuming” (Molewijk, 
Verkerk, M.J. et al., 2008, p. 52) zijn en tijdens het gewone werk kunnen 
plaatsvinden298.  

 

7.6 Moreel beraad als basis voor moresprudentie 
Moreel beraad biedt organisaties en beroepsgroepen een forum voor het collectieve 
leerproces dat tegenwoordig steeds vaker aangeduid wordt als  “moresprudentie” 
(Wirtz, 2004, p. 16; zie ook Verstegen, 2015). Karssing (2011) omschrijft 
moresprudentie als “een proces waarbij op systematische wijze kennis en inzichten 
worden verzameld over de manier waarop met alle morele aspecten van het werk kan 
worden omgegaan” (Karssing, 2011, p. 170; zie ook Karssing, 2006). In dit proces 
kunnen twee vormen van leren worden onderscheiden, die verbonden zijn met de 
twee delen waaruit het woord moresprudentie bestaat. De betekenis van het eerste 
deel is vrij algemeen bekend: iemand ‘mores leren’ wil zeggen iemand laten weten hoe 
het hoort. Het Latijnse mores kan vertaald worden als zeden of gewoontes, maar het 
“betekent niet alleen gewoonte, gebruik of de manier waarop ‘we’ het doen, maar 
verwijst ook naar iemands wil en de motivatie van zijn handelen” (Karssing & van 
Dartel, 2014). Het gaat dus over de binnen een bepaalde context heersende moraal, 
die zowel in geschreven regels (methodieken, richtlijnen en beroepscodes) als in 
ongeschreven regels (bijvoorbeeld sociale omgangsvormen en opvattingen over wat 
iemand wel en niet over anderen – cliënten, collega’s – kan zeggen) vastliggen. Reeds 
gediplomeerde professionals die in de praktijk werken moeten een leven lang leren: 
door nieuwe wetenschappelijke inzichten en veranderende wet- en regelgeving is 
voortdurend bijscholing nodig. Het tweede deel van het woord is afgeleid van het 
Latijnse ‘prudens’ en betekent “vooruitziend, bewust, met voorbedachten rade, in iets 
ervaren, kundig, met iets bekend, verstandig, met inzicht, bedachtzaam” (Muller, 
Renkema, & Leeman, 1970). Het is afgeleid van het Griekse φρονησις (‘phronesis’) dat 
plan, besluit, gezindheid en ook denken, bewustzijn, begrip en verstandigheid betekent 
(Muller, Thiel, & den Boer, 1969). Aristoteles onderscheidt φρονησις als deugd van de 
praktische wijsheid van de σοφια (‘sofia’: intellectuele wijsheid, theoretische kennis). In 
zijn Ethica Nicomachea legt hij φρονησις uit als de juiste dispositie van het 
berekenende of praktische verstand (Aristoteles, 1999). Het kan omschreven worden 
als “het vermogen tot handelen dat aan situaties aangepast is” (Wils, 2007, p. 274). Dit 
‘toepassingsweten’ is meer dan “slechts een circumstantieel weten. De ‘phronesis’ is 
een wijze van morele zelfreflectie in het perspectief van het goede leven als totaliteit” 

                                                      
298 Een mooi voorbeeld gaf een ethiekambassadeur van Humanitas DMH op de landelijke dag in 
Amersfoort (17-11-2011). Zij legde gele plakbriefjes op het medewerkerstoilet en vroeg haar teamleden 
om daar waarden op te schrijven die voor hen belangrijk waren bij het uitvoeren van hun werk en ze dan 
op de muur te plakken. Nadat de briefjes er een aantal weken gehangen hadden, werd over de waarden 
een teamgesprek gehouden. 
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(ibidem). Van Tongeren omschrijft het als: “met het doel voor ogen de goede 
beslissingen nemen in de omstandigheden” (van Tongeren, z.j.). Essentieel daarbij is 
dat het verstand wordt gebruikt om te beoordelen wat de juiste manier van handelen is 
in een bepaalde situatie, maar ook dat er tegelijkertijd aandacht is voor de emoties van 
de handelende persoon in die situatie, want die beïnvloeden het denken en handelen. 
In navolging van Aristoteles hebben vele filosofen prudentia beschreven als een 
belangrijke deugd. Volgens MacIntyre, die voortbouwde op het Aristoteliaanse 
gedachtegoed zijn deugden “kwaliteiten die nodig zijn om te excelleren in een praktijk 
en de goederen te realiseren die intern zijn aan die praktijk” (vertaling van van den 
Bersselaar, 2009, p. 87). Onder een praktijk verstaat MacIntyre: “iedere 
samenhangende en complexe vorm van sociaal geconstitueerde coöperatieve 
menselijke activiteit waardoor goederen die intern zijn aan die vorm van activiteit, 
gerealiseerd worden in de poging de ‘standards of excellence’ te halen die eigen zijn 
aan en bepalend zijn voor die vorm van activiteit, met het resultaat dat de menselijke 
vermogens om excellentie te bereiken en de menselijke concepties van doelen en 
goederen systematisch worden uitgebreid” (ibidem). Hoewel er zeker kanttekeningen 
bij te plaatsen zijn299 is deze omschrijving van een praktijk toepasselijk voor wat er in 
de zorg en het sociaal werk gebeurt (van den Bersselaar, 2009, pp. 94-96; 
Vorstenbosch, 2005, p. 23). Het tweede deel van het woord moresprudentie refereert 
aan een soort leren, dat te maken heeft met de ontwikkeling van reflectieve 
vaardigheden, bewustwording van ‘tacit knowledge’ en met de articulatie van 
nastrevenswaardige idealen. 

Het concept moresprudentie300 is ontstaan op het gebied van de bedrijfsethiek, waar 
professionele verantwoordelijkheid vaak wordt benoemd in termen van integriteit 
(Gerding & van Dartel, 2004; Jeurissen, 2006; Musschenga, 2004; van Luijk, 2000). 
Het oorspronkelijke idee was om in de context van organisaties en beroepen “het 
gesprek over integriteit en alle afwegingen, keuzen en beslissingen” op te tekenen, 
“net als er een voortgaand verslag bestaat van de toepassingspraktijk van het recht, die 
systematisch wordt neergelegd in jurisprudentie”. Dit zou “moreel geheugenverlies, 
stress en morele misstanden” (Wirtz, 2004, p. 16) moeten voorkomen. Het is de 
bedoeling dat moresprudentie leidt tot “handvatten voor ons gezond verstand” 
(Karssing, 2011, p. 169), niet tot “ijzeren regels … die vervolgens de ruimte tot het 
maken van eigen beslissingen inperken” (Karssing, 2011, p. 171). Die handvatten 
worden vastgelegd in het verslag van de resultaten van het gesprek over moreel lastige 

                                                      
299 Van Heijst interpreteert het streven naar standaarden van excellentie in termen van competitie en stelt 
daarom dat het praktijkbegrip van MacIntyre niet geschikt is voor het beschrijven van de zorgpraktijk 
omdat daar geen sprake is van competitie maar van coöperatie; bovendien, zo stelt zij, zijn in de zorg 
naast de professionals die ernaar streven om excellentie te bereiken ook de zorgontvangers van essentieel 
belang en die mist zij in MacIntyres definitie van een praktijk (van Heijst, 2005, pp. 78-80). Van den 
Bersselaar (2009) onderschrijft haar kritiek m.b.t. het ontbreken van de zorgontvangers maar is het niet 
eens met de wijze waarop van Heijst ‘excelleren’ uitlegt. 
300 Overigens ontstaat soms vanwege de analogie met het woord jurisprudentie (ius = recht, iuris = van 
het recht) een taalkundige discussie: moet het niet ‘morisprudentie’ (mos – moris) zijn? Bij jurisprudentie 
gaat het echter om de interpretatie van een wet (enkelvoud), terwijl het bij moresprudentie gaat over het 
bespreken en verzamelen van zoveel mogelijk opvattingen over wat het goede is om te doen in een 
specifieke situatie; daarom is gekozen voor het meervoud mores. 
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kwesties. Op dit verslag301 “dat toegankelijk blijft, minimaal voor de deelnemers aan 
het gesprek” (ibidem, p. 170), kan in een volgend gesprek voortgebouwd worden. Zo 
wordt kennis ontwikkeld op basis waarvan men in de toekomst in vergelijkbare 
situaties beter kan handelen. De inzichten die dat handelen dan weer oplevert maken 
vervolgens ook deel uit van de moresprudentie. Het biedt in de eerste plaats houvast 
voor de deelnemers aan het moreel beraad. In de tweede plaats kan de opgebouwde 
moresprudentie ook waardevol zijn voor de organisatie waar zij werken: het voorkomt 
“dat medewerkers steeds moeten terugvallen op hun eigen subjectieve 
beroepsopvattingen” (Karssing & van Dartel, 2014, p. 268)302. In de derde plaats is 
moresprudentie van belang voor beroepsgroepen omdat de gedeelde ‘standards of 
excellence’ erin tot uitdrukking komen. Met name vanwege deze reden introduceerde 
lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening Lia van Doorn het begrip 
moresprudentie in het werkveld van het sociaal werk (van Doorn, 2010), waar het 
inmiddels zijn weg heeft gevonden303. Het idee van moresprudentie sloot naadloos aan 
bij het doel van haar lectoraat: het doen van onderzoek naar de morele 
oordeelsvorming van sociale professionals (van Doorn, 2008). Moresprudentie helpt 
professionals in de beroepspraktijk om beter om te kunnen gaan met dilemma’s. Het 
biedt morele ankers die kunnen dienen als houvast voor het handelen van individuele 
professionals en als ijkpunt om, samen met collega’s binnen de beroepsgroep, 
zorgvuldig te kunnen moraliseren. 

 

7.7 Conclusie 
Op basis van de in dit hoofdstuk beschreven literatuurstudie concludeer ik dat moreel 
beraad een geschikt middel kan zijn om ‘co-creatie van goede zorg’ in de praktijk van 
de zorg en het sociaal werk te bevorderen. Vijf argumenten ondersteunen deze 
conclusie. 

Ten eerste is moreel beraad bij uitstek de plek waar de verschillen tussen mensen ter 
sprake kunnen komen. Dit is belangrijk omdat goede zorg nooit gebaseerd kan zijn op 
een standaardmodel. Tijdens moreel beraad is er ruimte voor afstemming, die 
bijdraagt aan integratie van de vijf fasen van het zorgproces. Deze afstemming maakt 
dat een zorggever zo goed mogelijk aan kan sluiten bij wat de zorgontvanger nodig 
heeft. Er is ook ruimte voor uitwisseling van betekenissen die ertoe bijdraagt dat 
transacties waardevol zijn voor alle betrokken actoren. Omdat in een moreel beraad 
iedereen wordt uitgenodigd om actief deel te nemen aan de dialoog en de structuur 
erop gericht is dat er zoveel mogelijk perspectieven ter sprake komen, wordt zowel het 
anders-zijn van mensen als de betekenis die zorg voor ieder van hen in de specifieke 
context heeft expliciet gemaakt. Zo wordt ook zichtbaar dat zorg iets is wat mensen 

                                                      
301 Waarin de casus beschreven wordt met de handelingsvragen, de afwegingen ten aanzien van de 
belangen van betrokkenen, de gemaakte keuze en de argumenten om die keuze te onderbouwen. 
302 In dit opzicht vertoont de ontwikkeling van moresprudentie gelijkenis met de methode van 
casusvergelijking (casuistry), zie van Dartel, 2014; 2003. 
303 Het is zelfs gebruikt als titel van een lesboek voor studenten sociaal werk (Buitink, Ebskamp, & 
Groothoff, 2012). 
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altijd met en voor anderen doen. Omdat het uitgangspunt bij moreel beraad altijd is 
dat alle deelnemers gelijkwaardige gesprekspartners zijn, sluit het aan bij de gedachten 
over een rechtvaardige verdeling van zorg en zorgverantwoordelijkheden en over 
wederkerigheid in de relatie tussen het zelf en de ander. Hieruit volgt, dat met het oog 
op ‘co-creatie van goede zorg’ cliënten zouden moeten kunnen participeren in moreel 
beraad. Uit de bestudeerde literatuur wordt echter ook duidelijk dat dit (althans in de 
onderzochte praktijken) (nog) niet of nauwelijks gebeurt. Wel wordt daarin 
geconstateerd dat professionals zich ervoor inzetten om hun cliënten optimaal te 
vertegenwoordigen en dat er in toenemende mate aandacht is voor participatie van 
cliënten in moreel beraad, onder andere vanwege de toegenomen mondigheid van 
cliënten, een toenemend besef van de waarde van ervaringsdeskundigheid en de 
nadruk op het belang van transparantie en ‘shared decision making’ (Weidema et al., 
2014, p. 215). 

Ten tweede zou moreel beraad, als een gestructureerd overleg waar 
beroepsbeoefenaars met elkaar de ethische en morele vragen bespreken die zij 
tegenkomen tijdens de uitoefening van hun werk, kunnen worden beschouwd als (a) 
de ‘political’ of ‘moral space’ waar Tronto het over heeft, (b) de ‘euboulia’ uit het 
denken van Ricœur en (c) de ‘plek der moeite’ uit de theorie van Wierdsma. Tronto’s 
‘moral space’ biedt ruimte in organisaties en instituties voor de ‘needs-interpretation 
struggle’ over de verdeling van zorg en zorgverantwoordelijkheden. In de bestudeerde 
literatuur wordt weliswaar vooral nadruk gelegd op het verbindende karakter van de 
dialoog in het moreel beraad en is de aandacht niet zozeer gericht op conflicten, en 
ook wordt niet expliciet ingegaan op de politieke betekenis van moreel beraad (in de 
organisatorische of maatschappelijke context). Er wordt echter wel gerefereerd aan het 
feit dat professionals door deel te nemen aan moreel beraad kritischer en 
constructiever worden en meer oog krijgen voor beleidskwesties. Ricœur doelt met 
‘euboulia’ op de gezamenlijke beraadslaging waarin mensen hun overtuigingen 
onderzoeken om te komen tot een goed oordeel in de concrete situatie wanneer 
normen tegenstrijdig zijn. Wierdsma gebruikt de term ‘plek der moeite’ voor de 
conversatieruimte in organisaties waar betrokken actoren onderhandelen over de 
betekenis van een transactie. Door het feit hij dat deze ook aanduid als een ethische 
ruimte ligt de vergelijking met moreel beraad voor de hand.  

Ten derde vinden er tijdens moreel beraad collectieve leerprocessen plaats (in de vorm 
van ‘reflection on action’), die bijdragen aan (1) professionele ontwikkeling van 
individuele beroepsbeoefenaars (vakmanschap), (2) ontwikkeling en uitbreiding van de 
‘body of knowledge and skills’ van beroepsgroepen, (3) ontwikkeling van 
gemeenschappelijke ‘standards of excellence’ binnen een beroepsgroep of team, (4) 
het samenwerkingsvermogen van teams en/of professionals met verschillende 
achtergronden omdat zij elkaar beter leren begrijpen (omgaan met variëteit). De 
ontwikkeling van – individuele en collectieve – deskundigheid is niet alleen een 
belangrijk doel, maar ook een vaak geconstateerd effect van moreel beraad, zo blijkt 
uit de bestudeerde literatuur. 
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Ten vierde leidt moreel beraad tot betere onderbouwing van professioneel handelen. 
De methodiek van moreel beraad dwingt tot een uitgebreide analyse van een moreel 
problematische situatie, tot het onderzoeken van meerdere verschillende 
perspectieven en tot het maken van een gedegen afweging. Dit maakt dat 
professionals meer inzicht krijgen in hun eigen beweegredenen om al dan niet op een 
bepaalde manier te handelen waardoor zij hun beslissingen (leren) verantwoorden; dit 
helpt hen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun handelen. 
Verantwoordelijkheid en (ethisch) actorschap zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden, zo bleek uit de in deel I behandelde theorieën over zorgethiek, 
bestaansethiek en normatieve professionalisering. Op het niveau van organisaties en 
beroepsgroepen leidt moreel beraad tot ontwikkeling van moresprudentie die kan 
dienen als houvast en toetssteen bij moreel complexe beslissingen. Wanneer binnen 
een organisatie gedeelde overeenstemming is ontstaan over wat het goede is om te 
doen kunnen individuele medewerkers niet meer terugvallen op hun eigen subjectieve 
beroepsopvattingen. Dit voorkomt ook spanningen tussen medewerkers (en tussen 
medewerkers en leidinggevenden).  

Ten vijfde biedt moreel beraad beroepsbeoefenaars op het gebied van de zorg en het 
sociaal werk gelegenheid voor reflectie op de betekenis van hun werk, voor het eigen 
bestaan en voor het bestaan van anderen. Uit de literatuurstudie blijkt dat moreel 
beraad appelleert aan de beroepsmotivatie van deelnemers en kan bijdragen aan 
inspiratie en het voorkomen van moral distress doordat de deelnemers ook 
emotionele steun van elkaar ervaren. Tronto gebruikt in dit verband het begrip ‘third 
place’ en Sennett introduceert de term ‘vakmantijd’. Het legt zo een verbinding tussen 
het werk dat mensen doen en de wijze waarop zij zin geven aan het leven. Dit sluit aan 
bij het denken over normatieve professionalisering.  
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8 Moreel beraad in de praktijk 
 

8.1 Inleiding  
In hoofdstuk 6 is gebleken dat elementen uit het concept ‘co-creatie van goede zorg’ 
in de praktijk herkenbaar zijn en in hoofdstuk 7 werd duidelijk dat moreel beraad een 
geschikt middel zou kunnen zijn om ‘co-creatie van goede zorg’ in de praktijk van 
organisaties te bevorderen. Daarom richt ik mij nu op de tweeledige vraag of moreel 
beraad in de praktijk inderdaad ‘werkt’ als het gaat om ‘co-creatie van goede zorg’ en 
zo ja, hoe dit dan werkt.  

Het empirische onderzoek dat in dit hoofdstuk wordt beschreven bestond uit een 
uitgebreide analyse van schriftelijke verslagen van moreel beraad. Deze verslagen 
werden verzameld in tien organisaties op het gebied van de (jeugd)zorg en het sociaal 
werk die participeerden in het Moresprudentieproject304. Bij dit project was ik zelf als 
onderzoeker van het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening 
(Hogeschool Utrecht) betrokken. In § 8.2 wordt dit project, alsmede de daarin 
gehanteerde gespreksmethode – die ook diende als format voor de verslaglegging – 
beschreven. In de daaropvolgende paragrafen worden verschillende onderdelen uit de 
verslagen genalyseerd. Elke paragraaf begint met een korte beschrijving van de 
werkwijze die gevolgd is in het analyseproces (voor een uitgebreide beschrijving en 
verantwoording zie bijlage 4), gevolgd door een weergave van de resultaten. Daarna 
volgt steeds een beschouwing, die per onderdeel verschilt van opzet. Bij de 
onderdelen over de inhoud – de wijze waarop deelnemers aan het moreel beraad 
geraakt zijn door de ingebrachte casus (§ 8.3), de in het moreel beraad voorgestelde 
handelingsalternatieven (§ 8.4) en de wijze waarop de gekozen beslissing is uitgevoerd 
(§ 8.5) – bestaat de beschouwing uit een reflectie op de resultaten vanuit het 
perspectief van het in deel I ontwikkelde theoretische kader. Bij de onderdelen over 
het proces – de opbrengst (§ 8.6) en de evaluatie van het moreel beraad (§ 8.7) – 
bestaat de beschouwing uit een vergelijking van de resultaten van de analyse van de 
moreel beraad verslagen met resultaten en conclusies uit ander onderzoek naar moreel 
beraad. Voor die vergelijking gebruik ik (a) resultaten en conclusies uit onderzoek van 
anderen, (b) bevindingen uit de interviews die ik hield in twee organisaties (zie 
hoofdstuk 6) en (c) resultaten en conclusies uit een klein empirisch onderzoek naar de 
waarde van de praktijkopdracht moreel beraad voor verpleegkundig specialisten in 
opleiding dat ik in 2014 uitvoerde samen met twee collega’s van de opleiding Master 
Advanced Nursing Practice aan de Hogeschool Utrecht (voor een uitgebreide 
beschrijving daarvan zie bijlage 5). Aan het eind van dit hoofdstuk (in § 8.8) 
beantwoord ik in de conclusie de vraag of (en zo ja, hoe) ‘co-creatie van goede zorg’ in 
de praktijk van de zorg en het sociaal werk kan worden bevorderd door middel van 
moreel beraad. 

 

                                                      
304 Voor de betekenis van het begrip moresprudentie, zie § 7.6. 
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8.2 Het Moresprudentieproject  

8.2.1 Bedoeling en werkwijze van het Moresprudentieproject 
Voor het empirische deelonderzoek dat in dit hoofdstuk wordt beschreven is 
materiaal uit het Moresprudentieproject gebruikt. In dit project werkte ik samen met 
drie onderzoekers die, net als ik, tevens als docent werkzaam zijn (of waren305) op de 
Hogeschool Utrecht (bij de Faculteit Maatschappij & Recht en/of bij de Faculteit 
Gezondheidszorg). Het Moresprudentieproject ging in 2010 van start en was bedoeld 
om:  

 in de praktijk casuïstiek te verzamelen over morele vragen waarmee sociale 
professionals worstelen, teneinde 

 te weten te komen wat deze professionals nodig hebben (onder andere in 
termen van theoretische kennis, praktische vaardigheden en methoden) om 
beter met deze vragen om te kunnen gaan en zo mogelijk uiteindelijk 

 handreikingen te bieden aan de docenten die toekomstige professionals 
opleiden en aan de organisaties waar deze professionals werkzaam zijn306. 

Actieonderzoek leek de meest geschikte vorm om dit drieledige doel te bereiken 
(Kanne & Grootoonk, 2013). Actieonderzoek is namelijk gericht op “het verbeteren 
van het handelen … samen met betrokkenen [in de beroepspraktijk]” (Migchelbrink, 
2007, p. 24). Het is praktijkgericht want het gaat uit “van ideeën, uitdagingen, vragen 
of problemen van beroepsbeoefenaars in zorg, welzijn”; het is mede geïnitieerd “door 
beroepsbeoefenaars … die nauw gelieerd zijn aan de beroepsuitoefening”; het wordt 
uitgevoerd “in samenwerking met de beroepsbeoefenaars en andere betrokkenen of 
belanghebbenden”; het is gericht “op het genereren van bruikbare kennis” en wil 
daarmee “het kennen en handelen in de beroepspraktijk en de professie vernieuwen, 
verbeteren of veranderen” (Migchelbrink, 2013, p. 35). 

In de beginfase werd verkend hoe samenwerking met organisaties in het veld vorm 
zou kunnen krijgen en gezocht naar potentiële samenwerkingspartners. Hiervoor 
werden organisaties en personen uit het netwerk van het lectoraat en de onderzoekers 
benaderd; ook vond werving plaats op symposia en studieconferenties met mensen uit 
het vakgebied van de (jeugd)zorg en het maatschappelijk werk. De 
samenwerkingsvorm is geïnspireerd op de responsieve methodologie (Abma & 
Widdershoven, 2010; Abma Molewijk, & Widdershoven, 2009). Deze methodologie 
vereist “dat onderzoekers bereid zijn om een deel van hun controle op het verloop 
van het onderzoek op te geven” (Abma & Widdershoven, 2006, p. 46). Dit sloot aan 
bij het open onderzoeksontwerp van het project (Grootoonk, Kanne, & van Doorn, 
2013). Bovendien konden op deze wijze de wensen, behoeften en belangen van de 
verschillende betrokkenen307 (organisaties, beleidsmedewerkers, professionals, 

                                                      
305 Eén van hen is inmiddels met pensioen. 
306 Het idee om casuïstiek te verzamelen met het oog op leerprocessen was onder andere gebaseerd op 
het uitgangspunt dat men in het sociaal werk kan ‘leren van gevallen’ (van der Laan, 1995). 
307 Abma en Widdershoven (2010, p. 22) hebben het in dit verband over “de issues van diverse 
stakeholders”. 
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managers, onderzoekers) goed op elkaar worden afgestemd, wat de 
samenwerkingsbereidheid en de betrokkenheid verhoogt. Een andere reden om te 
kiezen voor deze methodologie was “…dat gebleken is dat communicatie en 
participatie met belanghebbenden de bruikbaarheid van de bevindingen vergroot” 
(Abma & Widdershoven, 2006, p. 21)308.  

Bij de aanpak speelden ook de principes van Action Learning een rol. Deze principes 
worden zowel in het hoger beroepsonderwijs als bij scholingstrajecten in organisaties 
veel gehanteerd. Basale ingrediënten met betrekking tot leren in de praktijk zijn onder 
andere: 

 “True empowerment of learners; 

 Minimum interference in the process by expert facilitators; 

 Use of real problems that are of genuine difficulty and urgency; 

 Getting people out of their comfort zones by having them operate in 
unfamiliar settings and deal with unfamiliar problems; 

 Reflecting throughout on these experiences and the assumptions behind their 
actions, including their implementation of solutions to the real problem 
addressed” (Dilworth, 2010, p. 3). 

In de interactie met (aanvankelijk vijf) geïnteresseerde organisaties kreeg het project 
verder vorm. De organisaties en teams die deelnamen aan dit project zijn niet speciaal 
benaderd of geselecteerd vanwege specifieke kenmerken (bijvoorbeeld soort 
organisatie, de context waarin de organisatie of het team opereert, de samenstelling 
van groepen of individuele kenmerken van deelnemers); wel zochten we bewust naar 
organisaties waar men bereid was tijd vrij te maken voor ethische reflectie en streefden 
we een spreiding over diverse sectoren na. In verkennende besprekingen werd 
onderzocht hoe de doelen van de onderzoekers van het lectoraat konden worden 
gecombineerd met de doelen van de deelnemende organisaties. Zo wilde een 
organisatie voor maatschappelijke dienstverlening, waar sociale professionals in 
opdracht van een gemeente mensen met een uitkering moeten begeleiden naar werk, 
casusbesprekingen inzetten als vorm van intervisie, gericht op professionalisering van 
medewerkers. Hetzelfde gold voor een Bureau Jeugdzorg. Een organisatie waar 
mensen met een licht verstandelijke beperking worden ondersteund bij het zelfstandig 
leven als burger zag participatie aan het Moresprudentieproject als een goed middel 
om hun ethiekambassadeurs309 te ondersteunen. Een organisatie voor maatschappelijk 
werk vond het belangrijk dat haar medewerkers hun keuzen en beslissingen (beter) 
leerden verantwoorden. En een andere organisatie voor maatschappelijk werk, waar 
aandacht voor morele vragen al jarenlang een specifiek aandachtspunt was bij 
bespreking van casuïstiek, zocht naar een manier om deze besprekingen te 
structureren en de uitkomsten ervan beter vast te leggen. Zo ontstond het plan om in 

                                                      
308 En dat is een belangrijk doel van het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening: het 
verbeteren en vernieuwen van de praktijk met specifieke aandacht voor morele oordeelsvorming. 
309 In deze organisatie zijn ethiekambassadeurs medewerkers die binnen de organisatie, op de werkvloer, 
collega’s stimuleren tot ethische reflectie en ervoor zorgen dat ethische vragen op de agenda komen. 
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de deelnemende organisaties moreel beraad op de werkvloer te faciliteren en daarvan 
volgens een vaste structuur verslag te laten leggen. Dat werd de basisvorm van het 
Moresprudentieproject: moreel beraad in één of meerdere teams in een organisatie. In 
aansluiting op de mogelijkheden, wensen en behoeften van de participerende 
organisaties werd dit verder lokaal op verschillende wijzen vormgegeven. In de ene 
organisatie vond het moreel beraad plaats in een team dat ook in de dagelijkse praktijk 
altijd samenwerkt. In een andere organisatie konden medewerkers zich inschrijven 
voor een moreel beraad waar zij dan samen met collega’s uit verschillende teams een 
casus bespraken. In weer een andere organisatie werd moreel beraad georganiseerd op 
(bij)scholingsdagen of tijdens een symposium. De organisaties kregen hierbij 
ondersteuning ‘op maat’ van onderzoekers uit het lectoraat, wat de wederzijdse 
samenwerking en de onderlinge betrokkenheid ten goede kwam. 

Met de gekozen aanpak kon aan verschillende doelen tegelijkertijd gewerkt worden: 

 de deelnemende professionals in de teams waar moreel beraad plaatsvindt 
leren ten eerste om gestructureerd te reflecteren op de morele dimensie van 
hun werk, ten tweede om met elkaar te communiceren over die dimensie en 
ten derde om hun eigen beslissingen moreel te verantwoorden; 

 de onderzoekers van het lectoraat gaan in de praktijk met professionals, 
managers en beleidsmedewerkers in gesprek over morele vragen in de 
beroepsuitoefening en verzamelen zo informatie over wat professionals nodig 
hebben om goed met deze vragen om te kunnen gaan; zij kunnen wat ze in 
(en van) de praktijk leren gebruiken in hun onderwijs aan toekomstige 
professionals op de hogeschool; 

 de verzamelde verslagen van het moreel beraad in de deelnemende 
organisaties kunnen binnen die organisaties worden gebruikt om te komen tot 
een gedeelde visie en beleidsvoorstellen; binnen het lectoraat kunnen ze 
worden gebruikt voor onderzoek naar veelvoorkomende vragen, diverse 
soorten problematiek en opvattingen over goede zorg in de alledaagse 
praktijk. 

Er werd een gespreksmethode ontwikkeld310 waarmee teams in de participerende 
organisaties op de werkvloer na een scholing zelfstandig moreel beraad zouden 
kunnen voeren. De scholingen werden uitgevoerd door de bij het project betrokken 
onderzoekers, die alle vier beschikken over ruime ervaring met het (bege)leiden van 
gesprekken over ethische en morele vragen, zowel als docent in het onderwijs en als 
trainer in de praktijk. Met de organisaties werd afgesproken dat zij voor de workshops 
(en voor eventuele andere aan het project gerelateerde activiteiten op het gebied van 
na- en bijscholing) niet hoefden te betalen311. In ruil daarvoor verplichtten zij zich 
ertoe om na de scholing minimaal vier keer een moreel beraad te organiseren, daarvan 
een schriftelijk verslag te maken (volgens het format van de gespreksmethode) en dit 

                                                      
310 Deze methode is gedurende het eerste halfjaar in een aantal workshops uitgeprobeerd en vervolgens 
geëvalueerd met de contactpersonen uit de participerende organisaties en de docenten/trainers. Op basis 
daarvan is de formulering bijgesteld en aangevuld om het gebruik te optimaliseren. 
311 Behalve de reiskosten van de trainers, want alle trainingen vonden in-company plaats. 
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geanonimiseerd aan de onderzoekers van het lectoraat te sturen. Zo ontstond geen 
opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie maar een samenwerkingsrelatie waarin beide 
partijen wederzijds iets voor elkaar konden betekenen (een potentiële ‘win-win-
situatie’). De organisaties die participeerden in het Moresprudentieproject gaven 
toestemming om de ingezonden verslagen te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. 

Alle organisaties die zich aanmeldden tot in het jaar 2013 en akkoord gingen met de 
afspraken konden deelnemen. Daarbij werd geen onderscheid gemaakt naar sector, 
grootte, locatie, etc. Het zijn met name organisaties waar zorg of ondersteuning 
geboden wordt aan mensen met een probleem of een beperking (jeugdzorg, 
maatschappelijke opvang, GGZ en OGGZ, zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking, maatschappelijk werk), dus geen instellingen waar mensen met een ziekte 
behandeld worden (ofwel: organisaties waar care wordt geboden, geen cure).  

8.2.2 Stappenplan voor moreel beraad van het Moresprudentieproject 
Bij het ontwikkelen van de methode hebben wij als onderzoekers enerzijds gebruik 
gemaakt van elementen uit bestaande methoden en de theoretische onderbouwing 
daarvan312. Anderzijds hebben we ook onze eigen ervaringen met de verschillende 
methoden in verschillende soorten contexten met verschillende soorten professionals 
laten meewegen (Grootoonk, 2010; Bauduin & Kanne, 2009). Om twee redenen is er 
bewust voor gekozen om maar met één gespreksmethode te werken313. Ten eerste 
konden we zo volstaan met een korte scholing. Ten tweede was dit belangrijk in 
verband met de onderzoeksdoeleinden: de resultaten van het moreel beraad in de 
deelnemende organisaties zouden zo beter vergelijkbaar zijn. Uitgangspunt bij het 
ontwikkelen van de gespreksmethode was, dat het merendeel van de deelnemende 
professionals opgeleid is op HBO-niveau. Op basis daarvan veronderstelden wij dat ze 
wel beschikken over kennis en vaardigheden met betrekking tot het bespreken van 
complexe casuïstiek, maar waarschijnlijk weinig kennis hebben van ethische theorieën 
en weinig ervaring met het ter sprake brengen van de morele dimensie van hun 
werk314. Bovendien was de verwachting, dat de motivatie van professionals om deel te 
nemen aan moreel beraad groter zou zijn wanneer dit ook tot oplossingen voor de 
door hen ervaren morele problemen zou leiden. Daarom werden elementen uit 
probleemgeoriënteerde methoden gecombineerd met elementen uit 
houdingsgeoriënteerde methoden315. De methode bestaat uit 9 stappen. 

                                                      
312 Ondanks het feit dat er volgens van Dartel en Molewijk (2014, p. 55) “doorgaans weinig aandacht [is] 
voor de ontstaansgeschiedenis en ontwikkelingsfasen van een gespreksmethode, de onderliggende visie 
op ethiek in de praktijk” was er toch genoeg informatie beschikbaar om gemaakte keuzen te kunnen 
verantwoorden.  
313 In tegenstelling tot cursussen voor gespreksleider moreel beraad (zoals bijvoorbeeld georganiseerd 
vanuit het VUmc en de Internationale School voor Wijsbegeerte) waar deelnemers meerdere 
overlegmethoden aangeleerd krijgen. 
314 In het curriculum van het beroepsonderwijs op het gebied van de zorg en het sociaal werk is meestal 
veel aandacht voor communicatieve vaardigheden en weinig aandacht voor ethiek (CEG, 2005). 
315 Dit onderscheid maakten Manschot en van Dartel in 2003 in het eerste boek over overlegmethoden 
voor ethiek in de praktijk. In de geheel herziene uitgave van dit boek (2014) laten van Dartel en Molewijk 
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1 Wat is er aan de hand? 
De inbrenger vertelt. Denk aan: context, betrokkenen, relevante punten. De anderen stellen open 
vragen. 

Met deze stap wordt de casusbespreking geopend. Een soortgelijke opening maakt 
deel uit van de meeste methoden voor moreel beraad (zie ook Pedersen, Hurst, 
Schildmann, Schuster, & Molewijk, 2010, p. 138) en past bij de eerste fase van dit 
soort gesprekken waarin de beeldvorming plaatsvindt316. Het is de start van een 
gesprek over een morele vraag die ontstaan is in een concrete situatie waar de 
inbrenger zelf bij betrokken was.  

2 Waardoor ben je geraakt?  
Alle deelnemers vertellen wat hen raakt in deze casus. 

Hoewel in het proces van morele oordeelsvorming rationele argumenten uiteindelijk 
altijd het eindpunt (zouden moeten) zijn – want deliberatie over ethische kwesties is 
bedoeld om te komen tot een verantwoorde beslissing in een concrete situatie – 
spelen in eerste instantie emoties vaak de hoofdrol. Van de verontwaardiging, de angst 
of de compassie die een casus oproept zijn mensen zich altijd eerder bewust dan van 
de redenen vóór of de bezwaren tegen een bepaalde handelwijze (voordat iemand een 
moreel dilemma onder woorden brengt heeft hij er soms al buikpijn van). Geraaktheid 
kan ook tot uiting komen in positieve emoties: bewondering voor of vertrouwen in de 
kracht van mensen die in een problematische situatie verkeren, of vreugde om een 
goede afloop van iets wat slecht begon. Emoties en gevoelens hebben een 
signaalfunctie met betrekking tot moraal (Keinemans, 2014). Ze gaan vooraf aan 
verstandelijke overwegingen omdat ze voortkomen uit instinctieve en/of intuïtieve 
reacties, zoals blijkt uit onderzoek op het gebied van de evolutiebiologie en de 
neuropsychologie (Churchland, 2011; de Waal, 2005, 2011, 2013; Pinker, 2008; 
Verplaetse, 2008). In ieder geval beïnvloeden ze morele oordeelsvorming en daarom 
moeten we er rekening mee houden. Maar omdat we nooit weten of morele intuïties 
betrouwbaar zijn, moeten ze altijd aangevuld worden met kritische 
redeneervaardigheden (Musschenga, 2009). Morele besluiten zijn in die zin te 
vergelijken met medische beslissingen. Daarom lijkt de ethische methodologie op de 
Hippocratische klinische methodologie, die plaatsvindt “at the patient’s bedside” 
(Gracia, 2003, p. 228). Beslissingen op dit gebied berusten op een hermeneutisch 
zoekproces waarin zowel empirische waarnemingen als persoonlijke waarden en 
gevoelens een rol spelen (Clark, 2011). Maar professionals op het gebied van zorg en 
sociaal werk hebben geleerd dat ze professionele distantie moeten bewaren en praten 
daarom meestal niet over hun gevoel bij een casus. Door de vraag “Waardoor ben je 
geraakt?” proberen wij hen met deze gespreksmethode gelijk aan het begin van het 
moreel beraad uit hun comfortzone te trekken. Als dat lukt ontstaat een sfeer die 
anders is dan tijdens een gewoon overleg, waarin het makkelijker wordt zich te 
verplaatsen in anderen en de betrokkenheid op elkaar toeneemt (Grootoonk & de 

                                                      
dit onderscheid los omdat zij er inmiddels ook achter gekomen zijn “dat het onderscheid niet zo 
eenduidig is” (van Dartel & Molewijk, 2014, p. 50). 
316 Volgens de zogenaamde BOB-structuur: beeldvorming - oordeelsvorming - besluitvorming. Zie o.a. 
de Bree en Veening (2014); Manschot en van Dartel (2003). 
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Jonge, 2014). Volgens Nussbaum (2011a) blijkt dat mensen die eerst naar een levendig 
verhaal over iemands benarde situatie geluisterd hebben zich meer betrokken voelen 
bij die ander en er vaker voor kiezen die ander te helpen317. Nussbaum stelt terecht dat 
dit inlevingsvermogen niet hetzelfde is als moreel besef, maar ze vermoedt dat het 
“wel bestanddelen [kan] leveren die daarvoor van wezenlijk belang zijn” (Nussbaum, 
2011a, p. 59).  

3 Formuleer het dilemma 
Alle deelnemers formuleren samen het dilemma van de inbrenger. Denk aan: waarden, normen, 
belangen. 

De opdracht om het knelpunt dat de inbrenger van de casus ervaart te formuleren in 
termen van een dilemma is ontleend aan de dilemmamethode. Deze methode, 
waarvan verschillende versies bestaan (Stolper, Widdershoven, & Molewijk, 2014), is 
aan het eind van de twintigste eeuw ontwikkeld voor dilemmatrainingen in de praktijk, 
onder andere in het bedrijfsleven, bij de overheid (Karssing, 2000) en binnen de 
geestelijke gezondheidszorg (Bauduin & Kanne, 2009; Graste, 2003). De kerngedachte 
achter deze methode is dat professionals tijdens problematische situaties in de 
dagelijkse praktijk vaak moeten kiezen tussen twee kwaden. Het dilemma is een 
“knooppunt”: de plek waar iemand vast is komen te zitten in een “fuik” (Graste, 2003, 
p. 44). Tegelijk is het ook een “aanknopingspunt” (ibidem) voor reflectie over de 
botsende waarden en normen en de vraag wat het goede is om te doen. Kenmerkend 
voor de dilemmamethode is ook dat er expliciet aandacht is voor “de tragische 
dimensie van veel morele keuzen” (Stolper, Widdershoven, & Molewijk, 2014, p. 81; 
zie ook Manschot, 2003). Deze tragische dimensie is onontkoombaar op het gebied 
van de zorg en het maatschappelijk werk, maar ontbreekt vaak in het praten, denken 
en handelen van zorgverleners. Maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, dokters 
en psychologen, zijn namelijk meestal meer gefocust op het beter maken van hun 
cliënten en patiënten (of de omstandigheden waarin die verkeren). Toch is het 
vermogen om te aanvaarden dat bepaalde dingen nooit beter zullen worden, en dat 
dilemma’s dus onlosmakelijk verbonden zijn met de beroepsuitoefening, onmisbaar in 
het professionele repertoire (van Heijst, 2005). Deze stap in de gespreksmethode is 
mede bedoeld om professionals hiervan bewust te maken. Met de vraag om het 
probleem te formuleren als een dilemma wilden we de deelnemers aan het moreel 
beraad ‘dwingen’ tot een gerichte focus. Bij gesprekken over lastige kwesties op de 
werkvloer gebeurt het namelijk nogal eens dat de ‘hele wereld erbij wordt gehaald’. En 
hoewel het reduceren van problemen tot dilemma’s ook een uiting kan zijn van angst 
(Gracia, 2003, p. 230) of “acute handelingsverlegenheid” (Bauduin, 2014, p. 5) en het 
risico met zich meebrengt dat er een te nauwe blik op een moreel problematische 
situatie ontstaat (waardoor de complexiteit versimpeld wordt en onderliggende vragen 
en onderlinge verschillen tussen betrokkenen buiten beeld blijven)318 heeft het ook 

                                                      
317 Nussbaum verwijst hier naar experimenten van de psycholoog en theoloog Batson die stelde dat 
empathie met iemand de motivatie oproept om die persoon te helpen, los van het profijt dat dit oplevert 
voor de helper. 
318 Een nadeel van de focus op één specifiek dilemma kan ook zijn dat meer abstracte of algemene morele 
vragen (bijvoorbeeld: “wat verstaan wij onder autonomie?” of “in welke situaties is dwang geoorloofd?”) 
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voordelen. Het is nuttig wanneer iemand zich in een impasse bevindt en de urgentie 
daarvan dwingt tot nadenken. Contrasterende waarden en normen maken iemand 
(soms pijnlijk) bewust van de eigen morele invalshoek. Bovendien helpt een 
eenduidige enkelvoudige vraagstelling (‘hoe concreter hoe beter’) de gespreksleider om 
het gesprek in goede banen te leiden en de deelnemers bij het zoeken naar een 
oplossing voor het ingebrachte probleem. 

4 Eerdere ervaringen 
De inbrenger vertelt eerst. Heb je dit eerder mee gemaakt? Wat heb je toen gedaan?  De andere 
deelnemers mogen ook ervaringen inbrengen. 

Het uitwisselen van ervaringen (van en met alle deelnemers) is bedoeld om gebruik te 
maken van de ervaringskennis die meestal bij zorgverleners in ruime mate aanwezig is. 
De praktische wijsheid die velen van hen hebben opgedaan door het ‘doen’ van zorg 
(Mol, 2006; Pols, A.J., 2004) – eerst in hun beroepsopleiding en later tijdens het 
werken in de praktijk samen met collega’s en andere beroepsbeoefenaars – wordt vaak 
onderschat. Toch kan ervaring beschouwd worden als een “concrete source of moral 
wisdom” (Widdershoven, Abma, & Molewijk, 2009, p. 236). Bij deze stap in onze 
gespreksmethode, die veel gelijkenis vertoont met casuistry of casusvergelijking (van 
Dartel, 2003, 2014) worden praktijkervaringen serieus genomen. Het expliciteren van 
ervaringsdeskundigheid leidt tot eyeopeners die bijdragen aan empowerment van 
individuele zorgverleners en aan gezamenlijke leerprocessen in teams. De deelnemers 
leren zo dat meestal meerdere antwoorden mogelijk zijn op de vraag wat het goede is 
om te doen, maar ook dat niet elke oplossing ‘werkt’ in elke situatie omdat men altijd 
rekening moet houden met de bijzonderheden van de concrete context waarin een 
probleem zich voordoet. 

5 Andere perspectieven 
De inbrenger vertelt. De anderen stellen open vragen. Denk aan: perspectief van de cliënt, familie, de 
organisatie, evt. andere relevante betrokkenen. 

Deze stap is net als de eerste in alle overlegmethoden voor moreel beraad op de één 
of andere manier aanwezig (de Bree & Veening, 2014). Hij is verbonden met een van 
de belangrijkste doelstellingen van het moreel beraad: (leren) begrijpen wat er aan de 
hand is en hoe andere betrokkenen daartegenaan kijken (van Dartel & Molewijk, 2014; 
Molewijk, 2014). Door deze stap leren de deelnemers als het goed is zichzelf te 
verplaatsen (Bauduin, 2003; Kessels, 1997), los te komen van een voor hen 
vanzelfsprekende visie op een probleem en ook aandacht te schenken aan 
(bijvoorbeeld) de familiecontext en de materiële omstandigheden waarin de casus zich 
afspeelt (Grouille, Sardin, & Terrier, 2013). Alle aanwezigen kunnen hier hun verhaal 
vertellen. Zo worden verschillende dimensies belicht en ontstaat beter zicht op een 
situatie. Dit draagt voor de deelnemers bij aan het verkrijgen van inzicht in de eigen 
beweegredenen en in die van anderen en uiteindelijk ook tot meer overzicht over 
mogelijke handelingsalternatieven.  

                                                      
niet aan bod komen. Voor dit soort vragen zijn andere gespreksmethoden, zoals het Socratisch Gesprek 
of TOVEREN (Kessels, Boers, & Mostert, 2002, p. 187), beter geschikt. 



251 

6 Wat zijn de mogelijkheden? 
Alle deelnemers denken mee over de mogelijkheden (handelingsalternatieven). Maak een keuze en 
onderbouw die. 

Deze stap is gericht op het inventariseren van de verschillende mogelijkheden om het 
ingebrachte probleem op te lossen. Hij is in onze methode opgenomen om twee 
redenen. Ten eerste vermoedden wij dat zorgverleners meer gemotiveerd zouden zijn 
om deel te nemen aan moreel beraad wanneer daar voor hen een bruikbaar resultaat 
uit zou komen. Want hoewel “een moreel beraad niet primair bedoeld [is] om iemand 
te helpen of hem of haar praktische adviezen te geven” (Molewijk, 2014, p. 24) is dat 
toch vaak wel een aardige bijkomstigheid, zo blijkt vaak uit de mondelinge evaluatie 
aan het eind van een moreel beraad. Daarom namen wij het risico dat deelnemers in 
hun oplossingsgerichte werkstijl zouden kunnen blijven hangen. We hoopten dat zij 
door de voorafgaande stappen reeds hun vooroordelen hadden opgeschort (Kessels, 
Boers, & Mostert, 2002) en trager waren gaan denken (van Dartel & Molewijk, 2014; 
Kunneman, 2005). Ten tweede hadden wij de antwoorden op deze vraag nodig in 
verband met ons onderzoeksdoel: het ontwikkelen van moresprudentie. Wij hoopten 
dat uit de opsomming en de verantwoording van handelingsmogelijkheden een beeld 
zou ontstaan van opvattingen over wat het goede is om te doen in concrete praktijken. 

7 Nakaarten 
De inbrenger vertelt. Daarna de andere deelnemers. Hoe kijken de inbrenger en de anderen nu tegen 
de situatie aan? Wat heeft dit gesprek opgeleverd? 

Met deze stap in de overlegmethode wilden wij bereiken dat de deelnemers een 
moment stil zouden staan bij de waarde van het gehouden moreel beraad. Dat kan 
zowel de inhoud als het proces betreffen. Daarbij hoopten we niet alleen antwoorden 
te krijgen op de vraag waarom het nuttig of effectief was beschouwd vanuit het 
ingebrachte probleem, maar ook informatie over de waarde die het beraad had voor 
de deelnemers (als persoon, als professional en als team). 

8 Evalueren 
Hoe verliep het gesprek. Wat ging goed, wat kan beter? Hoe was het voor de gespreksleider, hoe 
voor de notulist. Zijn er evaluatie- en verbeterpunten? 

Hoewel ook de vorige stap (Nakaarten) evaluatieve waarde heeft, wilden wij de 
procesbegeleiding expliciet in beeld krijgen. Ten eerste omdat het voeren van moreel 
beraad voor veel deelnemers in organisaties iets nieuws is, waar zij weinig tot geen 
ervaring mee hebben. Als docenten wilden wij erachter komen waarover zij nog meer 
zouden willen (of moeten) leren. Ten tweede omdat het zowel voor organisaties als 
voor ons in de rol van onderzoekers van belang was om te weten te komen hoe het 
moreel beraad in de deelnemende teams verliep en zo nodig bij te kunnen sturen319.  

9 Uitvoering 
Is de keuze/beslissing uitgevoerd? Zo ja: hoe pakte dit uit, wat was het resultaat? Zo nee: waardoor 
is het (nog) niet gedaan? 

                                                      
319 Dat is enkele keren gebeurd: in twee organisaties is een follow-up bijeenkomst met gespreksleiders 
geweest na de eerste scholing. Ook vond regelmatig telefonisch overleg plaats met de contactpersonen 
over vragen en opmerkingen bij het gebruik van de methode. 
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Deze laatste stap bevat vragen die meestal nog niet beantwoord kunnen worden 
tijdens het betreffende moreel beraad, behalve wanneer de bespreking ging over een 
reeds afgesloten casus en het moreel beraad dus retrospectief was (de Bree & Veening, 
2014). Hij is toegevoegd aan het stappenplan in verband met de 
onderzoeksdoeleinden van het Moresprudentieproject. Wij waren benieuwd of de 
handelingsmogelijkheid die naar aanleiding van de afwegingen tijdens een moreel 
beraad beschouwd wordt als het goede om te doen (of in ieder geval: als het minst 
slechte), ook inderdaad wordt uitgevoerd. En als het niet uitgevoerd is, wat dan de 
belemmeringen in de praktijk zijn. Enkele teams hebben de informatie over deze stap 
later (weken of maanden nadat het verslag van het moreel beraad was opgestuurd) nog 
apart aan de onderzoekers doorgegeven. 

8.2.3 Verzameling en analyse van verslagen van moreel beraad 
In het kader van het Moresprudentieproject vond tussen 2011 en 2014 in tien 
organisaties (maatschappelijk werk, sociale dienstverlening, jeugdzorg, geestelijke 
gezondheidszorg, ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking, 
woonbegeleiding) meerdere malen moreel beraad op de werkvloer plaats. In deze 
organisaties werken zorg- en hulpverleners zoals verpleegkundigen, 
artsen/psychiaters, maatschappelijk werkers, sociaal pedagogische en sociaal juridische 
hulpverleners en gezinsvoogden. Uit alle organisaties samen zijn in totaal uit ongeveer 
dertig teams 92 verslagen van een moreel beraad ontvangen.  

Daarnaast is er vanuit het Moresprudentieproject drie keer eenmalig moreel beraad 
georganiseerd:  

 bij een regionale organisatie voor maatschappelijk werk tijdens een studiedag 
met alle medewerkers;  

 in een workshop op een provinciale studiedag van een regionaal 
samenwerkingsverband van zeven organisaties voor jeugdmaatschappelijk 
werk; 

 tijdens een bijeenkomst van een landelijk platform met vertegenwoordigers 
uit de openbare geestelijke gezondheidszorg.  

Bij de eerste twee gelegenheden zijn geen verslagen gemaakt van de besprekingen 
omdat de deelnemers niet wilden dat hun casuïstiek gebruikt zou worden voor 
onderzoeksdoeleinden. Bij de derde bijeenkomst gaven de deelnemers wel 
toestemming voor verslaglegging en gebruik daarvan; daar zijn 2 verslagen gemaakt 
die toegevoegd zijn aan het databestand van het onderzoeksproject. 

Daarnaast ontvingen we 13 casusbeschrijvingen, alsmede voorbeelden van besproken 
casuïstiek, uit twee organisaties waar moreel beraad al langer structureel op de agenda 
staat. Deze organisaties gaven aan geïnteresseerd te zijn in de vraagstelling en de 
resultaten van het Moresprudentieproject en wilden op afstand betrokken zijn.  

Zodoende hebben wij in het kader van het Moresprudentieproject in de periode 2011-
2014 uit de participerende organisaties in totaal 107 beschrijvingen van moreel beraad 
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ontvangen. Deze verslagen kunnen worden beschouwd als ‘elicited documents’320, 
ofwel documenten die door respondenten in het veld op verzoek van de onderzoekers 
van het lectoraat geproduceerd zijn om hen gerichte informatie te verschaffen321 
(Maso & Smaling, 2004, p. 54). Deelnemende teams werden geschoold in het gebruik 
van de gespreksmethode door onderzoekers/docenten van het project. Aan de 
verslaglegging is echter tijdens de workshops niet veel aandacht besteed. De kwaliteit 
en de hoeveelheid tekst wisselt daarom sterk per verslag: sommige verslagen zijn zeer 
uitgebreid, andere beslaan slechts twee kantjes en bestaan voornamelijk uit 
trefwoorden. Het onderzoeksteam kwam regelmatig bij elkaar om de ontvangen 
verslagen te bespreken en de inhoud ervan te vergelijken. Over de meest 
voorkomende thema’s verscheen eind 2014 het boek Moresprudentie in de praktijk 
(Kanne & Grootoonk (red.), 2014).  

De methode van vergelijkend onderzoek naar de inhoud van moreel beraad in 
verschillende organisaties is tot nu toe nog weinig – vaak slechts incidenteel op kleine 
schaal binnen een organisatie of een team, in het kader van beleid over specifieke 
onderwerpen, bijvoorbeeld het separeerbeleid in een GGZ-instelling – gebruikt322. Als 
verklaring wordt vaak het argument gegeven dat het tijdens moreel beraad gaat om 
vertrouwelijke informatie die niet zomaar met (externe) onderzoekers gedeeld kan 
worden. In het Moresprudentieproject werden daarom afspraken gemaakt over het 
garanderen van anonimiteit en vertrouwelijkheid. Deze afspraken werden vastgelegd 
in een samenwerkingsovereenkomst, waarin de deelnemende organisaties ook 
toestemming gaven om de geanonimiseerde verslagen te gebruiken voor onderzoek 
van het lectoraat. De onderzoekers committeerden zich aan de gedragscode voor 
praktijkgericht onderzoek (HBO-raad, 2010). 

Verantwoording van selectie en gebruik van verslagen specifiek voor dit 
onderzoek 
Van de in totaal 107 verslagen volgen er 87 de structuur van de specifiek voor het 
Moresprudentieproject ontworpen gespreksmethode. De twintig verslagen die het 
format niet volgen zijn afkomstig uit organisaties waar een andere gespreksmethode 
gehanteerd werd bij het moreel beraad en/of waar geen scholing door de 
onderzoekers van het lectoraat IMD is geweest323. Deze verslagen zijn niet gebruikt 
voor analyse in mijn onderzoek, omdat er accentverschillen zijn in de verslaglegging; 
daardoor zijn de data onvergelijkbaar en zouden interpretatiefouten kunnen ontstaan. 
Alle 87 verslagen die het format volgen zijn geïncludeerd in de analyse die bedoeld 

                                                      
320 Zo genoemd door Adri Smaling (hoorcollege Graduate School UvH d.d. 13 april 2011). 
321 Uiteraard werden de verslagen van het moreel beraad ook binnen de betreffende organisaties 
verzameld en gebruikt in het kader van hun eigen moresprudentie. 
322 Wel verschenen er in de afgelopen jaren enkele publicaties die speciaal bedoeld zijn voor 
zorgprofessionals, naar aanleiding van moreel beraad in zorgorganisaties waarin voorbeelden van daar 
besproken casuïstiek worden beschreven die veel overeenkomsten vertonen met casuïstiek die werd 
ingebracht in het Moresprudentieproject (Boer, 2006; VUmc/Cordaan, z.j.).  
323 Dat wil niet zeggen dat deze teams ‘ongeschoold’ moreel beraad deden, maar dat de training daar al 
door iemand anders – vaak een aan de betreffende organisatie verbonden functionaris of soms een 
externe gespreksleider (ethicus of geestelijk verzorger) – gegeven was. 
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was om te onderzoeken of en hoe moreel beraad werkt in verband met ‘co-creatie van 
goede zorg’. De ‘samples’ voor de analyse van moreel beraad verslagen zijn niet 
specifiek geselecteerd. Alle bruikbare verslagen uit het Moresprudentieproject zijn 
geanalyseerd. Hierdoor kwam een grote hoeveelheid data beschikbaar en kunnen 
resultaten uit verschillende soorten organisaties en uit teams met verschillende 
samenstellingen met elkaar worden vergeleken. Ik heb geen onderscheid gemaakt 
tussen uitgebreide en minder uitgebreide verslagen omdat ik tot een zo representatief 
mogelijk beeld wilde komen.  

Uit de 87 geselecteerde moreel beraad verslagen zijn zowel onderdelen gebruikt die 
gaan over de inhoud van de besproken casus als onderdelen die gaan over de 
proceskant van het moreel beraad. Met betrekking tot de inhoud zijn drie onderdelen 
gebruikt: de stap aan het begin van het moreel beraad waarin deelnemers antwoord 
geven op de vraag Waardoor ben je geraakt? en de twee stappen waarin deelnemers 
benoemen wat zij het goede vinden om te doen in de ingebrachte casus (Mogelijkheden 
en Uitvoering). Met betrekking tot het proces zijn de onderdelen gebruikt waarin 
beschreven is hoe de deelnemers achteraf op het moreel beraad terugkijken (Nakaarten 
en Evalueren). Alle tekst is ingevoerd in een softwareprogramma voor kwalitatieve 
data-analyse (MaxQDA). Voor elk onderdeel werd een apart document aangemaakt. 
Bij alle onderdelen is een analysestrategie gevolgd, die gekarakteriseerd kan worden als 
“thematic qualitative text analysis” (Kuckartz, 2014, p. 69) en gericht is op het 
identificeren van thema’s in de data die relevant zijn met betrekking tot het 
beantwoorden van de onderzoeksvragen. Het verzamelen en analyseren van data vindt 
hierbij plaats in een “non-lineair process in which the different phases – or method 
areas – are not strictly separated from eachother” (Kuckartz, 2014, p. 48). Eén van de 
voordelen van deze werkwijze is dat al met de analyse begonnen kan worden voordat 
alle data verzameld zijn; ook biedt het ruimte om gedurende het onderzoeksproces op 
basis van voortschrijdend inzicht de onderzoeksvragen nog aan te scherpen (ibidem).  

Al het in MaxQDA ingevoerde materiaal is gefaseerd van codes voorzien324. In de 
eerste fase zijn alle tekstfragmenten bij het desbetreffende onderdeel gelezen en 
herlezen. Daarbij zocht ik naar termen die regelmatig gebruikt worden en ik vergeleek 
overeenkomsten en verschillen in de teksten. Ik maakte memo’s ter verduidelijking 
van de formulering van codes; daarin stonden overwegingen ten aanzien van de 
interpretatie van begrippen en gedachten over criteria met betrekking tot het 
toepassen van de betreffende code. Deze codes zijn in de volgende fase met elkaar 
vergeleken, geordend en waar mogelijk gecategoriseerd. Ook in deze fase noteerde ik 
mijn gedachten en vragen met betrekking tot de mogelijke betekenis(sen) van 
woorden en zinnen in memo’s en reflecties. Tenslotte zijn, op basis van de 

                                                      
324 Hoewel het coderen en categoriseren van data in kwalitatief onderzoek vaak geassocieerd wordt met 
de methode van de Grounded Theory, zoals ontwikkeld door Glaser en Strauss en later door Strauss en 
Corbin (zie Kuckartz, 2014, p. 61) en ook in mijn coderingsproces de drie fasen die men in de Grounded 
Theory onderscheidt – open coding, axial coding en selective coding ( (Boeije, 2005; Ezzy, 2002, p. 88 e.v.) – 
globaal herkenbaar zijn, was deze methode niet leidend in mijn onderzoek. Ik was niet zozeer gericht op 
het genereren van hypothesen en theorieën vanuit de verzamelde data als wel op het leggen van 
verbindingen tussen de data en op vergelijking van die data met resultaten uit andere onderzoeken. 
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overwegingen zoals verwoord in de memo’s, definitieve codes geselecteerd om focus 
aan te brengen in de analyse en antwoorden te formuleren op de onderzoeksvragen. 
Met het oog op betrouwbaarheid en validiteit heb ik aan het eind van het 
coderingsproces bij meerdere onderdelen een deel van de tekstfragmenten met mijn 
definitieve codes laten (her)coderen door één of meer collega-onderzoekers uit het 
lectoraat325. Daarbij kregen zij de vraag voorgelegd of zij nog andere 
trefwoorden/codes zouden willen voorstellen. Op basis van hun reacties en een 
vergelijking van de gecodeerde fragmenten hebben nog enkele bijstellingen 
plaatsgevonden. Vervolgens is de definitieve codering vastgesteld die als basis diende 
voor de verdere analyse. 

Gedurende het coderingsproces vond “deductive-inductive category construction” 
(Kuckartz, 2014, p. 62) plaats: enerzijds zocht ik naar in het oog springende en 
terugkerende woorden en zinnen in het materiaal, anderzijds ging ik op zoek naar een 
‘emergent fit’ tussen het in de praktijk verzamelde materiaal en bestaande theorieën. 
Want hoewel ik me vanaf het begin realiseerde dat “codes do not emerge from the 
data uninfluenced by preexisting theory” (Ezzy, 2002, p. 93) probeerde ik tegelijkertijd 
ook alert te blijven op andere elementen dan tot nu toe in theorie beschreven zijn. Om 
vergelijkingen te kunnen maken en conclusies te kunnen trekken uit de grote 
hoeveelheid data waarover ik beschikte, heb ik onder andere de keuzen voor 
verschillende handelingsmogelijkheden en bepaalde trefwoorden in tabellen gezet en 
geteld. “Appropriate tabulations”  en “simple counting techniques” zijn volgens 
Silverman “an aid to validity in qualitative research” en “a means to survey the whole 
corpus of data ordinarily lost in intensive, qualitative research” (Silverman, 2006, p. 
299). De resultaten zijn samengevat in twee soorten tabellen:  

 type 1 tabulations als een middel om in het begin een idee te krijgen van de 
verschillen in de data; 

 type 2 tabulations die in een later stadium, wanneer een of ander fenomeen 
geïdentificeerd is, worden gebruikt om de spreiding ervan in kaart te brengen 
en patronen in de data op te sporen. 

In de hierna volgende paragrafen worden de onderzochte onderdelen behandeld. In § 
8.3 kijk ik naar de antwoorden van deelnemers aan het moreel beraad op de vraag 
Waardoor ben je geraakt? In § 8.4 analyseer en vergelijk ik de handelingsalternatieven die 
in het moreel beraad werden genoemd als Mogelijkheden om uit het ingebrachte 
dilemma te komen en in § 8.5 doe ik hetzelfde met de in de verslagen beschreven 
Uitvoering. In deze drie paragrafen staat vooral de inhoud van het moreel beraad 
centraal. Vervolgens ga ik in op de proceskant. In § 8.6 gebruik ik de analyse van het 
onderdeel Nakaarten, onder andere om de vraag te beantwoorden of moreel beraad in 
de praktijk leidt tot ‘co-creatie van goede zorg’. Tenslotte (in § 8.7) sta ik stil bij wat er 
nodig is om een moreel beraad te houden dat zou kunnen leiden tot ‘co-creatie van 
goede zorg’, aan de hand van een analyse van het onderdeel Evalueren.  

                                                      
325 Vier collega’s hebben hieraan meegewerkt. 
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8.3 Wat raakt je? 

8.3.1 Werkwijze 
De vraag ‘waardoor ben je geraakt?’ is de tweede stap in de gespreksmethode van het 
Moresprudentieproject en volgt direct nadat de inbrenger een casus heeft toegelicht. 
Het is de bedoeling dat zowel de inbrenger als de overige deelnemers hier bewust 
stilstaan bij het gevoel of de emotie die het zojuist vertelde verhaal bij hen oproept. 
Het verkennen van emoties is belangrijk in verband met morele oordeelsvorming 
omdat emoties enerzijds het redeneervermogen kunnen beïnvloeden en anderzijds een 
signaalfunctie hebben met betrekking tot waarden en normen die in het geding zijn 
(Keinemans, 2014). Dit onderdeel was in alle 87 verslagen ingevuld. De wijze waarop 
varieerde: van een opsomming van trefwoorden tot een uitgebreide beschrijving van 
wat elke deelnemer raakte in de besproken casus. Bij de analyse van de in MaxQDA 
ingevoerde teksten is vooral gekeken naar de woorden waarmee de deelnemers hun 
emoties en gevoelens uitdrukken; deze zijn zoveel mogelijk letterlijk gevolgd bij het 
coderen. Vervolgens is geteld welke (soorten) emoties vaker en welke minder vaak 
voorkomen. In tweede instantie is geprobeerd een onderscheid aan te brengen tussen 
woorden met een positieve of een negatieve lading. Dit bleek echter een ingewikkelde 
onderneming, vanwege het feit dat woorden betekenis krijgen in een context. Een 
woord als strijdvaardigheid bijvoorbeeld, dat gelabeld is als ‘kracht’, zou positief 
kunnen worden geïnterpreteerd, maar beschouwd in de context van het betreffende 
tekstfragment heeft het een negatieve lading: “Visie van de ouders op de samenleving, 
de strijdvaardigheid van de ouders. Het grenzeloze van de ouders. Kluwen gezin.” 
(P6326). Aangezien in het merendeel van de verslagen dit onderdeel slechts bestond uit 
een opsomming van woorden zonder nadere toelichting, was het dus niet goed 
mogelijk om een strikt onderscheid tussen positief en negatief geladen woorden te 
maken. Zelfs wanneer de woorden worden gelezen in relatie tot de casus (die bij de 
eerste stap is beschreven), zou de duiding toch enkel en alleen op de interpretatie van 
de onderzoeker(s)327 gebaseerd zijn en dus niet geheel betrouwbaar. Daarom zijn 
alleen de woorden geteld en is vervolgens gezocht naar een antwoord op de vraag wat 
het (beschouwd vanuit het perspectief van ‘co-creatie van goede zorg’) zou kunnen 
betekenen dat bepaalde woorden vaak worden genoemd in het moreel beraad (voor 
een meer gedetailleerde verantwoording van de tijdens het analyseproces gemaakte 
keuzen zie bijlage 4). 

8.3.2 Resultaten 
Analyse van de tekstfragmenten bij dit onderdeel leidde tot een lijst van 70 woorden. 

                                                      
326 De aanduiding tussen haakjes verwijst naar de herkomst van het citaat (de letter staat voor een 
organisatie, het cijfer voor de regel waar het betreffende citaat in de in MaxQDA ingevoerde 
tekstfragmenten te vinden is). 
327 Tijdens het analyseproces vonden periodiek besprekingen van verslagen met de drie collega-
onderzoekers in de onderzoeksgroep van het Moresprudentieproject plaats. Daarbij kwam ook regelmatig 
de mogelijke betekenis van woorden met een gevoelslading ter sprake. 
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Meest 
genoemd  

Vaak genoemd Meermalen 
genoemd 

1x genoemd 

Machteloosheid 
(31x) 
Boosheid (27x) 
Medelijden 
en/of 
Mededogen 
(27x) 
Onmacht (26x) 
 

Angst, zorg (17x) 
Verantwoordelijk-
heidsgevoel (16x) 
Irritatie (15x) 
Eenzaamheid 
(14x) 
Kinderen (14x) 
Frustratie (11x) 
Druk (11x) 
Verdriet (10x) 
 

Onzekerheid (8x) 
Onveiligheid (8x) 
Verbazing (8x) 
Begrip (7x) 
Twijfel (7x) 
Schuldig (6x) 
Triest (6x) 
Verontwaardiging (6x) 
Kracht (5x) 
Moedeloosheid (5x) 
Onrechtvaardigheid 
(5x) 
Sympathie (5x) 
Onbegrip (4x) 
Radeloosheid (4x) 
Uitzichtloosheid (4x) 
Bewondering (3x) 
Last (3x) 
Onduidelijkheid (3x) 
Onrust (3x)  
Opluchting (3x) 
Schaamte (3x) 
Verscheurdheid (3x) 
Wanhoop (3x) 
Weerstand (3x) 
Benauwdheid (2x) 
Enthousiasme (2x) 
Ergernis (2x) 
Geschoktheid (2x) 
Perspectiefloosheid (2x) 
Respect (2x) 
Teleurstelling (2x) 
Zwaarte (2x) 

Acceptatie 
Achterdocht 
Doorzettingsvermogen 
Egoïsme 
Ertoe doen  
Gemiste kans  
Gewetensnood 
Heftig 
Herkenning 
Hoop 
Ingewikkeld 
Kippenvel 
Maatschappelijke 
 teloorgang 
Oneerlijkheid 
Ongeduld 
Ontevredenheid  
Opstandigheid  
Schrijnend 
Somber 
Spanning 
Unheimisch gevoel 
Vermoeiend 
Vernedering 
Vrijblijvendheid  
Wantrouwen 
Zinloosheid  
 

Tabel 2 Waardoor ben je geraakt?  

In de tabel zijn de woorden gerangschikt naar het aantal keren dat ze voorkomen in 
het totaal van alle tekstfragmenten. De meeste woorden drukken emoties en gevoelens 
uit, waaronder waarden en normen kunnen liggen; soms zijn het expliciet benoemde 
waarden. Het woord ‘kinderen’ valt in dit rijtje enigszins uit de toon: het is geen 
emotie of gevoel, noch een waarde. Maar omdat dit woord in meerdere verslagen 
voorkomt in combinatie met woorden als ‘onmacht’, ‘onveiligheid’, ‘machteloosheid’, 
‘angst’, ‘zorg’ of ‘druk’, krijgt het wel een emotionele/morele lading.     

Wat erg dat die kinderen hier, zonder keus, in betrokken worden (M57) 

Verontwaardiging over houding vader. Hij kiest niet voor de veiligheid van zijn 
kinderen. (E28) 
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Bij het coderen zijn de woorden medelijden, mededogen en medeleven samen geteld 
omdat de inhoudelijke strekking vaak overeenkomt: soms staan hierbij ook woorden 
als ‘zielig’, ‘triest’, of ‘tragisch’.   

Heeft medelijden met mevrouw, weet waar ze vandaan komt om hoe moeilijk ze 
een dergelijke situatie en het maken van keuzen vindt. (M29) 

De vernedering/positie van deze vrouw roept medelijden en boosheid op. (E22) 

Onder de code ‘druk’ zijn ook zinsnedes opgenomen waarin het woord ‘knel’ of 
‘beknelling’ wordt gebruikt: 

Het gevoel alleen aan het ploeteren te zijn, de grenzen zijn onduidelijk en het is 
een knellende situatie (M7) 

Er gebeurde veel in mijn lijf. Met mijn geweten kom in ik de knel. Ik ben tegen 
abortus, dit wil ik niet. Ik dacht ook, ik werk hier, ik moet professioneel zijn. 
(D1) 

Onder de code ‘schuldig’ vallen opmerkingen waarin wordt gerefereerd aan een 
schuldgevoel: 

Ongemak te hebben verzwegen voor meisje wat werkelijke reden is (L52) 

… gevoel betrapt te worden, ik heb iets gedaan wat niet mag (C1) 

Onder ‘verantwoordelijkheidsgevoel’ staan soms opmerkingen waarvan de strekking is 
dat de veiligheid van een cliënt (of iemand in diens omgeving) in het geding is. 

… behoefte om de vrouw te beschermen, (G5) 

Ik voel dat er iemand moet zijn die voor het kind moet opkomen. (K1) 

En ‘verbazing’ heeft soms de bijklank van verbijstering of ongeloof: 

Ongelofelijk dat de kinderen hier allemaal getuigen van moeten zijn, wat een 
onmachtige situatie (M51) 

Mevr. wordt mishandeld, verwaarloosd, bedrogen, draagt alleen de zorg voor het 
kind en toch beëindigt zij niet de relatie met haar vriend. (F18) 

8.3.3 Beschouwing: geraaktheid en ‘co-creatie van goede zorg’ 
Het is “essentieel voor ethische reflectie dat ook de aanwezige emoties rationeel 
worden getoetst” (Dupuis, 1987, p. 15), omdat deze onbewust het handelen en de 
morele oordeelsvorming van mensen beïnvloeden. Kleinlugtenbelt, Molewijk en 
Widdershoven (2014) betogen dat emoties een belangrijke rol kunnen spelen in 
moreel beraad vanwege het feit dat ze “een primaire toegang [bieden] tot onze morele 
ervaring” (Kleinlugtenbelt, Molewijk, & Widdershoven, 2014, p. 187; zie ook 
Molewijk, Kleinlugtenbelt, & Widdershoven, 2011). Daarom helpen ze bij het zien van 
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de morele dimensie van een casus en maken ze het makkelijker voor deelnemers om 
waarden en normen op het spoor te komen en om een morele vraag te formuleren. 
Kessels stelde ook, op basis van zijn ervaringen met socratische gesprekken in 
organisaties: “Pas als je getroffen wordt, geraakt door iets of iemand, aangesproken in 
een andere laag dan die van je denkroutines, kun je uit je bekende, vertrouwde beelden 
stappen. Het is die geraaktheid die je de ogen opent” (Kessels, 2006, p. 13). 
Kleinlugtenbelt, Molewijk en Widdershoven baseren zich op de omschrijving van 
emoties zoals gegeven door Aristoteles: “gewaarwordingen die gepaard gaan met 
genot of pijn”328. Tijdens moreel beraad kunnen mensen leren om zulke 
gewaarwordingen te verbinden met de gedachten die ermee gepaard gaan en deze 
kritisch te bevragen. Op deze manier worden zij zich bewust wat het ervaren van een 
emotie (wat op zich een ‘natuurlijke’ ervaring is omdat het iemand ‘overkomt’) 
betekent in de context en kunnen zij onderzoeken welke houding gepast is om er op 
een verstandige manier mee om te gaan. Zo kunnen emoties worden beschouwd als 
“waardevolle en veelal betrouwbare bronnen van kennis over de situatie en over 
jezelf” (Kleinlugtenbelt et al., 2014, p. 190). Deze gedachten over hoe het ‘natuurlijke’ 
ervaren van emoties verbonden is met kennis over jezelf en over hoe belangrijk het is 
om er kritisch naar te kijken, vertonen overeenkomsten met wat Ricœur schrijft over 
het zelf dat wordt geraakt door (en ingaat op het appèl van) de ander en daardoor 
zichzelf aanmaant tot verantwoordelijkheid. Het doet ook denken aan zijn idee van de 
zeef van de moraal, die nodig is om de ethische gerichtheid te ‘toetsen’. Het herinnert 
ook aan Tronto’s pleidooi voor een ‘third place’ waar zorggevers met elkaar stil 
kunnen staan bij wat het werk met hen doet. En het sluit aan bij het denken over 
modus-drie kennis als een vorm van kennis die kan bijdragen aan verbetering van 
praktijken omdat naast feiten ook waarden serieus worden genomen. Aandacht voor 
emoties en gevoelens in moreel beraad is dus belangrijk. In een nadere beschouwing 
van een aantal veelgenoemde woorden waarin emoties en gevoelens worden 
uitgedrukt, breng ik dit in verband met ‘co-creatie van goede zorg’. 

Machteloosheid en onmacht 
Wanneer we tabel 2 bekijken, valt in de eerste plaats op dat het meestgenoemde 
antwoord op de vraag ‘waardoor ben je geraakt?’ de elementen machteloosheid en 
onmacht bevat. Dit is niet toevallig, want als mensen zouden weten (c.q. zouden 
kunnen doen) waartoe zij ‘bij machte’ waren, was een situatie waarschijnlijk ook geen 
dilemma voor ze. De ervaring van machteloosheid of onmacht kan, op basis van het 
in deel I ontwikkelde theoretisch kader, in verband met morele dilemma’s op 
verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Het zou iets kunnen zeggen over de 
machtverschillen die, zoals we bij Tronto en Ricœur zagen, altijd aan de orde zijn bij 
zorg. Zowel in de relatie tussen zorggever en zorgontvanger (c.q. tussen degene die 
handelt en degene die dat handelen ondergaat) als in de bredere organisatorische en 
maatschappelijke context waar zorg en zorgverantwoordelijkheden worden verdeeld. 
Wanneer hulpverleners een gevoel van machteloosheid of onmacht ervaren, zoals 
blijkbaar het geval is bij veel deelnemers aan het moreel beraad waarvan ik de 

                                                      
328 Zie Kleinlugtenbelt, Molewijk en Widdershoven (2014, p. 188); zij verwijzen hier naar Aristoteles’ 
Ethica (in de vertaling uit 1999, p. 62). 
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verslagen heb geanalyseerd, zou dat kunnen komen doordat zij zichzelf niet als actor 
(kunnen) beschouwen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Misschien weten ze 
niet wat ze in de specifieke situatie zouden kunnen of mogen doen; dan is het een 
gebrek aan kennis. Misschien weten ze het wel, maar kunnen ze het niet; dan is het 
een gebrek aan vaardigheden. Of ze zien zichzelf als iemand zonder 
handelingsmogelijkheden (omdat ze denken dat ze iets niet kunnen of mogen doen); 
dan is er gebrek aan duidelijkheid over de verdeling van bevoegdheden en/of 
(zorg)verantwoordelijkheden. Of, om de woorden van Wierdsma te gebruiken: er is in 
de organisatorische context geen ruimte voor variëteit en diversiteit. Hier wordt de 
politieke dimensie van machteloosheid of onmacht zichtbaar. Maar het gevoel van 
machteloosheid of onmacht kan ook een existentiële dimensie hebben. Bij Ricœur 
zagen we dat het onmogelijk is om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen 
handelen wanneer iemand niet zeker is van de eigen persoonlijke en/of professionele 
identiteit. Mensen moeten weten wie ze zelf zijn – als mens en als beroepsbeoefenaar 
– om hun positie te kunnen bepalen in de organisatorische en maatschappelijke 
context. In dit verband is het wellicht niet toevallig dat ook het woord 
‘verantwoordelijkheidsgevoel’ vaak voorkomt: hulpverleners beschouwen zichzelf als 
mensen die een deskundig antwoord moeten geven, niet alleen wanneer een ander een 
beroep op hen doet, maar ook wanneer zij zelf ergens een zorgbehoefte signaleren. 
Dit sluit aan bij het belang van integratie van de fasen van zorg en de daarmee 
verbonden ethische kwaliteiten zoals beschreven door Tronto. Wanneer hulpverleners 
machteloosheid of onmacht ervaren, komt ‘co-creatie van goede zorg’ niet tot stand. 
Moreel beraad kan fungeren als een plek waar zij met elkaar kunnen werken aan het 
opheffen van gevoelens van machteloosheid en onmacht.  

Boosheid en frustratie 
In de tweede plaats zien we in de tabel dat de woorden boosheid, irritatie en frustratie 
vaak worden genoemd. Deze woorden hangen met elkaar samen omdat ze duidelijk 
maken dat iemand vindt dat niet datgene gebeurt wat zij zelf ziet als het goede om te 
doen. Het herinnert aan de conflicten die volgens Tronto vaak samenhangen met (het 
geven en de verdeling van) zorg en aan de plek der moeite waar betrokken actoren 
met elkaar moeten onderhandelen om tot afstemming te komen. Vanuit het 
perspectief van Ricœur zou gesteld kunnen worden dat ook zulke negatieve gevoelens 
in de (hulpverlenings- of werk)relatie aantonen hoe het zelf wordt geraakt door de 
ander. Door deze gevoelens te benoemen en kritisch te beschouwen in het moreel 
beraad, kan worden onderzocht hoe er op een goede manier kan worden omgegaan 
met de conflicten. Zo kan de afstemming plaatsvinden die nodig is voor ‘co-creatie 
van goede zorg’. 

Medelijden en medeleven 
In de derde plaats is het feit dat woorden als medelijden/mededogen/medeleven vaak 
worden genoemd relevant vanuit het perspectief van ‘co-creatie van goede zorg’. 
Hieruit blijkt namelijk dat het zelf (degene die de casus inbrengt, of de andere 
deelnemers die geraakt zijn door het verhaal van de inbrenger) zich verplaatst in de 
ander. Dit doet denken aan noties als wederkerigheid, omkeerbaarheid en 
overeenkomstigheid uit het denken van Ricœur. Wie het leed (of het leven) van de 
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ander ziet, diens verhaal hoort en zich voorstelt dat zij dat leed (of dat leven) zelf 
meemaakt, verandert daar zelf ook door. Volgens Ricœur draagt het geraakt-zijn door 
de ander bij aan ontwikkeling van de identiteit van het zelf. De geraaktheid in het 
moreel beraad draagt dan naar verwachting zowel bij aan ontwikkeling van de 
persoonlijke als aan ontwikkeling van de professionele identiteit van de deelnemers. 
Dit is relevant voor ‘co-creatie van goede zorg’ omdat het maakt dat hulpverleners 
beter in staat zullen zijn om positie te kiezen en verantwoordelijkheid te nemen. 
Vanuit het perspectief van de theorie van Tronto is de geraaktheid in termen van 
medelijden en medeleven relevant omdat het naar verwachting bijdraagt aan 
betrokkenheid en (daardoor) aan betere afstemming tussen zorggever en 
zorgontvanger. Hoewel Tronto benadrukt dat het vrijwel onmogelijk is te verwachten 
dat iemand zich geheel kan verplaatsen in een ander, omdat alle mensen verschillend 
zijn, zou het ervaren van medelijden er wel toe kunnen leiden dat iemand de 
verantwoordelijkheid op zich neemt om iets aan het leed van een ander te doen. Ook 
zou deelname aan moreel beraad bij kunnen dragen aan het verminderen van 
‘privileged irresponsibility’, omdat men de ogen (en oren) niet kan sluiten voor het 
verhaal van (en over) andere mensen. 

Positieve energie 
In de vierde plaats blijkt bij nauwkeurige lezing van de tabel dat (ondanks de 
kantteking over de onmogelijkheid om een duidelijk onderscheid aan te brengen 
tussen positief en negatief te duiden woorden) het merendeel van de genoemde 
woorden toch een associatie oproept met moeilijke, zware en soms nauwelijks uit te 
houden situaties: moreel beraad gaat over de “trage vragen” (Kunneman, 2005). Toch 
is het belangrijk om hier op te merken dat mensen tijdens een moreel beraad ook in 
positieve zin geraakt kunnen worden door elementen uit een casusbeschrijving waarin 
iemand een moreel dilemma ervaart. Dit blijkt uit woorden zoals enthousiasme, 
bewondering, respect en hoop; ze verwijzen naar het feit dat moreel beraad ook een 
energiebron kan zijn, die verbondenheid tussen mensen tot stand brengt en (zo) bij 
kan dragen aan ‘co-creatie van goede zorg’. 

8.3.4 Conclusie 
Uit de analyse van de tekstfragmenten onder het kopje Waardoor ben je geraakt? blijkt 
dat het luisteren naar het verhaal over een lastige praktijksituatie heel veel 
verschillende emoties en gevoelens oproept. Veel van deze emoties en gevoelens 
kunnen worden verbonden met waarden. Het expliciteren ervan helpt om de ethische 
gerichtheid op het spoor te komen, die nodig is voor morele oordeelsvorming in een 
concrete situatie. In feite hebben daarom alle vormen van geraaktheid – of ze nu in 
negatieve zin worden geduid (bijvoorbeeld eenzaamheid, verdriet, radeloosheid, 
zinloosheid) of in positieve zin (bijvoorbeeld bewondering of doorzettingsvermogen) 
– betekenis in verband met ‘co-creatie van goede zorg’. Want het geraakt-zijn door de 
ander leidt tot ontwikkeling van persoonlijke en professionele identiteit en versterkt 
(dus) het vermogen om tegen een ander te zeggen: ‘hier sta ik’. Doordat mensen zich 
door elkaar laten raken in de (hulpverlenings- en/of samenwerkings)relatie komen zij 
in beweging. Daarom kan geraaktheid worden beschouwd als een bron voor ‘co-
creatie van goede zorg’. 
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8.4 Mogelijkheden: welke alternatieven ziet men tijdens moreel 
beraad? 

8.4.1 Werkwijze 
Het antwoord op de vraag Wat zijn de mogelijkheden? is in alle 87 verslagen ingevuld. Bij 
deze vraag was het de bedoeling dat men niet alleen op zou schrijven welke 
handelingsmogelijkheden en alternatieven er zijn om uit het ingebrachte dilemma te 
komen, maar ook welke keuze er uiteindelijk gemaakt is (onderbouwd met 
argumenten). Dit laatste is echter niet altijd gebeurd: de gemaakte keuze is in slechts 
52 verslagen expliciet benoemd. De andere 35 verslagen geven dus alleen een idee van 
wat er gedaan zou kunnen worden. Deels is dit te verklaren doordat het moreel beraad 
vaak beschouwd wordt als toetsing van een reeds afgesloten casus. Concreet handelen 
is dan niet meer aan de orde omdat er in het verleden al een keuze gemaakt is. Deels is 
het ook te verklaren op grond van het feit dat een aantal van de verslagen waarin geen 
expliciete keuze is gemaakt afkomstig is van studiedagen of symposia. Omdat het 
moreel beraad daar meer bedoeld was als gezamenlijke reflectie-oefening (in een 
speciaal voor die gelegenheid samengestelde groep), werd er geen keuze gemaakt voor 
een concrete handelwijze als vervolg op de casusbespreking. 

De wijze waarop de mogelijkheden zijn opgeschreven verschilt nogal per verslag. De 
lengte varieert van 6 pagina’s met regelafstand 1 tot een half A4-tje waar slechts een 
paar trefwoorden op vermeld zijn. In sommige fragmenten staat per deelnemer 
beschreven wat hij of zij een goede optie vindt en in andere alleen de optie waarover 
consensus bereikt is. Daarom is het materiaal qua inhoud niet goed vergelijkbaar. Het 
was bij de analyse van dit onderdeel echter niet zozeer de bedoeling om in te gaan op 
de specifieke inhoud van elke afzonderlijke casus, als wel om de mogelijke uitwegen 
uit een moreel dilemma in meer algemene termen te vatten en zo te inventariseren wat 
de professionals die deelnamen aan moreel beraad beschouwen als goede zorg329. Het 
vermoeden was, dat op deze manier een beeld zou kunnen ontstaan van verschillende 
vormen waarop ‘co-creatie van goede zorg’ in de praktijk van de zorg en het sociaal 
werk gestalte kan krijgen. 

Bij de analyse van dit materiaal heb ik naast de in MaxQDA geïmporteerde 
fragmenten steeds ook de volledige casusbeschrijving in de uitgeprinte versies van de 
moreel beraad verslagen gelezen. Dit hielp om de inhoud van de tekstfragmenten 
beter te kunnen plaatsen (want voor een goed begrip van wat men bedoelt met 
mogelijkheden om uit een dilemma te komen is het noodzakelijk te weten wat de 
probleemsituatie behelst). Evenals bij de analyse van de andere onderdelen uit de 
verslagen formuleerde ik tijdens het lezen en herlezen trefwoorden waarmee 
gelijksoortige passages konden worden gecodeerd. Daarbij probeerde ik vooral 
onderscheid te maken tussen verschillende soorten handelingsmogelijkheden. Twee 
collega’s uit het lectoraat hebben, ter controle van de betrouwbaarheid van mijn 
codering, een aantal tekstfragmenten met mijn codes gecodeerd. Naar aanleiding van 

                                                      
329 In het boek Moresprudentie in de praktijk (Kanne & Grootoonk (red.), 2014) wordt wel uitgebreid 
ingegaan op de inhoud van de in de verslagen beschreven casuïstiek. 
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de vergelijking van hun en mijn werk, de aanvullingen die zij voorstelden en het 
gesprek dat daarover plaatsvond, ben ik gekomen tot onderstaande resultaten. Voor 
een uitgebreide beschrijving van het analyseproces zie bijlage 4. 

8.4.2 Resultaten 
Uit de indeling in categorieën die tijdens het coderen gaandeweg ontstond blijkt dat er, 
los van de inhoud en de context van een casus, globaal vier manieren zijn waarop 
zorgverleners uit een moreel dilemma denken te kunnen komen:  

 iets doen met de cliënt en/of vertegenwoordigers uit diens netwerk (172 x 
genoemd); 

 iets doen met anderen uit de eigen organisatie (46 x genoemd); 

 iets doen met andere organisaties of instanties (97 x genoemd); 

 iets doen voor de cliënt (121 x genoemd). 

Wat ‘iets doen’ in een casus inhoudt, wordt nader geconcretiseerd in de trefwoorden, 
die gebruikt zijn als codes bij de analyse van het materiaal. In onderstaande tabel 
wordt zichtbaar wat men per categorie zoal aan mogelijkheden noemt en hoe vaak 
deze mogelijkheden voorkomen in de verslagen.  

Met en/of voor wie Soort 
handelingsmogelijkheid 

Totaal x keer 
genoemd 

Genoemd in x 
verslagen 

MET CLIËNT EN/OF DIENS 
NETWERK 

Context betrekken 64 38 

 Bespreken 44 29 

 Initiatief - 
verantwoordelijkheid 

32 24 

 Mee bewegen 21 12 

 In eigen kracht zetten 5 5 

 Contact houden 3 3 

 Samen in kaart brengen 3 3 
MET ANDEREN UIT EIGEN 
ORGANISATIE 

Bespreken - delen 28 21 

 Ondersteuning 18 16 
MET ANDERE 
ORGANISATIES/INSTANTIES 

Bespreken - delen 93 46 

 Opkomen voor cliënt 4 4 
VOOR CLIËNT EN/OF DIENS 
NETWERK 

Duidelijkheid geven 27 24 

 Informatie  verzamelen 21 17 

 Stoppen  19 16 

 Dwang   17 14 

 Iets regelen-doen 16 13 

 Melden  10 8 

 Zorg voor kinderen  7 6 

 Registreren of rapporteren 4 4 

Tabel 3 Mogelijkheden per categorie geteld 
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Iets doen met de cliënt en/of vertegenwoordigers uit diens netwerk 
Verreweg de meeste mogelijkheden die men noemt in de verslagen, als uitweg uit het 
ingebrachte dilemma, vallen onder de categorie ‘iets doen met de cliënt en/of met 
vertegenwoordigers uit diens netwerk’. Onder deze categorie zijn diverse soorten 
handelingsalternatieven te onderscheiden.  

Context betrekken 
Er zijn veel tekstfragmenten waarin expliciet staat dat één of meerdere personen uit de 
omgeving van de cliënt betrokken dienen te worden om tot een oplossing te komen 
(dit kunnen familieleden zijn maar ook bijvoorbeeld buren). Dit is wel een 
handelingsalternatief dat nieuwe morele dilemma’s met zich mee kan brengen, zo 
blijkt uit een aantal verslagen. Het kan bijvoorbeeld juridisch ingewikkeld liggen 
wanneer het een goed idee lijkt om ouders te betrekken wanneer een meerderjarige 
cliënt dit niet wil. 

Moeder op de hoogte stellen van de diefstal. (H3) 

Het betrekken van de context van cliënten is vooral in de jeugdzorg, rondom de 
problematiek van vechtscheidingen, een veelgenoemde mogelijkheid om uit een 
dilemma te komen. 

Tijd steken in gesprekken met ouders apart om uiteindelijk samen. “ik ben er 
niet op uit om jou boos te maken maar vindt het belangrijk voor de kinderen 
dat jullie samen met school kunnen praten”. (E54-55) 

Gezinsvoogd gaat nadenken over een netwerkonderzoek en daarmee kijken of 
de deur naar grootouders misschien toch perspectief biedt. (L28) 

Ook in situaties waarin cliënten (tijdelijk of permanent, door een psychische of 
verstandelijke beperking of anderszins) niet in staat zijn om zelf verantwoordelijkheid 
te nemen voor bepaalde zaken, wordt het betrekken van de context gezien als een 
mogelijke oplossing. 

Netwerk vangt kids op. (G6) 

Overige familieleden betrekken en kijken of zij broer tijdelijk op kunnen 
vangen (M18) 

Buurt lijkt niet positief te staan richting mevrouw:  “mens spoort niet”.  Maar 
mogelijk toch nog onderzoeken wat zij kunnen betekenen. (P37) 

Bespreken 
Onder de code Bespreken staan opmerkingen die impliceren dat een uitweg uit het 
dilemma zou kunnen worden gevonden wanneer men bepaalde aspecten van de 
problematiek met de cliënt (of zijn/haar netwerk) ter sprake brengt.  

Aanvankelijk kwamen we steeds uit bij: de hulpverlener moet stoppen en dat 
betekent dat de schuldregeling dan niet doorgaat. Uiteindelijk kwamen we er bij 
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uit dat de situatie in ieder geval besproken moet worden met mevrouw, 
verantwoordelijkheden moeten worden benoemd. Ook de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid mag daarbij worden benoemd. Daarbij is ook naar voren 
gekomen dat mevrouw het vertelt en dat dat mogelijk ook iets zegt over het 
probleem dat zij er mee heeft en de hulp die zij daarbij zou willen. (X1) 

… contact met haar opnemen voor haar kant van het verhaal. (E41) 

Naast schuldhulpverlening wil zij [maatschappelijk werker] ook met cliënte 
onderzoeken hoe haar leven was vóór zij deze man ontmoette … en hoe het 
komt dat zij de verkeerde keuzen  heeft gemaakt. Ook wil zij aandacht 
besteden aan het huidige contact met de man, hoe de relatie met hem de 
afgelopen jaren was en hoe alles zo ver heeft kunnen komen. (F26-28) 

Vragen aan mw. waar ze bang voor is, als er meer hulp ingeschakeld wordt 
(P29) 

Vaak wordt expliciet benoemd dat het goed zou zijn om te vertellen hoe je als 
hulpverlener naar de situatie kijkt en wat het met jou als hulpverlener doet.  

Het gesprek met de cliënt kan ook op metaniveau. Over de manier waarop 
coach en cliënt met elkaar praten en wat het hen over en weer doet. (A16) 

De situatie bespreken met de cliënt, eerlijk vertellen wat er is gebeurd. (C1) 

Schetsen van je eigen dilemma (van de hulpverlener) aan de cliënt. (E11) 

Evalueer met de cliënt en benoem je eigen spagaat (M1) 

Samen in kaart brengen 
In een aantal opmerkingen wordt specifiek gesteld dat het dilemma misschien opgelost 
kan worden wanneer de hulpverlener samen met de cliënt de relevante aspecten van 
een probleemsituatie op een rij zet. 

… met de cliënt benoemen van het proces tot heden en de huidige situatie met 
behulp van een groot papier en stiften (mindmapping). (A1) 

Op papier zetten, samen met hem, wat wel en niet leuk is aan de relatie. (H1) 

Laat de cliënt opschrijven welke keus ze maakt en welke consequenties deze 
heeft, samen er over denken. (M3) 

Initiatief – verantwoordelijkheid 
In veel tekstfragmenten wordt gerefereerd aan de eigen verantwoordelijkheid van 
cliënten, of aan de mogelijkheid dat cliënten ook zelf initiatieven (zouden kunnen) 
nemen.  

… hopen dat cliënt de coach zelf belt. (A10) 
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Verantwoordelijkheid bij vader gelegd. (E32) 

De gezinsvoogd hoeft niet te beslissen; dat moet de moeder doen. (J2) 

Volgens adviescentrum huiselijk geweld kan mevr. aangifte doen van 
mishandeling en via het opvanghuis een eigen verblijfsvergunning aanvragen, dan 
kan ze in Nederland blijven. (F36) 

Hoewel uit de context kan blijken dat zelf verantwoordelijkheid nemen niet altijd is 
wat de cliënt zelf wil, biedt het mogelijk wel de uitweg uit een moreel dilemma. En 
hulpverleners kunnen hierbij ondersteuning bieden. 

Leg de vraag bij hem terug. En vraag: “hoe zie je deze situatie zelf?”. Cliënt 
heeft normaal IQ. (H1) 

De zwangere vrouw zoveel mogelijk tijd en rust geven om weloverwogen een 
keuze te maken. (D4) 

De cliënt keuzen laten maken in welke spullen weg mogen en welke niet. 
(H31) 

Mee bewegen 
Vaak gaat het in dit soort situaties over vormen van ondersteuning waarbij de 
hulpverlener geen confrontatie aangaat maar als het ware naast de cliënt gaat staan, of 
achter de cliënt blijft staan.  

Maar als mevr. of één van de kinderen aangifte wil doen, kan het 
maatschappelijk werk hierbij hulp bieden. (F2) 

In de manier waarop ondersteuning in de zin van ‘mee-bewegen’ vorm krijgt zijn 
elementen uit de presentie-benadering (waarmee in een aantal van de participerende 
organisaties wordt gewerkt) herkenbaar. Het gaat dan niet zozeer om specifieke 
interventies, maar vooral om aanwezig zijn in de nabijheid van de cliënt. 

Maatschappelijk werker is altijd weer contact blijven zoeken, even langsfietsen, 
even haar gezicht laten zien, naar de baby komen kijken enz, en dan ontstond 
er soms spontaan een inzichtgevend gesprek. “Er zijn” voor de cliënte was in dit 
geval dus erg belangrijk. De maatschappelijk werker heeft na confrontaties met 
de cliënte, waardoor zij boos werd, haar steeds gezegd dat welke keuze zij ook 
zou maken, zij achter haar zou blijven staan, haar zou blijven steunen. Ze 
heeft de cliënte het gevoel gegeven haar serieus te nemen. (F18-19) 

Dit betekent soms ook, zo blijkt uit enkele verslagen, dat je je als hulpverlener aan 
moet passen.  

Begeleiding heroverweegt de situatie. Cliënt komt zelfstandig naar voor haar 
nieuwe ziekenhuis. Begeleider treft haar daar en gaat mee naar de onderzoeken. 
Er wordt geschoven met andere afspraak van begeleider. (H25-26) 
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Het oude begeleidingsplan verscheuren. Resetten; een tijdje niet werken met 
doelen en kijken wat er boven komt drijven aan daadwerkelijke hulpvraag 
(M36-37) 

In eigen kracht zetten  
Het Mee bewegen van een hulpverlener wordt soms bewust ingezet als een manier om 
de cliënt te ondersteunen bij het gebruiken van eigen mogelijkheden. Dit refereert aan 
de Eigen Kracht-methodiek die tegenwoordig in veel organisaties wordt gebruikt en 
waar hulpverleners in hun opleiding mee kennismaken.  

Hand in had begeleiding, haal de cliënt op, neem haar mee, geef haar op deze 
manier inzicht (M4) 

… appelleer aan eigen kracht. (P20) 

Contact houden 
En soms wordt het stoppen van de ondersteuning gezien als een goede mogelijkheid 
om uit een dilemma te komen. Maar dat betekent dan niet dat de cliënt geheel wordt 
losgelaten. 

Wel contact houden maar verder niets doen. (I9) 

 

Iets doen met collega’s uit de eigen organisatie  
Het minst vaak werden handelingsalternatieven genoemd waarbij men iets zou willen 
doen samen met anderen uit de eigen organisatie, om uit een moreel dilemma te 
komen. 

Bespreken of delen 
In de eerste plaats kan ‘iets doen met collega’s uit de eigen organisatie’ bestaan uit het 
Bespreken of delen van het ethische probleem. Om adviezen te vragen “Zorg dat je een 
veilige groep om je heen krijgt, waarmee je kunt sparren” (A18); om de last samen te 
dragen “Het gevoel delen” (E5); of om “stoom af te blazen” (F11). Bespreken is 
belangrijk om collega’s en andere betrokkenen binnen de organisatie op de hoogte te 
brengen van een situatie rondom een cliënt, “zodat die weten wat er speelt” (C4).  

Met opvangafdeling waar de cliënt eerst zat en gedragsdeskundige om tafel gaan 
zitten. Binnen de stichting moeten we van elkaar weten wat we doen. (N7-8) 

Het dilemma met iedereen heel breed delen. Met gedragswetenschapper, 
teammanager, collega’s. (D1) 

Het delen van een probleem is ook nodig om samen af te stemmen over het behandel- 
of ondersteuningsbeleid. 

Opnieuw met elkaar om de tafel te gaan met mede begeleider over afspraken met 
betrekking tot grenzen stellen of blijven. (H38) 
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Uit sommige opmerkingen ten aanzien van het bespreken van problemen binnen de 
eigen organisatie spreekt het besef van organisatieverantwoordelijkheid. 

Aankaarten van de dingen in het beleid die niet kloppen. (N1) 

Ondersteuning 
Een tweede soort handelingsalternatief is het zoeken van concrete vormen van 
ondersteuning (zoals advies, of een specifieke behandelingsmethode) bij andere 
mensen die in de eigen organisatie met het ingebrachte probleem (of met soortgelijke 
problemen) te maken hebben. Vaker dan bij Bespreken of delen, waar het vooral gaat 
over collega-zorgverleners, gaat het bij Ondersteuning ook over het betrekken van het 
management, of gedragsdeskundigen, beleidsmedewerkers of andere 
staffunctionarissen bij een probleem.  

Kijk of er Systeemtherapie ingezet kan worden. (E34) 

Gedragdeskundige om advies vragen: M.b.t. omgang : IQ. Wat kan hij en wat 
kan hij aan. (H35-36) 

… maar dan moet het management op de hoogte zijn en erachter staan i.v.m. 
mogelijke juridische c.q. tuchtrechtelijke gevolgen. (I6) 

Een voorstel is om een psycholoog van de preventie die er speciaal voor 
mantelzorgers is in te schakelen. (I30)  

 

Iets doen met (vertegenwoordigers uit) andere organisaties of instanties 

Bespreken of delen 
In veel verslagen staat dat het goed zou zijn om het probleem dat in de ingebrachte 
casus aan de orde is te bespreken of te delen met (collega’s of vertegenwoordigers 
van) andere organisaties of instanties. Veel cliënten in de jeugdzorg en de ambulante 
ondersteuning zijn vanwege hun problematiek bij meerdere (soorten) organisaties in 
beeld. Overal is weer andere informatie – behandelinhoudelijke of 
achtergrondinformatie – over een cliënt(systeem) beschikbaar. Uitwisseling daarvan 
kan helpen om te bepalen wat het goede is om te doen. Bijvoorbeeld wanneer ouders 
zelf geen informatie willen geven, terwijl er wel zorgen zijn over hun kinderen. 

Bij weigering kan contact met medewerkers van school opgenomen worden om te 
oriënteren op hoe het met het oudste kind is. Het zelfde geldt ten aanzien van 
het jongste kind via het consultatiebureau. (E44) 

Veel overleggen met andere instanties, zoals AMK en/of Jeugdzorg. (E20) 

In elke organisatie beschikt men over andere deskundigheden en 
ondersteuningsmogelijkheden. Per casus kan iets anders nodig zijn om een 
cliënt(systeem) verder te helpen.  
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…aanvragen stichting leergeld, aanvragen voedingsbank, aanvragen gezinscoach 
via CJG (L49-51) 

Vrijwilliger/maatje inzetten / Sociale netwerk vergroten met gezonde mensen) 
(M39) 

Het meisje kan aangemeld worden voor een project van MEE, voor LVG 
meisjes die moeder willen worden om hen te laten inzien wat dat betekent; 
MEE heeft daar expertise in. (J5) 

De gedragsdeskundige heeft contact gehad met het ziekenhuis. Het ziekenhuis 
kan deskundige zorg (van ons) inkopen. (N9-10) 

Overhevelen van vervuiling naar traject bemoeizorg. (P30) 

Binnen de zorgketen vindt echter weinig afstemming plaats, terwijl dit soms wel 
wenselijk is, bijvoorbeeld wanneer (vanwege juridische of financiële maatregelen) de 
eigen handelingsmogelijkheden van een hulpverlener beperkt zijn.  

Kinderen zijn nog bij anderen in beeld – vraag hen om bij signalen (weer) in 
actie te komen. (E18) 

In veel verslagen staan opmerkingen over het opnemen van contact, of over het 
uitwisselen van informatie over cliënten. Soms zou men gezamenlijk casuïstiek willen 
bespreken, met het oog op gezamenlijke of op elkaar afgestemde (be)handelingen. In 
één organisatie gebeurde dit ook daadwerkelijk: daar werden vertegenwoordigers van 
andere bij de cliënt betrokken instanties of organisaties uitgenodigd om deel te nemen 
aan het moreel beraad. 

Bij een keuze voor een andere strategie zou ook de huisarts betrokken moeten 
worden/een rol moeten spelen (F14) 

Netwerkoverleg om neuzen dezelfde kant op te hebben en een statement af te 
geven naar bijvoorbeeld rechter voor curatele. (H42) 

Afstemming is soms gewenst om uitleg te geven over een bepaalde handelwijze. 

Benoem bij BJZ dat je de kinderen nu niet in de VIR zet. (E37) 

Het kan ook gaan om doorverwijzingen, als men binnen de eigen organisatie niet 
beschikt over de expertise die nodig is voor adequate ondersteuning of behandeling. 
Dan is het gewenst dat de zorg wordt overgenomen door een andere 
instantie/(zorg)organisatie. 

Contact leggen met kindertherapeut. Aanvraag onderzoek door deskundige 
instantie. (L8-9) 
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Contact leggen met Sociale Zaken [gemeente] en het probleem voorleggen. 
(M15) 

Onderzoeken of er nog iets gedaan kan worden rond verwerken jeugdtrauma’s. 
(M41) 

Opkomen voor de cliënt 
In de verslagen is ‘iets doen met andere organisaties of instanties’ ook gecodeerd als 
Opkomen voor. Hierbij gaat het om opmerkingen waarin expliciet wordt gerefereerd aan 
het in actie komen om het belang van de cliënt te bepleiten bij een andere instantie, 
zoals bijvoorbeeld de gemeente of een woningcorporatie. 

De continuïteit van zorg voor deze cliënt nadrukkelijk bepleiten bij de 
klantmanager van de gemeente. (A5) 

Inbrenger besluit om met de woningcorporatie en bewindvoerder in 
onderhandeling te gaan over de hoogte van de maandelijkse terugbetaling. (E2-
3) 

… eventueel bemiddelende rol (juridische afdeling) bij verkrijgen van 
verblijfsvergunning en paspoort. (J41) 

 

Mogelijke samenwerkingspartners  
In de 87 verslagen is een breed palet aan organisaties en instanties genoemd waar men 
contact mee zou willen hebben om een uitweg uit een dilemma te zoeken. In de tabel 
op de volgende bladzijde zijn alle soorten organisaties en instanties die in de verslagen 
worden genoemd opgenomen. Zo wordt zichtbaar hoe breed het werkveld is en wie 
(of wat) volgens de deelnemers aan het moreel beraad allemaal een rol zouden kunnen 
spelen bij (het oplossen van) problematiek rondom een cliënt.  Uiteraard is het 
afhankelijk van de context van elke afzonderlijke casus welke specifieke organisatie of 
instantie betrokken is (of zou moeten worden); wel is het zo dat in bepaalde 
werkvelden of sectoren sommige instanties vaker genoemd worden dan andere. Zo is 
er bijvoorbeeld in het maatschappelijk werk regelmatig behoefte aan afstemming of 
overleg met het AMK of het Steunpunt Huiselijk Geweld, terwijl men in de OGGZ 
vaker de politie of een woningcorporatie noemt en in de zorg voor mensen met een 
lichte verstandelijke beperking de gemeente. 
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Zorg  Overheid Overig  
gespecialiseerde instanties gemeente woningcorporatie 

casemanager Bureau Jeugdzorg bewindvoerder 

huisarts AMK kinderopvang 

forensische psychiatrie Raad voor de 
Kinderbescherming 

schoolmaatschappelijk werk 

opvanghuis consultatiebureau school 

pleegzorg Steunpunt Huiselijk Geweld schuldhulpverlening 

ziekenhuis indicatieorgaan werkgever 

verslavingskliniek Centrum Jeugd en Gezin politie 

cliëntenbelangenorganisaties sociale zaken juridisch adviseur 

arts veiligheidshuis voedselbank 

MEE  juridisch loket 

moeder-kind-huis  huishoudelijke hulp 

GGZ  vrijwilligershulp 

psychiater  rechter 

psychotherapeut  wijkagent 

Boddaertcentrum  media 

psycholoog  reclassering 

AMW  gevangenis 

nachtopvang  boswachter 

project Preventie Dakloosheid  buurtbewoners 

logeerhuis  adoptiebureau 

bemoeizorg   

thuiszorg   

Tabel 4 Organisaties en/of instanties waarmee samenwerking of afstemming gewenst is als 
mogelijkheid om uit een moreel dilemma te komen 

 

Iets doen voor de cliënt 
Er zijn ook morele dilemma’s waarvan men denkt dat ze alleen kunnen worden 
opgelost wanneer een hulpverlener zelf actie onderneemt. Onder deze categorie vallen 
niet per se handelingsmogelijkheden waarbij totaal geen sprake is van een of andere 
vorm van samenwerking, maar kenmerkend is wel dat de hulpverlener het initiatief 
neemt om iets te doen (of juist te laten).  

Duidelijkheid geven 
In veel verslagen denkt men dat het dilemma voorbij is wanneer cliënten inzicht 
krijgen in de oorzaken van hun probleemsituatie of in de (kwalijke) gevolgen van hun 
keuzen.  

Niveau van het kind uitleggen. (H16) 

Voorlichting geven over hoe slecht het is voor beiden en kinderen om in een 
geweldsituatie te leven. (F8) 

Problemen benoemen die dochter veroorzaakt en andere opties benoemen. (I17) 



272 

… uitleggen hoe de wet werkt (M18) 

In een aantal opmerkingen klinkt de gedachte door, dat ook het stellen van duidelijke 
grenzen kan helpen om uit een patstelling te komen. Dit vraagt wel van de 
hulpverlener dat die dan juist niet mee beweegt met de cliënt. 

Kruip eens in de rol van de moeder op Curaçao en wordt eens erg boos. (P15) 

… duidelijk aangeven dat hij een grens is overgegaan. (E53) 

Informatie verzamelen 
Iets doen voor de cliënt kan ook betekenen dat de hulpverlener zorgt voor informatie 
waardoor beter zicht ontstaat op een situatie, zodat de juiste beslissing kan worden 
genomen. Dit is vaak een noodzakelijke stap die voorafgaat aan het hierboven 
genoemde Duidelijkheid geven. Het kan bijvoorbeeld gaan over feitelijke informatie met 
betrekking tot de situatie waarin een cliënt zich bevindt. 

Maatschappelijk werker gaat nog na waarom er geen geweld speelt als het 
echtpaar op vakantie is in Turkije, dan zijn zij aardig voor elkaar. Wat is het 
verschil tussen hier en Turkije? (F3) 

Meerdere malen denkt men dat de huisarts hierbij een belangrijke rol zou kunnen 
vervullen. 

Juridisch advies inwinnen: zijn er geen andere manieren om toch ‘legaal’ 
informatie over hem in te winnen, via zijn oude huisarts? (I8) 

Meer onderzoek doen, achterhalen wat zijn voorgeschiedenis is. Zijn huisarts 
van vroeger achterhalen (via de verzekering?). (O14-15) 

Of een andere beroepsbeoefenaar, bijvoorbeeld om nadere informatie te verzamelen 
door middel van (diagnostisch) onderzoek. 

In kaart brengen wat ze kan, competentiemodel. (H48) 

Daarnaast is het wenselijk dat er nadere diagnostiek bij moeder nodig is om 
zicht te krijgen op de mogelijkheden en beperkingen van moeder als opvoeder en 
haar leerbaarheid. (K8) 

Via therapie uitzoeken hoe de ontwikkeling van het kind eruit ziet, in hoeverre 
zij gevoelens en trauma’s heeft t.a.v. moeder en verleden. (L2) 

Stoppen  
Een andere mogelijkheid om uit een dilemma te geraken is: niet (meer) handelen; 
ophouden met de zorg of ondersteuning. Dit druist in tegen het gevoel van veel 
hulpverleners, maar in sommige situaties is het is vaak wel de enige realistische optie. 

Eruit: zoveel overlast! Hij wordt dusdanig bedreigd door medebewoners en zal 
moeten vertrekken. (G2-3) 
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Gezinscoach heeft zaak afgesloten omdat moeder niets meer met gezinscoach of 
hulpverlening in huis te maken wil hebben (K13) 

Wij kunnen het niet beter. Steunend maar wel afsluiten. (P21) 

Iets regelen-doen 
Er zijn ook situaties waarin een hulpverlener iets van de cliënt zou kunnen 
overnemen. In opmerkingen die gecodeerd zijn met dit trefwoord wordt gerefereerd 
aan handelingen waar de cliënt eigenlijk zelf verantwoordelijk voor is, maar die hij of 
zij zelf niet voor elkaar krijgt. Omdat het probleem wel opgelost kan zijn wanneer het 
geregeld is, wordt het in een aantal verslagen genoemd als een mogelijkheid. 

… iets voor deze cliënt zoeken in de ‘wereld van autisme’. (A3) 

Een alternatief zoeken voor haar behoefte om te zorgen. (H52) 

Een postadres voor meneer aanvragen. (M17) 

Het kan bijvoorbeeld ook betekenen dat hulpverleners een bemiddelende rol spelen 
tussen cliënten of tussen de cliënt en mensen uit diens netwerk. 

Alle alarmbellen laten rinkelen, zorgen voor opvang wanneer dat relevant 
wordt. (E8) 

… dit probleem gaan oppakken tussen beide cliënten (C11) 

Dwang 
In bepaalde sectoren kan ‘iets doen voor de cliënt’ ook betekenen: ingaan tegen wat de 
cliënt wil. Het gaat hier over de mogelijkheid om dwang- en drang (middelen en 
maatregelen) te gebruiken, omdat het probleem (dat de cliënt in dit soort gevallen vaak 
zelf veroorzaakt) anders niet kan worden opgelost. In opmerkingen waar deze code bij 
staat wordt bijvoorbeeld gerefereerd aan het aanvragen van een Rechterlijke 
Machtiging (genoemd in 6 verslagen) of een andere vorm van dwangbehandeling. 

Hem dwingen Refusal te slikken. (G1) 

Langer leven en op dieet en meer medicatie door minder geld / geld in beheer. 
(G9) 

Kind heeft recht op omgang met beide ouders, dus gedwongen contacten en 
nogmaals bezoekregeling opstellen. Omgangshuis inzetten. (L34) 

Melden 
Er zijn ook andere mogelijkheden waarin een dilemma oplossen kan betekenen dat er 
tegen het belang van een cliënt wordt ingegaan. Dit betreft het melden van een 
probleemsituatie. Wanneer er zorgen zijn rondom het gedrag van een cliënt tegenover 
zijn kinderen kan een hulpverlener contact opnemen met het AMK, de Raad voor 
Kinderbescherming of een kind vermelden in de Verwijs Index Risicojongeren (VIR).  
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BJZ heeft aangegeven er een raadsmelding van te maken. (K14) 

Jongere broer vermelden in verwijsindex: hij is minderjarig en getuige van geweld. 
(E10) 

Zorg voor kinderen 
In het verlengde van Melden liggen opmerkingen waarin concreet blijkt dat men zich 
zorgen maakt om het welzijn (of de veiligheid) van kinderen die betrokken zijn in een 
probleemsituatie.  

Extra in kinderen investeren door te kijken naar vrijwilligers projecten. (E85) 

… rust voor kinderen door vader buiten spel te zetten (L33) 

Als moeder blijft weigeren om werk te zoeken, dan kan ze geen uitkering 
krijgen en kan ze op de langere termijn niet voor haar kinderen zorgen. (L59) 

Registreren en rapporteren 
Tenslotte zijn er enkele opmerkingen waarin gerefereerd wordt aan het belang van 
registratie of rapportage van een problematische casus. Hierin wordt duidelijk dat dit 
niet alleen van belang is met betrekking tot verantwoording van keuzen in het 
hulpverleningsproces, maar ook omdat op deze manier informatie over een probleem 
wordt gedeeld. Zodoende zou het kunnen bijdragen aan de oplossing van 
probleemsituaties, of zelfs aan het voorkomen ervan (want sommige probleemsituaties 
ontstaan juist doordat er niet zorgvuldig wordt gerapporteerd waardoor goede 
samenwerking wordt belemmerd).  

Dossiervorming moet goed zijn, dat er voldoende ketennetwerken op de hoogte 
zijn, dat samenwerkingspartners op de hoogte zijn. (E60) 

Een goede rapportage, ordening aanbrengen zodat je iedere keer kunt nalezen 
en bedachtzaam stappen kunt zetten. (F12) 

 

De gekozen oplossing  
Zoals aan het begin van deze paragraaf reeds werd vermeld, was de gekozen oplossing 
niet in alle verslagen expliciet beschreven. Van de 52 verslagen waar dit wel is gebeurd 
staat de keuze in de tabel op de volgende bladzijden. Dit geeft weer wat men in het 
betreffende team in verband met de besproken casus het beste handelingsalternatief 
vond.  
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Soort 
organisatie  

Categorie  Code  Hoe vaak 
gekozen  

LVG (7x) met de cliënt en/of diens 
netwerk  

Context betrekken 1x 

 met de cliënt en/of diens 
netwerk  

Initiatief-
verantwoordelijkheid 

1x 

 met de cliënt en/of diens 
netwerk  

Bespreken-delen 1x 

 met de cliënt en/of diens 
netwerk  

Initiatief-
verantwoordelijkheid 

1x 

 met anderen uit de eigen 
organisatie 

Bespreken-delen 2x 

 voor de cliënt en/of diens 
netwerk 

Dwang 1x 

Jeugdzorg I (10x) met de cliënt en/of diens 
netwerk  

Context betrekken 1x 

 met andere 
organisaties/instanties + 
met de cliënt en/of diens 
netwerk 

Bespreken-delen 
Initiatief-
verantwoordelijkheid 

1x 

 met andere 
organisaties/instanties + 
met de cliënt en/of diens 
netwerk 

Bespreken-delen 
Eigen kracht 

1x 

 met andere 
organisaties/instanties + 
met de cliënt en/of diens 
netwerk 

Bespreken-delen 
Bespreken-delen 

1x 

 met anderen uit de eigen 
organisatie +  
met andere 
organisaties/instanties 

Bespreken-delen 
Bespreken-delen 

1x 

 met andere 
organisaties/instanties 

Bespreken-delen 5x 

Jeugdzorg II (2x) met anderen uit de eigen 
organisatie + 
met de cliënt en/of diens 
netwerk  

Bespreken-delen 
Bespreken-delen 

1x 

 voor de cliënt en/of diens 
netwerk 

Dwang 1x 

Jeugdzorg III (1x) met andere 
organisaties/instanties + 
met de cliënt en/of diens 
netwerk 

Bespreken-delen 
Context betrekken 

1x 

GGZ (4x) met anderen uit de eigen 
organisatie 

Bespreken-delen 2x 

 met anderen uit de eigen 
organisatie 

Ondersteuning 1x 

 voor de cliënt en/of diens 
netwerk 

Dwang 1x 
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OGGZ 
(organisatie) (2x) 

met andere 
organisaties/instanties 

Bespreken-delen 1x 

 voor de cliënt en/of diens 
netwerk 

Duidelijkheid geven 1x 

OGGZ (platform) 
(1x) 

met andere 
organisaties/instanties 

Bespreken-delen 1x 

Woonbegeleiding 
(5x) 

met de cliënt en/of diens 
netwerk  

Bespreken-delen 1x 

 met andere 
organisaties/instanties + 
met de cliënt en/of diens 
netwerk 

Bespreken-delen 
Bespreken-delen 

1x 

 met andere 
organisaties/instanties 

Bespreken-delen 3x 

MW (20x) met de cliënt en/of diens 
netwerk  

Bespreken-delen 4x 

 met de cliënt en/of diens 
netwerk  

Bespreken-delen 
Context betrekken 

1x 

 met de cliënt en/of diens 
netwerk  

Context betrekken 1x 

 met de cliënt en/of diens 
netwerk  

Initiatief-
verantwoordelijkheid 

1x 

 met de cliënt en/of diens 
netwerk  

Meebewegen 1x 

 met de cliënt en/of diens 
netwerk + 
met anderen uit de eigen 
organisatie  

Context betrekken  
Bespreken-delen 

1x 

 met de cliënt en/of diens 
netwerk +  
met anderen uit de eigen 
organisatie 

Bespreken-delen 
Bespreken-delen 

1x 

 met anderen uit de eigen 
organisatie  

Bespreken-delen 2x 

 met anderen uit de eigen 
organisatie 

Ondersteuning 1x 

 met andere 
organisaties/instanties 

Bespreken-delen 3x 

 met andere 
organisaties/instanties 

Opkomen voor 1x 

 voor de cliënt en/of diens 
netwerk 

Duidelijkheid geven 1x 

 voor de cliënt en/of diens 
netwerk 

Registreren  
Melden 

1x 

 voor de cliënt en/of diens 
netwerk 

Iets regelen 1x 

Tabel 5 Gekozen handelingsalternatief per organisatie(soort) 
NB het cijfer tussen haakjes achter het soort organisatie geeft aan in hoeveel verslagen expliciet een 
keuze gemaakt is 
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8.4.3 Beschouwing: mogelijkheden en ‘co-creatie van goede zorg’ 
Uit de analyse van wat in de moreel beraad verslagen wordt genoemd als mogelijke 
uitweg uit het ingebrachte dilemma, blijkt dat men in alle (soorten) organisaties de 
oplossing vooral zoekt in samenwerking. De meest genoemde handelingsalternatieven 
vallen onder de categorie ‘iets doen met de cliënt en/of vertegenwoordigers uit diens 
netwerk’. Hoewel uit veel tekstfragmenten ook blijkt dat dit niet altijd de makkelijkste 
oplossing is, omdat het kan leiden tot nieuwe dilemma’s (bijvoorbeeld vanwege de 
complexiteit die het betrekken van de context met zich meebrengt) of omdat een 
hulpverlener zich ook zelf als persoon in het geding brengt (bijvoorbeeld wanneer 
deze uitspreekt wat een probleemsituatie met hem of haar zelf doet) of de eigen 
plannen moet aanpassen. Het is opvallend, dat dit handelingsalternatief zo vaak naar 
voren komt. Enerzijds betekent het, dat de deelnemers aan moreel beraad het een 
(vanzelfsprekende?) optie vinden, om samen met een cliënt een probleem in kaart te 
brengen en de verschillende kanten ervan te bekijken. Uit het feit dat ook regelmatig 
expliciet wordt gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van cliënten en hun 
vermogen om inzicht in de situatie te krijgen en hun eigen kracht te gebruiken, blijkt 
dat de deelnemers aan het moreel beraad de zorgontvangers beschouwen als actoren. 
Dit is een belangrijk uitgangspunt in verband met ‘co-creatie van goede zorg’. Maar 
anderzijds is het in de praktijk blijkbaar niet altijd vanzelfsprekend dat er ‘co-creatie 
van goede zorg’ met de cliënt plaatsvindt, want anders zou het niet zo vaak als 
mogelijke oplossing voor een concrete probleemsituatie worden genoemd. 

Naast samenwerking met de cliënt, of iemand uit diens netwerk, ziet men ook 
samenwerking met collega’s uit de eigen organisatie in probleemsituaties als een 
mogelijkheid voor oplossingen. Deze samenwerking kan concreet bijvoorbeeld 
bestaan uit het bespreken van het probleem met collega’s, of het benaderen van 
personen met specifieke functies (bijvoorbeeld leidinggevenden of 
gedragsdeskundigen) met een gerichte ondersteuningsvraag. Deze categorie werd in 
vergelijking met de andere drie het minst genoemd in de verslagen. Op het eerste 
gezicht lijkt dit vreemd, omdat het de meest voor de hand liggende manier is om een 
oplossing te vinden voor een werkgerelateerd probleem. Het merendeel van de 
professionals in de zorg en het sociaal werk werkt in teamverband. In hun 
beroepsopleiding hebben zij geleerd om samen met collega’s te werken aan 
oplossingen voor de problemen van hun cliënten en patiënten. In de meeste 
organisaties vindt structureel werkoverleg plaats (bijvoorbeeld in de vorm van 
cliëntenbesprekingen of multidisciplinair overleg), waar hulpverleners hun vragen en 
zorgen rondom probleemsituaties kunnen delen. Er mag dus worden verondersteld, 
dat de handelingsalternatieven onder de categorie ‘iets doen met collega’s uit de eigen 
organisatie’ de meest voor de hand liggende zijn. Bij nader inzien is het daarom dus 
niet verbazend, dat deze categorie van mogelijkheden als het minst genoemde naar 
voren komt uit de verslagen. Waarschijnlijk zijn de in de verslagen beschreven 
dilemma’s juist ingebracht in het moreel beraad omdat in de reeds bestaande 
overlegvormen (nog) geen oplossing voor het betreffende probleem kon worden 
gevonden, of omdat zo’n overlegvorm in de context ontbreekt. Bij nadere 
beschouwing bleek ook dat deze optie (‘iets doen met anderen uit de eigen 
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organisatie’) vooral werd genoemd in verslagen van moreel beraad dat plaatsvond in 
de grotere organisaties. Dit kan op een praktische oorzaak wijzen: in organisaties waar 
de lijnen minder kort zijn en/of men elkaar niet regelmatig tegenkomt, is gebrek aan 
afstemming. Hier komt ook de politieke dimensie van goede zorg in beeld. Wanneer 
er geen ruimte is voor overleg, afstemming en onderhandeling over zorgbehoeften en 
een rechtvaardige verdeling van zorgverantwoordelijkheden (ofwel: geen plek der 
moeite waar men met elkaar betekenissen kan uitwisselen), is ‘co-creatie van goede 
zorg’ niet mogelijk (en dan ontstaan dus morele dilemma’s).  

Een categorie die vaker wordt genoemd als mogelijkheid om uit een moreel dilemma 
te komen dan samenwerking binnen de eigen organisatie, is die waarin het gaat over 
samenwerking met mensen uit andere organisaties en/of instanties. In tegenstelling tot 
wat ik hierboven schreef over de vanzelfsprekendheid van samenwerking en het delen 
van de zorgverantwoordelijkheid met collega’s binnen de organisatie, is het bespreken 
of delen van problemen rondom cliënten met medewerkers van andere organisaties of 
instanties meestal juist niet gebruikelijk330. Dat heeft praktische oorzaken, zoals 
tijdgebrek en het feit dat er heel veel organisaties en instanties betrokken kunnen zijn 
bij de zorg rondom een cliënt. Maar het zegt ook iets over de heersende cultuur in 
veel organisaties331. Toch blijkt uit de verslagen dat hulpverleners er veel behoefte aan 
hebben, met name degenen die werken op het gebied van de jeugdzorg en de 
(O)GGZ. Hun cliënten zijn vanwege de aard van de problematiek vaak bij meerdere 
instanties en organisaties in beeld. Elk van die organisaties en instanties beschikt over 
een deel van het verhaal maar niemand heeft het totaalplaatje, waardoor morele 
dilemma’s kunnen ontstaan. Afstemming is nodig om tot ‘co-creatie van goede zorg’ 
te komen en aan te sluiten bij wat deze specifieke cliënt in deze concrete situatie nodig 
heeft.  

De enige categorie van mogelijkheden waarin niet wordt gerefereerd aan 
samenwerking, is die van ‘iets doen voor de cliënt’. Een gemeenschappelijk kenmerk 
bij de hier genoemde handelingsalternatieven is dat er geen afstemming plaatsvindt 
met de cliënt over de vraag of deze het ermee eens is. Het gaat om probleemsituaties 
waarin de hulpverlener, op basis van haar professionele deskundigheid en de daarmee 
samenhangende maatschappelijke verantwoordelijkheid, moet handelen, of de cliënt 
het daar nu mee eens is of niet. Toch kunnen ook deze handelingsmogelijkheden 
worden beschouwd als bijdragend aan ‘co-creatie van goede zorg’. Want uit een aantal 
van de genoemde voorbeelden blijkt dat het weliswaar gaat om situaties waarin een 
hulpverlener iets doet buiten de cliënt om, zonder deze erin te kennen, of iets 
overneemt van de cliënt, omdat deze dit zelf niet kan; maar die hulpverlener heeft dan 
vaak wel weer anderen (genoemd worden onder andere: collega’s, een juridisch 
adviseur, een huisarts of een psycholoog) nodig om datgene te doen wat goed geacht 
wordt. Bovendien betekent afstemming: aansluiten bij wat de zorgontvanger nodig 
heeft. En dat kan soms betekenen dat deze losgelaten moet worden; misschien 

                                                      
330 NB In de periode waarin de verslagen werden gemaakt (2011 – 2014) was de transitie van de 
jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning naar gemeenten nog niet geëffectueerd.  
331 Zie ook de opmerking die hierover werd gemaakt in één van de interviews (in hoofdstuk 6). 
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verergert de situatie van de cliënt dan wel, maar in bepaalde gevallen is dat nodig om 
iemand in beweging te krijgen. Het kan ook betekenen dat een hulpverlener een cliënt 
tot iets moet dwingen, omdat er anders geen verbetering komt. Hoewel cliënten in dit 
soort situaties, net als bijvoorbeeld bij een AMK-melding, meestal alleen in passieve 
vorm betrokken zijn bij het professionele handelen, kan het toch als een vorm van 
‘co-creatie van goede zorg’ worden beschouwd. Want bij Ricœur zagen we dat we 
zowel oog moeten hebben voor de rol van degene die handelt als voor de rol van 
degene die dat handelen ondergaat, als we streven naar goed leven, met en voor 
anderen, in rechtvaardige instituties. Bij Tronto zagen we dat conflicten bij zorg horen 
en in het denken over normatieve professionalisering dat juist ook het ‘schuren’ (dat 
het gevolg is van verschillende waarden en normen, in mensen en in relaties tussen 
mensen) bijdraagt aan goed werk en goede samenwerking.   

8.4.4 Conclusie 
In deze paragraaf werd duidelijk dat deelnemers aan moreel beraad verschillende 
vormen van co-creatie benoemen als mogelijkheid om goede zorg in een concrete 
context te realiseren. Naar aanleiding van de analyse van in de verslagen genoemde 
mogelijkheden om uit een moreel dilemma te komen blijkt: (1) dat samenwerking met 
betrokkenen in de context bijna altijd wordt gezien als het beste handelingsalternatief, 
(2) dat men zich door het moreel beraad realiseert dat alle betrokkenen – of het nu 
cliënten zijn, of mensen uit de context van de cliënt, of anderen uit de eigen 
organisatie, of mensen uit andere organisaties of instanties – beschouwd dienen te 
worden als actoren die bij kunnen dragen aan het oplossen van het dilemma en (3) dat 
men zich door het moreel beraad realiseert dat conflicten vaak ook nodig zijn voor 
goede zorg. Uit de analyse blijkt tevens, dat ‘co-creatie van goede zorg’ in de praktijk 
lang niet altijd wordt gerealiseerd (dat is vaak precies de reden waarom een situatie 
wordt ingebracht in een moreel beraad). Op basis van de verzamelde gegevens kan 
niet worden geconcludeerd dat samenwerking met de cliënt verbetert door moreel 
beraad, wèl dat men vindt dat dit vaak beter zou kunnen of moeten. 

 

8.5 Uitvoering: is de gekozen mogelijkheid gerealiseerd? 

8.5.1 Werkwijze 
Het onderdeel Uitvoering was slechts bij 21 van de 87 verslagen ingevuld. Dit onderdeel 
kan ook pas na verloop van tijd worden ingevuld, wanneer men de kans heeft 
gekregen om het naar aanleiding van het moreel beraad genomen besluit in praktijk te 
brengen. De meeste verslagen werden echter meestal gelijk na afloop van het moreel 
beraad opgestuurd. Eén organisatie heeft de moeite genomen om achteraf (na enkele 
maanden) nog een aanvulling op het verslag te sturen waarbij het antwoord op deze 
laatste vraag uit het format was toegevoegd. In één verslag stond bij het onderdeel 
Uitvoering tekst die eigenlijk bij Evalueren hoorde. In 10 van de 21 verslagen waar het 
onderdeel Uitvoering was ingevuld stonden opmerkingen als: “(nog) niet van 
toepassing”, “de beslissing is nog niet uitgevoerd”, “het verdere verloop zal 
teruggekoppeld worden”, of “wordt vervolgd”. Slechts in 11 verslagen kan dus 
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worden gelezen wat men gedaan heeft c.q. hoe de casus is afgelopen. In veel van die 
gevallen ging het moreel beraad over een casus die reeds afgesloten was, waar de 
inbrenger nog steeds vragen bij had. Bij de uitwerking van dit onderdeel is geen 
gebruik gemaakt van MaxQDA, omdat het slechts een klein aantal korte 
tekstfragmenten betreft waarvan steeds de gemaakte keuze wordt vergeleken met de 
uitvoering. Omdat daarbij de gehele inhoud wordt betrokken bood het 
softwareprogramma voor de analyse geen meerwaarde. Bij de beschouwing van de 
resultaten is gebruik gemaakt van de aantekeningen die ik maakte tijdens de 
besprekingen van de moreel beraad verslagen met co-onderzoekers in de projectgroep 
van het Moresprudentieproject. 

8.5.2 Resultaten en beschouwing: is dit ‘co-creatie van goede zorg’? 
Hieronder volgt per casus een beknopte weergave van de gemaakte keuze en de 
uitvoering, gevolgd door een kritische beschouwing. Bij deze beschouwing van de 
‘afloop’ van het moreel beraad (zoals in 11 verslagen beschreven) fungeert steeds de 
vraag ‘Was er in de uitvoering sprake van ‘co-creatie van goede zorg’?’ als 
uitgangspunt.  

Is dit pilotproject maatschappelijk verantwoord? 
Keuze: “Zorg dat je een veilige groep om je heen krijgt, waarmee je kunt sparren.”  

Uitvoering: “Er is een begin gemaakt met een steungroep. Daarbij is iemand van buiten 
betrokken die veel ervaring heeft met het opzetten van dit soort projecten. Dit heeft 
een direct positief effect.” 

Beschouwing: deze casus (A-IV) was ingebracht door een leidinggevende in het 
maatschappelijk werk, die binnenkort gaat starten met een pilotproject (woonruimte 
voor daklozen die begeleiding accepteren en geen overlast veroorzaken) dat in de 
maatschappelijke context – gemeente, buurt, andere organisaties – tot discussie zou 
kunnen leiden, omdat mensen die al tijden op de wachtlijst staan voor een woning 
worden gepasseerd. De inbrenger gelooft erin, maar heeft het idee dat hij zich naar de 
buitenwereld moet verdedigen en is ook bang dat zijn organisatie wellicht in een 
verkeerd daglicht komt te staan. In het moreel beraad was de conclusie: je moet het 
zeker gaan doen want het is een goed project; maar zorg voor steun en organiseer 
kritische feedback. De vraag ‘Was er in de uitvoering sprake van ‘co-creatie van goede 
zorg’?’ kan hier met ‘ja’ worden beantwoord. Ten 1e omdat de inbrenger wordt 
ondersteund door zijn collega’s, die – met hem – van mening zijn dat het doel van het 
project (zorg op maat voor een specifieke doelgroep) belangrijk is en hem stimuleren 
om daarvoor te gaan staan (positie kiezen). Ze denken dat, wanneer het verhaal goed 
wordt uitgedragen en de werkwijze steeds helder wordt verantwoord, ook mensen en 
organisaties in de maatschappelijke omgeving overtuigd kunnen worden van dit 
belang. Ten 2e is er bewust gezocht naar samenwerking met (c.q. ondersteuning door) 
iemand van buiten de organisatie die ervaring heeft met dit soort ‘gevoelige’ projecten 
en met de conflicten die ermee gepaard gaan in de omgeving. De inbrenger wil 
verantwoordelijkheid nemen en zichzelf toerekenbaar maken en het conflict niet uit de 
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weg gaan. Hij kiest positie voor iets waarvan hij overtuigd is dat het goed is en hij kiest 
ervoor om af te stemmen en te beraadslagen met andere betrokkenen.  

Moet ik informatie geven aan de Raad voor de Kinderbescherming? 
Keuze: “Toets bij de Raad voor de Kinderbescherming of zij van Bureau Jeugdzorg al 
genoeg informatie hebben gekregen over de gewelddadige vader – die weet waar jij 
woont – om erachter te komen of jouw informatie meerwaarde heeft en (dus) nodig 
is. Nodig de man uit op kantoor (waar collega’s in de buurt zijn) en probeer hem 
ervan te overtuigen dat het niet anders kan.” 

Uitvoering: “In het contact bleek dat de Raad al voldoende informatie had van Bureau 
Jeugdzorg waardoor de hulpverlener (die vreesde voor wraak van de vader) geen 
informatie hoefde te verschaffen en dus ook geen gesprek met hem hoefde aan te 
gaan.” 

Beschouwing: deze casus (E-VI) was ingebracht door een maatschappelijk werker die te 
maken had met een situatie van huiselijk geweld waarbij een extreem gewelddadige 
vader betrokken was. De Raad voor de Kinderbescherming vroeg haar naar aanleiding 
van een melding over dit gezin om meer informatie. Hoewel zij ook zorgen heeft om 
dit gezin was ze bang informatie te geven omdat de man in kwestie daar geen 
toestemming voor gaf en hij bij haar in de buurt woont. De vraag ‘Was er in de 
uitvoering sprake van ‘co-creatie van goede zorg’?’ kan hier zowel met ‘nee’ als met ‘ja’ 
worden beantwoord. Nee, omdat het voor de hulpverlener in kwestie onmogelijk was 
om samen met een belangrijke betrokkene uit het cliëntsysteem (de gewelddadige 
vader) tot overeenstemming te komen over wat het goede is om te doen. Ja: ten 1e 
omdat uit contact en afstemming met de Raad voor de Kinderbescherming bleek dat 
deze ook voldoende informatie kon krijgen vanuit andere instanties zodat de 
maatschappelijk werker geen risico hoefde aan te gaan. Ten 2e omdat collega’s lieten 
weten als steun te zullen fungeren wanneer er een confrontatie met de gewelddadige 
vader zou komen. 

Moet ik een moeder informeren over de (2e) zwangerschap van haar 15 jarige 
dochter? 
Keuze: “De moeder van het 15-jarige meisje dat voor de tweede keer zwanger is en 
persé niet wil dat haar moeder dit te weten komt, niet betrekken ondanks het feit dat 
dit volgens de wet eigenlijk wel zou moeten.” 

Uitvoering: “De moeder is niet betrokken; andere partijen zijn ingeschakeld en daarmee 
is een oplossing gevonden, tot grote tevredenheid van de 15-jarige cliënte.” 

Beschouwing: de inbrenger van deze casus (E-XIX) was diep geraakt door de heftige 
(afwijzende) reactie van een 15-jarig meisje dat voor de tweede keer zwanger was toen 
hij haar vertelde dat hij, net als de eerste keer, haar moeder erbij moest betrekken. Bij 
de eerste zwangerschap was moeder, ondanks weerstand van het meisje, wel 
betrokken bij de beslissing (toen heeft een abortus plaatsgevonden). Het meisje is nu 
bang voor een verstoorde relatie met haar moeder en mogelijke uithuisplaatsing. 
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Hulpverlener wil wel meegaan in haar wens maar wil zich ook aan de wet houden. Op 
de vraag ‘Was er in de uitvoering sprake van ‘co-creatie van goede zorg’?’ is het 
antwoord hier: ‘ja’, ondanks het feit dat de hulpverlener uiteindelijk toch geen contact 
met de moeder heeft gezocht. Ten 1e omdat er gehandeld is volgens de wens van (en 
in overleg met) de cliënt en ten 2e omdat er ook andere partijen betrokken zijn bij de 
oplossing. Door het conflict in het moreel beraad ter sprake te brengen, is men 
gekomen tot goede afstemming.  

Melding doen of risico nemen? 
Keuze: “De hulpverlening niet stoppen maar contact blijven houden met de cliënt (een 
jonge vrouw met baby van een gevaarlijke bedreigende vriend die haar gebruikt) 
ondanks het feit dat zij de adviezen van de maatschappelijk werker om te breken met 
die man niet opvolgt.” 

Uitvoering: “De zorgverlener is achter de cliënte blijven staan, kwam steeds even langs, 
dwong haar tot niets, en won zo haar vertrouwen. Door de gesprekken kwam cliënte 
toch tot het inzicht dat ze met de relatie wilde stoppen en uiteindelijk beëindigde zij 
deze zelf.”  

Beschouwing: de maatschappelijk werkster die deze casus (F-III) inbracht twijfelde wat 
ze moest doen: kon zij haar cliënte met pasgeboren baby in een onveilige situatie laten 
of moest zij haar confronteren met de risico’s (voor haar en haar kind) en ‘dwingen’ 
tot een keuze, of melding doen van huiselijk geweld omdat deze jonge vrouw niet van 
plan leek haar ‘vriend’ de deur uit te zetten? Bij de laatste twee opties was de kans 
groot dat cliënt het contact met haar zou verbreken en de hulpverlening (dus) zou 
stoppen. Zou ze niet, ondanks het geweldsrisico, kunnen doorgaan met proberen haar 
cliënte zelf tot inzicht te laten komen? Ze koos voor het laatste. De vraag ‘Was er in 
de uitvoering sprake van ‘co-creatie van goede zorg’?’ wordt hier met ‘ja’ beantwoord, 
omdat de maatschappelijk werkster besefte dat zij de beslissing niet voor haar cliënte 
kon nemen maar haar ook niet in de steek wilde laten. Ondanks het feit dat ze zelf 
ook een beetje bang was voor de man, is ze regelmatig langs blijven komen. Ze bleef 
haar cliënte als actor beschouwen met een eigen verantwoordelijkheid en bleef haar 
ondersteunen zodat deze uiteindelijk zelf het initiatief kon nemen tot verbetering van 
haar situatie. 

Hulpverlening stoppen? 
Keuze: “Maatschappelijk werkster biedt alcoholverslaafde cliënt met psychische 
problemen die al 5 jaar in zorg is maar eigenlijk naar de verslavingszorg zou moeten 
toch een traject aan, ondanks het feit dat haar collega’s vinden dat ze de hulpverlening 
moet stoppen.” 

Uitvoering: “Maatschappelijk werkster heeft volgehouden, cliënt geaccepteerd zoals hij 
is en (daardoor?) vertrouwen gewonnen. Cliënt kreeg financiën weer op de rails en is 
zelf tot inzicht gekomen dat hij zijn alcoholconsumptie moet beperken om zich beter 
te gaan voelen.” 
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Beschouwing: deze casus (F-VI) werd ingebracht door een maatschappelijk werkster die 
haar cliënt vanaf het begin sympathiek vond en zag dat er onder zijn problematiek een 
mens met diepgang school. Zij respecteerde zijn wens om niet in te gaan op de 
verwijzing van de huisarts (naar combibehandeling voor verslaving en psychiatrie), 
maar hulp te zoeken bij het maatschappelijk werk voor schuldenproblematiek. Het 
antwoord op de vraag ‘Was er in de uitvoering sprake van ‘co-creatie van goede zorg’?’ 
is hier: ‘ja’. Ten 1e omdat de maatschappelijk werkster geraakt was door haar cliënt en 
hem niet zag als een alcoholverslaafde, maar als een onderhoudende persoonlijkheid, 
waardoor hij de kans kreeg om zich te ontwikkelen. Ten 2e omdat zij ondanks het 
conflict met haar collega’s, die vonden dat zij deze man niet als cliënt kon houden 
vanwege de contra-indicatie voor AMW (alcoholverslaving), toch met hen het gesprek 
hierover op de plek der moeite aan is gegaan.  

Meegaan op ziekenhuisbezoek met LVG-cliënt? 
Keuze: “Nog een keer in gesprek gaan met licht verstandelijk beperkte cliënte met 
borderline die niet alleen naar een ziekenhuisafspraak durft en wil dat de ambulant 
begeleider, die op dat tijdstip eigenlijk niet kan, meegaat.” 

Uitvoering: “Gesprek gevoerd, cliënte heeft aangegeven dat zij in stress raakt als er 
niemand meegaat, zorgverlener heeft aangegeven wat voor haar de mogelijkheden zijn. 
Compromis gesloten: cliënte komt zelfstandig naar het ziekenhuis, begeleider 
(verschuift een afspraak en) treft haar dan daar en gaat mee naar het onderzoek.” 

Beschouwing: deze casus (H-VI) werd ingebracht door een persoonlijk begeleidster die 
haar cliënte niet wil ‘verwennen’ maar juist wil leren om zelfstandiger te worden, 
terwijl ze anderzijds ook merkt dat haar cliënte er stress van heeft. De vraag ‘Was er in 
de uitvoering sprake van ‘co-creatie van goede zorg’?’ kan ook hier met ‘ja’ worden 
beantwoord. Ten 1e omdat de hulpverlener niet haar eigen doel (‘de cliënt moet 
zelfstandig worden’) voorop heeft gesteld maar het gesprek aanging om te komen tot 
afstemming met haar cliënte. Ze bracht daarin ook zichzelf in het geding door haar 
eigen moeite te benoemen. Hieruit blijkt dat ze de cliënte, ondanks haar beperking 
serieus neemt als gelijkwaardige actor in de situatie. Ten 2e omdat er een oplossing 
gevonden kon worden die tegemoet komt aan de behoeften en wensen van beide 
partijen (een ‘tijdelijke werkbare overeenstemming’). 

Abortus? 
Keuze: “Gezinsvoogd wil haar cliënte (een 17-jarig meisje met een licht verstandelijke 
beperking dat 6 weken zwanger is) niet overhalen om abortus te laten plegen maar wil 
daar de moeder en de huisarts bij betrekken.”  

Uitvoering: “Gezinsvoogd werd ziek en kon het geplande gesprek niet voeren. Een 
collega nam het over. Deze collega had een andere visie en besprak met cliënte dat er 
een zorgmelding bij de Raad voor de Kinderbescherming gedaan zal worden en dat zij 
de baby niet zelf zal kunnen opvoeden. Cliënte wil toch geen abortus. Gezinsvoogd 
heeft een moeder-kind-huis gevonden waar cliënte welkom was en zij heeft haar baby 
gekregen.” 
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Beschouwing: de gezinsvoogd (zelf net voor het eerst moeder) die deze casus (J-I) 
inbracht was emotioneel geraakt toen haar cliënte haar vroeg: “wil jij het niet 
hebben?”. Toch dacht ze dat in deze situatie abortus het beste zou zijn. Het antwoord 
op de vraag ‘Was er in de uitvoering sprake van ‘co-creatie van goede zorg’?’ is ‘ja’. 
Ten 1e omdat er (ondanks het feit dat er in deze casus op meerdere niveaus conflicten 
waren: tussen het meisje en haar moeder, tussen het meisje en de hulpverlener, en 
daarnaast waren er collega’s met veel verschillende opvattingen) door goed overleg en 
doordat men openstond voor afwijkende meningen toch een oplossing is gevonden 
die aansluit bij wat de cliënt wil. Men is de cliënte, ondanks haar beperking, als actor 
met een eigen verantwoordelijkheid blijven zien. Ten 2e omdat bij de oplossing actief 
is gezocht naar samenwerking en overleg met meerdere collega’s en instanties. 

Moeder opvoeden? 
Keuze: “Moeder mee zien te krijgen in het veranderen van haar opvoedgedrag zodat zij 
beter met haar 16-jarige dochter om leert gaan en deze niet uit huis geplaatst hoeft te 
worden.” 

Uitvoering: “Met moeder en vertegenwoordiger van psychiatrische polikliniek om tafel 
gezeten. Moeder staat niet open voor intensieve begeleiding. Ook begeleiding gezocht 
voor dochter, waarvan moeder wil dat ze uit huis gaat (moeder heeft zelfs al eens 
gezegd dat ze haar zal vermoorden).  Gezamenlijke lijn uitzetten met psychiatrie lukt 
niet. Zorgmelding gedaan bij de Raad, omdat er ook nog jongere kinderen in het gezin 
zijn. Meisje toch naar pleeggezin.” 

Beschouwing: de gezinscoach die deze casus (K-I) inbrengt is boos omdat deze moeder 
haar verantwoordelijkheid niet neemt. Ze vindt het niet eerlijk dat de moeder alleen 
maar aan zichzelf denkt en haar dochter zo persoonlijk afwijst; ze heeft erg met het 
meisje te doen. Hier kan de vraag ‘Was er in de uitvoering sprake van ‘co-creatie van 
goede zorg’?’ met ‘ja’ en ‘nee’ worden beantwoord. Ja, omdat men in eerste instantie 
met de moeder en een andere organisatie afstemming probeerde te zoeken en er in 
tweede instantie ook is overlegd met de Raad voor de Kinderbescherming en 
pleegzorg geregeld zodat er een rustige omgeving was voor het meisje. Nee, omdat het 
niet lukte op een goede manier tot overeenstemming te komen over de conflicten (er 
was geen ‘tijdelijke werkbare overeenstemming’), noch met moeder van cliënte, noch 
met de psychiatrie; de moeder, als belangrijkste betrokkene, wilde geen 
verantwoordelijkheid nemen voor (goede zorg voor) haar dochter. 

Moet het kind haar moeder zien? 
Keuze: “Moeder stimuleren om fysiek contact met dochter af te houden. En contact 
leggen met kindertherapeut voor onderzoek naar wat voor het meisje het beste is, 
want ze wil zelf haar moeder niet zien.” 

Uitvoering: “Contact gelegd met en onderzoek gedaan door kindertherapeut. Advies: 
geen contact met moeder tot meisje er aan toe is. Moeder aangegeven dat het contact 
tijdelijk wordt stopgezet.” 
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Beschouwing: in deze casus (L-I) gaat het om een moeder die in het verleden na 
echtscheiding haar (toen 3-jarige) dochtertje meenam naar het buitenland. Ze stuurde 
haar pas na een paar jaar terug naar de vader die daarvoor veel geld aan de moeder 
moest betalen. Moeder was meer dan 4 jaar buiten beeld. Toen dochter bij haar was in 
het buitenland verwaarloosde en mishandelde zij haar. Moeder is nu weer in 
Nederland en wil contact met haar dochter die nu 10 is en bij vader woont. De 
gezinsvoogd is bang dat gedwongen contact met de moeder het kind beschadigt, maar 
ook dat er in de toekomst schade ontstaat wanneer het contact met de moeder 
helemaal wordt verbroken. Op de vraag ‘Was er in de uitvoering sprake van ‘co-creatie 
van goede zorg’?’ is het antwoord ‘ja’, omdat er ondanks verschil van inzicht tussen 
direct betrokken actoren werd geluisterd naar de wens van (en is gekozen voor) het 
belang van het kind. Daarbij zijn ook deskundigen uit andere organisaties 
geraadpleegd en is zorgvuldig beraadslaagd over wat in deze situatie, voor dit meisje, 
het beste is.    

Zoon met godsdienstwaan op zolder laten zitten? 
Keuze: “Overleg met ouders van schizofrene zoon met godsdienstwaan over 
mogelijkheid van dwangopname (aanvraag RM). Indien er geen beweging komt in de 
situatie: stoppen met de hulpverlening.” 

Uitvoering: “In gesprek gegaan met familie; besloten tot RM aanvraag. De rechter wees 
RM af. Regie teruggelegd bij de ouders. Hulpverlening stopgezet.”  

Beschouwing: deze casus (P-I) komt uit de bemoeizorg, waar vaak dit soort dilemma’s 
(over het al dan niet aanvragen van een RM) voorkomen. De hulpverlener zit in de 
knel tussen respect voor de zelfbeschikking van de zoon en de wens om deze 
jongeman te behoeden voor eenzaamheid, een zorg die hij deelt met de ouders. De 
vraag ‘Was er in de uitvoering sprake van ‘co-creatie van goede zorg’?’ moet hier met 
‘ja’ en ‘nee’ worden beantwoord. Ja, omdat er eerst wel afstemming en 
overeenstemming met de familie was. Nee, omdat er na de rechtszitting waarin de RM 
werd afgewezen geen ‘legale’ reden meer was om de hulpverlening voort te zetten en 
het contact moest worden stopgezet. 

Samenwerking met kritische ouders?  
Keuze: “Presentiebenadering inzetten in het systeem ter behandeling van 25-jarige 
cliënte met psychiatrisch ziektebeeld, die nog thuis bij adoptieouders woont.”  

Uitvoering: “Er was te weinig medewerking uit het netwerk en te veel weerstand bij de 
ouders. Casus afgesloten, cliënt uit zorg.” 

Beschouwing: de inbrenger van deze casus (P-III) werkt in de OGGZ. Hij heeft een 
conflict met de ouders van een cliënte over de vraag wat voor zorg zij nodig heeft. 
Deze cliënte is enkele jaren eerder opgenomen geweest in de GGZ (n.a.v. IBS en 
RM), is nu aangemeld door consulent arbeid van de gemeente. De ouders ontkennen 
de ziekte van hun dochter. Zij waren niet tevreden over de behandeling; zij zijn n.a.v. 
de eerdere opname een klachtenprocedure gestart die ongegrond is verklaard. 
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Dilemma van de hulpverlener is, dat hij bang is dat deze cliënte wordt geschaad in 
haar ontwikkeling als ze geen behandeling krijgt, maar dat behandeling in deze context 
(met ouders die ertegen zijn) ook niet effectief is. In deze situatie moet de vraag ‘Was 
er in de uitvoering sprake van ‘co-creatie van goede zorg’?’ met ‘nee’ worden 
beantwoord: goede zorg kon in deze situatie niet worden gerealiseerd doordat er niet 
op een goede manier werd omgegaan met het conflict tussen betrokkenen.   

8.5.3 Conclusie  
Uit de vergelijking van de in het moreel beraad gekozen handelingsmogelijkheden met 
de uiteindelijke uitvoering (c.q. de ‘afloop’ van de probleemsituatie waarin een moreel 
dilemma ontstond) blijkt dat het niet altijd lukt om ‘co-creatie van goede zorg’ te 
realiseren. Hoewel van de gekozen handelingsmogelijkheden over het algemeen wel 
gesteld kan worden dat ze kenmerkende elementen van ‘co-creatie van goede zorg’ 
bevatten en daar meestal ook op gericht zijn (zie § 8.4.3); en hoewel het antwoord op 
de vraag ‘Was er in de uitvoering sprake van ‘co-creatie van goede zorg’?’ in de meeste 
gevallen ‘ja’ is, is er in de praktijk meer nodig dan alleen goede voornemens van de 
kant van de hulpverleners. Alle betrokken actoren moeten willen meewerken om ‘co-
creatie van goede zorg’ ook echt te realiseren.  

 

8.6 Nakaarten: de opbrengst van het moreel beraad  

8.6.1 Werkwijze 
Bij Nakaarten wisselen de deelnemers uit wat het moreel beraad voor hen heeft 
betekend, ofwel: wat de waarde ervan voor hen is, zowel inhoudelijk als procesmatig. 
Dit onderdeel was bij 82 van de 87 verslagen ingevuld. De analyse heeft gefaseerd 
plaatsgevonden. Eerst zocht ik in het tot dan toe beschikbare materiaal (± 60 
verslagen) naar overeenkomsten en verschillen en naar trefwoorden waarmee de 
inhoudelijke strekking van de tekstfragmenten kon worden weergegeven. Vervolgens 
gebruikte ik deze trefwoorden om het materiaal in MaxQDA te coderen. Tijdens dat 
proces vond een verfijning plaats van trefwoorden. In de tweede analyseronde werden 
nog ruim 20 nieuw binnengekomen verslagen toegevoegd. Ook vond, op basis van 
voortschrijdend inzicht, aanpassing en aanscherping van de codes plaats. Vervolgens 
heb ik alle tekstfragmenten opnieuw gecodeerd. Daarna hebben twee collega-
onderzoekers uit het lectoraat een deel van de tekstfragmenten (met mijn codes) 
gecodeerd en voorzien van opmerkingen. In de nabespreking die ik hierover met hen 
had werd bevestigd dat mijn interpretaties herkenbaar en navolgbaar waren. Naar 
aanleiding van deze check zijn nog een paar kleine wijzigingen doorgevoerd in de 
codering. Voor een uitgebreide verantwoording van het analyseproces zie bijlage 4. 

8.6.2 Resultaten 
De resultaten zijn – in navolging van onder andere Molewijk (2010) en Karssing 
(2000) – geordend naar het niveau waarop de opbrengst betrekking heeft: casus, 
professional, organisatie. 
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Code Niveau Gecodeerd in 
aantal verslagen 

Totaal aantal 
keren gecodeerd * 

Oplossing    Casus  46 51 (+1) 

Breder perspectief  Casus  27 29  

Bevragen van normen   Casus  9 9 

Complexiteit   Casus  2 2 

Inzicht-bewustwording  Professional  54 89 (+6) 

Ontlasting   Professional   22 23 

Zinvol-waardevol  Professional   17 19 (+3) 

Emoties   Professional   11 16 

Herkenning   Professional         11 14 

Bevestiging    Professional    10 12 

Verantwoording Professional 4 5 

Diepgang Professional 3 4 

Co-creatie   Organisatie 25 31 (+1) 

Evaluatie moreel beraad  Organisatie 10 20 

Tabel 6 Codes Nakaarten  
* NB in sommige verslagen liep de inhoud onder Nakaarten en Evalueren door elkaar; de getallen 
tussen haakjes geven aan dat (en hoe vaak) deze codes ook onder Evalueren zijn toegekend aan 
bepaalde tekstfragmenten. 

 

Casus 
Ten aanzien van de besproken casus staan in de verslagen in de eerste plaats veel 
opmerkingen waarin wordt benoemd dat er een oplossing voor het ingebrachte 
probleem is gevonden. Soms wordt die oplossing ook expliciet beschreven. Onder de 
code Oplossing zijn ook opmerkingen meegenomen waarin het woord ‘handvatten’ 
wordt genoemd. Of er staat expliciet dat er door het moreel beraad een uitweg uit het 
dilemma gevonden is. In de tweede plaats horen bij het casusniveau opmerkingen over 
eyeopeners en nieuwe invalshoeken. Deze zijn gecodeerd met het trefwoord Breder 
perspectief. In de verslagen staat dan dat het moreel beraad geleid heeft tot meer 
overzicht, inzicht in, of zicht op de situatie: men heeft een andere kijk op de situatie 
gekregen. Dit wordt meestal positief gewaardeerd, omdat het leidt tot begrip voor de 
(morele) oordelen en/of het handelen van betrokkenen en helpt bij het (beter) 
onderbouwen van het eigen morele oordeel: “Je krijgt meer begrip voor beide kanten” 
(G5). Bovendien zien mensen, wanneer zij een breder perspectief op een situatie 
hebben, vaak ook een uitweg voor het dilemma dat zij in die situatie ervaren. Soms 
staan er concrete opmerkingen over hoe het nieuwe perspectief een volgende keer tot 
ander handelen kan (of: zou moeten) leiden. Daarom liggen de opmerkingen die 
gemarkeerd zijn met Breder perspectief inhoudelijk vaak dicht aan tegen Oplossing.  

Meerdere scenario’s zijn besproken waardoor ik nu zie dat ik toch ook andere 
keuzen had kunnen maken. (I12) 

Soms leidt het zien van een breder perspectief echter tot meer zorgen, of tot 
onzekerheid: 
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De gezinsvoogd is nog meer in verwarring gebracht. Mijn eerste keuze destijds 
was te kiezen voor grootouders als opvoeders, maar door gebeurtenissen was ik 
op de lijn uitgekomen dat pleegzorgplaatsing de juiste keuze was. Nu ben ik er 
toch weer over gaan twijfelen. Ik wil er over nadenken. (L7) 

In de derde plaats wordt op het niveau van de concrete casus af en toe gerefereerd aan 
normatieve kaders die richting geven aan het denken en handelen van de deelnemers 
aan het moreel beraad (code Bevragen van normen). Daarbij kan worden verwezen naar 
organisatienormen, maar ook naar professionele, levensbeschouwelijke of 
maatschappelijke normen. Uit zulke opmerkingen blijkt dat men zich er terdege van 
bewust is hoe er naar een casus gekeken kan worden vanuit de invalshoek van het 
meso- en macroniveau. Daarom ligt de inhoud van deze opmerkingen in het 
verlengde van wat hiervoor beschreven is bij de code Breder perspectief. Het betreft 
bijvoorbeeld opmerkingen als:  

Ik kijk nu anders naar de ‘verplichting’ om het in de VIR332 te melden. (Q4) 

Als het probleem vanuit de samenleving zou worden geformuleerd zou zij naar 
Marokko terug moeten; dat zou dan de oplossing zijn. (F28) 

Tijdens het beraad is een paar keer stellig over tafel gekomen dat wanneer een 
cliënt echt niks wil dat de gemeente daar dan maar consequenties uit moet 
trekken en deze cliënten bijvoorbeeld maar moet korten op de uitkering. De 
gesprekleider vraagt zich af of dergelijke uitspraken – zeg maar – twee jaar 
geleden ook gemaakt zouden zijn (verWildersing)? (A4) 

In de vierde plaats zijn op het casusniveau enkele opmerkingen gevonden waarin 
wordt benoemd dat een situatie (of beslissing) lastig of niet makkelijk is (code 
Complexiteit). Hoewel dit er slechts twee zijn, blijkt er wel uit dat men meer inzicht 
heeft gekregen in een situatie. Ze zouden daarom ook geïnterpreteerd kunnen worden 
in het verlengde van het hierboven beschreven Breder perspectief (of in het verlengde van 
de hieronder bij het niveau van de professional beschreven code Inzicht-bewustwording). 
Overigens wordt het onder ogen zien van de complexiteit in een casus niet per se als 
negatief ervaren, zo blijkt uit het feit dat deze code in één passage voorkomt in 
combinatie met Ontlasting (zie hieronder bij het niveau van de professional).   

Professional 
Verreweg de meeste opmerkingen onder het kopje Nakaarten gaan over wat het 
moreel beraad betekend heeft voor de aanwezige professionals (in de rol van 
casusinbrenger of als deelnemer). De code Inzicht-bewustwording komt het meest voor in 
de onderzochte verslagen: heel vaak wordt op de een of andere manier geconstateerd 
dat iemand inzicht heeft gekregen in omstandigheden, gevoelens of gebeurtenissen. 
Dit hoeft niet persé te betekenen dat iemand een nieuw perspectief ziet, maar wel dat 
hij of zij er achter is gekomen ‘hoe het zit’ in de betreffende situatie.  

                                                      
332 VIR: verwijsindex risicojongeren. 
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Hulpverlener geeft aan, door het praten over deze casus, dat hij eigenlijk te 
weinig weet van de hele situatie. Leek het wat te hebben weg laten kabbelen. 
Maar ziet nu in, dat het zo niet verder kan. (P9) 

En naast het feit dat professionals zich realiseren dat ze eigenlijk heel weinig over een 
cliënt (of het systeem daaromheen) weten, gebeurt het ook dat zij zich bewust zijn 
geworden van een blinde vlek bij zichzelf.  

We geven als zorgverleners vaak als feedback naar ouders dat ze moeten 
loslaten, maar dit is ook een valkuil voor begeleiders. (N1) 

Het kan confronterend zijn, maar inzicht kan ook rust geven, omdat men 
beseft dat iets ‘nu eenmaal’ is zoals het is. Daardoor vormt het dan soms de 
bevestiging dat het professionele handelen (wat tot dan toe vaak onbewust werd 
uitgevoerd, dat wil zeggen dat het niet geëxpliciteerd werd) juist is: “Huidige 
plek is een goede plek voor deze jongen” (L14).  

Bewustwording van hoe men zelf als professional in een situatie staat is vaak de eerste 
stap voor concrete actie in de richting van een oplossing voor het ingebrachte 
dilemma. Het schept duidelijkheid en het ordent. 

Ze heeft een duidelijk antwoord gekregen op de vraag hoe ze haar ‘macht’ kan 
gebruiken en ziet in dat dit geen ‘misbruik’ (van macht) hoeft te zijn. Ze ziet 
dat ze kan aansluiten bij de situatie van het meisje en haar kan helpen om een 
keuze te maken, door concrete informatie te verstrekken. (J1) 

Op het niveau van de professional worden ook opmerkingen gevonden waarin men 
refereert aan vermindering van de last (of: de zwaarte, of: het gewicht) die op iemands 
schouders drukt door het ervaren van een moreel dilemma (code Ontlasting). Dit kan 
ook in termen van opluchting, of verlichting benoemd worden. 

Begeleider geeft aan dat die opgelucht is dat dit dilemma besproken is, dat 
collega’s niet veroordelend reageerden en dat daardoor het persoonlijke dilemma 
(het moeten omgaan met de schuld- en schaamtegevoelens) minder zwaar is 
geworden. (C1) 

Veel opmerkingen gaan over de steun die men ervaart tijdens de bespreking, door het 
dilemma te delen. Het woord opluchting komt meerdere malen voor, evenals 
opmerkingen in de trant van: “het is fijn om het er eens zo uitgebreid over te kunnen 
hebben” (O5). Of iemand zegt: “Ik kan het nu met een geruster hart afsluiten” (E36). 
De last die men ervaart door een moreel dilemma wordt ook lichter doordat het 
moreel beraad weer perspectief biedt “om nog even door te gaan en deze casus goed 
af te sluiten, zonder er moe van te worden” (F17). Dat komt waarschijnlijk mede 
doordat er tijdens het beraad een oplossing is gevonden om uit het dilemma weg te 
komen: in 14 tekstfragmenten komen de codes Ontlasting en Oplossing samen voor. 
Bovendien komt ook de combinatie van Oplossing met Zinvol-waardevol 8x voor en de 
combinatie Ontlasting en Zinvol-waardevol 5x. Dit doet vermoeden dat de waarde van het 
moreel beraad versterkt wordt door de praktische opbrengst. Maar moreel beraad kan 
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ook Zinvol-waardevol zijn wanneer er niet per se een praktische oplossing is, zo blijkt uit 
opmerkingen als: “We moeten dit vaker doen” (E23) of “De meerwaarde voor mij 
(inbrenger) was dat ik zonder oordeel mijn verhaal mocht vertellen en dit heb ik als 
zeer prettig ervaren” (M2). Uit meerdere fragmenten blijkt, dat men het helemaal niet 
erg vindt dat dit tijd kost: 

De inbrenger gaf aan het als meerwaarde te zien om het probleem/dilemma op 
deze manier uit te spitten. (M7) 

Plezierig om in alle rust een casus door te nemen. (P1) 

Goed om er echt bij stil te staan. (E33) 

Opvallend is, dat de gevoelswaarde vooral expliciet wordt benoemd wanneer het 
negatieve emoties betreft. In zinnen met de code Emoties staan woorden als: 
“buikpijn” (E12), “machteloosheid” (F25), “onbehagen” (K1).  In één verslag staat: 
“uit de boosheid” (E32). Het positieve gevoel (opluchting) is vooral te vinden in 
fragmenten onder de code Ontlasting. 

Bij het niveau van de professional horen ook opmerkingen waarin wordt benoemd dat 
een casus herkenbaar is voor andere aanwezigen (code Herkenning). Of er staat dat het 
bespreken van een casus leidt tot het inzicht dat dit soort dilemma’s vaker 
voorkomen. In dit soort passages is te lezen dat de inbrenger niet de enige is die 
ergens last van heeft en/of dat soortgelijke dilemma’s ook door collega’s ervaren 
worden. Soms staat er in plaats van herkenning ‘erkenning’. In een aantal gevallen 
wordt opgemerkt dat herkenning kan leiden tot eenduidige handelwijzen en 
afstemming tussen betrokkenen; dit ziet men als een positief effect van het moreel 
beraad. Herkenning wordt soms ook verbonden met een leereffect, in termen van het 
delen/uitwisselen van kennis en ervaringen of in termen van toetsing. Men ziet het 
moreel beraad dan als een vorm van collegiale consultatie die leidt tot bijstelling of 
bevestiging van het eigen oordeel. De code Bevestiging, die gebruikt is voor 
opmerkingen waarin expliciet benoemd wordt dat een (aanvankelijk intuïtief) oordeel 
bevestigd wordt door het moreel beraad (c.q. door het oordeel van collega’s), ligt dan 
ook qua interpretatie dichtbij Herkenning. De passages die gemarkeerd zijn met deze 
codes lijken qua strekking ook wel op wat hierboven staat over Ontlasting. Veel 
opmerkingen verwijzen naar het gegeven dat professionals vaak tegen soortgelijke 
morele vragen aanlopen als hun collega’s maar er blijkt ook uit dat ze het hier in de 
dagelijkse praktijk meestal niet met elkaar over hebben. Wanneer zo’n vraag dan aan 
de orde komt tijdens een moreel beraad ontdekken professionals (pas) dat zij niet de 
enigen zijn die ermee worstelen en dat hun emoties door collega’s herkend worden. 
Dit blijkt onder andere uit de volgende passage waarin de combinatie van de code 
Herkenning met de code Emoties gevonden wordt:  

De inbrenger en ook de andere collega’s hechten er veel belang aan om begrip 
van collega’s te ondervinden, geen verwijten te krijgen, niet steeds weer uit te 
moeten leggen, waarom zij zo handelen zoals zij doen, bevestigd te worden in 
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hun intuïtie; kortom erkenning te krijgen. Intuïtief handelen brengt onzekerheid 
en kwetsbaarheid met zich mee voor de maatschappelijk werker. (F3) 

Alle tot nu toe genoemde aspecten op het niveau van de professional kunnen op de 
een of andere manier worden verbonden met het leerproces dat plaatsvindt tijdens en 
door moreel beraad met collega’s. Daarnaast zijn in de verslagen onder het kopje 
Nakaarten ook nog enkele opmerkingen te vinden waarin wordt gerefereerd aan iets 
anders dat voor professionals – zowel voor individuele beroepsbeoefenaars als voor 
de gehele beroepsgroep binnen een organisatie – van belang is. Het betreft de 
verantwoordelijkheid die men heeft of voelt (code Verantwoording). In deze 
opmerkingen wordt letterlijk benoemd dat het moreel beraad bijdraagt aan het (beter) 
kunnen verantwoorden van beslissingen en/of professioneel handelen: “Een logisch 
gegrond motief om te handelen zoals besloten is”(E2). Uit de verslagen blijkt dat 
mensen de woorden verantwoording en verantwoordelijkheid vaak als synoniemen 
gebruiken.  

Tenslotte is er een code geformuleerd voor opmerkingen waaruit duidelijk wordt dat 
het moreel beraad geen oppervlakkig gesprek was (Diepgang).  

Verschillende gelaagdheden komen aan bod. Het zou ook kunnen betekenen 
dat het voor ieder die deelneemt het gemakkelijker kan zijn om meer van 
zichzelf prijs te geven. (F1) 

Hoewel het er slechts weinig zijn, zeggen ook dit soort opmerkingen iets over de 
waarde van het beraad voor het leerproces van de aanwezige professionals, niet zozeer 
in termen van kennis of vaardigheden maar vooral in termen van de houding c.q. 
opstelling van de hulpverlener: “Het doet echt een beroep op jezelf en niet alleen op je 
vaardigheden” (F10). In een andere opmerking staat: “Het gesprek is meer persoonlijk 
geworden” (A5). Hieruit blijkt dat het in het beschreven moreel beraad niet alleen ging 
over wat professionals doen in een concrete casus, maar ook en vooral over wie zij 
zijn, als mens en als professional.  

Organisatie 
In feite zou kunnen worden gesteld dat alle opmerkingen die naar aanleiding van het 
moreel beraad zijn opgeschreven onder het kopje Nakaarten relevant zijn voor de 
organisatie als geheel. Want alles wat hierboven is genoemd als opbrengst, op 
casusniveau en op het niveau van de professionals die deelnamen aan het moreel 
beraad, draagt bij aan ontwikkeling van het morele klimaat binnen de organisatie. Veel 
van wat er staat bij opmerkingen die vallen onder de bij het casusniveau genoemde 
codes (Oplossing, Breder perspectief, Bevragen van normen en Complexiteit) kan geïnterpreteerd 
worden in termen van kwaliteitszorg. Hetzelfde geldt voor de opmerkingen onder de 
code Verantwoording op het niveau van de professional. En in de opmerkingen onder 
de codes Herkenning, Bevestiging, en Diepgang zitten elementen die relevant zijn in 
verband met teambuildingsprocessen. 

Daarnaast is ook in de opmerkingen onder twee andere codes nog informatie te 
vinden die relevant is met betrekking tot het organisatieniveau. Deze codes hadden 
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een aparte status bij de analyse van de tekstfragmenten onder Nakaarten, omdat de 
inhoud feitelijk niet gaat over de opbrengst van het moreel beraad, maar over iets wat 
in verband met andere deelvragen van mijn onderzoek van belang is. Het betreft ten 
eerste de code Co-creatie waarbij wordt gerefereerd aan een of andere vorm van 
samenwerking, afstemming of overleg – met de cliënt of met collega’s binnen de eigen 
of met samenwerkingspartners van een andere organisatie – die bij zou kunnen (of 
moeten) dragen aan de oplossing van het ingebrachte probleem. 

Ook draagt het moreel beraad bij aan het elkaar leren kennen, leren 
samenwerken met elkaar en het geeft energie. (F4) 

 Zij is zich bewust geworden dat door … te netwerken, in contact te blijven met 
de cliënt, ervoor te vechten, haar eigen machteloosheid afneemt. (F25) 

Ten tweede zijn met betrekking tot het organisatieniveau relevante passages te vinden 
onder de code Evaluatie moreel beraad. Hier gaat het over hoe het moreel beraad 
uitgevoerd moet worden en over de randvoorwaarden die daarvoor binnen de 
organisatie nodig zijn. Deze opmerkingen, die vaak meer bedoeld zijn in evaluatieve 
en lerende zin, worden meegenomen in de analyse onder Evalueren (zie volgende 
paragraaf). 

Uit tabel 6 blijkt dat Inzicht-bewustwording het meest wordt genoemd als resultaat. Op 
het niveau van de professional ligt dit in het verlengde van wat op het niveau van de 
besproken casus wordt aangeduid met Breder perspectief, na Oplossing een veel 
gemarkeerd thema op casusniveau. In tabel 7 (zie volgende bladzijde) wordt zichtbaar 
dat deze drie meest genoemde codes ook in combinatie het meest samen voorkomen. 
Daaruit leid ik af dat men zich door het moreel beraad vaak bewust wordt van 
aspecten van een probleemsituatie die eerst nog niet in beeld waren. Een bredere blik 
op een casus leidt tot meer (vaak nieuwe) perspectieven en dit verschaft inzicht en 
overzicht.  Op basis daarvan komt soms vanzelf al de oplossing in beeld. Uit het feit 
dat zowel de code Inzicht-bewustwording als de code Breder perspectief in veel passages 
gecombineerd voorkomt met Zinvol-waardevol of met Ontlasting kan worden opgemaakt 
dat deelnemers een breder zicht op het ingebrachte probleem beschouwen als iets 
waar ze wat aan hebben. Het lucht hen op. Nadere lezing van de passages waarin een 
combinatie van de code Evaluatie moreel beraad met Inzicht-bewustwording, Breder perspectief 
of Zinvol-waardevol voorkomt ondersteunt deze conclusie. Door de nieuwe 
perspectieven die worden geopend in het moreel beraad kunnen deelnemers beter 
begrijpen hoe een situatie ontstaan is (of in stand gehouden wordt) en hoe het komt 
dat andere mensen een ander beeld van dezelfde situatie hebben of een ander idee 
over hoe een probleem op te lossen.  

  



293 

Niveau Codes Samen in één 
tekstfragment 

Casus Oplossing + Breder perspectief 15 

 Oplossing + Bevragen van normen 3 

 Breder perspectief + Bevragen van normen  3 

Professional + 
Casus 

Inzicht-bewustwording + Oplossing 26 

 Inzicht-bewustwording + Breder perspectief 14 

 Ontlasting + Oplossing  14 

 Zinvol-waardevol + Oplossing  8 

 Zinvol-waardevol + Breder perspectief 7 

 Emoties + Breder perspectief 7 

 Ontlasting + Breder perspectief 6 

 Inzicht-bewustwording + Bevragen van normen 6 

 Emoties + Oplossing 6 

 Herkenning + Oplossing 5 

 Bevestiging + Oplossing 5 

 Bevestiging + Breder perspectief 5 

 Herkenning + Breder perspectief 3 

 Emoties + Bevragen van normen 3 

 Zinvol-waardevol + Bevragen van normen 2 

 Bevestiging + Bevragen van normen 2 

Professional Inzicht-bewustwording + Zinvol-waardevol 13 

 Inzicht-bewustwording + Emoties 10 

 Inzicht-bewustwording + Ontlasting 8 

 Inzicht-bewustwording + Herkenning 6 

 Ontlasting + Zinvol-waardevol 5 

 Emoties + Herkenning 5 

 Inzicht-bewustwording + Bevestiging 4 

 Ontlasting + Herkenning 4 

 Inzicht-bewustwording + Verantwoording 3 

 Ontlasting + Emoties 2 

 Inzicht-bewustwording + Diepgang 2 

 Ontlasting + Bevestiging 2 

 Emoties + Bevestiging 2 

Professional + 
Organisatie 

Inzicht-bewustwording + Evaluatie moreel 
beraad 

9 

 Zinvol-waardevol + Evaluatie moreel beraad 5 

 Emoties + Evaluatie moreel beraad 4 

 Ontlasting + Evaluatie moreel beraad 3 

 Bevestiging + Evaluatie moreel beraad 3 

 Herkenning + Evaluatie moreel beraad 2 

 Diepgang+ Evaluatie moreel beraad 2 

Casus + 
Organisatie 

Breder perspectief + Evaluatie moreel beraad 5 

 Oplossing + Evaluatie moreel beraad 2 

 Bevragen van normen + Evaluatie moreel 
beraad 

2 

Tabel 7 Codes die meer dan 1x samen voorkomen in één passage 
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8.6.3 Vergelijking met ander onderzoek naar de opbrengst van moreel 
beraad 
De hierboven beschreven resultaten kunnen worden vergeleken met resultaten van 
diverse onderzoeksprojecten die in de afgelopen tien jaar werden uitgevoerd door de 
Moreel Beraad-groep van Widdershoven en Molewijk (Janssens, Zadelhoff, Loo, 
Widdershoven, & Molewijk, 2014; Molewijk, Abma, Stolper, & Widdershoven, 2008; 
Molewijk, Verkerk, Milius, & Widdershoven, 2008; Molewijk, van Zadelhoff, 
Lendemeijer, & Widdershoven, 2008; Weidema, Molewijk, Kamsteeg, & 
Widdershoven, 2013). Mijn onderzoek naar wat deelnemers benoemen als de 
‘opbrengst’ van moreel beraad zou beschouwd kunnen worden als een replicatie van 
deze andere onderzoeken naar de effecten van moreel beraad. Daarnaast is de 
vergelijking relevant omdat mijn onderzoek plaatsvond in andere zorgsectoren en in 
de sociale sector (zorg aan mensen met een licht verstandelijke beperking, GGZ, 
OGGZ, jeugdzorg, maatschappelijk werk en woonbegeleiding); de vijf onderzoeken 
waarmee ik mijn resultaten vergelijk zijn uitgevoerd in de GGZ en de ouderenzorg. Er 
zijn nog enkele verschillen tussen het onderzoek dat wordt beschreven in deze 
artikelen en mijn onderzoek: 

 deze onderzoeken waren specifiek bedoeld voor evaluatie van de 
implementatie van moreel beraad in de betreffende instellingen terwijl het in 
mijn onderzoek vooral gaat om de inhoud van het moreel beraad; 

 in de publicaties over deze onderzoeken gaat het steeds over één organisatie 
terwijl ik in mijn onderzoek data uit meerdere organisaties combineer; 

 in deze onderzoeken werd het moreel beraad gevoerd met verschillende 
gespreksinstrumenten terwijl in mijn onderzoek één gespreksmethode werd 
gebruikt. 

Er zijn ook overeenkomsten: 

 zowel het vergelijkingsmateriaal als mijn onderzoek gaat over moreel beraad 
op de werkvloer, dat wil zeggen: bijeenkomsten met teams van professionals 
(en soms ook leidinggevenden); 

 zowel in het vergelijkingsmateriaal als in mijn onderzoek is bij de evaluatie 
van (c.q. het onderzoek naar de opbrengst van) het moreel beraad gebruik 
gemaakt van schriftelijk materiaal met vragen die door de deelnemers zelf 
beantwoord zijn; 

 zowel in het vergelijkingsmateriaal als in mijn onderzoek is het werk van de 
deelnemende professionals in de onderzochte organisaties gericht op 
ondersteuning van en/of zorg aan mensen met een lichamelijke, 
verstandelijke of psychische/psychiatrische beperking; overal is de morele 
dimensie inherent aan het werk. 

Voor de vergelijking gebruik ik uit de vijf bovengenoemde artikelen naast de 
antwoorden van respondenten op twee open vragen (“Wat heb je geleerd van/in het 
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moreel beraad?” en “Hoe beïnvloedt dit morele beraad je dagelijkse zorgpraktijk?” 333) 
ook informatie uit interviews (alsmede de interpretaties hiervan) die deze 
onderzoekers hielden.  

Verder vergelijk ik in deze paragraaf de resultaten van het onderdeel Nakaarten in de 
moreel beraad verslagen met resultaten uit de interviews die ik zelf hield in twee 
organisaties die deelnamen aan het Moresprudentieproject én met resultaten van een 
empirisch onderzoek naar de resultaten van de praktijkopdracht moreel beraad voor 
verpleegkundig specialisten in opleiding (voor een toelichting op dit empirische 
(deel)onderzoek en een verantwoording van de aanpak, zie bijlage 5).  

Verruiming van ethisch bewustzijn 
Ik signaleerde in mijn analyse van tekstfragmenten dat mensen zich door het 
bijgewoonde moreel beraad bewust worden van aspecten van een probleemsituatie die 
eerst nog niet in beeld waren. Zij benoemen dit in termen van inzicht en beschouwen 
het als een waardevolle opbrengst van moreel beraad omdat ze, door het zien van 
nieuwe perspectieven, beter begrijpen hoe het komt dat een moreel dilemma ontstaan 
is. Dit effect wordt in alle bovengenoemde evaluatieonderzoeken ook geconstateerd 
en benoemd als een van de belangrijkste uitkomsten van moreel beraad. Volgens 
praktijkbegeleiders van MANP-studenten is een belangrijk doel van moreel beraad: 
“dat mensen een morele radar krijgen voor dat soort vragen” (P2, p6)334. Bovendien is 
het opgenomen in het recent ontwikkelde Europese evaluatie-instrument voor 
ethiekondersteuning onder het domein “improved moral reflexivity” met als criteria 
bijvoorbeeld “Increases my awareness of the complexity of ethically difficult 
situations”, “Develops my ability to identify the core ethical question in the difficult 
situation” en “I see the ethically difficult situations from different perspectives” 
(Svantesson et al., 2014, p. 6).  

Oplossingen 
De op één na meest genoemde opbrengst onder Nakaarten is de Oplossing die in het 
moreel beraad is gevonden voor het ingebrachte probleem. Hoewel het niet verbazend 
is dat dit zo vaak wordt genoemd – in de gebruikte methode zit immers expliciet de 
vraag (bij stap 6) om mogelijkheden voor een uitweg uit een gesignaleerd dilemma te 
bedenken en daaruit een keuze te maken – valt het toch op in de vergelijking met 
bovengenoemd evaluatieonderzoek. Daaruit wordt namelijk niet gelijk duidelijk dat 
respondenten het vinden van een oplossing een belangrijke uitkomst van het moreel 
beraad vinden. Sterker nog, de onderzoekers stellen zelfs dat het vinden van een 
antwoord op de morele vraag als doel van moreel beraad laag gescoord wordt in 
vergelijking met doelen als “inzicht in morele kwesties vergroten” en “het verbeteren 
van wederzijds begrip” (Molewijk, Verkerk, M.J. et al., 2008, p. 48; zie ook Molewijk, 

                                                      
333 Vragen uit de “Maastricht Moral Case Deliberation Evaluation Questionnaire” (Molewijk, Verkerk, 
M.J., Milius, & Widdershoven, 2008, pp. 54-55). 
334 De aanduiding tussen haakjes verwijst naar de plaats waar het betreffende citaat te vinden is in de 
transcriptie van het focusinterview met praktijkbeoordelaars van MANP-studenten.  
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van Zadelhoff, et al., 2008, p. 60)335. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat in de 
organisaties waar het evaluatieonderzoek plaatsvond gewerkt is met verschillende 
gespreksmethoden336, die niet allemaal oplossingsgericht waren, terwijl in de methode 
van het Moresprudentieproject de vraag naar een mogelijke oplossing expliciet wordt 
gesteld. Het zou ook kunnen dat de focus van de onderzoekers in het 
evaluatieonderzoek (vooral ethici en managers uit de betrokken instellingen) meer 
gericht was op het proces dan op concrete producten van moreel beraad. Dit zou 
onder andere afgeleid kunnen worden uit de keuze voor het woord “harvest” in plaats 
van “outcomes” (Weidema et al., 2013, p. 624). Beoogde doelen zoals het vergroten 
van morele competenties van professionals en het verbeteren van communicatie over 
morele vragen in organisaties zijn inderdaad vaak meer proces- dan 
productgeoriënteerd. Dit geldt ook voor de doelen die leden van het European 
Clinical Ethics Network (ECEN) formuleerden met betrekking tot ethische 
casusbesprekingen op de werkvloer: “education and evaluation; decision making 
support; providing protected space and time to voice ethical concerns; team building; 
improving the quality of care” (Pedersen et al., 2010, p. 138). Het vinden van een 
concrete oplossing voor een ingebracht probleem is misschien voor degenen die 
moreel beraad introduceren en begeleiden (en onderzoek doen om dit te evalueren) 
een minder belangrijk doel. Toch is het voor de professionals die deelnamen aan het 
Moresprudentieproject dus wel een belangrijke uitkomst. Dit blijkt niet alleen uit het 
grote aantal keren dat deze code voorkomt in de tekstfragmenten bij Nakaarten maar 
ook uit het feit dat de code Oplossing vaak voorkomt in combinatie met Zinvol-waardevol 
en Ontlasting (zie tabel 7). Het delen van een probleem is op zich al steunend; het 
vinden van een concrete oplossing betekent helemaal dat de last die op iemands 
schouders drukt vermindert. Nadere lezing van de antwoorden van professionals op 
de open vragen in bovengenoemde evaluatieonderzoeken leidt tot de conclusie dat 
voor een aantal van hen waarschijnlijk hetzelfde geldt: ze hebben behoefte aan 
concrete stappen en het bereiken van consensus (Molewijk, Verkerk, M.J. et al., 2008, 
p. 48). Op de vraag over de bijdrage van het moreel beraad aan de zorgpraktijk 
antwoordt een respondent “je voelt je beter wanneer je advies krijgt over hoe om te 
gaan met moeilijke situaties” (Janssens et al., 2014, p. 8). En dit is, behalve voor de 
professional, ook voor de cliënt waarschijnlijk een belangrijke opbrengst van moreel 
beraad. In een van de interviews die in twee organisaties waar het moreel beraad in het 
kader van het Moresprudentieproject plaatsvond, werd dit expliciet benoemd: “ik 
denk, als hulpverleners goed in hun vel zitten en goed toegerust zijn heeft dat effect 
op de cliënten” (M2). Moreel beraad wordt in organisaties vaak ingezet met als doel: 
verbetering van de kwaliteit van zorg; maar hoe dit dan ‘gemeten’ kan worden is vaak 
onduidelijk (zie § 7.4). Het welbevinden van de professional zou een eerste 
aanknopingspunt kunnen zijn. Daarnaast merkt een cliënt indirect natuurlijk ook iets 

                                                      
335 De Maastricht Evaluation Questionnaire bevat (naast open vragen) vijftien welomschreven doelen van 
moreel beraad die door de onderzoekers/ethici zijn geformuleerd. Aan respondenten wordt gevraagd om 
aan te geven welke doelen zij het meest belangrijk vinden en welke doelen bereikt zijn in het moreel 
beraad dat zij hebben bijgewoond. 
336 De Maastricht Evaluation Questionnaire noemt als methoden expliciet de dilemmamethode, de 
Utrechtse methode, de hermeneutische methode en de socratische dialoog (zie Molewijk, Verkerk, M.J., 
et al., 2008, p. 54). 
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van het moreel beraad door de oplossing die gevonden is voor het ingebrachte 
probleem. In het evaluatieinstrument voor ethiekondersteuning in zorgorganisaties –
“the Euro-MCD” (Svantesson et al., 2014) – dat ontwikkeld is op basis van een 
Europees onderzoek waaraan professionals (met name artsen en verpleegkundigen, 
maar ook een geestelijk verzorger) deelnamen, is het domein ‘concrete results’ 
opgenomen337. Een concreet resultaat, in de zin van een goed onderbouwde keuze 
voor een bepaalde handelwijze, is dus zowel voor de professional die een probleem 
heeft ingebracht als voor de organisatie waar deze werkt en voor de beroepsgroep 
waartoe deze behoort een belangrijke opbrengst van het moreel beraad. Binnen de 
organisatie (en/of de beroepsgroep) kan dit worden beschouwd als een bijdrage aan 
de ontwikkeling van moresprudentie en (daardoor) aan verbetering van de kwaliteit 
van zorg.  

Empowerment van professionals  
In mijn analyse blijkt, onder andere uit het aantal keren dat de code Zinvol-waardevol in 
een passage voorkomt in combinatie met de code Inzicht-bewustwording of de code 
Breder perspectief, dat professionals het waarderen dat zij door hun deelname aan het 
moreel beraad beter zicht krijgen op de ethische aspecten van een casus. Dit kan 
worden vergeleken met wat Molewijk benoemt als “het versterken van de morele 
competentie” (Molewijk, 2014, p. 31). Ook op een ander punt kan moreel beraad 
versterkend werken voor de deelnemende professionals. Want uit een aantal 
fragmenten blijkt, dat herkenning van het probleem door collega’s en een gevoel van 
erkenning dicht bij elkaar liggen: de inbrenger ziet dat anderen zijn (of haar) probleem 
serieus nemen. Het draagt bij aan een gevoel van eigenwaarde. Veel professionals 
worstelen in hun eentje met een dilemma en met de emoties die worden losgemaakt 
door dat dilemma; zij zijn blij als tijdens het moreel beraad blijkt dat zij niet de enigen 
zijn. Deze bevinding wordt ondersteund door resultaten uit het onderzoek naar de 
waarde van de praktijkopdracht moreel beraad voor MANP-studenten. In een van de 
focusinterviews tijdens dat onderzoek zei een verpleegkundige: “wat ik er erg van 
leerde dat je niet alleen, dat je juist moet blijven samenwerken en dingen moet blijven 
delen. Dat vond ik wel interessant dat je niet de enige bent die er tegenaan loopt” (R 
129). Het helpt als anderen meezoeken naar de uitweg uit een dilemma of misschien 
zelfs wel, op basis van eerdere ervaringen met dezelfde problemen, goede oplossingen 
kunnen aandragen. De argumenten en adviezen van collega’s dragen bij aan 
onderbouwing van het eigen oordeel. Bovendien leidt het tot vermindering van 
onzekerheid. In het evaluatieonderzoek van Molewijk, van Zadelhoff, et al., (2008) 
wordt het delen van ervaringen met betrekking tot kritische casuïstiek genoemd als 
een waardevol element van moreel beraad. Weidema et al. (2013, p. 625) signaleren dat 
verpleegkundigen zich sterker en zekerder voelen over hoe een bepaald probleem 
opgelost kan worden door het gevoerde moreel beraad en benoemen dit als 

                                                      
337 Daarnaast kwam men in dit onderzoek tot vijf andere domeinen m.b.t. het meten van resultaten van 
moreel beraad: “enhanced emotional support, enhanced collaboration, improved moral reflexivity, 
improved moral attitude, impact on organizational level” (Svantesson et al., 2014, p. 6). 
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“empowerment and enhancement” van verpleegkundigen ten opzichte van andere 
disciplines.  

Leren van en met elkaar 
Veel van wat er in de verslagen staat bij de codes Herkenning en Bevestiging kan geduid 
worden als een vorm van leren. Molewijk, Abma, Stolper en Widdershoven (2008) 
evalueerden moreel beraad vanuit het perspectief van het onderwijzen van ethiek in de 
kliniek. Zij signaleren met betrekking tot de ontwikkeling van morele competentie 
vooral effecten op het gebied van attitude en vaardigheden. Professionals leren 
bijvoorbeeld hun aanvankelijke oordelen op te schorten en kritisch te bevragen; ze 
worden zich bewust van de normatieve dimensie van hun werk en leren woorden te 
geven aan ongemakkelijkheid op dat gebied; ze leren om afstand te nemen van hun 
morele dilemma’s en zien in dat er grenzen zijn aan hun professionele 
verantwoordelijkheid (Molewijk, Abma, Stolper, & Widdershoven, 2008, p. 122). 
Overdracht van kennis is volgens hen niet het belangrijkste doel van moreel beraad. 
Als het gaat over overdracht van kennis over ethische concepten en theorieën kan dit 
op basis van de bevindingen uit het Moresprudentieproject inderdaad onderschreven 
worden. We zagen daar echter dat er een ander soort kennis is dat wél wordt 
overgedragen. Niet door de ethicus/gespreksleider aan de deelnemers, maar door de 
deelnemers onderling aan elkaar, in en door de verhalen die ze vertellen.  

Het benoemen van Emoties speelt bij dit leren een belangrijke rol. Voor veel mensen is 
het moeilijk om de morele dimensie van probleemsituaties onder woorden te brengen, 
terwijl ze wel voelen dat er iets aan de hand is. In het moreel beraad ontrafelt men 
samen met collega’s de complexiteit van een casus. Zo leren zorgverleners om morele 
dilemma’s te herkennen en onder woorden te brengen. Dit wordt in de analyse van de 
tekstfragmenten onder Nakaarten duidelijk door het feit dat de code Emoties een aantal 
keren wordt gevonden in combinatie met Inzicht-bewustwording en ook een aantal keren 
samen met Breder perspectief en Oplossing. Wanneer mensen meer perspectief zien in een 
probleemsituatie, of zelfs een oplossing vinden, worden “many cases less emotionally 
overwhelming” (Molewijk, Abma, et al., 2008, p. 122). Waarschijnlijk ook daarom 
beschouwen Svantesson et al. (2014) “enhanced emotional support” als een belangrijk 
domein in het door hen ontwikkelde Europese evaluatie-instrument voor moreel 
beraad. Als specifieke evaluatiecriteria noemen zij bijvoorbeeld: “enables me to better 
manage the stress caused by ethically difficult situations”, “increases awareness of my 
own emotions regarding ethically difficult situations” en “I feel more secure to express 
doubts or uncertainty regarding ethically difficult situations” (Svantesson et al., 2014, 
p. 6). 

Verantwoording  
Het (leren) verwoorden van waarden en normen is een vast onderdeel van moreel 
beraad (onafhankelijk van de gekozen methode). Het helpt de deelnemers bij 
verantwoording van de gemaakte keuze in de besproken casus en, breder, bij het 
verantwoorden van hun professionele handelen überhaupt. In de focusinterviews met 
praktijkbegeleiders van MANP-studenten werd dit benoemd als een belangrijk aspect 
in verband met moreel beraad: “een professional doet de dingen niet zomaar” (P4-
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p10). In genoemde evaluatieonderzoeken wordt dit ook, onder verschillende noemers, 
als een belangrijk resultaat van moreel beraad gezien. Een respondent in het 
onderzoek van Molewijk, Abma, Stolper en Widdershoven (2008, p. 122) schrijft 
bijvoorbeeld: “I’m more clear about my professional limits and better able to ground 
them”. En Weidema et al. (2013, p. 626) stellen dat “transparency and 
straightforwardness … being open about what you can or cannot do” door 
deelnemers beschouwd wordt als oogst van moreel beraad. Bij de analyse van 
tekstfragmenten onder Nakaarten is de code Verantwoording niet zo vaak gebruikt en 
een combinatie van de codes Verantwoording en Zinvol-waardevol komt nergens voor. 
Toch betekent dit waarschijnlijk niet dat het door de deelnemers aan het moreel 
beraad in het Moresprudentieproject als onbelangrijk wordt gezien, want uit een aantal 
tekstfragmenten blijkt dat deelnemers het fijn vinden dat ze de verantwoordelijkheid 
die ze voelen kunnen delen of omdat het hen helpt hun handelen beter te 
onderbouwen. Ook in de interviews die plaatsvonden in twee organisaties die 
participeerden in het Moresprudentieproject waren soortgelijke geluiden te horen. 

Maatschappelijk werkers hebben vaak zo’n groot verantwoordelijkheidsgevoel, 
en dat drukt dan zo op ze, en op het moment dat je het dan zo bespreekt, … 
dan voelt het daarna lichter. En het verantwoordelijkheidsgevoel wordt dan iets 
minder, waardoor ze het dan ook weer beter bij de cliënt kunnen laten” (P3)  

Ik moet bij alles weten waarom we doen wat we doen en is dit dan de beste 
manier?’. Dat moet kloppen voor mij, iedere dag weer. Als ik dat niet kan 
verkopen aan mezelf, dan kan ik niet meer verder. Dan krijg ik gewetensnood 
… (P1) 

Professionals leggen eerder de nadruk op ‘verantwoordelijkheid’, managers op 
‘verantwoording’, als het gaat om de waarde van het moreel beraad: “dat je weet 
waarom je iets ingezet hebt” (M3), “Dat het goed geëxploreerd is” (M2). Dit zou te 
maken kunnen hebben met de verschillende oriëntatie van managers en professionals. 
Waar managers en beleidsmedewerkers vooral gericht zijn op het meso- en het 
macroniveau zijn professionals in eerste instantie gericht op wat er speelt in de directe 
relatie tussen zorgverlener en cliënt, op het microniveau. Verantwoording heeft vanuit 
organisatorisch en maatschappelijk perspectief vooral te maken met bekostiging en 
kwaliteitscriteria; zorgverleners associëren het met kunnen uitleggen wat zij 
persoonlijk als professionele beroepsbeoefenaar het goede vinden om te doen in een 
dilemmasituatie. Dan blijkt nog wel eens dat hun opvattingen botsen met 
organisatorische en/of maatschappelijke normen. Dit kan opgemaakt worden uit 
opmerkingen met de code Bevragen van normen, die in de analyse gekoppeld is aan het 
casusniveau. Deze gaan vaak over dingen die men binnen een organisatie, binnen de 
zorgsector in het algemeen of binnen de Nederlandse samenleving als normaal is gaan 
beschouwen, maar die dat vanuit het perspectief van de deelnemers niet altijd zijn. De 
meldplicht met betrekking tot signalen van kindermishandeling, of het feit dat een 
gemeenteambtenaar achter een loket bepaalt of een burger recht heeft op 
ondersteuning, is bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van privacy en vertrouwelijkheid 
voor veel maatschappelijk werkers niet vanzelfsprekend. Hetzelfde geldt voor de regel 
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dat zorg aan mensen die illegaal in Nederland verblijven niet gegeven kan worden, 
omdat het niet vergoed wordt. Hulpverleners voelen zich dan wel verantwoordelijk 
maar willen hun handelen niet verantwoorden volgens heersende normen.  

Zelfzorg voor en door professionals  
Uit diverse opmerkingen onder de codes Zinvol-waardevol en ook in fragmenten die 
gecodeerd zijn met Diepgang, blijkt dat veel professionals het moreel beraad speciaal 
waarderen omdat het de gelegenheid biedt om wat langer stil te staan bij de complexe 
vragen waar zij in hun werk mee geconfronteerd worden. Ze vinden het de moeite 
waard om hier de tijd voor te nemen. Het delen van ervaringen en het bespreken van 
de emoties die met het werk gepaard gaan, evenals de (h)erkenning die zowel door een 
inbrenger als door deelnemers vaak ervaren wordt, voelt als steunend. Soortgelijke 
opmerkingen werden gemaakt in de focusinterviews naar aanleiding van de MANP-
praktijkopdracht moreel beraad. Een student zei: “ik kreeg ook als feedback dat het 
team het heel prettig vond om nou eens op zo’n (nadruk) manier met elkaar te kunnen 
spreken” (R2-GGZ)338; een andere: “ze voelden zich echt een groep op dat moment” 
(R12-AGZ). Ook uit de individuele interviews die ik in twee organisaties hield blijkt 
dat deelnemers het fijn vinden dat ze ook eens konden zeggen wat een moreel 
dilemma met hen doet: “dat het over jezelf gaat en dat je er veel dieper op ingaat” 
(P7). Molewijk beschouwt moreel beraad in dit verband als “een vorm van zelfzorg 
door het blijven herkennen en (re)activeren van de passie waarmee de professional 

werkt of werkte” (Molewijk, 2014, p. 31).  

Samenwerking en dialoog 
In mijn analyse heb ik de passages die gaan over samenwerking, overleg en 
afstemming - zowel met collega’s die aanwezig zijn bij het moreel beraad als ook met 
mensen die daar niet bij aanwezig zijn maar wel op de een of andere manier betrokken 
zijn bij de ingebrachte casus, hetzij als cliënt, hetzij als lid van het netwerk dat een rol 
speelt in het leven van die cliënt (familie, kennissen, buren, woningcorporatie, 
gemeente en andere instanties), hetzij als zorg- of hulpverlener vanuit een andere 
organisatie - gemarkeerd met de code Co-creatie. Deze refereert aan het in deel I 
ontwikkelde concept waarin duidelijk werd dat goede zorg niet los gezien kan worden 
van goed werk en goede samenwerking tussen alle betrokken actoren. In genoemde 
evaluatieonderzoeken komt verbeterde samenwerking ook als een belangrijke 
opbrengst van moreel beraad naar voren. Molewijk, van Zadelhoff, et al. (2008, p. 60) 
stellen bijvoorbeeld dat door het moreel beraad de dialoog en de samenwerking tussen 
(multidisciplinaire) teamleden constructiever werd; Molewijk, Abma, Stolper en 
Widdershoven (2008, p. 122) hebben gevonden dat professionals hun verlangen om 
anderen te overtuigen konden minimaliseren en dat ze activere konden luisteren door 
vragen te stellen; volgens Molewijk, Verkerk, M.J. et al., (2008, p. 49) merkten 
deelnemers dat contact met anderen over morele dilemma’s ruimte creëert om keuzen 
te maken en dat een goede dialoog goede implementatie van een beslissing faciliteert; 
Janssens et al. (2014, pp. 6-8) citeren een teamleider die ziet dat moreel beraad leidt tot 

                                                      
338 De aanduidingen tussen haakjes verwijzen naar de plaats van het citaat in de transcripties van de 
focusinterviews met MANP-studenten. Rx verwijst naar de regel, GGZ of AGZ naar de groep. 
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professionele groei van een team en medewerkers die er meer empathie met en begrip 
voor hun collega’s door kregen en (daardoor) de samenwerking en de teamcohesie 
zien verbeteren; Weidema et al. (2013, pp. 624-626) tenslotte, benoemen de 
leerervaringen die deelnemers tijdens het moreel beraad opdoen op het gebied van 
samenwerking, onderlinge ondersteuning en advisering als belangrijkste oogst en 
refereren daarnaast ook aan verbetering van wederzijds begrip en openheid ten 
opzichte van collega’s, andere disciplines, cliënten en hun familie. Ook uit de 
focusinterviews met MANP-studenten naar aanleiding van de praktijkopdracht moreel 
beraad komt naar voren dat men dit een belangrijk effect vindt van moreel beraad: 
“dan komt dat hele verhaal van normen en waarden naar voren, als je daar wat meer 
zicht op hebt kijk je heel anders tegen je collega’s aan en de meningen en beslissingen 
die ze nemen … en dan wordt het niet zo confronterend of direct heel erg persoonlijk 
maar dan kun je op een professionele manier over een verschil van mening of inzicht 
praten, ik denk dat dat verder brengt in het professioneel handelen” (R123-AGZ). Uit 
onderzoek op het gebied van de verpleegkunde blijkt regelmatig dat de kwaliteit van 
de teamsamenwerking van grote invloed is op de kwaliteit van zorg (Holleman, 2014). 
Het is daarom vast geen toeval dat ‘enhanced collaboration’ ook als toetscriterium is 
opgenomen in het Europese evaluatieinstrument van (Svantesson et al., 2014, p. 6).  

8.6.4 Conclusie  
De resultaten van mijn analyse van tekstfragmenten onder het kopje Nakaarten in 82 
verslagen van moreel beraad uit het Moresprudentieproject zijn vergelijkbaar en 
komen grotendeels overeen met resultaten van ander onderzoek naar de effecten van 
moreel beraad in (zorg)organisaties. Het leidt tot de conclusie dat deelnemers door 
moreel beraad inzicht krijgen in (en een breder perspectief op) probleemsituaties. Zij 
worden zich bewust van het feit dat ze ook anders naar een casus (en naar de mensen 
die daarbij betrokken zijn) kunnen kijken dan ze voorheen deden. Ze waarderen het 
moreel beraad vanwege het feit dat er oplossingen in beeld komen voor het probleem 
waar ze mee zitten, waardoor ze ‘verder kunnen’. Ze ervaren het als iets waar ze 
persoonlijk echt iets aan hebben omdat ze de last die op hun schouders drukt kunnen 
delen; dat geeft ruimte om hun actorschap (weer) op te nemen. Ze krijgen, door 
morele dilemma’s te bespreken met collega’s, (h)erkenning en bevestiging dat zij niet 
de enige zijn die ermee worstelen. Bovendien vinden ze het prettig om eens wat langer 
stil te staan bij gevoelens en emoties die vaak onder de oppervlakte blijven. Deelname 
aan het moreel beraad draagt eraan bij dat professionals kritisch (leren) kijken naar de 
normen die hun eigen handelen en dat van andere betrokkenen sturen en aan betere 
verantwoording van beslissingen. Op het niveau van de casus kan de meerwaarde 
worden uitgedrukt in betere oplossingen doordat er een gedeeld beeld van wat goede 
zorg is in een concrete situatie ontstaat; op het niveau van professionals in termen van 
een (zowel individueel als collectief) bewustwordings- en leerproces; op het niveau van 
de organisatie is de opbrengst een beter moreel klimaat, beter begrip, betere 
communicatie en betere samenwerking.  

Deze bevindingen sluiten aan bij de gedachten over ‘co-creatie van goede zorg’ die ik 
in de hoofdstukken hiervoor heb ontwikkeld. Het in deze paragraaf beschreven 
deelonderzoek bevestigt en versterkt dus de conclusie die ik trok aan het eind van het 
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vorige hoofdstuk: moreel beraad is een geschikt middel om ‘co-creatie van goede zorg’ 
in de praktijk van de zorg en het sociaal werk te bevorderen. Hierbij moet wel de 
kanttekening worden gemaakt dat zowel in mijn onderzoek als in de onderzoeken 
waarmee ik mijn resultaten heb vergeleken, cliënten zelf niet of nauwelijks deelnemen 
aan het moreel beraad. Goede zorg betekent echter ook co-creatie met de 
zorgontvanger. Daarom pas ik de formulering van de conclusie hier enigszins aan: 
moreel beraad is een geschikt middel om in de praktijk van organisaties voor zorg en 
sociaal werk ‘co-creatie van goede zorg’ voor cliënten te bevorderen. 

 

8.7 Evalueren: terugblik op het moreel beraad 
8.7.1 Werkwijze 
Het onderdeel Evalueren was bij 55 van de 87 verslagen ingevuld. Dit één na laatste 
onderdeel van het format voor de verslaglegging van moreel beraad in het 
Moresprudentieproject is vaak niet ingevuld omdat het vanwege tijdgebrek niet 
besproken is (in veel verslagen staat dit letterlijk vermeld als reden). En in een aantal 
verslagen is dit onderdeel vermoedelijk blanco gebleven omdat de evaluatieve 
opmerkingen al vermeld waren onder het kopje Nakaarten339.  

Evenals bij het onderdeel Nakaarten heeft het analyseproces gefaseerd plaatsgevonden, 
ook is een deel van het materiaal gecheckt door een collega-onderzoeker (voor een 
uitgebreide beschrijving van het gehele proces en een verantwoording van de daarin 
gemaakte keuzen zie bijlage 4). De codes ontstonden gedurende het analyseproces, 
door nauwkeurige lezing en herlezing van de tekstfragmenten. De meest gemarkeerde 
code in de moreel beraad verslagen bij Evalueren is Opbrengst (gerangschikt onder de 
categorie Inhoud). Hier staan opmerkingen waaruit blijkt wat de deelnemers aan het 
moreel beraad gehad hebben, zoals: “Het was een erg leuke manier om een dilemma 
geheel uit te diepen. Hierdoor ontstonden er andere inzichten” (H20) en “Het is 
rustgevend dat anderen niet zomaar even over je waarden heenlopen maar je 
stimuleren tot zelfreflectie” (F1). Hoewel dit zeker evaluerende opmerkingen zijn en 
het dus niet vreemd is dat dit is opgeschreven onder Evalueren was deze stap in het 
format (c.q. deze stap in de gespreksmethode van het Moresprudentieproject) vooral 
bedoeld om stil te staan bij de proceskant van het moreel beraad. De waardering van 
de inhoud zou namelijk, als het goed is, al bij de vorige stap (Nakaarten) aan de orde 
geweest moeten zijn. Bij Evalueren was het de bedoeling dat men opschreef hoe het 
gesprek tijdens het moreel beraad verliep, qua structuur en begeleiding. Deze stap had 
tot doel om achter de randvoorwaarden voor een goed lopend moreel beraad te 
komen. Dit is zowel relevant voor de deelnemers, die wellicht vaker moreel beraad 
willen organiseren in hun team, als voor de onderzoekers die wilden weten wat er 

                                                      
339 Deze zijn bij Nakaarten gecodeerd met Evaluatie moreel beraad; de inhoudelijke resultaten zijn verwerkt 
in deze paragraaf. Anderzijds staan er ook bij Evalueren soms opmerkingen die qua inhoud bij Nakaarten 
horen. Deze zijn gecodeerd met Opbrengst en verwerkt bij Nakaarten (zie § 8.6). 
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nodig is om moreel beraad in organisaties te kunnen faciliteren. Tijdens de analyse van 
de tekstfragmenten ontstond gaandeweg een indeling in vier categorieën.  

8.7.2 Resultaten 
 

Categorie  Codes  Aantal x 
gemarkeerd*  

Inhoud  Opbrengst 20 

 Dilemma? 14 

 Oplossingsgerichtheid  5 (+1) 

 Verplaatsing  5 (+1) 

Methode  Deze methode  12 (+7) 

 Relatie met andere methoden 4 (+1) 

Proces + begeleiding Voorzitten  22 (+1) 

 Rolverdeling  15 

 Structuur bewaken  13 

 Notuleren  12 

 Meedoen  5 

Randvoorwaarden Ruimte voor onderzoek 12 (+4) 

 (Hoeveel) tijd is nodig 6 (+2) 

 Voorbereiding  3 (+2) 

 Te lang(zaam) 3 

 Aantal deelnemers  2 

Rest   Co-creatie 1(+1) 

Tabel 8 Codes Evalueren 
* Het getal tussen haakjes geeft aan hoe vaak deze codes ook gevonden werden bij passages die in 
sommige verslagen onder het kopje Nakaarten staan en daar gecodeerd zijn met Evaluatie moreel 
beraad. Omdat ze qua inhoud beter passen bij Evalueren zijn ze in deze paragraaf meegenomen bij 
de analyse van resultaten. 

 

Inhoud  
Uit verschillende opmerkingen met betrekking tot de inhoud van het moreel beraad 
kan worden opgemaakt dat de deelnemers zich ervan bewust zijn dat een moreel 
beraad anders is dan gebruikelijke overlegvormen. Met name het formuleren van het 
ingebrachte probleem in termen van een concreet dilemma vindt men niet altijd 
makkelijk. In zinnen die bij de evaluatie gemarkeerd zijn met de code Dilemma? staan 
woorden als “een zoekproces” (A1), “ingewikkeld” (E10) en “lastig” (E3, O2). Het 
lijkt vooral moeilijk bij de start van het moreel beraad. 

In het begin liepen er verschillende vraagstukken die de begeleider ervoer bij de 
cliënt door elkaar heen. Deze waren niet allemaal ethisch. (H18) 

Maar, zo blijkt uit een andere passage, het is niet onmogelijk: “als je nagaat waardoor 
je geraakt wordt, dan zie je wel een dilemma” (F6) en “Bij het zoeken naar de 
dilemma’s is de vraag naar emoties een hele goede morele wegwijzer” (F2). Deze 
opmerking kan worden geïnterpreteerd als een waardering van de gebruikte methode.  
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Ook op een andere manier is het moreel beraad anders dan ander overleg. Dat blijkt 
uit opmerkingen onder de code: Oplossingsgerichtheid. Bij moreel beraad maakt het team 
een “Pas op de plaats in plaats van steeds oplossen” (E15). In een aantal verslagen 
wordt de oplossingsgerichtheid van veel hulpverleners expliciet als valkuil benoemd. 

Wel oppassen dat je niet te snel naar een oplossing gaat. (I2) 

Aandachtspunt is dat we allemaal geneigd zijn om snel naar de oplossing te 
gaan. (L16) 

Maar het is niet makkelijk om die valkuil te vermijden. 

Het blijkt niet makkelijk om open vragen te stellen. De neiging bestaat in 
oplossingen mee te denken. (E24) 

De laatste code in deze categorie is Verplaatsing. Uit opmerkingen onder deze code 
blijkt enerzijds dat men dit niet altijd eenvoudig vindt: “Beleving van de emoties van 
de cliënt is als groepsgenoten moeilijk te ervaren” (E20). Anderzijds is er uit af te 
leiden dat het wel iets oplevert en dat men ook ziet wat eraan bij kan dragen: 

We zouden dit eens in een breder verband moeten doen (met 
politie/woningbouw/veiligheidshuis/reclassering). (O3) 

Methode 
Bij het coderen van passages die onder deze categorie vallen is onderscheid gemaakt 
tussen zinnen die gaan over de in het Moresprudentieproject gebruikte methode en 
zinnen waarin wordt gerefereerd aan de relatie met andere methoden. De meeste 
evaluerende opmerkingen over de gebruikte methode zijn positief. Onderstaande 
zinnen, die in de verslagen werden gecodeerd met Deze methode, zouden eventueel ook 
gelezen kunnen worden als een waardering van de opbrengst van het moreel beraad. 
Ze vertonen overeenkomsten met wat ook onder Nakaarten al naar voren kwam (zie § 
8.6.2): 

Het stappenplan werkt goed om niet op de zaken vooruit te lopen. (I1)          

Je haalt het gevoel/de emotie los van de feiten/de concrete situatie. (H3)      

Het gaat erom inbrengers te ondersteunen bij het vinden van een goed antwoord 
en vanuit de aard van het werk zou je kunnen stellen dat een goed antwoord 
ook altijd in het belang van de cliënt is. (J3)  

Soms roept de methode blijkbaar vragen op.  

De betekenis van punt 5 (andere perspectieven) gaf verwarring onder de 
deelnemers. Misschien ligt dit aan de aard van het besproken dilemma. Maar 
ook bij het vorige moreel beraad was dit punt niet echt duidelijk. Misschien kan 
dit nog wat nader worden toegelicht? (F13) 
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En uit onderstaande opmerking spreekt twijfel over de methode als geheel340.  

De methode kan voelen als een oordeel over je collega. De valkuil is dat het snel 
alleen maar over de cliënt gaat in plaats van over het eigen handelen. (N5) 

Uit passages die gemarkeerd zijn met de code Relatie met andere methoden blijkt dat men 
deze methode voor moreel beraad niet alleen ziet als vergelijkbaar met, maar ook 
bruikbaar acht als aanvulling op, of zelfs als vervanging van, reeds bekende 
intervisiemethoden. 

Het lijkt erg veel op intervisie. Een leuke manier om op deze manier naar 
situaties te kijken en deze met andere collega’s uit te diepen. (H20) 

Procesbegeleiding  
De meeste tekstfragmenten onder het kopje Evalueren vallen onder deze categorie, die 
te maken heeft met de wijze waarop het moreel beraad werd geleid en gestructureerd. 
Met name over het voorzitterschap en de rolverdeling tussen voorzitter en notulist 
wordt heel veel opgemerkt341. Degene die de aantekeningen maakt heeft in de praktijk 
vaak een rol bij het bewaken van de gespreksstructuur.  

De meeste opmerkingen over het Voorzitten zijn opgeschreven vanuit het perspectief 
van de deelnemers aan het moreel beraad. Hoewel er soms een impliciet compliment 
aan de voorzitter wordt gemaakt – “Voorzitter gaf beurten, daardoor bleef het rustig, 
duidelijke structuur”(E13) – valt vooral de opbouwende feedback op. Elementen die 
meermalen terugkomen zijn: dat het belangrijk is om de tijd goed te bewaken, dat het 
belangrijk is om het format strak te hanteren (onder andere door samen te vatten en te 
markeren welk punt aan de orde is), dat de voorzitter niet mee moet gaan in discussie 
en ruimte moet geven om iedereen aan het woord te laten. De ondertoon is vaak 
kritisch.  

Het was voor de gespreksleider niet makkelijk om haar positie neer te zetten. 
ze schommelde tussen ‘neutraal’ leiding geven dan wel inhoudelijk sturend …  
Gevolg veel afstand tot het proces. (E15) 

De veronderstelling dat het begeleiden van een gesprek over morele vragen niet iets is 
wat iedereen zomaar kan, wordt bevestigd door opmerkingen die gemaakt zijn vanuit 
het perspectief van de voorzitter.  

Als voorzitter was het zoeken naar het punt, of er genoeg informatie werd 
gegeven per vraag. Dit is een kwestie van oefenen. (E6) 

Als je het vaker gedaan hebt is het duidelijker … om toch tot diepte te komen 
en niet alleen globaal te kijken bij de stappen. (H6) 

                                                      
340 Hoewel het ook zou kunnen dat de twijfels niet zozeer de methode betreffen als wel de wijze waarop 
het gesprek wordt gevoerd. 
341 Dit is waarschijnlijk niet toevallig, omdat deze aspecten van de procesbegeleiding in het format als 
expliciete aandachtspunten zijn opgenomen. 
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In een aantal verslagen worden expliciet suggesties gedaan met betrekking tot de 
voorzittersrol. Deze kunnen ook worden geïnterpreteerd als opbouwende feedback.  

Kan de gespreksleider ook waarden en normen inbrengen? Ja, als dit 
oordeelsvrij gebeurt en het expliciet genoemd wordt. (I6) 

 Een goede vraag aan de inbrenger: is er nog iets niet gevraagd wat relevant is? 
(E7) 

Onder de code Rolverdeling staan meerdere passages waaruit blijkt dat de voorzitter en 
de notulist elkaar dwars kunnen zitten wanneer de rollen niet duidelijk zijn 
afgebakend. Want hoewel in één verslag staat: “Je moet wel een gespreksleider hebben 
en een notulist, dit zou evt. dezelfde persoon kunnen zijn” (H4), staan in veel andere 
verslagen opmerkingen die juist wijzen op het tegenovergestelde. Het werd meestal 
niet als positief ervaren als de rollen door elkaar lopen. Dit gold zowel voor de 
deelnemers: “Het was soms verwarrend als de notuliste zich ging bemoeien met o.a. 
de stappen” (I6), als voor de voorzitter of de notulist zelf: “Voor de notulist is een 
dubbele taak lastig”(E2). En als er helemaal geen rolverdeling is werkt het ook niet 
goed: 

Het verdelen van rollen – gespreksleider en notulist – is niet opgepakt. Toch 
ware dat beter geweest wanneer dat wel was gebeurd. (A2) 

Het is van belang dat de gespreksleider duidelijker de punten bewaakt zodat de 
notulist alleen schrijft. (H23) 

De opmerkingen die gecodeerd zijn met Structuur bewaken vertonen deels enige overlap 
met wat hierboven reeds onder de code De methode genoemd is: “Het format dat 
gevolgd wordt is een goed hulpmiddel om het gesprek te verdiepen” (F2). Deels 
zouden ze ook passen onder Voorzitten en Rolverdeling. Uit andere opmerkingen onder 
deze code blijkt vooral dat deelnemers het ontbreken van structuur in het gesprek als 
vervelend ervaren, omdat het dan alle kanten op gaat: “We dwalen af” (H12). Het is 
belangrijk om “wat strakker de hand [te] houden aan de afzonderlijke delen van het 
beraad” (A4) omdat anders het risico bestaat dat bepaalde punten aan de aandacht 
ontsnappen. Toch ziet men ook in dat de structuur niet heilig is. 

De onderlinge discussie is belangrijker dan het format van de casusbespreking. 
Dit niet koste wat kost aan proberen te houden, maar ruimte geven voor de 
inhoud. (I5) 

Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de voorzitter om ervoor te zorgen dat 
het gesprek in goede banen wordt geleid. 

Soms komen er punten naar voren die eigenlijk niet bij het betreffende punt 
horen. Laat deze niet zitten, maar zorg dat ze op het juiste moment alsnog 
besproken worden. (N6) 
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Waar het bewaken van de structuur vooral de rol is van de voorzitter, is het vastleggen 
van de essentie van de bespreking de rol van de notulist. Ook die heeft behoefte aan 
structuur. Uit de passages die gecodeerd zijn met Notuleren blijkt echter dat het vaak 
niet makkelijk is om alles goed op te schrijven: “Soms moeilijk samen te vatten, 
veelheid aan info” (G7), zeker wanneer de voorzitter zijn of haar rol niet neemt. 

Notulist vond het lastig daar steeds van de vraag werd afgeweken en gesprek 
ongestructureerd verliep. (L23) 

Tegelijkertijd is uit dit soort tekstfragmenten af te leiden dat de notulist wel een 
belangrijke rol heeft: “Notuleren helpt bij de formulering, zaken extra helder te 
krijgen” (E17). En net als ten aanzien van de voorzittersrol zijn ook met betrekking 
tot de rol van de notulist in een aantal verslagen zinvolle suggesties te vinden. 

Maar soms kan het vestigen van de aandacht op (het maken van) een verslag ook 
verstorend werken op de dynamiek van het gesprek. Eén team koos er daarom voor 
om het moreel beraad op te nemen en naderhand op basis van de geluidsopname een 
verslag te maken.  

Voor de notulist zelf is het moreel beraad vaak een leerzame oefening: “Voor de 
notulist was het een goede uitdagende ervaring om steeds mee de kern te helpen 
verwoorden” (E15). Maar de notulist heeft een functie op de achtergrond en kan (dus) 
geen groot inhoudelijk aandeel hebben in het gesprek (overigens geldt hetzelfde voor 
de voorzitter): “jammer dat je niet helemaal zelf in de thematiek kunt duiken” (E12).  

In zijn algemeenheid hebben de notulist en voorzitter soms het gevoel op de tong 
te moeten bijten. Ze hebben de behoefte veel meer te zeggen maar willen het gras 
voor anderen niet voor de voeten wegmaaien. (M5) 

Men beschouwt de verslaglegging soms als een gemeenschappelijke opdracht.  

Geen duidelijke structuur, rollen liepen door elkaar heen. Gespreksleider werd 
aangevuld door de andere deelnemers. Deelnemers gaven tips aan de notulist om 
aanvullingen te geven. Dit werd niet als bezwaarlijk ervaren. (P1) 

Er kan ook gekozen worden om na elke 10 minuten te bespreken: wat 
schrijven we gezamenlijk op? (N8) 

Uit meerdere verslagen blijkt dat men een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelt 
voor een goed verloop van het moreel beraad. Opmerkingen met deze strekking 
kregen de code Meedoen: “Iedereen had ruimte om wat te zeggen” (G5), “Iedereen is 
aan de beurt geweest” (H28) en “Ieder was betrokken en had een inbreng” (L7). 

Randvoorwaarden  
Onder de categorie randvoorwaarden zijn opmerkingen gerubriceerd over wat er 
nodig is voor een goed moreel beraad. Verreweg het belangrijkst vindt men de 
mogelijkheid om vrijuit te kunnen spreken, zonder te oordelen of beoordeeld te 
worden, zo blijkt uit de opmerkingen die werden gemarkeerd met de code Ruimte voor 
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onderzoek. Deelnemers waarderen de open sfeer tijdens het moreel beraad en vinden 
het prettig dat zij een casus ‘belangeloos’ kunnen bespreken, “zonder normerend te 
willen zijn naar elkaar” (G11) of gelijk overstroomd te worden met adviezen. Ze 
vinden het fijn om “geen verwijten te krijgen, niet steeds weer uit te moeten leggen, 
waarom zij zo handelen zoals zij doen” (F3).  

Alleen al door er meer aandacht en tijd aan te besteden, neem je de ander 
serieus. (T4) 

Expliciet wordt een keer gesteld dat het meerwaarde heeft om “dit met mensen 
uit verschillende disciplines te bespreken. Mensen stellen uit nieuwsgierigheid 
vragen en hebben nog geen (vooringenomen) beeld van de situatie” (N4).  

Een andere belangrijke randvoorwaarde is tijd. Hoewel niet veel opmerkingen zijn 
gecodeerd met (hoeveel) tijd is nodig, blijkt wel dat “een uur te kort is om alle zijden goed 
te belichten” (L24). Een beraad waar de meeste deelnemers tevreden over zijn “heeft 
al met al ruim anderhalf uur geduurd” (A1). De exacte tijd die aan een moreel beraad 
is besteed komt echter niet altijd overeen met de tijdsbeleving van deelnemers, zo 
blijkt uit enkele opmerkingen die gecodeerd zijn met Te lang(zaam). Want in 
combinatie met de hierboven geciteerde zin waarin staat dat het beraad anderhalf uur 
heeft geduurd, staan ook de woorden ‘te lang’. Ook in andere tekstfragmenten waarbij 
deze code staat, staan uitingen met deze strekking: “intensieve methode, duurt lang” 
(E28) en “Ik vraag me af of het niet sneller kan. Het voelt wat traag” (E16).  

Bij randvoorwaarden is ook Voorbereiding als code geformuleerd. In enkele verslagen 
zijn opmerkingen te vinden waaruit blijkt dat men tijdens de evaluatie tot het inzicht 
komt dat een goede voorbereiding bijdraagt aan het welslagen van het moreel beraad.  

De casus was niet voorbereid op papier, dit is wel beter. Afspraak is gemaakt 
voor de volgende keer. (H16) 

Voor de volgende keer hebben we alvast de taken verdeeld en afgesproken dat 
we goed gaan bewaken wat het dilemma van de inbrenger is! (D6) 

Voor volgende keer: het format (de stappen) voor iedereen uitprinten, zodat 
iedereen zich meer bewust is van de processtappen. (M2) 

De laatste code onder randvoorwaarden is Aantal deelnemers.  Hierover gaan slechts 
twee opmerkingen, die beide uitdrukken dat men het prettig vindt als er bij dit soort 
besprekingen niet teveel mensen zijn: “4 personen is fijn voor een bespreking” (H5) 
en “voor de uitvoering in kleinere groepjes werken” (L3). 

8.7.3 Vergelijking met ander onderzoek over de evaluatie van moreel 
beraad 
De hierboven beschreven resultaten uit mijn analyse van het onderdeel Evalueren in de 
verslagen van het Moresprudentieproject geven een idee van wat er in teams en 
organisaties nodig is voor het houden van een moreel beraad. De resultaten van dit 
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empirische deelonderzoek kunnen worden vergeleken (a) met uitspraken van 
respondenten in de interviews die ik hield in twee organisaties (zie hoofdstuk 6), (b) 
met uitspraken van respondenten in de drie focusinterviews naar de waarde van de 
praktijkopdracht moreel beraad voor MANP-studenten (zie bijlage 5) en (c) met 
bevindingen van andere onderzoekers. Voor de vergelijking heb ik naast de artikelen 
waaraan ik in § 8.6.3 refereer ook andere publicaties gebruikt over het organiseren en 
implementeren van moreel beraad en ethische reflectie in organisaties.  

Het verhelderen van de morele vraag 
Uit de door mij geanalyseerde verslagen blijkt dat het onderscheiden (c.q. het onder 
woorden brengen) van de ethische of morele dimensie van een casus voor veel 
deelnemers aan moreel beraad een lastige opgave is. In sommige verslagen staat dat 
het moeilijk was om het dilemma te formuleren en in een aantal verslagen is te lezen 
dat het niet makkelijk is om waarden en normen te benoemen. Ook in het regelmatige 
contact tussen de onderzoekers van het Moresprudentieproject en vertegenwoordigers 
van teams c.q. contactpersonen uit de participerende organisaties ging het vaak over 
de moeite die het teams kostte om tot een goed geformuleerd moreel dilemma te 
komen. Zelfs in het onderzoeksteam van het Moresprudentieproject ontstond tijdens 
gezamenlijke besprekingen van de moreel beraad verslagen meerdere malen discussie 
over de vraag of iets nu wel of niet een dilemma was (en waarom). Wij kwamen als 
onderzoekers tot de conclusie dat deze stap in de methode behalve om basale 
filosofische kennis ook vraagt om (taal)analytische vaardigheden en het vermogen om 
een situatie op meerdere manieren te duiden. Want de wijze waarop iemand een 
moreel dilemma (of een morele vraag) formuleert is sterk afhankelijk van de visie die 
hij op de probleemsituatie heeft. 

Dat het benoemen van de morele dimensie van een casus moeilijk is, wordt bevestigd 
in de focusinterviews met MANP-studenten:  

“moreel beraad dat zijn wij niet gewend bij ons op de werkplek eh waardoor de 
eerste uitvoering van de opdracht in de praktijk snel verzandde in een discussie 
van is het nou een norm is het nou een waarde want de mensen op mijn afdeling 
hebben daar eigenlijk helemaal geen kennis over” (R2-AGZ)  

Dit gegeven wordt ook door andere auteurs die ervaring hebben met het (bege)leiden 
van moreel beraad in de praktijk gesignaleerd. Van Dartel en Molewijk hebben het 
over “een soort taalkundige complexiteit” die te maken heeft met het gegeven dat 
iemand “zich geen raad weet met de woorden waarin hij de situatie zou kunnen 
duiden” (van Dartel & Molewijk, 2014, p. 59). Van Nistelrooy (2008) verbindt het met 
de constatering dat de meeste werkers in de zorg “praktisch ingestelde mensen” (van 
Nistelrooy, 2008, p. 138) zijn. Zij stelt dat morele vragen, in tegenstelling tot 
praktische vragen, geen ‘wat en hoe’-vragen zijn die snel kunnen worden opgelost, 
maar ‘waarom’-vragen waarbij naar redenen en argumenten gezocht moet worden.  

Zonder goede morele onderzoeksvraag kan volgens Molewijk (2014, p. 33) geen goed 
moreel beraad plaatsvinden. Het formuleren van een goede uitgangsvraag is niet voor 
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niets in bijna alle overlegmethoden voor ethiek in de praktijk de eerste stap (Manschot 
& van Dartel, 2003; van Dartel & Molewijk, 2014). Want wanneer een probleem ook 
kan worden opgelost met juridische informatie of door het vergroten van kennis is het 
feitelijk geen thema voor een moreel beraad. De Bree en Veening (2014; zie ook de 
Bree & Veening, 2012) gebruiken het beeld van puzzels om duidelijk te maken wat het 
verschil is tussen ethische en andere vragen. Kennispuzzels gaan over feiten, ethische 
puzzels over “de morele wenselijkheid, de gebodenheid of het geoorloofd zijn van die 
feiten” (de Bree & Veening, 2014, p. 70) en praktische puzzels over vaardigheden of 
organisatie. Praktische puzzels kunnen wel tijdens een moreel beraad geformuleerd 
worden, maar moeten daarbuiten worden opgelost, bijvoorbeeld in een (methodische 
of inhoudelijke) training of door een beleidsmaatregel. Ethische puzzels, bij voorkeur 
midden-complexe342, zijn het onderwerp van moreel beraad.  

De gespreks(bege)leider 
In meerdere verslagen wordt gerefereerd aan de ondersteunende rol die de voorzitter 
of de notulist van het moreel beraad zou kunnen vervullen bij het formuleren van de 
ethische kwestie. De gemarkeerde passages gaan zowel over leerpunten als over 
leereffecten, maar maken vooral duidelijk dat de deelnemers het op prijs stellen als 
voorzitter en notulist bijdragen aan duidelijkheid en structuur in het beraad, 
bijvoorbeeld door per stap kort samen te vatten wat er gezegd is of door te helpen bij 
het verduidelijken van de ethische dimensie. Ook uit de interviews die plaatsvonden in 
twee organisaties komt naar voren dat men het belangrijk vindt dat een organisatie “de 
juiste kennis in huis heeft en dat mensen ook echt zo’n moreel beraad kunnen 
voorzitten” (B1). Dit leidt tot de vraag of de persoon die de leiding heeft (of neemt) 
een specifieke opleiding tot gespreksleider moreel beraad gevolgd zou moeten hebben. 
In de focusinterviews naar aanleiding van de praktijkopdracht moreel beraad met 
MANP-studenten en hun praktijkbegeleiders was dit een veelgenoemd aandachtspunt. 
Een praktijkbeoordelaar die zelf veel ervaring heeft met het begeleiden van moreel 
beraad zegt:  

“gespreksleiders moeten dat mensen zijn die ethicus zijn … of mogen dat ook 
verpleegkundigen, of vakbegeleiders, of ja, noem het maar. En ik denk dat het 
veel meer gaat om de competenties die je nodig hebt … en dat kan die 
verpleegkundige zijn, dat kan die vaktherapeut zijn, maar het kan ook een 
geestelijk verzorger zijn en dat kan ook een teamleider zijn of een psychiater” 
(P1-p9).  

Sommige studenten geven de voorkeur aan “iemand die daar meer ervaring mee 
heeft” (R218-AGZ); zij signaleren dat het voorzitten op zich best leuk is en als het 
goed gaat zelfs een “egoboost” (R114-GGZ) geeft, maar ook dat je om goed voor te 
kunnen zitten beter niet te nauw bij een casus betrokken moet zijn: “als het 

                                                      
342 De Bree en Veening maken onderscheid tussen laag-complexe, midden-complexe en hoog-complexe 
ethische puzzels. De eerste komen voor in “in analytisch opzicht simpele casuïstiek” (de Bree & Veening, 
2014, p. 71) en hoeven niet persé in een moreel beraad opgelost te worden, de laatste vragen om “een 
stevige dosis ethisch-inhoudelijke expertise” en kunnen dus meestal niet in een regulier moreel beraad 
worden opgelost. 
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persoonlijk mij heel erg raakt dat ik beter als deelnemer er kan zitten” (R97-AGZ). 
Meerdere keren wordt opgemerkt, zowel door studenten als door hun begeleiders, dat 
een moreel beraad waarschijnlijk het beste werkt wanneer het door een ‘externe’ wordt 
voorgezeten. Dat kan iemand van buiten de organisatie zijn, maar ook een speciaal 
getrainde collega uit een ander team. In diverse publicaties wordt het belang van 
geschoolde gespreksleiders benadrukt (Dauwerse, 2013; van Dartel & Molewijk, 2014; 
Weidema, 2014). Dat hoeven volgens deze auteurs niet per se ethici te zijn, het 
kunnen ook andere beroepsbeoefenaars zijn (verpleegkundigen, beleidsmedewerkers, 
psychologen) maar ze moeten wel getraind zijn in het herkennen en expliciteren van 
morele vragen. Molewijk, Verkerk, M.J. et al., (2008) onderstrepen het belang van een 
goed ‘train-the-facilitator’ programma. Er is nog wel eens discussie over de vraag wie 
(of wat) die facilitator dan moet zijn. In het Moresprudentieproject hanteerden wij het 
uitgangspunt dat HBO-opgeleide professionals met een beroep in de zorg of het 
sociaal werk in principe in staat zouden moeten zijn om zelfstandig moreel beraad in 
hun team te doen, omdat zij beschikken over de nodige gespreksvaardigheden en 
geleerd hebben met elkaar te spreken over problematiek met een existentiële en 
maatschappelijke dimensie. In veel gevallen lukt dit inderdaad, zo bleek in de 
deelnemende organisaties. Toch bleek het voorzitten van een moreel beraad om een 
aantal nieuwe competenties te vragen. Daarom was een terugkerende vraag in 
gesprekken met het onderzoeksteam en met vertegenwoordigers uit organisaties of er 
wellicht meer uit zou komen wanneer het moreel beraad wordt begeleid door een 
ethicus, of op zijn minst iemand die een gedegen scholing heeft gevolgd343. Bioethici 
kunnen hierbij een rol vervullen: “The bioethicist’s role in ethics education, then, can 
be seen as one of helping professionals to improve their moral competence, where 
“competence” is a matter of seeing what is morally relevant in a given situation; 
knowing the particular point of view from which one sees it; understanding that 
others involved in the situation may see it differently; and, together with those others, 
responding well to what is there to be seen” (Lindemann, Verkerk, M.A., & Walker, 
2009, p. 243). In de afgelopen jaren zijn (door bioethici) specifieke 
trainingsprogramma’s ontwikkeld (Plantinga et al., 2012) waar professionals uit de 
praktijk kunnen leren om te werken met een (of meerdere) gespreksinstrument(en) en 
een dialoog met verschillende mensen op gang te krijgen en te houden. Daarbij is het 
waarborgen van veiligheid en vertrouwelijkheid een aandachtspunt, evenals ethische 
basiskennis. Dit is belangrijk vanwege het hierboven reeds gesignaleerde feit dat het 
niet altijd eenvoudig is om de morele dimensie van een casus te benoemen. Daarom 
zijn er mensen die denken dat alleen ethici in lastige kwesties het verlossende oordeel 
kunnen uitspreken. Niet voor niets zit er altijd een ethicus in de ethische commissie 
waarover de meeste zorginstellingen in Nederland beschikken, of wordt een ethicus 
gevraagd om in de media zijn licht te laten schijnen over een actuele kwestie (van den 
Hoven, van der Scheer, & Willems, 2010). Aan de andere kant is het in onze 
pluralistische moderne maatschappij de vraag of het überhaupt mogelijk is om te 
definiëren wat moreel juist of onjuist is; hoe dat dan moet en dus ook, wie dat dan 

                                                      
343 In het Moresprudentieproject trok één, aanvankelijk geïnteresseerde, zorgorganisatie zich terug toen 
bleek dat het moreel beraad plaats zou vinden in teams zonder begeleiding van een specifiek daarvoor 
opgeleide gespreksleider. 
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mag doen. Kunnen ethici wel oordelen over de vraag wat het goede is om te doen in 
een vakgebied dat niet het hunne is, vragen Musschenga (2010) en Willems (2010) zich 
af. Of “should they ultimately leave the hospital and let the healthcare professionals 
do their own moral case deliberations” (Molewijk, Abma, et al., 2008, p. 123). Het 
antwoord op deze vraag is nog steeds niet definitief gegeven. In de praktijk is er een 
mix, zo blijkt uit de hierboven reeds genoemde publicaties en uit gesprekken met 
vertegenwoordigers uit diverse (zorg)organisaties344: moreel beraad wordt nu eens 
begeleid door een externe expert (meestal een ethicus of iemand met een theologische 
of humanistische opleiding tot geestelijk verzorger) en dan weer door een professional 
uit de praktijk van zorg of sociaal werk die geschoold is om moreel beraad te 
begeleiden. Uit de interviews met mensen uit organisaties die participeerden in het 
Moresprudentieproject blijkt dat sommigen de meerwaarde zien van “een 
buitenstaander” (P5) als voorzitter bij het moreel beraad, een “externe 
procesondersteuner …, of iemand van een ander team” (M3). Dit herinnert aan 
Wierdsma’s pleidooi voor een externe derde als gespreksleider op de plek der moeite 
(zie § 4.3.2).  

Oplossingsgerichtheid als valkuil 
Uit diverse opmerkingen in de door mij geanalyseerde verslagen blijkt dat deelnemers 
aan het moreel beraad elkaar en zichzelf waarschuwen om niet te snel naar een 
oplossing toe te willen. Oplossingsgerichtheid is een kenmerkend aspect in de attitude 
van veel zorgverleners, zo bleek ook uit de interviews die beschreven zijn in 
hoofdstuk 6. Op zich is dit niet verkeerd, want het doel van het meeste werk in de 
zorg en het sociale domein is om mensen te ondersteunen in probleemsituaties en bij 
te dragen aan het oplossen van die problemen. Niet voor niets zijn oplossingsgerichte 
methodieken populair, zowel in het HBO-onderwijs als in organisaties. Maar de 
behoefte om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen brengt het risico van 
eenzijdigheid en blikvernauwing met zich mee. Het eerste antwoord op de vraag “wat 
is goede zorg voor deze cliënt in deze situatie?” zou wel eens heel paternalistisch of 
parochiaal (Tronto, 1993; zie hoofdstuk 2) kunnen zijn en daarom niet het beste. 
Daarom dwingt een gespreksmethode, zoals die welke gebruikt is in het 
Moresprudentieproject, mensen in de praktijk om een pas op de plaats te maken. 
Moreel beraad nodigt deelnemers idealiter uit om trager te denken (van Dartel & 
Molewijk, 2014), de doorbroken vanzelfsprekendheid te onderzoeken (van der Scheer, 
2005), hun (voor)oordelen op te schorten (Kessels, Boers, & Mostert, 2002) en een 
dialoog aan te gaan met anderen (Weidema, 2014). Uit het feit dat deelnemers van het 
Moresprudentieproject in de verslagen hun eigen oplossingsgerichte attitude als een 
valkuil benoemen blijkt dat zij zich ervan bewust zijn dat moreel beraad belangrijk is 
om die te vermijden. Ook in de focusinterviews met MANP-studenten en 
praktijkbegeleiders werd dit genoemd als een belangrijk aspect van moreel beraad.  

                                                      
344 Onder andere tijdens bijeenkomsten van het Netwerk Ethiekondersteuning Nederland (NEON) in 
Barchem en Leusden in 2014. 
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Verplaatsing  
Uit sommige verslagen valt af te leiden, dat deelnemers het niet altijd makkelijk vinden 
om zich te verplaatsen in de positie van een ander, vooral wanneer dat een cliënt 
betreft, of iemand met een andere beroepsachtergrond. Bauduin stelt: “om zich te 
kunnen verplaatsen hebben deelnemers vaak meer detailinformatie nodig” (Bauduin, 
2003, p. 225). De cliënt zelf is meestal de enige die detailinformatie kan geven, maar 
die is over het algemeen niet aanwezig bij het moreel beraad. Hetzelfde geldt voor 
beroepsbeoefenaars die werken in een andere organisatie. In de praktijk van de zorg 
en het sociaal werk gebeurt het vaak dat een of meerdere beroepsbeoefenaars uit 
andere organisaties in de zorgketen betrokken zijn bij een cliënt(systeem), maar ook 
deze zijn meestal niet aanwezig bij het moreel beraad. Moreel beraad gebeurt in de 
praktijk vooral met directe collega’s. Er is onderzoek gedaan naar de vraag of moreel 
beraad met ‘gemixte’ groepen voor- of nadelen heeft in vergelijking met moreel beraad 
waar alle deelnemers tot eenzelfde beroepsgroep of discipline behoren (van der Dam 
et al., 2011; Weidema, 2014). Conclusies daarvan zijn onder andere dat er niet één 
beste manier is, omdat het afhangt van het doel waarvoor het moreel beraad wordt 
ingezet; en dat het veelzijdige perspectief dat ontstaat in de dialoog tijdens een moreel 
beraad ook daarna en daarbuiten impact kan hebben (zie Weidema 2014, p. 181). 
Voor het creëren van zo’n veelzijdig perspectief is verplaatsing een essentiële stap. 
Van Dartel en Molewijk stellen “dat je voor een adequaat beeld van de morele praktijk 
je eigen perspectief af en toe los moet laten” (van Dartel & Molewijk, 2014, p. 58). 
Perspectief(uit)wisseling draagt bij aan “veelzijdig denken” (idem, p. 57) en dat is 
belangrijk omdat goede zorg niet afhangt van één persoon maar van de gehele context 
en degenen die daarbij betrokkenen zijn. Verplaatsing wordt makkelijker, wanneer 
deelnemers worden geraakt door het verhaal van een ander. Dit bleek al uit 
opmerkingen over hoe herkenning ontstaat door het uitwisselen en het delen van 
persoonlijke ervaringen en emoties (zie uitwerking van het onderdeel Nakaarten § 8.6). 
Zich verplaatsen in andere betrokkenen gaat wellicht beter, wanneer deze ook deel 
zouden nemen aan het moreel beraad. In één van de interviews vroeg iemand zich af: 
“hoe zou je dat nou doen als je mét iemand gaat praten, dat vind ik wel een uitdaging. 
Kun je dit ook doen als de cliënt erbij is?” (M4345).  En in een van de verslagen staat 
bij Evalueren dat het goed zou zijn om dit (moreel beraad) eens samen met mensen uit 
andere organisaties te doen. Die weten andere dingen over een cliënt en hebben soms 
een heel ander idee over wat er in een situatie zou moeten gebeuren. In een 
opmerking als deze klinkt de veronderstelling (of de verwachting?) door dat een 
gezamenlijk moreel beraad leidt tot beter wederzijds begrip en ‘co-creatie van goede 
zorg’. Het is de moeite waard deze veronderstelling nader te onderzoeken. Want een 
‘organisatieoverstijgend’ moreel beraad zou ook de nodige conflicten met zich mee 
kunnen brengen, vanwege het feit dat verschillende beroepsgroepen verschillende 
visies hebben op wat het goede is om te doen. Uit publicaties over interprofessionele 
ethiek, die in de afgelopen jaren zijn verschenen, komt naar voren dat 
interprofessionele samenwerking leidt tot spanningen en ethische vragen. In West-
Europa en ook in Noord-Amerika is multidisciplinaire samenwerking binnen de 

                                                      
345 Deze respondent vindt het jammer dat het in moreel beraad alleen maar óver de cliënt gaat. 
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zorgsector – zowel in organisaties als over de grenzen van organisaties heen, 
bijvoorbeeld in gezondheidscentra en wijkteams – steeds meer gebruikelijk geworden. 
De nieuwe ethische kwesties die daar ontstaan hebben geleid tot groeiende aandacht 
voor het thema interprofessionele ethiek. De term interprofessionele ethiek wordt 
soms gebruikt als aanduiding voor gedeelde ethische principes en normen die de 
samenwerking tussen professionals met verschillende beroepsachtergronden op het 
gebied van de zorg en het sociaal werk reguleren. Maar men kan er ook onder 
verstaan: “an area of study that focuses on the ethical issues in interprofessional 
working” (Banks, 2010, pp. 281-282). Met name in de tweede betekenis is 
interprofessionele ethiek relevant vanuit het perspectief van ‘co-creatie van goede 
zorg’. Want in de praktijk blijkt regelmatig dat, zelfs wanneer elk lid van een 
interprofessioneel team “might wholeheartedly agree with the central notion of patient 
centeredness, which calls back to an ethical narrative that is created by both the 
professional and the patient, competion arises because each individual on the 
interprofessional team comes with different viewpoints that influence the co-creation 
of this narrative” (Engel & Prentice, 2013, p. 427). Er zijn veel verschillende inzichten 
over concrete na te streven doelen en over welke normen het zwaarst wegen (zie ook 
Hamric & Delgado, 2014). Daarom zou het bij interprofessionele ethiek niet moeten 
gaan over het vinden van gemeenschappelijke normen, maar over de ethiek van de 
samenwerking. Samenwerking in de zorg vraagt om de bereidheid om open te staan 
voor het verhaal waarin de waarden, overtuigingen en kwetsbaarheden van een ander 
tot uitdrukking komen. Het veronderstelt relaties die worden gekenmerkt door respect 
voor de ander, gelijkheid en gedeeld leiderschap, waarbij ook de patiënt of cliënt 
wordt beschouwd als een gelijkwaardige partner. Maar het zou wel eens zo kunnen 
zijn dat beroepsidentiteit gelijkheid en gelijkwaardigheid in de weg staat. Engel en 
Prentice schrijven bijvoorbeeld over spanningen en conflicten in de samenwerking 
tussen verpleegkundig specialisten (nurse practitioners) en artsen, die leiden tot moral 
distress bij verpleegkundigen omdat zij niet datgene kunnen doen waarvan zij denken 
dat het ’t goede is in een specifieke situatie. Volgens deze auteurs moeten 
verpleegkundigen altijd met een ‘evidence based rationale’ komen wanneer zij een 
dokter willen overtuigen van de noodzaak om een behandelplan aan te passen, terwijl 
dokters dat andersom naar verpleegkundigen nooit hoeven te doen. Hier wordt 
duidelijk dat machtsverschillen een belemmering zijn voor interprofessionele 
samenwerking. Daarnaast constateren Engel en Prentice dat onderling respect in 
interprofessionele teams ook wordt belemmerd door gebrek aan begrip voor elkaars 
rol in het zorgproces. Dit alles leidt tot de conclusie dat interprofessionele 
samenwerking vraagt om “an ethics that can take account of complexity, 
contradictions, multiple accountabilities and the particularities of specific situations” 
(Banks, 2010, p. 286).  

De methode 
In verschillende tekstfragmenten onder het kopje Evalueren refereren deelnemers aan 
specifieke elementen uit de methode van het Moresprudentieproject waar zij wat aan 
gehad hebben. In de eerste plaats is dat bijvoorbeeld het (leren) bekijken van de 
situatie vanuit alle invalshoeken. Dit sluit aan bij het hierboven reeds genoemde belang 
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van verplaatsing en perspectief(uit)wisseling. In de tweede plaats noemen sommigen 
het maken van een onderscheid tussen emoties en feiten, dat helpt om de lading van 
een probleemsituatie te verminderen. Hoewel het verkennen van emotionele reacties 
reeds in de Utrechtse methode (één van de oudste stappenplannen voor ethische 
reflectie op de werkvloer) al een aandachtspunt was bij de start van een moreel beraad 
(Bolt & Kanne, 2003), worden emoties in verband met moreel beraad vaak als 
problematische factoren beschouwd. Men associeert ze met irrationaliteit en ziet ze als 
een belemmering voor professionele distantie. Toch dringt steeds meer het inzicht 
door dat emoties ook een waardevolle betekenis kunnen hebben in verband met 
ethische reflectie, wanneer men ze ziet als iets wat het denken en handelen van 
mensen in beweging zet (Kleinlugtenbelt et al., 2014). In de derde plaats blijkt uit een 
aantal verslagen dat men het werken met een gespreksmethode waardeert omdat het 
doorlopen van alle stappen helpt om een casus rustig volledig in beeld te krijgen en 
niet gelijk naar een oplossing te willen. Dit is ook precies de reden waarom ethici ooit 
begonnen zijn met het ontwikkelen van stappenplannen en overlegmethoden voor 
ethiek in de praktijk (Bauduin & Kanne, 2009; de Bree & Veening, 2012; Kessels, 
Boers, & Mostert, 2002; Manschot & van Dartel, 2003; van Dartel & Molewijk, 2014). 
De “relatively simple structure of the moral case deliberation methods helps to 
structure the often confusing and complex moral cases” (Molewijk, Abma, et al., 2008, 
p. 123), waardoor men in de praktijk beter zicht krijgt op probleemsituaties. De 
structuur zorgt voor overzicht en professionals in de praktijk hebben hier behoefte 
aan bij “difficult matters”, zo blijkt ook uit het onderzoek van Janssens et al. (2014, p. 
8). Daarom kan de gespreksmethodiek worden beschouwd als “de ruggengraat van het 
moreel beraad” (de Bree & Veening, 2014, p. 66). 

Toch zijn er in enkele verslagen ook opmerkingen gevonden waaruit blijkt dat men 
vragen heeft bij de in het Moresprudentieproject gebruikte methode. Goede 
instructies vooraf, over het gebruik van de methode, inclusief toelichting bij de 
betekenis van de verschillende stappen, zijn onmisbaar om deze goed als 
gespreksinstrument in te kunnen zetten tijdens moreel beraad346. Deze bevinding 
komt overeen met opmerkingen in enkele interviews en in de resultaten van 
onderzoeken waarin de implementatie van moreel beraad in organisaties werd 
geëvalueerd. Janssens et al. (2014, p. 9) signaleren bijvoorbeeld dat “the lack of 
instructive information” een probleem is bij de organisatie van moreel beraad.  

In enkele verslagen wordt de gebruikte methode expliciet vergeleken met reeds 
bekende intervisiemethoden. Hoewel de methode specifiek ontwikkeld is voor moreel 
beraad, is toepassing in intervisie of supervisie ook mogelijk. In sommige organisaties 
die participeerden in het Moresprudentieproject werd het moreel beraad 
geïntroduceerd als alternatief voor intervisie, in andere als een vorm van 
werkbegeleiding en in weer andere stond het expliciet op de agenda als een 
eigenstandige bespreking. Hieruit kan worden afgeleid dat in de praktijk het 

                                                      
346 Dit geldt des te meer wanneer teams geacht worden zelfstandig, zonder externe/deskundige 
gespreksbegeleider, met een methode aan de slag te gaan, zoals in het Moresprudentieproject de 
bedoeling was. 
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onderscheid tussen verschillende (werk)overlegvormen niet altijd even groot is. In 
diverse theoretische beschouwingen wordt ingegaan op de verschillen en 
overeenkomsten tussen intervisie en andere overlegvormen in (zorg)organisaties waar 
ethische aspecten aan de orde kunnen komen. Als kenmerkend voor intervisie 
noemen (Boers & Kessels, 2003, pp. 238-239) bijvoorbeeld dat het instrumenteel is, 
gericht op het beantwoorden van een concrete vraag in plaats van op verantwoording 
zoals bijvoorbeeld in een socratisch gesprek. Van Nistelrooy (2008, p. 139) meent dat 
intervisie gaat over vragen naar ‘wat?’ en ‘hoe?’ terwijl in moreel beraad de vraag naar 
“het ‘goede’” centraal staat. Van Loenen (2002) stelt dat supervisie in organisaties een 
goede aanvulling kan zijn op bestaande instrumenten voor kwaliteitszorg en ethiek.  

Organisatorische randvoorwaarden 
In enkele tekstfragmenten wordt expliciet benoemd dat het fijn is om samen met 
collega’s te reflecteren over morele vragen die zich aandienen tijdens het werk. 
Inbrengers van een casus voelen zich erkend wanneer collega’s hun dilemma 
herkennen. Impliciet blijkt uit dit soort opmerkingen dat men behoefte heeft aan 
ruimte waar onzekerheden en twijfels ten aanzien van het eigen handelen kunnen 
worden gedeeld, zonder daarbij gelijk beoordeeld (of veroordeeld) te worden door 
collega’s of een leidinggevende. Molewijk (2014) benoemt veiligheid als essentiële 
randvoorwaarde voor moreel beraad. Ook in de interviews wordt het belang van 
veiligheid door meerdere respondenten genoemd. Het creëren van een veilig klimaat 
in het moreel beraad vraagt van de deelnemers dat zij “bereid zijn om open, 
constructief en respectvol met elkaar in gesprek te gaan om goed en veilig te kunnen 
leren van elkaar” (Molewijk, 2014, p. 33), en niet normerend zijn naar elkaar. Een 
respondent in de interviews zegt: “Als jij zwart-wit bent, van: het is zus en niet anders, 
dan hoef je ook niet voor moreel beraad te gaan denk ik” (M4). Dit klinkt als iets 
vanzelfsprekends, maar in de praktijk blijkt (ook uit de interviews) dat het niet voor 
iedereen vanzelfsprekend is en dat dit onder andere ook te maken heeft met culturele 
verschillen en verschillen in kennis, vaardigheden en ervaringen tussen mensen. 
Omdat mensen zich in een moreel beraad vaak kwetsbaar opstellen moeten zij er op 
kunnen vertrouwen dat collega’s hen serieus nemen en dat wat ze er zeggen niet in een 
andere context misbruikt of tegen hen gebruikt zal worden: “dat je mensen er niet op 
gaat afrekenen” (M3). Molewijk et al. signaleerden dat “health care professionals … 
did not feel secure enough to openly share professional doubts and feared these were 
seen as signals of professional weakness” (Molewijk, Abma, et al., 2008, p. 121). Zeker 
wanneer er leidinggevenden aanwezig zijn bij een moreel beraad komt het voor dat 
medewerkers bepaalde twijfels niet benoemen, omdat ze bang zijn dat ze daar later, 
bijvoorbeeld in een functioneringsgesprek, op afgerekend worden. Daarom kiest men 
er in veel organisaties bewust voor om in een moreel beraad geen mensen bij elkaar te 
zetten die niet op eenzelfde hiërarchisch niveau in de organisatie functioneren (zie ook 
Weidema, 2014, hoofdstuk 3). Dit betekent dat de facilitator “needs to have an eye for 
the hierarchy in the team, especially since teamleaders are present” (Janssens et al., 
2014, p. 6). Uit dit alles komt naar voren dat de machtsfactor een essentieel punt is om 
rekening mee te houden, zowel tijdens het moreel beraad als bij het organiseren ervan. 
Hier wordt de politieke dimensie van moreel beraad zichtbaar, die in verband met ‘co-
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creatie van goede zorg’ van wezenlijk belang is. Tijdens het moreel beraad speelt 
macht niet alleen een rol wanneer er mensen met verschillende functies en posities 
binnen de organisatie aan deelnemen: ook wanneer er uitsluitend professionals met 
eenzelfde (of een gelijkwaardig) beroep aanwezig zijn bij een moreel beraad kan er 
sprake zijn van ongelijkwaardige (machts)verhoudingen. Er is in teams altijd een 
dynamiek tussen mensen, waarbij naast persoonlijkheidskenmerken ook allerlei 
verschillen tussen mensen een rol spelen. Ik roep hier nog een keer de theorieën van 
Tronto en Ricœur en Wierdsma in herinnering. Want het gaat tijdens moreel beraad 
om afstemming tussen degenen die betrokken zijn bij de verschillende fasen van het 
zorgproces, waarbij conflicten kunnen optreden die men moet aangaan om adequate 
zorg te realiseren die aansluit bij wat de zorgontvanger nodig heeft en bij wat de gever 
kan bieden. Het gaat ook om de geraaktheid van het zelf door de ander die onmisbaar 
is om goed te kunnen leven (en samen te leven, en samen te werken). Het moreel 
beraad kan worden beschouwd als een plek der moeite, waar men onderhandelt over 
betekenisgeving om te komen tot een tijdelijke werkbare overeenstemming tussen 
betrokkenen in een concrete situatie. Wanneer moreel beraad zo ‘werkt’, kan het 
leiden tot het effect dat een van de respondenten in de interviews noemde als 
belangrijkste opbrengst: 

 “dat het je ook een vorm van macht geeft maar ook een vorm van kansen om 
echt iets toe te voegen in de wereld. Dus het verandert hun beeld van het vak van 
een instrumentele rol naar een veel fundamentelere rol die je kan hebben in 
iemand z’n leven”(B2) 

Ook in de wijze waarop moreel beraad wordt georganiseerd en in de daarmee 
verbonden waarden is de politieke dimensie op meerdere manieren herkenbaar. Als 
moreel beraad iets is wat mensen moeten doen, omdat het van bovenaf is opgelegd in 
de organisatie, is het risico groot dat er weerstand ontstaat. Wanneer men dan het 
conflict niet aangaat, niet bereid is om de ongedurigheid van degenen die in de 
weerstand zitten te verduren, komt ‘co-creatie van goede zorg’ niet tot stand. Als het 
principe binnen de organisatie is dat professionals op de werkvloer zelf moreel beraad 
kunnen doen, wanneer zij er behoefte aan hebben en zij niet van elk uurtje 
verantwoording hoeven af te leggen, als zij zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen 
voor hoe ze goede zorg realiseren, als zelfsturende professionals, kan ‘co-creatie van 
goede zorg’ worden gerealiseerd. In het eerste geval wordt macht geassocieerd met 
beheersing en controle, in het tweede met vertrouwen en actorschap. In de praktijk 
van de onderzochte organisaties ligt de wijze waarop het moreel beraad is 
georganiseerd ergens in het midden. 

Tijd voor reflectie  
Ruimte voor moreel beraad vereist tijd. Uit de verslagen blijkt dat anderhalf uur zeker 
nodig is voor een goed moreel beraad volgens de gespreksmethode van het 
Moresprudentieproject. En zelfs dan lukt het niet altijd om alle acht stappen af te 
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maken. Ook voor de (inhoudelijke en praktische) voorbereiding347 moet tijd worden 
gereserveerd. En tijd is geld in de bedrijfsmatige wijze waarop zorg in ons land 
georganiseerd is. In de interviews hoorde ik van sommige mensen dat ze liever een 
vereenvoudigde of wat snellere variant zouden willen. Moreel beraad vraagt “een 
enorme tijdsinvestering” en daarom is het “niet iets wat je dagelijks kunt doen … 
Want ja, ondertussen is er ook niemand die het betaalt, maar moet je kijken wat dat 
kost als er twintig mensen om de tafel zitten” (M4). Er zijn ook zorgverleners die het 
onzin vinden om zo uitgebreid bij een casus stil te staan: “ja, daar gun ik mezelf de tijd 
niet voor; we moeten ook cliënten helpen. Ik ben wel een beetje van ‘hup, aanpakken’, 
want al dat gepraat, dat kost ook zoveel tijd” (P4). Soortgelijke geluiden zijn in meer 

organisaties te horen (Molewijk, van Zadelhoff, et al., 2008, p. 60). 

In veel organisaties wordt gekort op overlegmomenten en intervisie, omdat alleen 
directe patiënt- of cliëntgebonden activiteiten kunnen worden gedeclareerd bij de 
verzekeraar of de gemeente. Maar te weinig tijd is een contra-indicatie voor moreel 
beraad (de Bree & Veening, 2012, p. 16; Molewijk, 2014). Bovendien wordt op basis 
van onderzoek naar de opbrengst van moreel beraad soms de hypothese geopperd dat 
de tijd die wordt geïnvesteerd in iets wat weliswaar in eerste instantie door sommigen 
wordt beschouwd als onproductief gepraat, in tweede instantie wordt teruggewonnen. 
Zorgverleners leren elkaar beter begrijpen, hebben (daardoor) minder tijd nodig voor 
afstemming en weten sneller wat ze kunnen doen in moreel complexe situaties. Dit 
zou zelfs kostenreductie met zich mee kunnen brengen, maar voor onderbouwing van 
deze hypothese is nog weinig ‘evidence’ en bovendien is het de vraag of dit wel het 
doel van moreel beraad zou moeten zijn (de Bree & Veening, 2012, pp. 13-14). 
Anderzijds blijkt ook dat veel professionals die een keer hebben ervaren wat moreel 
beraad hen oplevert, bereid zijn om ervoor terug te komen buiten werktijd348. 
Molewijk (2014, p. 33) vindt echter dat medewerkers moreel beraad niet in hun eigen 
tijd hoeven te doen en dat een Raad van Bestuur moreel beraad zou moeten faciliteren 
door behalve tijd ook plaatsvervangende bezetting te bieden. Want vanuit het 
organisatieperspectief lijkt het mooi dat professionals moreel beraad in hun eigen tijd 
doen: het getuigt van hun motivatie, enthousiasme en betrokkenheid bij het werk. 
Maar op deze manier wordt het beeld in stand gehouden dat moreel beraad geen 
gewoon werk is. Terwijl het in het beleid van organisaties juist een belangrijk middel is 
om de kwaliteit van de geboden zorg en de integriteit van de medewerkers te 
bevorderen (Karssing, 2011; van Dartel, 2012; Verkerk, M.J. & Leerssen, 2005). 

8.7.4 Conclusie  
Door de analyse van tekstfragmenten onder het kopje Evalueren in de moreel beraad 
verslagen van het Moresprudentieproject en de vergelijking hiervan met resultaten uit 
ander onderzoek naar moreel beraad kan hier nu antwoord worden gegeven op de 
vraag ‘werkt moreel beraad als middel voor ‘co-creatie van goede zorg’, en zo ja: hoe?’. 

                                                      
347 De Handleiding Moreel Beraad van de Bree en Veening (2012) biedt hiervoor naast inhoudelijke 
informatie ook allerlei praktische tips en hand-outs.  
348 Er was zelfs een team in het Moresprudentieproject dat moreel beraad inplande na het werk, op een 
tijdstip waarop niemand cliënten heeft zodat iedereen erbij kon zijn. 
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Dat antwoord luidt als volgt: moreel beraad leidt tot ‘co-creatie van goede zorg’ 
wanneer het lukt om de ethische c.q. morele kwestie die aan de orde is in een casus 
bespreekbaar te maken. Daardoor worden de deelnemers zich bewust van de 
existentiële en/of politieke dimensie van een probleemsituatie. Bewustwording 
hiervan is de eerste stap naar het opnemen van actorschap gericht op verbetering van 
een situatie. De gespreksleider heeft in dit verband een belangrijke rol: hij of zij moet 
zowel ondersteuning bieden bij het verhelderen van de ethische vraag als ervoor 
zorgen dat deze vraag centraal blijft staan (en niet wordt ondergesneeuwd door 
praktische of financiële of juridische aspecten). Bovendien dient de gespreksleider er 
ook voor te waken dat men in de valkuil van oplossingsgerichtheid valt. De 
deelnemers aan het moreel beraad moeten bereid (en in staat) zijn om zich te 
verplaatsen in anderen, zodat zij de casus ook vanuit het perspectief van andere 
betrokkenen kunnen bekijken. Een gespreksmethode faciliteert dit. In de structuur 
van zo’n methode dient ruimte te zijn om ook emoties en twijfels te uiten, want juist 
daardoor raken mensen een snaar bij anderen waardoor herkenning en erkenning 
optreedt. Omdat blijkt dat er veel wederzijds begrip ontstaat wanneer mensen het 
verhaal van de ander zelf horen, bestaat het vermoeden dat ‘co-creatie van goede zorg’ 
nog beter zou kunnen worden bevorderd wanneer betrokkenen bij een casus (zoals 
cliënten of  beroepsbeoefenaars uit een andere organisatie of instantie) ook lijfelijk 
aanwezig zijn bij het moreel beraad, maar in de praktijk is dit vaak niet het geval. 
Daarom leidt moreel beraad nu vooral tot veel begrip voor en gedeeldheid tussen 
collega’s. Om te bereiken dat ‘co-creatie van goede zorg’ plaatsvindt tijdens (en door) 
moreel beraad dienen professionals te beschikken over een aantal basiscompetenties: 
ethische basiskennis, gespreks- en eventueel voorzitters- of notuleervaardigheden 
(afhankelijk van de rolverdeling), de bereidheid om zichzelf kwetsbaar op te stellen in 
een gesprek en te luisteren naar collega’s. Bovendien is het belangrijk dat zij zich 
gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor een goed verloop van het moreel beraad. 
Organisaties moeten zorgen voor tijd, ruimte –letterlijk en figuurlijk – en een klimaat 
waarin medewerkers zich veilig genoeg voelen om vertrouwelijke informatie en 
twijfels met elkaar (en eventueel zelfs met leidinggevenden) te delen.  

 

8.8 Conclusie naar aanleiding van de analyse van moreel beraad 
verslagen 
In dit hoofdstuk zocht ik in materiaal dat verzameld is in de praktijk van de zorg en 
het sociaal werk naar antwoord op de vraag of en hoe ‘co-creatie van goede zorg’ in de 
praktijk van de zorg en het sociaal werk kan worden bevorderd door middel van 
moreel beraad. Op basis van een uitgebreide analyse van 87 verslagen van moreel 
beraad in 10 organisaties op het gebied van de zorg en het sociaal werk en een 
vergelijking van de resultaten van deze analyse met ander onderzoek naar moreel 
beraad kan ik hier nu een beknopt antwoord geven op de twee deelvragen die ik aan 
het begin van dit boek formuleerde: 
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Hoe kan ‘co-creatie van goede zorg’ in organisaties voor zorg en sociaal werk worden bevorderd?  

Wat is de betekenis van moreel beraad in verband met ‘co-creatie van goede zorg’?  

 

‘Co-creatie van goede zorg’ kan worden bevorderd in organisaties voor zorg en sociaal 
werk wanneer: 

 Professionals en managers weten dat er verschillende mogelijkheden zijn om 
een probleem op te lossen en dat in de ene situatie iets heel anders nodig kan 
zijn dan in een andere (c.q. dat voor de ene cliënt iets heel anders goed is dan 
voor de andere).  

 Professionals en managers situaties waarin zorg nodig is vanuit een breed 
perspectief kunnen bekijken, bereid en in staat zijn om zichzelf te verplaatsen 
in verschillende posities, en zich kunnen inleven in wat een situatie betekent 
voor het leven van de mensen die erbij betrokken zijn. 

 Professionals en managers de context bij de oplossing van een probleem te 
betrekken.  

 Professionals en managers zich bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheid 
én de eigen mogelijkheden van degenen die betrokkenen zijn bij een situatie 
waarin zorg nodig is. 

 Professionals en managers bereid zijn om met elkaar en van elkaar te leren, 
om naar elkaars verhalen te luisteren en (individueel en samen) te reflecteren 
over de betekenis van die verhalen voor hun eigen leven en handelen en voor 
dat van de ander c.q. andere betrokkenen. 

 Professionals en managers zich gesteund voelen door collega’s en andere 
beroepsbeoefenaars in de organisatiecontext. 

 Professionals en managers ruimte maken om met elkaar af te stemmen.  

Moreel beraad kan ‘co-creatie van goede zorg’ bevorderen, omdat: 

 Deelnemers er de gelegenheid krijgen om onbevooroordeeld naar een situatie 
te kijken en er hun neiging om zo snel mogelijk met een praktische oplossing 
te komen kunnen opschorten. 

 Deelnemers zich er kunnen laten raken (en geraakt kunnen worden) door de 
vragen en de problematiek waarmee hun collega’s worden geconfronteerd. 
Dit kan leiden tot een gevoel van gezamenlijkheid c.q. tot een sfeer waarin 
deelnemers bereid zijn met elkaar mee te denken over wat het goede is om te 
doen in een concrete situatie. 

 Het een ruimte creëert waar deelnemers hun zorgen en twijfels kunnen delen 
met anderen waardoor de last die op hun eigen schouders drukt vermindert 
en ze ruimte ervaren waarin ze verder kunnen. 

 Deelnemers zich er bewust worden van (en/of er kunnen leren om zich 
bewust te worden van) de motieven die hun handelen sturen, waardoor zij dat 
handelen kunnen verantwoorden en hun positie kunnen bepalen in de 
concrete context waar zorg nodig is. 
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 Deelnemers zich er bewust worden van (en/of er kunnen leren om zich 
bewust te worden van) de motieven die het handelen van andere betrokkenen 
sturen waardoor zij begrip kunnen opbrengen voor het feit dat anderen soms 
iets anders doen dan wat zij zelf denken dat goed is. 
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9 Bevindingen  
 

9.1 Antwoord op de centrale onderzoeksvraag 
Ethische vragen over goede zorg, goed werk en goede samenwerking in de zorg en het 
sociaal werk waren de aanleiding om aan dit onderzoek te beginnen. In de praktijk zag 
ik dat professionals en managers de antwoorden op deze vragen niet in hun eentje 
vinden, maar ook dat de ‘kloof’ tussen verschillende beroepsgroepen het moeilijk 
maakt om samen naar de antwoorden te zoeken. Ik beschouwde het als mijn 
beroepsverantwoordelijkheid (samenhangend met mijn beroepsrollen als docent 
ethiek, als praktijkgerichte onderzoeker bij een lectoraat en als 
gesprekspartner/gespreksleider in organisaties op het gebied van de zorg en het 
sociaal werk), om mee te helpen zoeken naar antwoorden. In theorieën vond ik die, 
maar ik merkte dat lang niet alle theoretische antwoorden in de praktijk ‘werken’. 
Daarom begaf ik mijzelf als ‘embedded ethica’ in het moeras van de organisatorische 
en maatschappelijke complexiteit waarbinnen verpleegkundigen, sociaal werkers, 
psychologen en professionals met diverse andere beroepsachtergronden zorg en 
ondersteuning bieden aan mensen die dat nodig hebben om goed te kunnen leven in 
onze samenleving. In die context zocht ik naar antwoorden op de vraag: 

Hoe kan ‘co-creatie van goede zorg’ in de praktijk van zorg en sociaal werk 
worden bevorderd en wat kan moreel beraad daarbij betekenen?  

Ik maakte gebruik van mijn eigen kennis en vaardigheden, ik verdiepte me in 
verschillende theorieën en ik leerde veel van de professionals, managers, 
beleidsmedewerkers, cliënten en collega’s waar ik in de loop der tijd in verschillende 
praktijken mee samenwerkte. In dit proefschrift heb ik de resultaten beschreven. Op 
basis daarvan kom ik tot het volgende antwoord op mijn onderzoeksvraag: 

‘Co-creatie van goede zorg’ in de praktijk van de zorg en het sociaal werk betekent dat 
iedereen die in een concrete situatie te maken heeft met één of meer van de vijf fasen 
van het zorgproces actief betrokken is bij dat proces. Dat wil zeggen dat mensen 
vanuit hun eigen positie, op basis van hun eigen mogelijkheden en hun eigen 
deskundigheid, verantwoordelijkheid nemen om samen met (en voor) anderen te 
zorgen voor een goed leven, goed werk en goede samenwerking. ‘Co-creatie van 
goede zorg’ heeft dus zowel een persoonlijke als een relationele kant en zowel een 
existentiële als een politieke dimensie.  

Om ‘co-creatie van goede zorg’ in de praktijk van de zorg en het sociaal werk te 
bevorderen moet daarom zowel aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van 
persoonlijke en professionele identiteit, als aan de wijze waarop men in organisaties en 
instituties zorg en zorgverantwoordelijkheden verdeelt. Dit betekent dat erkend moet 
worden dat er in de relatie tussen de verschillende betrokkenen altijd sprake is van 
machtswerking en dat er conflicten kunnen zijn over wat goed handelen in een 
concrete situatie is. Wat goede zorg is kan nooit volgens een standaardmodel worden 
bepaald, omdat iedereen anders is en geen enkele context hetzelfde. Daarom is 
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afstemming tussen alle betrokkenen in de praktijk tegelijk een vorm van én een 
voorwaarde voor ‘co-creatie van goede zorg’. 

Moreel beraad biedt niet alleen goede mogelijkheden om tot deze afstemming te 
komen, maar schept ook ruimte om de existentiële en politieke dimensie van vragen 
over goede zorg, goed werk en goede samenwerking ter sprake te brengen. Moreel 
beraad kan worden beschouwd als een plek der moeite, waar zowel de machtsvraag als 
de machteloosheid kan worden benoemd. Door de werking van moreel beraad 
kunnen mensen veranderen: wanneer zij zich er laten aanspreken door anderen en hun 
eigen geweten laten spreken, draagt het bij aan (persoonlijke en professionele) 
identiteitsontwikkeling. Zo kan moreel beraad de ‘moral space’ zijn waar deelnemers 
be-machtigd worden zodat zij verantwoordelijk kunnen zijn en verantwoording 
kunnen nemen voor hun handelen. 

In dit afsluitende hoofdstuk kijk ik eerst met een kritische blik terug op dit onderzoek 
(§ 9.2). Vervolgens beschrijf ik (in § 9.3) de opbrengst. Ten eerste sta ik stil bij wat van 
belang kan zijn voor de diverse praktijken waarin het plaatsvond (de zorg, het sociaal 
werk en het hoger beroepsonderwijs), ten tweede bij wat de wetenschap eraan zou 
kunnen hebben en ik eindig met wat ik zelf als normatieve professional heb geleerd 
van dit onderzoek.  

 

9.2 Kritische terugblik op het onderzoek 
Toen ik aan dit onderzoeksproject begon, dacht ik dat ik wist waar ik aan begon. Het 
strakke programma van de Graduate School waar mijn promotor me in meenam 
zorgde voor een structuur die zou helpen om deze klus in een jaar of vijf te klaren en 
de mogelijkheid om samen op te werken met een groep gelijkgestemden en 
geestverwanten. Een enthousiaste lector bood me een plek in haar kenniskring waar ik 
de mogelijkheid kreeg om samen te werken met inspirerende collega’s. Mijn 
leidinggevenden bij de Faculteit Gezondheidszorg gaven me de ruimte en de 
Hogeschool Utrecht bood faciliteiten zodat ik het kon combineren met mijn gewone 
werk. Maar alleen al het formuleren van een afgebakende vraagstelling bleek lastiger 
dan gedacht. Het onderwerp van mijn onderzoek strekte zich uit over meerdere 
vakdisciplines (politicologie, filosofie, sociologie en organisatiekunde) waardoor niet 
gelijk duidelijk was welke onderzoeksmethode geschikt zou zijn. Daarom besloot ik 
meerdere methoden te gebruiken. En ook het kiezen van een concrete praktijk 
waarbinnen ik empirisch onderzoek zou kunnen doen was niet eenvoudig.  

Geen onderscheid tussen data uit de zorg en het sociaal werk 
Door de aard van mijn eigen beroepspraktijk had ik ingangen op veel gebieden (in 
zorgorganisaties, op het gebied van het maatschappelijk werk en in het hoger 
beroepsonderwijs) en op elk van die gebieden is zowel normatieve professionalisering 
als moreel beraad een relevant en actueel thema. Ik besloot daarom om data te 
verzamelen op het gebied van de zorg én op het gebied van het sociaal werk. Als het 
gaat om de ethische vragen waarmee professionals en managers in de praktijk worden 
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geconfronteerd, lopen de thema’s in deze twee werkgebieden namelijk niet zo ver uit 
elkaar. Op beide gebieden werken hulpverleners die mensen ondersteunen in de 
complexiteit van het alledaagse leven; zowel in de zorg als in het sociaal werk heeft dit 
werk een existentiële en een politieke dimensie. Het leek een goede mogelijkheid om 
data te vergelijken. Maar tijdens de uitvoering van het onderzoek heb ik uiteindelijk 
geen onderscheid meer gemaakt tussen materiaal dat afkomstig was uit 
zorgorganisaties en materiaal dat afkomstig was uit het sociaal werk, juist omdát er 
niet alleen qua thematiek en werkwijze, maar ook qua aard van de morele dilemma’s 
en de manieren waarop deelnemers aan een moreel beraad daarover met elkaar van 
gedachten wisselen, in beide sectoren nauwelijks verschillen bleken te zijn. Ook tijdens 
de regelmatige besprekingen in de projectgroep van het Moresprudentieproject viel op 
dat er veel meer overeenkomsten dan verschillen zijn als het gaat om de problematiek 
waarmee hulpverleners worden geconfronteerd349. Hoewel het dus een bewuste keuze 
was om geen onderscheid tussen de data uit beide soorten organisaties te maken, zou 
het kunnen dat ik hiermee een kans heb laten liggen om tot nieuwe inzichten te 
komen ten aanzien van verschillen en overeenkomsten tussen deze twee 
werkgebieden. Inzichten die wellicht relevant zouden kunnen zijn met het oog op de 
toenemende samenwerking tussen beroepsbeoefenaars uit deze sectoren (onder 
andere in sociale wijkteams en in gezondheidscentra).  

Generaliseerbaarheid en overdraagbaarheid 
Doordat ik de kans kreeg om in meerdere organisaties in beide sectoren data te 
verzamelen is mijn onderzoek meer geworden dan een case-study. Of dit betekent dat 
de resultaten breed generaliseerbaar zijn, kan ik (nog) niet stellen; daarvoor zou 
aanvullend onderzoek op grotere schaal moeten worden gedaan waarbij wellicht ook 
andere onderzoeksmethoden nodig zijn. Aangezien de organisaties die participeerden 
in het Moresprudentieproject, waar het overgrote deel van het empirische onderzoek 
plaatsvond, allemaal organisaties zijn waar het management positief stond tegenover 
het idee van moreel beraad, kan betwijfeld worden of de resultaten representatief zijn 
voor het gehele veld van de zorg en het sociaal werk in Nederland. Op basis van de 
ervaringen die ik opdeed in tientallen andere zorgorganisaties en enkele organisaties 
op het gebied van het sociaal werk, vermoed ik namelijk dat (ondanks het feit dat de 
door mij beschreven problematiek en het soort morele dilemma’s waarmee 
professionals en managers worden geconfronteerd, evenals hun persoonlijke visies op 
goede zorg en goed werk, in soortgelijke organisaties zeer herkenbaar en goed 
vergelijkbaar zijn) men lang niet overal zit te wachten op de ethische en morele 
leerprocessen die op gang komen door (en in) moreel beraad. In de huidige context 
van organisaties en instituties gaat de voorkeur uit naar de maakbaarheid van regels en 
protocollen. Men houdt niet van tegenspraak en er is weinig tijd voor de 
‘haakbaarheid’350 die gepaard gaat met het luisteren naar de ervaringen en 
getuigenissen van verschillende betrokkenen en de geraaktheid door het appèl dat 

                                                      
349 Zie Inleiding van het boek Moresprudentie in de praktijk (Kanne & Grootoonk (red.), 2014). 
350 Dit woord ontleen ik aan Oosterling (2013, p. 33), die het verbindt met de verschillende netwerken 
waarbinnen mensen leven en werken en de onvoorspelbaarheid die dit tot gevolg heeft als het gaat om 
hun handelen. 
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daarin doorklinkt. Immers: tijd is geld. Toch denk ik, dat de inzichten die dit 
onderzoek heeft opgeleverd in veel organisaties en instituties kunnen worden gebruikt 
bij het ontwerpen en ontwikkelen van werk- en scholingsvormen om (tegelijkertijd) de 
zorg, het werk en de samenwerking te verbeteren. Het concept ‘co-creatie van goede 
zorg’ kan daarbij houvast bieden omdat het een gedegen theoretische ondergrond 
heeft en aansluit bij wat mensen in de praktijk (professionals, beleidsmedewerkers, 
managers, cliënten en hun familieleden) belangrijk vinden. Ook voor de 
theorieontwikkeling over normatieve professionalisering en moreel beraad bieden de 
resultaten van dit onderzoek aanknopingspunten, zoals bij de beschrijving van de 
opbrengst van dit onderzoek in de volgende paragraaf zal blijken. 

Onderzoek in Nederland en in het Nederlands: te beperkt? 
Mijn keuze om in verband met ‘co-creatie van goede zorg’ specifiek te onderzoeken 
wat de betekenis is van moreel beraad in de praktijk, had als consequentie dat ik 
vooral heb gekeken naar de Nederlandse situatie. Toch zullen waarschijnlijk in andere 
Europese landen en ook bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, Canada en Australië, 
soortgelijke ethische vragen (over goede zorg, goed werk en goede samenwerking) 
voorkomen in zorgorganisaties en het sociaal werk als in Nederland. Ik heb in dit 
onderzoeksproject niet uitgebreid onderzocht welke antwoorden men daar wellicht al 
gevonden heeft351. Het is de moeite waard om dit onderwerp in een nieuw 
onderzoeksproject in de toekomst in internationaal verband nader te onderzoeken. 
Moreel beraad is als werkvorm, zoals toegepast in veel Nederlandse (zorg)organisaties, 
elders in de wereld nog vrij onbekend (hoewel men er hier en daar wel mee bezig 
is352). Ook op het gebied van het social work is er veel belangstelling voor, zo merkte 
ik in de afgelopen jaren tijdens ontmoetingen met buitenlandse collega’s.  

Ik heb er bewust voor gekozen om dit proefschrift in het Nederlands te schrijven. De 
belangrijkste reden is, dat bij het vertalen van uitspraken van respondenten uit de 
praktijk en fragmenten uit moreel beraad verslagen een wezenlijk deel van de 
betekenis verloren gaat. Dat vind ik vanuit hermeneutisch oogpunt een groot bezwaar. 
Vanuit het oogpunt van internationalisering (niet alleen in de universitaire wereld maar 
ook in het HBO tegenwoordig een belangrijk speerpunt) en in verband met mijn 
samenwerkingsrelaties met collega’s in andere Europese landen, had dit misschien 
beter een Engelse tekst geweest kunnen zijn353. Maar dan had het grootste deel van 
mijn respondenten en het merendeel van hun collega’s het niet kunnen lezen, terwijl 

                                                      
351 In verband met ander onderzoek van het lectoraat IMD is dit al wel eens een aandachtspunt geweest 
(Keinemans & Kanne, 2013), maar vanwege tijdgebrek is dit (nog) niet verder uitgewerkt. 
352 Molewijk werkt bijvoorbeeld ook in Noorwegen aan het organiseren en onderzoeken van Moral Case 
Deliberation.  
353 Op Europese congressen en symposia en in internationale samenwerkingsprogramma’s met collega’s 
(onderzoekers en docenten op het gebied van ethiek in de zorg en het social work) waar ik presentaties 
verzorgde over mijn onderzoek vroegen meerdere mensen nieuwsgierig wanneer de resultaten 
beschikbaar zouden zijn in het Engels. Daarom is het wel de bedoeling om delen van dit proefschrift om 
te werken tot publicaties voor internationale vaktijdschriften. 



326 

het juist mijn doel was om handvatten te bieden voor ontwikkeling van praktische 
wijsheid in de praktijk.  

 

9.3 Opbrengst van het onderzoek 
Dit onderzoek heeft op meerdere gebieden zowel nieuwe inzichten als concrete 
aanknopingspunten voor praktijk en theorie opgeleverd. Sommige zijn heel concreet, 
andere vergen nog enige uitwerking. In deze (laatste) paragraaf maak ik onderscheid 
tussen drie niveaus. Eerst beschrijf ik de aspecten die voor de praktijk (van de zorg, 
het sociaal werk en het hoger beroepsonderwijs) van belang zijn. Vervolgens noem ik 
enkele punten die op wetenschappelijk niveau nadere aandacht verdienen. Ik sluit af 
met een beschrijving van de belangrijkste inzichten die dit onderzoek mijzelf als 
normatieve professional heeft gebracht.  

9.3.1 Uitkomsten met relevantie voor de praktijk 
Een belangrijke drijfveer om aan dit onderzoek te beginnen was de wens om bij te 
dragen aan praktijkontwikkeling. Daarbij was ik niet zozeer gericht op de ontwikkeling 
van één specifieke praktijk, als wel op de ontwikkeling van het geheel van genestelde 
praktijken waarbinnen ik zelf als professional werkzaam was en ben354. Want moreel 
beraad is in al die praktijken een belangrijke werkvorm om praktische wijsheid te 
ontwikkelen. Bovendien ben ik door dit onderzoek tot de conclusie gekomen dat 
moreel beraad ook zeer geschikt is om juist de verbinding tussen die verschillende 
praktijken te versterken, en daarmee bij te dragen aan ‘co-creatie van goede zorg’. Ik 
maak hieronder daarom geen onderscheid tussen verschillende praktijken. 

Meer aandacht gewenst voor de ethische gerichtheid van beroepsbeoefenaars  
Een belangrijke opbrengst van dit onderzoek is de conclusie dat de ethische vragen 
van professionals en managers in de zorg en het sociaal werk slechts heel zelden met 
standaardmodellen kunnen worden beantwoord, omdat elke situatie anders is. Dit 
betekent echter niet, dat alle protocollen, richtlijnen, beroepscodes en andere 
standaarden overbodig zijn. Want bij het ontwikkelen van de praktische wijsheid die 
nodig is voor het beantwoorden van ethische vragen in concrete situaties, spelen 
professionele normen wel een belangrijke rol. De ethische gerichtheid van 
beroepsbeoefenaars moet door de zeef van de (beroeps)moraal omdat altijd het risico 
bestaat dat een hulpverlener zijn macht op een verkeerde manier gebruikt. En 
wanneer normen tegenstrijdig zijn, moet (binnen organisaties en/of beroepsgroepen) 
gezamenlijk worden gezocht naar wat het goede en het juiste is om te doen. De 
professionele ethische gerichtheid moet daarbij het oriëntatiepunt zijn. Als het goed is, 
resulteert dit in opbouw van moresprudentie: een verzameling van inzichten over wat 
praktische wijsheid in een concrete probleemsituatie behelst. In deze zin kan 

                                                      
354 Concreet betreft dat de praktijk van ‘de’ zorg (hoewel ook binnen de zorgsector veel diverse praktijken 
kunnen worden onderscheiden) en de daarmee in de huidige maatschappelijke context steeds nauwer 
verweven praktijk van het sociaal werk, maar ook de praktijk van het (hoger) beroepsonderwijs waar de 
professionals worden opgeleid die in de praktijk van de zorg en het sociaal werk werken. 
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moresprudentie worden beschouwd als een vorm van modus-drie kennis, ontstaan in 
de wrijving tussen persoonlijke, professionele, publieke en organisatorische normen en 
waarden; het is én het kan bijdragen aan ‘co-creatie van goede zorg’. Maar het is de 
vraag of professionals op het gebied van de zorg en het sociaal werk zich wel altijd 
bewust zijn van zowel de ethische gerichtheid als de normen van hun beroep. 
Wanneer de vraag ‘wat vind jij?’ aan de orde is, formuleert bijna iedereen het 
antwoord in eerste instantie op basis van de eigen overtuiging. Als een 
beroepsbeoefenaar zegt ‘ik vind…’ staan persoonlijke opvattingen voorop, zo blijkt 
vaak tijdens moreel beraad, of in lessen ethiek. In vergelijking met collega’s uit 
Engeland, Finland of de Verenigde Staten, zo viel mij in de afgelopen jaren in mijn 
eigen praktijk als docent en onderzoeker op, is bij het handelen van Nederlandse 
verpleegkundigen en sociaal werkers de persoonlijke identiteit veel meer 
richtinggevend dan hun professionele identiteit. Mensen verwijzen bijvoorbeeld naar 
hun geloof, of naar hun eigen ervaringen, om een moreel oordeel te onderbouwen355. 
Pas in tweede instantie, of wanneer zij ernaar gevraagd worden, refereren ze aan 
professionele normen zoals een beroepscode of organisatieregels (als ze die al 
kennen); en vaak benoemen ze die dan ook nog als de oorzaak van hun dilemma (dat 
wil zeggen dat hun persoonlijke normen en/of waarden botsen met professionele 
normen en/of waarden). Dit is mijns inziens een punt dat veel meer aandacht verdient 
in de Nederlandse praktijk van de zorg, het sociaal werk en het beroepsonderwijs. 
Want de ethische gerichtheid van een professional is geen puur individuele 
aangelegenheid (dat zou het in ieder geval niet moeten zijn). In (gespreksmethoden 
voor) moreel beraad zou dit als expliciet aandachtspunt moeten worden opgenomen. 

Meer aandacht gewenst voor het relationele aspect van professionele identiteit 
Het gangbare idee is dat een professional, om tegen een cliënt of een collega, of een 
manager te kunnen zeggen ‘hier ben ik; je kunt op mij vertrouwen’, zeker moet zijn 
van zichzelf. Dat vraagt vooral om kennis en vaardigheden, zo blijkt uit de 
programma’s van beroepsopleidingen. Maar van Ricœur leren we dat toerekenbaar en 
betrouwbaar zijn juist te maken heeft met twijfel en met ‘de beweging van het 
uitwissen waardoor het zelf zichzelf beschikbaar maakt voor de ander’. Dit roept de 
vraag op of dit ook geldt voor professionals. Ik denk dat het antwoord ja is. Om 
verantwoordelijk te kunnen zijn en verantwoordelijkheid te kunnen dragen is 
professionele identiteit belangrijk. En daarbij speelt, naast kennis en ervaring waardoor 
een beroepsbeoefenaar zich zeker voelt, ook het appèl van de ander 
(cliënt/collega/manager) een cruciale rol. En dan komt de dialectiek tussen de twee 
polen van identiteit aan het licht, het schuren van idem en ipse dat altijd aanwezig is 
bij de positionering van het zelf. Dit betekent dat professionele identiteit juist niet 
vaststaat, maar zich ontwikkelt in de relatie met de ander, in de organisatorische en 
institutionele omgeving waarin die relatie gestalte krijgt. Daarom is reflectie belangrijk, 
individueel en samen met anderen in de context, om steeds weer de spanning uit te 
kunnen houden bij de vraag ‘wie ben ik als professional zelf?’ en om met overtuiging 

                                                      
355 Misschien is dit wel de belangrijkste reden waarom in Nederland organisaties en instituties van alles 
vastleggen in regels, omdat er anders geen eenduidig (behandel)beleid is en de patiënt of cliënt niet weet 
waar hij aan toe is? 
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te kunnen handelen. Overtuiging houdt in dat iemand achter haar getuigenis staat, 
ofwel: dat het ‘hier ben ik’ gebaseerd is op het bewustzijn van een actor, die luistert 
naar het eigen geweten. Het betekent dat zij weet dat zij aangemaand wordt door 
zichzelf om goed te leven, met en voor anderen in rechtvaardige instituties, omdat dit 
bijdraagt aan zelfwaardering en zelfrespect. Dit betekent dat iemand geen last heeft 
van morele overheersing uit naam van een religie, een politieke ideologie, een 
hiërarchische organisatie of een wetenschappelijke theorie, maar zich realiseert dat zij 
zelf verantwoordelijk is en dat ze verantwoordelijkheid neemt voor haar handelen, 
omdat ze dat zelf wil vanuit de geraaktheid door de ander en niet omdat het moet van 
iemand anders. Dit betekent dat er in beroepsopleidingen, binnen 
beroepsverenigingen en in organisaties niet alleen aandacht moet zijn voor overdracht 
van kennis en het aanleren van vaardigheden, maar ook dat er (veel meer dan nu het 
geval is) aandacht zou moeten zijn voor reflectie over de betekenis van de 
(hulpverlenings- en samenwerkings)relatie. Zeker in de huidige context van de zorg en 
het sociaal werk, waar mensen steeds vaker individueel (en alleen) werken, kan dit een 
belangrijke functie hebben voor het versterken van beroepscoherentie en 
professionele identiteit. 

Meer aandacht gewenst voor verhalen 
Omdat de narratieve identiteit een scharnierfunctie heeft tussen de ethische identiteit 
en het handelen van een persoon, is het luisteren naar en het vertellen van verhalen 
van wezenlijk belang voor het ontwikkelen van professionele identiteit. In mijn 
onderzoek bleek dat mensen elkaar raken en zich laten raken door verhalen en dat zij 
zich daardoor meer bewust worden van de ethische dimensie van het werk dat ze 
doen. Daarom zou ik graag zien dat er in de praktijk van het onderwijs, en waar 
mogelijk ook in de praktijk van de zorg en het sociaal werk, veel meer bewust gebruik 
wordt gemaakt van verhalen. Dat kan gebeuren tijdens moreel beraad, maar er zijn 
ook andere geschikte momenten om verhalen te vertellen en ernaar te luisteren. 
Verhalen van collega’s en studenten, van cliënten en patiënten en hun naasten, en ook 
literaire verhalen kunnen belangrijke leereffecten hebben356. Omdat men in dit werk 
onvermijdelijk wordt geconfronteerd met tragiek en met de diepte-ervaringen die bij 
het menselijk leven en samenleven horen, is het belangrijk om de leerzame werking 
hiervan meer in te zetten, in plaats van (zoals veel vaker gebeurt) zorg vooral te 
presenteren als een middel om tragiek te verminderen. Want dit laatste maakt dat men 
soms het idee heeft dat zorg niet goed is als de tragiek blijft bestaan. Wanneer er 
aandacht is voor de ‘trage vragen’ die horen bij het leven en het samenleven met 
anderen in de wereld – en (dus ook) bij het werken in de zorg met en voor mensen – 
kunnen beroepsbeoefenaars in de zorg en het sociaal werk leren om onder ogen te 
zien dat ‘co-creatie van goede zorg’ ook betekent: leed kunnen (ver)dragen. Overigens 
denk ik dat voor het leereffect niet alleen maar verhalen over moeilijke gevallen 
moeten worden gebruikt, maar ook verhalen over wat goed gaat. Want ethiek gaat niet 
alleen over problemen, maar (juist) ook over wat men goed en het goede vindt. 

                                                      
356 Overigens kunnen ook andere kunstvormen dan alleen literaire een leerzaam effect hebben in verband 
met de ontwikkeling van professionele identiteit en morele besluitvorming (zie van Es, 2011). 
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Meer aandacht gewenst voor het verhaal van mensen die anders zijn 
Uit mijn onderzoek in de praktijk blijkt, dat mensen die deelnemen aan moreel beraad 
geraakt worden wanneer zij luisteren naar het verhaal dat een andere deelnemer 
vertelt. Dat verhaal gaat altijd over iets wat die ander zelf heeft meegemaakt. Maar aan 
het moreel beraad uit het Moresprudentieproject, dat ik heb onderzocht, namen 
meestal uitsluitend collega’s deel: mensen die samenwerken in een team met een zelfde 
soort beroepsachtergrond en soortgelijke praktijkervaringen. Daarom zijn de 
ervaringen die worden uitgewisseld vaak heel herkenbaar. Ik concludeerde in 
hoofdstuk 8 daarom dat moreel beraad vooral helpt om ‘co-creatie van goede zorg’ 
voor cliënten te bevorderen. Het blijft nog de vraag of moreel beraad dat hoofdzakelijk 
wordt gevoerd met deelnemers die een gelijksoortige beroepsachtergrond hebben 
(binnen een team of een organisatie), bij kan dragen aan ‘co-creatie van goede zorg’ 
met cliënten. Hoewel uit de analyse blijkt dat dit in een aantal verslagen wel wordt 
genoemd als mogelijkheid om uit een dilemma te komen, kan ik op basis van mijn 
onderzoek niet stellen dat het in de praktijk dan ook echt gebeurt. Het zou dus de 
moeite waard zijn, om de schaarse initiatieven waarin cliënten en/of patiënten 
deelnemen aan moreel beraad uit te breiden (en vervolgens te onderzoeken of dit dan 
ook effect heeft, zie § 9.3.2). Hetzelfde geldt voor moreel beraad met 
vertegenwoordigers van andere organisaties en instanties: uit mijn praktijkonderzoek 
blijkt dat mensen zeggen dat ze er behoefte aan hebben, maar het gebeurt in de 
praktijk nauwelijks. Moreel beraad kan bijdragen aan het verlagen van drempels tussen 
verschillende professies, en dus aan ontwikkeling van interprofessionele ethiek. Mits 
de stap van de verplaatsing goed wordt gezet en dat wordt makkelijker wanneer 
mensen hun verhaal kunnen vertellen zodat anderen zich erdoor kunnen laten raken. 
Cliënten, beroepsbeoefenaars uit andere organisaties en andere stakeholders zouden 
daarom veel vaker (incidenteel en structureel) betrokken kunnen worden bij moreel 
beraad in organisaties; ook in instituties, zoals bijvoorbeeld in de context van een 
(deel)gemeente of een wijkteam, zou dit georganiseerd kunnen worden.  

Meer aandacht gewenst voor conflicten en machtswerking 
Eén van de belangrijkste inzichten die dit onderzoek heeft opgeleverd is dat voor ‘co-
creatie van goede zorg’ niet per se een harmonieuze praktijksituatie vereist is. Want bij 
Tronto zagen we dat zorg vaak gepaard gaat met conflicten en bij Ricœur dat er in 
relaties tussen mensen altijd dissymmetrie is. Zorg bestaat dus niet zonder 
(machts)verschillen en ongelijkheid. In organisaties en instituties betekent dit dat er 
altijd mensen zijn die lijden en mensen die leiden. Beide hebben betekenis in verband 
met de gerichtheid op een goed leven; daarom moet het in de relatie aan de orde 
worden gesteld. Dat betekent dat de confrontatie met ‘diepte’ (lichamelijke en 
psychische kwetsbaarheid, conflictualiteit in relaties en maatschappelijke 
onrechtvaardigheid) bewust wordt opgezocht. In verband met ‘co-creatie van goede 
zorg’ betekent dit dat deze politieke dimensie van het werk in een zorgorganisatie of in 
het sociaal werk niet alleen moet worden erkend maar ook expliciet moet worden 
benoemd. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat men signalen die erop wijzen dat er 
mensen zijn die lijden onder een angst- of afrekencultuur ter sprake brengt en dat er 
kan worden onderhandeld over conflicten. Want van Tronto leerden we ook dat zorg 
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niet goed kan zijn wanneer er niet op een goede manier met conflicten wordt 
omgegaan. Omdat dit moeilijk is, kan het in organisaties en instituties worden 
gefaciliteerd, door een ruimte te creëren waar zowel dialoog als strijd kan plaatsvinden. 
Want het aangaan van een conflict is weliswaar lastig, maar ook heel leerzaam, mits er 
waardig wordt gestreden. Wanneer moreel beraad alleen een vrijplaats is waar 
uitwisseling van waarden plaatsvindt, is het risico groot dat het vrijblijvend blijft. Ten 
eerste omdat waarden tegenwoordig in het organisatiedenken ook een sterke 
economische lading hebben waardoor de morele dimensie uit beeld verdwijnt357; ten 
tweede omdat er ook een uitwisseling van normen dient te zijn. Want uiteindelijk, zo 
leerden we van Ricœur, kan de ethische gerichtheid niet zonder de toets van de moraal 
als we zoeken naar het antwoord wat het goede is om te doen in een concrete situatie. 
Tijdens moreel beraad kan een structuur worden geboden waarin zulke leerzame 
wrijving wordt gestimuleerd, wanneer daarvoor specifieke gespreksmethoden worden 
ontwikkeld. Daarin moet in ieder geval een denkstap zijn opgenomen waardoor de 
deelnemers stilstaan bij de positie die zij zelf en andere betrokkenen hebben in de 
zorgrelatie (c.q. in de context waarbinnen het ingebrachte probleem zich voordoet); 
macht en machtsverschillen moeten daarbij expliciet aan de orde komen. Verder moet 
er ruimte worden gecreëerd voor woordenwisselingen en debatten, omdat ook deze – 
mits ervoor wordt gezorgd dat degene die de woordenstrijd wint niet de mond snoert 
van de verliezer(s) en mensen leren wennen aan het idee dat er niet altijd een winnaar 
hoeft te zijn – kunnen leiden tot waardevolle nieuwe inzichten358. Bij het ontwikkelen 
van zulke nieuwe gespreksmethoden (en bij het begeleiden van moreel beraad met 
deze methodiek in de praktijk) kunnen (bio)ethici een waardevolle bijdrage leveren359.  

9.3.2 Uitkomsten met relevantie voor de wetenschap 
In dit onderzoek, dat zich afspeelt op het raakvlak van verschillende 
wetenschapsgebieden, heb ik theorieën uit diverse invalshoeken bestudeerd en inhoud 
ervan gecombineerd. Dit heeft geleid tot inzichten die de moeite van nader onderzoek 
waard zijn met het oog op (verdere) theorieontwikkeling op het gebied van ethiek, 
moreel beraad en normatieve professionalisering.  

Meer aandacht gewenst voor politiek in de ethiek van zorg en sociaal werk 
Eén van de belangrijkste conclusies naar aanleiding van bestudering van de theorieën 
van Tronto en Ricœur is dat zorg zowel een existentiële als een politieke dimensie 
heeft, omdat het te maken heeft met goed leven, met en voor anderen, in 
rechtvaardige instituties. Dit maakt gelijk duidelijk dat zorg onlosmakelijk verweven is 
met ethiek en moraal. Wanneer het echter gaat over ethiek en moraal in verband met 
zorg en het sociaal werk (bijvoorbeeld in opleidingen, in lesboeken en op congressen 
en symposia) krijgt de existentiële dimensie veel meer aandacht dan de politieke. In 
het verlengde van mijn suggestie in § 9.3.1 om tijdens moreel beraad in de praktijk 
meer aandacht te besteden aan machtswerking en ongelijkheid, lijkt het mij belangrijk 
dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de politieke aspecten van het werk en de 

                                                      
357 Zie ook Baart en Vosman, 2015, p. 41. 
358 Zie Kessels, Boers en Mostert, 2002. 
359 Zie Lindemann, Verkerk, M.A. en Walker, 2009, p. 246. 
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samenwerking op het gebied van de zorg en het sociaal werk, bijvoorbeeld vanuit de 
invalshoek van de organisatie-ethiek. 

Meer aandacht gewenst voor ethiekwerk  
In veel publicaties over onderzoek naar moreel beraad wordt expliciet genoemd dat 
deelnemers steun, herkenning en begrip (van en voor anderen) zien als een belangrijk 
effect van moreel beraad. In theorieontwikkeling blijft de specifieke rol van emoties en 
gevoelens in moreel beraad vaak nog onderbelicht360, vanwege de associatie met 
irrationaliteit en gebrek aan professionele distantie. We zagen bij Ricœur dat de 
identiteit van het zelf zich ontwikkelt in de relatie met (c.q. doordat het zelf zich laat 
raken door) de ander. Hierbij spelen emoties en gevoelens een essentiële rol. Het zelf 
dat zich laat raken door de ander is niet passief maar actief en proactief, want het 
maakt zichzelf beschikbaar voor de ander. Dit betekent dat het, in verband met de 
ontwikkeling van professionele identiteit en het vermogen om verantwoordelijk te 
zijn, belangrijk is om te leren omgaan met emoties en gevoelens. In de relatie spelen 
namelijk vele (soorten) emoties en gevoelens een rol: naast ‘mooie’ zoals empathie die 
zich uit in aandachtigheid en zorgzaamheid kunnen er ook altijd nare zijn, zoals 
verontwaardiging en machteloosheid, pijn en angst. Daarom sluit ik me aan bij het 
pleidooi van Banks om meer aandacht te schenken aan ethiekwerk (zie § 4.4) in 
verband met professionele identiteitsontwikkeling; het werk dat mijn collega-
onderzoekers in het Kenniscentrum Sociale Innovatie op dit gebied doen, verdient 
uitbreiding en navolging. 

Meer aandacht gewenst voor verbetering van de kwaliteit van zorg 
Uit de theorieën van Tronto, Ricœur en Wierdsma, die stellen dat alle mensen anders 
zijn en niet inwisselbaar, en dat daarom iedereen op een andere manier zorg wil 
ontvangen en geven, kan worden afgeleid dat het onmogelijk is om kwaliteit van zorg 
op één bepaalde manier te definiëren. Dit sluit aan bij de conclusie van de groep 
onderzoekers die zich in het VUmc bezighouden met empirisch onderzoek naar de 
effecten van de implementatie van moreel beraad in zorginstellingen. Uit hun 
publicaties blijkt dat de vraag of de kwaliteit van zorg voor cliënten en patiënten 
verbetert door moreel beraad niet makkelijk te beantwoorden is. Men vraagt zich af of 
hiervoor andere onderzoeksmethoden of een nieuwe theoretische kaders nodig zijn. 
Ik denk dat het concept ‘co-creatie van goede zorg’ een goed alternatief kan zijn voor 
het abstracte begrip kwaliteit van zorg. Uit mijn onderzoek blijkt, dat moreel beraad in 
ieder geval bijdraagt aan ‘co-creatie van goede zorg’ voor cliënten en patiënten; en op 
basis van de tekst in een aantal geanalyseerde moreel beraad verslagen kan in ieder 
geval worden verondersteld dat het moreel beraad ook bij zou kunnen dragen aan ‘co-
creatie van goede zorg’ met cliënten en patiënten (zie § 8.4.4). Het zou de moeite waard 
zijn, om te gaan onderzoeken of dit in de praktijk gebeurt, bijvoorbeeld door middel 
van participerende observatie en/of andere vormen van ‘etnografisch’ onderzoek361. 

                                                      
360 Een uitzondering is het werk van Kleinlugtenbelt (Kleinlugtenbelt et al., 2014). 
361 Zulk onderzoek vindt plaats in concrete praktijken; Annemarie Mol (2006), Jeannette Pols (2004) en 
Anne-mei The (2008) lieten zien hoe dit werkt. 
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Meer aandacht gewenst voor ethisch vermogen 
Zowel in de theorie van Tronto als in het denken van Kunneman over normatieve 
professionalisering wordt verwezen naar het belang van kapitaal. Op het eerste gezicht 
lijkt dat in tegenstelling met de kritische politieke oriëntatie van beide denkers 
(Kunneman verbindt het vrije marktdenken met het dikke-ik en Tronto wijst het 
neoliberalisme zelfs heel expliciet af). Toch zoeken ze beide, vanuit hun zorg voor de 
bredere maatschappelijke en globale context waarin het menselijk handelen 
plaatsvindt, naar mogelijkheden om kapitaal op een andere manier in te zetten. Tronto 
gebruikt kapitaal dan in de letterlijke betekenis van het woord; zij pleit voor het meer 
‘zorgend’ maken van kapitaal. Kunneman gebruikt het, net als Bourdieu (zie § 4.4), als 
een metafoor voor bronnen waaruit mensen kunnen putten om goed samen te kunnen 
werken in de context van organisaties en instituties; hij pleit voor vermeerdering van 
moreel kapitaal. Beide vormen van kapitaal, het zorgende en het morele, kunnen 
worden beschouwd als een vorm van ethisch vermogen, dat bijdraagt aan ‘co-creatie 
van goede zorg’. Nader onderzoek naar concrete mogelijkheden om dit ethisch 
vermogen rendabel te maken, door kapitaal meer zorgend te maken en moreel kapitaal 
te ontwikkelen, is hard nodig. De participatiemaatschappij biedt hiervoor kansen; het 
is aan de wetenschap om ze te grijpen. 

9.3.3 Leerrendement voor mijzelf als normatieve professional 
Moreel beraad staat centraal in dit promotieonderzoek, vanwege mijn eigen positieve 
ervaringen met het begeleiden daarvan in de praktijk van de zorg en het sociaal werk. 
Toch heb ik de hypothese waarmee ik ongeveer tien jaar geleden aan dit onderzoek 
begon niet helemaal kunnen onderbouwen. Ik dacht namelijk, dat moreel beraad op 
de werkvloer in organisaties dé oplossing zou zijn voor problemen en conflicten over 
de vraag wat het goede is om te doen (in teams, tussen medewerkers en 
leidinggevenden en tussen medewerkers onderling). En indirect, zo vermoedde ik, zou 
het ook bijdragen aan betere zorg voor patiënten en cliënten.  

Achteraf beschouwd had ik een te simpel beeld van wat het inhoudt om een 
(promotie)onderzoek zoals dit te doen, dat zich afspeelt op het terrein van empirische 
ethiek en normatieve professionalisering. Om te kunnen ‘bewijzen’ of zorg (of werk, 
of samenwerking) verbetert, zijn criteria nodig op basis waarvan kan worden bepaald 
of iets slecht is of goed. Maar wanneer het over kwaliteit van zorg (of werk, of 
samenwerking) gaat vanuit een ethisch perspectief is het onmogelijk om dat soort 
criteria te geven. Want ethische waardering is niet absoluut; het kan alleen maar 
worden begrepen vanuit een concrete historische sociale en politieke context 
waarbinnen de identiteitsontwikkeling van concrete personen plaatsvindt. Daarom 
heeft het geen zin om een onderzoek te doen met nulmetingen en Likert-schalen; het 
is een kwestie van goed kijken en vergelijken. En dan blijkt dat het nogal uitmaakt 
waar je naar kijkt en waarmee je je waarnemingen vergelijkt: geen enkele keuze is 
neutraal. Als onderzoeker bepaal je met elke keuze (voor een specifieke vraagstelling, 
een specifieke theorie, een specifieke methodiek, een specifieke (groep) respondenten) 
je positie binnen het wetenschappelijke en maatschappelijke krachtenveld waarbinnen 
het onderzoek wordt gedaan. Van dit besef raakte ik gedurende het gehele 
promotieonderzoek steeds sterker doordrongen. In de beginfase leidde het er (onder 
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andere) toe dat ik ander werk ging zoeken omdat de wijze waarop ik onderzoek wilde 
doen niet paste in de context van het organisatieadviesbureau waar ik toen werkte. In 
de uitvoeringsfase maakte het dat ik bewust de maatschappelijke en organisatorische 
complexiteit waarin beroepsbeoefenaars op het gebied van de zorg en het sociaal hun 
werk doen opzocht, onder andere door mee te werken aan projecten en 
projectvoorstellen waarin het ethisch actorschap van sociale en zorgprofessionals op 
de agenda staat en door zo vaak mogelijk aanwezig te zijn bij moreel beraad op de 
werkvloer362. Vaak werd ik daar geraakt door de heftigheid van de problematiek die 
tijdens zulke besprekingen op tafel komt (zie voorbeelden in § 8.5). Hetzelfde 
gebeurde tijdens het lezen en bespreken van de verslagen van het moreel beraad uit 
het Moresprudentieproject. Hierdoor ervaarde ik ‘aan den lijve’ wat Tronto en Ricœur 
schrijven over de existentiële en politieke betekenis van zorg.  

Met de Ethic of Care van Joan Tronto was ik al sinds het begin van de jaren ’90 
bekend, maar de gedachten van de Franse filosoof Paul Ricœur leerde ik pas tijdens 
dit promotietraject goed kennen. Ik bewonder de manier waarop hij steeds weer de 
valkuil van het denken in opposities weet te vermijden. Naarmate de betekenis van 
zijn bestaansethiek mij duidelijker werd, zag ik de waarde ervan voor de praktijk van 
de zorg en het sociaal werk steeds scherper. Doordat hij laat zien dat we beter over 
zorg en verantwoordelijkheid kunnen denken als iets waarvoor mensen zelf kiezen 
(vanuit hun gerichtheid op een goed leven en hun geraakt-zijn door het appèl van 
anderen) dan als iets wat hen wordt opgelegd door een ander (bijvoorbeeld een baas 
of een overheid) is zijn visie bruikbaar bij het ‘meedenken’ en het ‘omdenken’ dat 
naast het ‘tegendenken’363 nodig is om antwoorden te vinden op de vragen naar goede 
zorg, goed werk en goede samenwerking in die praktijk. Waar Tronto de stelling 
poneert dat we anders moeten denken over zorg, neemt Ricœur ons mee in de 
overtuiging dat het streven naar een goed leven inherent is aan het menselijk bestaan 
en dat dit uiteindelijk alleen maar kan worden gerealiseerd in relaties met anderen, in 
rechtvaardige instituties. Zo legt hij de verantwoordelijkheid voor goede zorg, goed 
werk en goede samenwerking bij de mensen die er in een concrete situatie mee te 
maken hebben zelf. Dit appèl raakte mij als normatieve professional, omdat het 
duidelijk maakt dat ethiek en identiteit onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het 
onderstreept het vermoeden waarmee ik ruim tien jaar geleden aan dit onderzoek 
begon: dat ethiek niet moet worden weggeschoven naar een commissie of een expert, 
maar op alle niveaus in (zorg)organisaties een rol zou moeten spelen, vanwege het feit 
dat het de aandacht vestigt op de existentiële en politieke dimensie van het werk. Het 
maakt dat ik in mijn lessen nog nadrukkelijker inga op de betekenis van 
verantwoordelijkheid en relationele betrokkenheid in verband met professionele 
identiteit. Bovendien stimuleert het me steeds opnieuw na te denken over mijn eigen 

                                                      
362 Ik was gedurende de onderzoeksperiode regelmatig aanwezig bij moreel beraad dat plaatsvond in het 
kader van het Moresprudentieproject en bij moreel beraad dat MANP-studenten in hun eigen team 
organiseerden; daarnaast was ik af en toe ook gespreksleider bij moreel beraad in andere organisaties. 
363 De woorden ‘meedenken’, ‘tegendenken’ en ‘omdenken’ ontleen ik aan Baart & Vosman (2015, p. 34), 
zie ook § 2.5. 
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professionele identiteit en de betekenis van mijn werk voor het leven en samenleven 
van mensen in deze wereld.  

In het praktijkonderzoek zag ik dat moreel beraad weliswaar bijdraagt aan morele 
oordeelsvorming in een concrete situatie (omdat mensen er inzicht en overzicht door 
krijgen) maar ook dat dit lang niet altijd betekent dat die situatie daardoor minder 
complex wordt; integendeel: het gezamenlijk blootleggen van een dilemma tijdens een 
moreel beraad vergroot juist bij veel aanwezigen het ongemak en de onzekerheid over 
het goede is om te doen. Maar waar dit me eerst tegenviel, omdat ik het zag als een 
nadeel van moreel beraad, realiseerde ik mij op een gegeven moment dat dit nadeel 
ook een voordeel heeft: mensen leren er veel van. Het opent hen de ogen voor de 
maatschappelijke en organisatorische complexiteit van de werkelijkheid waarin zij 
werken en leven. Ik werd me er dus meer en meer van bewust dat conflicten (zowel 
tussen collega’s binnen een organisatie als tussen beroepsbeoefenaars en/of andere 
betrokkenen vanuit verschillende organisaties en instanties) over wat goede zorg, goed 
werk en goede samenwerking inhoudt niet zozeer worden opgelost door moreel 
beraad, als wel dat ze er prominenter door in beeld komen. Na een worsteling met 
mijn eigen uitgangshypothese kwam ik uiteindelijk tot de conclusie dat moreel beraad 
veeleer een plek der moeite is (en moet blijven), waar expliciet ruimte is voor het 
pijnlijke schuren en de diepte en de strijd, dan een plek waar mensen blij en opgelucht 
vandaan gaan omdat ze het enige juiste antwoord op hun vraag gevonden hebben.  

Nu ik aan het eind gekomen ben, ben ik niet meer in eerste instantie gericht op het 
stimuleren van moreel beraad in teams binnen organisaties. Weliswaar denk ik nog 
steeds dat dit heel zinvol is, maar ik merk dat dit inzicht in de afgelopen jaren in veel 
organisaties al is doorgedrongen en dat het (dus) op veel plaatsen op de een of andere 
manier gebeurt. Maar doordat mijn vermoeden – dat de impact van moreel beraad in 
het bredere verband van organisaties en instituties veel groter zou kunnen zijn dan in 
de huidige praktijk vaak het geval is (omdat veel potentiële mogelijkheden onbenut 
blijven) – is bevestigd in dit onderzoek, zie ik nu een uitdaging op het complexere 
werkterrein van normatieve professionalisering. Met de afronding van dit 
promotieonderzoek breng ik mijzelf in het geding als normatieve professional, want 
het nu het klaar is begint het pas! In de komende jaren wil ik als ‘embedded ethica’ 
conflicten in/en de organisatorische en maatschappelijke complexiteit gaan opzoeken, 
bijvoorbeeld door moreel beraad te organiseren in wijkteams, bij de voedselbank, met 
bewoners van en uit de omgeving van een AZC, met studenten en docenten van de 
hogeschool en mensen uit de praktijk die vanuit één of meer van de vijf fasen van het 
proces betrokken zijn bij zorg (managers, cliënten en patiënten en hun familie, 
professionals, beleidsmedewerkers van organisaties en overheden, vrijwilligers, 
mantelzorgers enzovoorts). Alleen zou ik dit in de toekomst liever ethisch beraad 
willen noemen, want het gaat uiteindelijk om een goed leven, met en voor anderen, in 
rechtvaardige instituties… 
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Samenvatting  
 

Introductie 
In organisaties op het gebied van de zorg en het sociaal werk zijn de vragen ‘wat is 
goede zorg?’, ‘wat is goed werk?’ en ‘wat is goede samenwerking?’ dagelijks aan de 
orde. Omdat dit vragen zijn waarbij het uiteindelijk altijd gaat om ‘goed leven, met en 
voor anderen, in rechtvaardige instituties’, zijn het ethische vragen. Deze vragen 
kunnen niet zomaar worden beantwoord met behulp van normen zoals regels en 
codes, want wat ‘het goede’ is om te doen in een specifieke situatie kan per persoon en 
in elke context anders zijn. Vanuit diverse invalshoeken zijn in de afgelopen decennia 
theorieën ontwikkeld waarin professionals en managers antwoorden zouden kunnen 
vinden op hun ethische vragen. In de praktijk blijven veel bruikbare theoretische 
aanknopingspunten echter onderbenut. Wel wordt in steeds meer organisaties moreel 
beraad georganiseerd, waar professionals (en/of managers) met elkaar stilstaan bij de 
ethische vragen die zij in hun werk tegenkomen.  

In dit onderzoek worden theoretische perspectieven op goede zorg, goed werk en 
goede samenwerking verbonden met de praktijk van het moreel beraad dat plaatsvindt 
binnen organisaties op het gebied van de zorg en het sociaal werk. De aanpak is 
gebaseerd op de benadering van de empirische ethiek en er is gebruik gemaakt van 
verschillende (kwalitatieve) onderzoeksmethoden. Vertrekpunt was de vraag:  

Hoe kan ‘co-creatie van goede zorg’ in de praktijk van zorg en sociaal werk 
worden bevorderd en wat kan moreel beraad daarbij betekenen? 

Op basis van literatuurstudie is het concept ‘co-creatie van goede zorg’ ontwikkeld, 
door combinatie van inzichten die ontleend zijn aan politicologische, filosofische, 
organisatiekundige en sociologische theorieën.  

Goede zorg 
De feministische politicologe Tronto beschouwt zorg als een proces, dat 
onlosmakelijk verbonden is met het menselijk leven en samenleven. Dit proces kan 
worden begrepen als een praktijk, die ‘genesteld’ is in andere praktijken. Het omvat 
vijf fasen (‘caring about’, ‘taking care of’, ‘care-giving’, ‘care-receiving’, ‘caring with’), 
waardoor er altijd meer actoren bij betrokken zijn dan alleen een zorggever en een 
zorgontvanger. Bij elke fase hoort een morele kwaliteit, die bijdraagt aan het realiseren 
van goede zorg: betrokkenheid, verantwoordelijkheid, competentie, responsiviteit en 
solidariteit. Zorg kan alleen maar goed zijn wanneer alle fasen geïntegreerd zijn. 
Bovendien moet rekening worden gehouden met het feit dat zorg zowel particulier als 
universeel is: wat goede zorg is, is voor iedereen verschillend, terwijl tegelijkertijd 
iedereen zorg van anderen nodig heeft om goed te kunnen leven. Zorg en 
zorgverantwoordelijkheden moeten rechtvaardig verdeeld zijn in een samenleving. De 
kwaliteit van zorg hangt ook af van de manier waarop men omgaat met conflicterende 
opvattingen over de vraag in welke zorgbehoeften voorzien moet worden. Er moet 
aandacht zijn voor de machtsongelijkheid die zorg altijd met zich meebrengt. Goede 
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zorg impliceert verder dat de afstand tussen zorggever en zorgontvanger niet te groot 
maar ook niet te klein is. Zorgontvangers dienen niet te worden beschouwd als 
afhankelijke wezens zonder verantwoordelijkheid, maar als actoren met deskundigheid 
over de zorg die ze nodig hebben. Al deze voorwaarden voor goede zorg vragen 
volgens Tronto om een democratische praktijk, waarin iedereen die betrokken is bij 
zorg kan meepraten en meedenken. Concreet betekent dit dat er in organisaties en 
instituties een ‘moral’ of ‘political space’ moet zijn voor de ‘needs-interpretation 
struggle’ en een ‘third place’ waar mensen met elkaar kunnen reflecteren over de vraag 
wat zorg betekent, voor hun eigen leven en voor de samenleving waarvan zij deel 
uitmaken. 

Goed leven 
De filosoof Ricœur verbindt in zijn boek Soi-même comme un autre zorg ook met de 
existentiële en de politieke dimensie van het menselijk bestaan. Hij beschouwt zorg als 
een component van de ethische gerichtheid van het zelf. Het zelf streeft naar ‘een 
goed leven’ en volgens Ricœur kan dat uiteindelijk alleen maar worden gerealiseerd 
‘met en voor anderen, in rechtvaardige instituties’. De identiteit van het zelf ontstaat 
en ontwikkelt zich voortdurend in de relatie met de ander (c.q. anderen), door een 
dialectiek van idem en ipse: het hetzelfde-zijn en het zelf-zijn van een persoon. Deze 
dialectiek komt tot uitdrukking in levensverhalen, die begrijpelijk maken wie mensen 
zijn en waarom ze doen wat ze doen. Andersom kunnen fictieve verhalen fungeren als 
een experimenteerruimte, waarin mensen ervaren hoe zij ook anders zouden kunnen 
leven en handelen. De samenhang tussen narratieve en ethische identiteit is relevant in 
verband met vragen naar goede zorg, goed werk en goede samenwerking in 
organisaties op het gebied van de zorg en het sociaal werk. Het handelen van mensen 
in concrete praktijken (evenals hun keuze voor een bepaalde beroepspraktijk) kan 
worden begrepen vanuit de ethische gerichtheid van het zelf; het krijgt betekenis in 
een bredere (historische, organisatorische, maatschappelijke, relationele, sociale) 
context, tegen de achtergrond van hun eigen levensplannen en idealen.  

Het zelf, dat zich laat raken door de ander, zorgt spontaan voor die ander, niet vanuit 
een opgelegde verplichting, maar omdat het bijdraagt aan de zelfwaardering van het 
zelf en (daardoor) aan het goede leven van het zelf. Net als vriendschap is zorg 
gebaseerd op wederkerigheid: het zelf en de ander hebben elkaar nodig om (zowel 
door het ontvangen als door het geven van zorg) hun eigen capaciteiten te realiseren. 
Zorg maakt ook dat het zelf zichzelf ervaart als een ander tussen anderen. Wat zorg is 
in interpersoonlijke relaties met concrete anderen is gelijkheid binnen instituties, waar 
de relatie met abstracte anderen (‘ieder’) centraal staat. Omdat iedereen als zelf tegelijk 
ook ‘een ander’ en ‘een ieder’ is, zijn mensen fundamenteel gelijkwaardig. Als mens 
zijn zij overeenkomstig en hun rollen zijn omkeerbaar. Maar ze zijn nooit gelijk, 
omdat ze onvervangbaar zijn. Op het institutionele niveau is rechtvaardigheid daarom 
de belangrijkste component van de ethische gerichtheid: een rechtvaardige verdeling, 
van zowel goederen als rollen en taken en verantwoordelijkheden, is nodig voor een 
goed leven van iedereen. Het begrijpen van een institutie als een systeem van verdeling 
overstijgt het (in de context van organisaties en instituties gangbare) denken over 
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macht in termen van oppositie en overheersing. Hierdoor komt de eigen 
verantwoordelijkheid van actoren in concrete situaties prominent in beeld.  

De wens om goed te leven gaat vooraf aan de morele normen die het leven en 
samenleven van mensen in goede banen moeten leiden. Volgens Ricœur heeft ethiek 
daarom het primaat boven moraal. Maar moraal is niet overbodig: het is onmisbaar bij 
het verwezenlijken van de ethische gerichtheid. Omdat het altijd mogelijk is dat 
mensen voor het kwade kiezen en elkaar geweld aandoen is de ‘zeef van de norm’ 
nodig. In concrete situaties kan echter een conflict tussen normen ontstaan, als 
onduidelijk is hoe algemene regels dienen te worden toegepast. Mensen weten dan niet 
hoe te handelen. Om dát gedrag te vinden dat het best tegemoet komt aan de 
uitzondering die op een regel gemaakt moet worden, zodat er zo min mogelijk verraad 
wordt gepleegd aan die regel, is beraadslaging nodig. Op zoek naar de overtuiging die 
beslissingen en het handelen bezegelt, onderzoekt men de oorspronkelijke ethische 
gerichtheid. Ook kan raad worden gevraagd aan competente mannen en vrouwen, 
zoals bijvoorbeeld gebeurt binnen de bio-ethiek. Uiteindelijk kan een conflict van 
morele verplichtingen zo leiden tot praktische wijsheid: een moreel oordeel in een 
concrete situatie dat gebaseerd is op een ethische overtuiging die de toets van de 
moraal heeft doorstaan. Praktische wijsheid is niet per se belichaamd in één persoon: 
het ontwikkelt zich door reflectie, dialoog en discussie met andere betrokkenen. 
Tijdens reflectie kan de tragische dimensie van de dilemmasituatie worden doorleefd, 
waardoor de catharsis wordt bereikt die leidt tot het moment van de overtuiging. In de 
dialoog kunnen betrokkenen opvattingen uitwisselen en raad vragen. In de discussie 
kan onderhandeling over conflicten plaatsvinden. Bovendien is de discussie nooit 
gesloten: de conclusie kan steeds worden hernomen. Op grond van een weloverwogen 
oordeel kan het zelf zichzelf toerekenbaar maken en verantwoordelijkheid nemen 
voor het eigen handelen, vanuit de overtuiging dat dit het goede en het juiste om te 
doen is in de concrete situatie.  

Goed werk 
In de theorie over normatieve professionaliteit en normatieve professionalisering 
komen filosofische, sociologische en organisatiekundige zienswijzen op de betekenis 
van professionele beroepsuitoefening samen. Daarbij komt de ethische dimensie 
prominent in beeld: het gaat om werk dat deugt en deugd doet. Ook het belang van 
reflectie in verband met kennisontwikkeling en de verantwoording van het 
professionele handelen wordt benadrukt. Om werk dat wordt gekenmerkt door 
meervoudige complexiteit in technisch en moreel opzicht goed te kunnen doen, is 
afstemming op de concrete context nodig. Daarbij is vragen stellen meestal nuttiger 
dan ontwikkeling van specialistische kennis en standaardoplossingen. Op het gebied 
van de zorg en het sociaal werk is dit zeer herkenbaar. Binnen het denken over 
normatieve professionalisering wordt vakmanschap niet beschouwd als een puur 
individuele kwaliteit, maar als iets wat niet kan bestaan zonder gedeelde ‘internal 
goods’ en ‘standards of excellence’ en een gezelschap van beroepsgenoten waarbinnen 
iemands professionele identiteit zich ontwikkelt. Het beroepscollectief heeft dus ook 
een ethische betekenis. In de context van organisaties werken mensen met 
verschillende beroepsachtergronden, in verschillende functies en posities, met elkaar 
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samen aan het realiseren van transacties. Volgens de organisatiekundige Wierdsma is 
co-creatie tussen alle actoren een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van 
waardevolle transacties, omdat elke situatie anders is. In organisaties moet ruimte zijn 
voor verandering en voor (individuele en collectieve) leerprocessen, waardoor mensen 
hun handelen kunnen bijstellen wanneer dat nodig is. Dialoog en onderhandeling over 
de betekenis van transacties met alle betrokkenen is daarbij belangrijk. Het 
spanningsveld waar zulke leer- en onderhandelingsprocessen plaatsvinden is een ‘plek 
der moeite’. Want het is niet makkelijk om bestaande inzichten en principes ter 
discussie te stellen, bovendien spelen ook altijd machtsverschillen een rol. De 
interactie in deze ‘ethische ruimte’ moet principieel open blijven voor toegang van 
derden, die de meervoudige werkelijkheid binnen kunnen brengen. Zo kan in deze 
conversatie- en consultatieruimte steeds opnieuw een ‘tijdelijk(e) werkbare 
overeenstemming’ ontstaan. Op basis hiervan kunnen actoren in een concrete context 
werken aan co-creatie van waardevolle transacties.  

Ontwikkeling van kennis is in het denken over normatieve professionalisering een 
cruciaal thema. Wierdsma stelt dat voor het omgaan met diversiteit en variëteit in 
organisaties naast regelmaatkennis, die wordt geformuleerd in wetten en regels, ook 
maatregelkennis nodig is: kennis die wordt geconstrueerd in de relatie tussen actoren 
tijdens het handelen. Kunneman pleit voor modus-drie kennis. In deze kennisvorm, 
die modus-één (wetenschappelijke kennis, gericht op universeel geldige 
wetmatigheden) en modus-twee kennis (gericht op het ontwikkelen van adequate 
oplossingen voor problemen in specifieke contexten) omvat, wordt de complexiteit en 
de diepte van het menselijk bestaan opgezocht. Hier worden de existentiële en morele 
vragen, die verstrengeld zijn met professionele en organisatorische vragen, serieus 
genomen als bron van waardevolle kennis. Juist de wrijving en de strijd waartoe dit 
leidt binnen organisaties en instituties is leerzaam. Vooral in contexten waar mensen 
met én voor mensen werken, zoals in het sociaal werk, de zorgsector en het onderwijs, 
raken vragen over productiviteit en efficiëntie namelijk altijd aan vragen over moreel 
engagement en zingeving. Volgens Banks hebben professionals hier ‘ethiekwerk’ te 
doen: zij moeten de ethische aspecten van situaties kunnen zien, zichzelf ontwikkelen 
als goede beroepsbeoefenaars, uitwerken wat het goede en het juiste is om te doen en 
kunnen verantwoorden wie ze zijn en wat ze doen. Dit heeft zowel een emotionele als 
een rationele kant; beide kanten zijn belangrijk in verband met normatieve 
professionalisering. 

Co-creatie van goede zorg 
In het concept ‘co-creatie van goede zorg’ zijn centrale elementen uit de zorgethiek 
van Tronto, de bestaansethiek van Ricœur en de theorie over normatieve 
professionalisering geïntegreerd. Startpunt is de gedachte dat zorg zowel een 
existentiële als een politieke dimensie heeft, omdat het onlosmakelijk verbonden is 
met goed leven en omdat het niet uitsluitend door iemand voor een ander wordt gedaan 
maar altijd samen met anderen. Gecombineerd met de constatering dat zorg per 
definitie machtsongelijkheid en conflicterende opvattingen met zich meebrengt, leidt 
dit tot de conclusie dat aandacht voor machtsverschillen en voor een rechtvaardige 
verdeling van zorg, zorgtaken en zorgverantwoordelijkheden in organisaties en 
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instituties belangrijk is. Daarbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat 
iedereen anders is, en dat ook de context waarin zorg wordt gerealiseerd steeds 
verschilt.  

Uit het voorgaande volgt dat voor goede zorg afstemming nodig is tussen al diegenen 
die betrokken zijn bij één of meerdere fasen van het zorgproces. In organisaties op het 
gebied van de zorg en het sociaal werk zou ‘goed werk’ daarom kunnen worden 
gedefinieerd als ‘co-creatie van goede zorg’. In elke situatie werken andere mensen 
samen aan het realiseren hiervan. Al die mensen zijn verschillend en ze hebben ook 
verschillende functies en posities binnen de organisatorische en institutionele context. 
Wat goede zorg is kan voor iedereen en in elke situatie iets anders betekenen. Daarom 
zijn standaardmodellen en procedures ontoereikend in de meeste praktijken. In plaats 
daarvan kunnen ethische elementen fungeren als indicatoren voor goede zorg: 
aandacht en betrokkenheid, verantwoordelijkheid, deskundigheid, wederkerigheid en 
responsiviteit, rechtvaardigheid en solidariteit. Er is geen universeel geldige morele 
norm waarop degenen die betrokken zijn bij het realiseren van zorg hun oordeel in 
een concrete situatie kunnen baseren. Ook zichzelf verplaatsen in een ander is vaak 
niet genoeg om de betekenis die zorg heeft voor iemand anders te ervaren. Elke keer 
opnieuw moet worden gezocht naar praktische wijsheid: het antwoord op de vraag 
wat goed en juist handelen is in die concrete situatie. Praktische wijsheid ontstaat in 
praktijken, in de relatie tussen mensen die zich laten raken door elkaar en vanuit die 
geraaktheid samenwerken om te voorzien in zorgbehoeften. Door middel van 
dialogen en verhalen, maar ook door middel van onderhandelingen en zelfs door 
strijd, vindt uitwisseling van betekenissen plaats. In dat proces van (individuele en 
collectieve) reflectie wordt kennis geïntegreerd, overgedragen en uitgebreid. Zo komen 
betrokken actoren met elkaar tot tijdelijke werkbare overeenstemmingen op grond 
waarvan zij verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun handelen. 

Goede zorg en goed werk in de praktijk 
Door middel van 19 interviews is onderzocht of en hoe het theoretische concept ‘co-
creatie van goede zorg’ aansluit bij opvattingen over goede zorg en goed werk in de 
praktijk van een zorgorganisatie en een organisatie voor maatschappelijk werk. De 
geïnterviewden zijn in verschillende rollen als actor betrokken bij het realiseren van 
zorg (professionele zorg- en hulpverleners, managers, beleidsmedewerkers en 
cliënten). Bij de analyse van de transcripties is geen onderscheid gemaakt tussen 
uitspraken van respondenten op grond van hun functie of rol in het zorgproces. 

In verband met goede zorg worden aspecten genoemd die te maken hebben met 
autonomie, zoals ‘regie op het eigen leven’ en ‘eigen kracht’. Men refereert aan de 
waarde van onafhankelijkheid en zelfstandigheid. Respondenten vinden het belangrijk 
dat cliënten de mogelijkheid krijgen om zelf verantwoordelijkheid voor (een deel van) 
hun leven te nemen. Ook woorden die te maken hebben met afstemming en 
associaties oproepen met waarden zoals aandachtigheid en betrokkenheid, 
transparantie, duidelijkheid en betrouwbaarheid worden vaak genoemd. Daarnaast 
bestaat goede zorg voor veel respondenten uit het kunnen aanreiken van 
handelingsalternatieven. Men verstaat hieronder niet alleen het geven van tips en 
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adviezen maar ook het geven van tegengas. Goede zorg is ook betrokkenheid: de 
cliënt zien als de mens die hij of zij is en deze behandelen als een gelijkwaardige 
partner. Een ander waardevol aspect van goede zorg wordt benoemd met het 
werkwoord durven. Men brengt dit in verband met moed: hulpverleners moeten niet 
bang zijn om lastige situaties aan te gaan en existentiële kwesties aan de orde te stellen. 
En ze moeten dingen kunnen laten. Want goede zorg is soms ook juist bewust iets 
niet doen. Tenslotte benoemen sommigen goede zorg als meerwaarde voor de cliënt, 
in termen van bijdragen aan kwaliteit van leven en een menswaardig bestaan.  

In verband met goed werk noemen alle respondenten de werkwoorden weten en 
kunnen. Veel uitspraken gaan over deskundigheid en verantwoordelijkheid en over de 
competenties waarover hulpverleners dienen te beschikken: (vak)kennis, vaardigheden 
en attitude. Meermalen wijst men hierbij op het belang van een goede initiële opleiding 
en van bij- en nascholing in de praktijk, bijvoorbeeld in de vorm van intervisie of 
moreel beraad. Voor veel geïnterviewden bestaat goed werk uit aansluiten bij wat de 
cliënt nodig heeft. Goede hulpverleners moeten zich kunnen verplaatsen in de 
belevingswereld van de cliënt en hun handelen kunnen aanpassen aan de context. Dit 
impliceert ook: vooral niet denken dat je het als hulpverlener beter weet, maar 
proberen om erachter te komen wat belangrijk is voor de cliënt. Naast aansluiten is 
ook samenwerken en netwerken een aspect van goed werk. Het betreft samenwerking 
met én voor cliënten, met mensen uit het netwerk van de cliënt, met collega’s uit de 
eigen organisatie of met professionals uit andere organisaties en instanties. Dit is niet 
alleen waardevol voor de cliënten, maar ook voor de medewerkers zelf, omdat zij er 
steun van ondervinden. Aandacht en betrokkenheid zijn hierbij belangrijke waarden. 
Vaak wordt door respondenten in verband met goed werk de uitdrukking ‘je bent zelf 
het instrument’ gebruikt. Dit kan op twee manieren worden uitgelegd: het kan 
betekenen dat het uitmaakt wie de zorg geeft maar ook hoe iemand dat doet. De 
instrumentmetafoor wordt ook verbonden met verantwoording: hulpverleners moeten 
kunnen uitleggen wat ze doen en waarom ze nu juist dat doen. Dit is belangrijk in de 
relatie met cliënten en hun naasten, in de relatie met collega’s en managers, maar ook 
voor henzelf. Zelfreflectie en gezamenlijke reflectie draagt bij aan verantwoording van 
het professionele handelen. Gezamenlijke reflectie is tevens een vorm van onderlinge 
ondersteuning. Voor de meeste respondenten hoort steun ook bij goed werk. Om 
steun te kunnen geven aan anderen (cliënten en aan collega’s) moeten hulpverleners 
zelf  steun krijgen vanuit het management en de organisatie. Een aantal 
geïnterviewden vindt bespreekbaar maken belangrijk als het gaat om goed werk: 
transparant zijn, handelen terugkoppelen, kritisch zijn en fouten durven toegeven. 
Sommigen noemen de waarde van (be)grenzen. Goed werk is namelijk niet altijd doen 
wat de cliënt wil. Hulpverleners moeten soms grenzen stellen om de cliënt, of diens 
omgeving (of zichzelf) te beschermen. 

Tijdens de analyse bleek dat de opvattingen van de geïnterviewden over goede zorg 
nauw verbonden zijn met met hun opvattingen over goed werk. Want goed werk 
betekent voor hen: goede zorg bieden, zoveel mogelijk samen met andere 
betrokkenen in een specifieke context. In veel uitspraken van respondenten zijn 
cruciale elementen uit het theoretische concept ‘co-creatie van goede zorg’ 
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herkenbaar. Men associeert goede zorg met kwaliteit van leven. En alle respondenten 
benadrukken dat het belangrijk is dat cliënten worden beschouwd als actoren wier 
eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden dienen te worden gerespecteerd. 
Afstemming op en aansluiting bij de cliënt (en diens netwerk) vindt men belangrijk 
omdat zorgbehoeften, evenals de wijzen waarop hierin kan worden voorzien, van 
persoon tot persoon en per context verschillend zijn. Voor veel respondenten 
betekent dit dat goede zorg, naast het aanbieden van steun en handelingsalternatieven, 
ook kan inhouden dat er een verschil van mening is over wat het goede is om te doen 
in een concrete probleemsituatie. Dan is kritisch durven zijn en kunnen begrenzen 
belangrijk. De meeste geïnterviewden geven aan dat deskundigheid en 
verantwoordelijkheid noodzakelijke voorwaarden zijn voor goede zorg. De 
respondenten vinden het belangrijk dat hulpverleners met elkaar kunnen overleggen 
en reflecteren over de vraag wat goede zorg en goed werk in een concrete casus is, 
vooral wanneer opvattingen en normen conflicteren. Men wil dat hier binnen de 
organisatorische context tijd en ruimte voor wordt gemaakt. 

Moreel beraad in theorie 
Om te onderzoeken of moreel beraad een geschikt middel zou kunnen zijn om ‘co-
creatie van goede zorg’ in de praktijk van de zorg en het sociaal werk te bevorderen, 
werd een literatuurstudie ondernomen. Daarbij is gebruik gemaakt van Nederlandse 
en internationale publicaties over resultaten van onderzoek naar moreel beraad in 
diverse organisaties. Uit deze literatuurstudie blijkt dat moreel beraad sinds het eind 
van de vorige eeuw in toenemende mate wordt ingezet in Nederlandse 
(zorg)organisaties om ethische reflectie op praktijkervaringen te faciliteren. Het bestaat 
uit een gestructureerd gesprek over ethische kwesties die zich voordoen op de 
werkvloer, vaak begeleid door een specifiek daartoe opgeleide gespreksleider. 
Deelnemers zijn meestal professionals, soms managers en incidenteel doen ook 
cliënten of cliëntvertegenwoordigers mee. Moreel beraad wordt beschouwd als een 
middel om de communicatie binnen teams te verbeteren. Tevens heeft het een functie 
in verband met het onderhouden en bewaken van beroepsmoraal. Effecten worden 
gesignaleerd op vier niveaus: casus, professional, team en organisatie. Op casusniveau 
leidt moreel beraad tot het inzicht dat verschillende perspectieven en alternatieve 
gedragsopties mogelijk zijn. Over het algemeen wordt dit beschouwd als een 
belangrijker resultaat dan het vinden van een concrete oplossing voor het ingebrachte 
probleem. Op het niveau van professionals leidt moreel beraad tot toename van 
reflectieve competenties en bewustzijn van de normatieve dimensie van de 
beroepsuitoefening. Professionals voelen zich (h)erkend en ondervinden er 
emotionele steun van collega’s. Op het niveau van teams draagt moreel beraad bij aan 
meer respect en begrip voor anderen en elkaar. Hierdoor groeit het onderling 
vertrouwen en het gevoel van veiligheid binnen een team; dit verbetert ook de 
samenwerking tussen collega’s. Tevens leidt moreel beraad tot beter onderbouwde 
argumenten en een sterker draagvlak voor teambeslissingen. Op organisatieniveau 
verbetert de multi- en interdisciplinaire communicatie. Bovendien kan moreel beraad 
bijdragen aan ontwikkeling van innovaties en beleidsmaatregelen. Vanwege de 
positieve effecten op deze vier niveaus wordt verondersteld dat regelmatig moreel 
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beraad leidt tot verbetering van de kwaliteit van zorg. Toch kan deze hypothese op 
basis van de bestudeerde publicaties nog niet met harde bewijzen worden 
onderbouwd. Meermaals wordt geconcludeerd dat nieuwe onderzoeksmethoden en 
theoretische kaders nodig zijn om meer ontdekkingen te doen over de relatie tussen 
moreel beraad, de ontwikkeling van morele competenties van professionals en de 
kwaliteit van zorg. 

Uit de literatuurstudie komt naar voren dat voor implementatie van moreel beraad in 
organisaties zowel top down als bottom up beweging nodig is. Het management dient 
het te faciliteren, door er structureel tijd en ruimte voor te maken en door scholing en 
ondersteuning voor gespreksleiders te organiseren. Bovendien moet het management 
ervoor zorgen dat de kennis die het moreel beraad oplevert binnen de organisatie 
wordt geborgd. Daarnaast is het belangrijk dat moreel beraad aansluit bij wat er op de 
werkvloer gebeurt, dat medewerkers zich er zelf eigenaar van voelen en hun collega’s 
erin meenemen. Moreel beraad kan de basis vormen voor een collectief leerproces in 
organisaties en beroepsgroepen dat aangeduid wordt als ‘moresprudentie’. Daarbij 
verzamelt men kennis over hoe er met morele aspecten van het werk kan worden 
omgaan en over hoe ethische vragen kunnen worden beantwoord. Dit biedt houvast 
voor individuele beroepsbeoefenaars; tegelijkertijd draagt het bij aan ontwikkeling van 
een gedeelde beroepsmoraal. 

De literatuurstudie leidt tot de conclusie dat moreel beraad een geschikt middel is om 
‘co-creatie van goede zorg’ in de praktijk van de zorg en het sociaal werk te 
bevorderen. Moreel beraad creëert ruimte waar verschillen tussen personen ter sprake 
kunnen komen en waar op een democratische wijze afstemming plaats kan vinden 
over wat goede zorg en goed werk en goede samenwerking is. Het kan de ‘plek der 
moeite’ zijn, of een ‘moral space’, waar betrokkenen met elkaar uitwisselen wat zorg 
voor hen betekent en waar zij kunnen onderhandelen over conflicterende visies. Bij de 
beraadslaging in een moreel beraad wordt de ethische gerichtheid onderworpen aan de 
toets van de moraal. Wijze mannen en vrouwen kunnen er goede raad geven. Moreel 
beraad leidt tot een weloverwogen moreel oordeel in een concrete situatie. Dit draagt 
bij aan ontwikkeling van professionele identiteit en het helpt professionals bij het 
nemen van verantwoordelijkheid voor hun handelen. 

Moreel beraad in de praktijk 
In de praktijk van de zorg en het sociaal werk is onderzocht of en hoe moreel beraad 
in organisaties ‘werkt’ bij het bevorderen van ‘co-creatie van goede zorg’. Hiertoe 
vonden twee empirische deelonderzoeken plaats. Bij het grootste deelonderzoek is 
materiaal gebruikt dat tussen 2010 en 2014 binnen het lectoraat Innovatieve 
Maatschappelijke Dienstverlening (Hogeschool Utrecht) in het kader van het 
Moresprudentieproject werd verzameld in de praktijk van tien organisaties op het 
gebied van de (jeugd)zorg en het sociaal werk. 87 schriftelijke verslagen van moreel 
beraad dat plaatsvond op de werkvloer zijn geanalyseerd. Het kleinere deelonderzoek 
betreft 3 focusinterviews over de waarde van de praktijkopdracht moreel beraad voor 
verpleegkundig specialisten in opleiding. Dit vond plaats binnen de Master Advanced 
Nursing Practice (Hogeschool Utrecht). Beide onderzoeken waren bedoeld om 
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onderbouwing te vinden voor de hypothese dat moreel beraad bijdraagt aan het 
bevorderen van ‘co-creatie van goede zorg’ en om erachter te komen hoe ‘co-creatie 
van goede zorg’ er concreet uit kan zien in de praktijk. Bij de analyse werd gekeken 
naar vijf onderwerpen. 

Geraaktheid In de verslagen is opgeschreven waardoor deelnemers aan het moreel 
beraad zich geraakt voelen. Bij de analyse blijkt dat veel woorden emoties en 
gevoelens uitdrukken die kunnen worden geïnterpreteerd met behulp van het 
theoretische concept ‘co-creatie van goede zorg’. Deelnemers zijn vaak geraakt door 
de machteloosheid of de onmacht van de casusinbrenger of van degene over wie de 
casus gaat (meestal een cliënt). Dit maakt zowel de machtsongelijkheid in zorgrelaties 
zichtbaar als het onvermogen van mensen om zichzelf als een actor te beschouwen die 
verantwoordelijkheid kan nemen in een concrete situatie. Het belemmert ‘co-creatie 
van goede zorg’. Woorden die boosheid of frustratie uitdrukken wijzen op het bestaan 
van conflicterende opvattingen en maken duidelijk dat het moreel beraad een ‘plek der 
moeite’ is. Termen als medelijden, mededogen en medeleven refereren aan Ricœurs’ 
noties van wederkerigheid, omkeerbaarheid en overeenkomstigheid. Mensen 
herkennen het leed en de problemen van anderen. Uit sommige verslagen blijkt dat 
deelnemers ook enthousiast en hoopvol kunnen worden door wat ze horen tijdens het 
moreel beraad. Dit kan worden gezien als een bron voor ‘co-creatie van goede zorg’. 

Mogelijkheden In alle verslagen staat beschreven welke handelingsalternatieven de 
deelnemers aan het moreel beraad zien als een realistische optie om uit het ingebrachte 
dilemma te komen. Bij de analyse is onderscheid gemaakt tussen vier soorten 
mogelijkheden: iets doen met de cliënt en/of vertegenwoordigers uit diens netwerk, 
iets doen voor de cliënt, iets doen met andere organisaties of instanties, iets doen met anderen 
uit de eigen organisatie. Veel van de genoemde handelingsalternatieven kunnen worden 
geïnterpreteerd als een vorm van ‘co-creatie van goede zorg’. Vaak wordt 
samenwerking met personen in de context van de cliënt als een goede mogelijkheid 
beschouwd om uit een probleemsituatie te komen. Hetzelfde geldt voor het 
bespreekbaar maken van specifieke zaken, met de cliënt zelf of met iemand uit diens 
context. Ook het leggen (c.q. laten) van verantwoordelijkheid bij de cliënt zelf wordt 
vaak genoemd als optie. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar uit het feit dat deze opties 
veel worden genoemd in de verslagen kan worden opgemaakt dat het blijkbaar in de 
praktijk vaak (nog) niet gebeurt. Een ander soort handelingsalternatief is het delen van 
problemen met vertegenwoordigers van andere organisaties of instanties. Soms is dit 
beschreven in termen van ‘opkomen voor de cliënt’. Uit de verslagen blijkt dat het 
bespreken van problemen rondom cliënten met medewerkers van andere organisaties 
of instanties meestal niet gebruikelijk is. Dat heeft praktische oorzaken, maar het zegt 
soms ook iets over een organisatiecultuur. Hulpverleners blijken veel behoefte te 
hebben aan uitwisseling en onderhandeling over verschillende visies op wat goede 
zorg is voor een bepaalde cliënt in een specifieke situatie. Als dit niet mogelijk is, is er 
ook geen ‘co-creatie van goede zorg’. De mogelijkheden die worden genoemd onder 
de categorie ‘iets doen voor de cliënt’ lijken op het eerste gezicht niet echt vormen van 
co-creatie te zijn. Vaak gaat het over het overnemen van taken en 
verantwoordelijkheden van de cliënt, het melden of rapporteren van misstanden, 
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stoppen met hulpverlening, of zelfs om dwangmaatregelen. Toch kan dit wel worden 
geduid vanuit het perspectief van ‘co-creatie van goede zorg’, omdat het cliënten 
informatie en duidelijkheid verschaft ten aanzien van hun eigen verantwoordelijkheid 
in een concrete situatie. Aansluiten bij wat de cliënt nodig heeft betekent soms: 
loslaten. Dan moet de cliënt zelf verantwoordelijkheid gaan nemen voor zijn of haar 
eigen handelen. Het kan ook dwang of drang impliceren, om te voorkomen dat een 
cliënt zichzelf of anderen geweld aandoet. Samenwerking met collega’s uit de eigen 
organisatie (iets bespreken of ondersteuning vragen) wordt het minst vaak als 
mogelijkheid genoemd om uit een moreel dilemma te komen. Dit wekt op het eerste 
gezicht verbazing, maar bij nader inzien niet, want waarschijnlijk is het in de praktijk 
gewoon al een vanzelfsprekende handelwijze. In de verslagen waarin dit toch wordt 
genoemd is de casus waarschijnlijk juist problematisch omdat in de desbetreffende 
situatie c.q. (organisatorische) context overleg met (of ondersteuning van) collega’s 
ontbreekt, waardoor ‘co-creatie van goede zorg’ wordt belemmerd. 

Uitvoering In elf verslagen is opgeschreven hoe de ingebrachte casus afgelopen is. Per 
verslag werd de beschrijving van de uitvoering vergeleken met de gekozen 
handelingsmogelijkheid, gevolgd door een beschouwing vanuit de vraag ‘Was er in de 
uitvoering sprake van ‘co-creatie van goede zorg’?’. Daarbij bleek dat de gekozen 
handelingsmogelijkheden over het algemeen wel één of meer kenmerken van ‘co-
creatie van goede zorg’ bevatten. Maar ook, dat het niet altijd lukt om in een 
problematische situatie samenwerking met alle betrokken partijen te realiseren. Voor 
‘co-creatie van goede zorg’ is meer nodig dan alleen goede voornemens van 
hulpverleners. Alle betrokken actoren moeten hun verantwoordelijkheid kunnen en 
willen nemen om bij te dragen aan ‘co-creatie van goede zorg’. 

Nakaarten Aan het eind van het moreel beraad wisselen de deelnemers uit wat het 
moreel beraad voor hen heeft betekend. In de verslagen wordt de opbrengst 
beschreven in inhoudelijke en procesmatige termen. Bij de analyse is onderscheid 
gemaakt tussen drie niveaus: casus, professional, organisatie. Op het niveau van de 
casus is het vinden van een oplossing voor het ingebrachte probleem het meest 
genoemde belangrijke resultaat. Verder waarderen deelnemers het moreel beraad 
omdat zij een breder perspectief op een situatie krijgen. Dit helpt bij het vinden van 
een oplossing, hoewel het ook kan leiden tot meer bezorgdheid of onzekerheid omdat 
men de complexiteit nog beter in beeld krijgt. Soms leidt de bespreking van een 
specifieke casus tot het bevragen van organisatorische of maatschappelijke normen. 
Op het niveau van de professional zit de grootste opbrengst, zo blijkt uit de verslagen. 
Deelnemers krijgen door het moreel beraad meer inzicht in probleemsituaties. Het 
leidt tot bewustwording van blinde vlekken en men waardeert dit omdat het de eerste 
stap is naar verandering van een situatie. Het delen van morele dilemma’s en ethische 
vragen met collega’s maakt dat de zwaarte van een probleem vermindert. Dat heeft 
soms direct te maken met het feit dat er ook een oplossing voor het ingebrachte 
probleem wordt gevonden. Men vindt dit waardevol. Maar zelfs wanneer er geen 
oplossing is gevonden wordt het moreel beraad zinvol genoemd, vanwege de 
mogelijkheid om in alle rust en zonder (voor)oordelen stil te staan bij moreel 
ingewikkelde kwesties en een gesprek te voeren dat diepgang heeft. Dit betekent dat er 
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ook negatieve gevoelens naar boven kunnen komen, zoals pijn of boosheid. Moreel 
beraad wordt gewaardeerd door deelnemers omdat zij er herkenning vinden, voor hun 
vragen en twijfels. Het bespreken daarvan leidt regelmatig tot bevestiging van de eigen 
morele intuïtie. Dit helpt bij het afleggen van verantwoording en bij het nemen van 
verantwoordelijkheid. Op het organisatieniveau kunnen alle genoemde opbrengsten 
worden verbonden met verbetering van kwaliteit van zorg en samenwerking. Zo blijkt 
uit de analyse van de verslagen dat moreel beraad een geschikt middel is om in de 
praktijk van de zorg en het sociaal werk ‘co-creatie van goede zorg’ voor cliënten te 
bevorderen. Wanneer dit wordt vergeleken met de resultaten van andere onderzoeken 
over moreel beraad, blijkt dat er veel overeenkomsten zijn. Verruiming van ethisch 
bewustzijn wordt in veel publicaties over evaluatieonderzoek en ook in het 
focusinterview met praktijkbegeleiders van MANP-studenten genoemd als een 
belangrijk effect van moreel beraad. Hetzelfde geldt voor het krijgen van inzicht in en 
een breder perspectief op een probleemsituatie en voor het vinden van herkenning en 
bevestiging bij collega’s. Dit wordt in publicaties over evaluatieonderzoek in verband 
gebracht met ‘empowerment van professionals’, met collectieve leerprocessen, 
‘emotional support’ en ‘zelfzorg’. Ook in de focusinterviews met MANP-studenten 
werden dit soort elementen genoemd als een belangrijk effect van moreel beraad in 
een team met collega’s. Het vinden van oplossingen lijkt in de meeste publicaties over 
evaluatieonderzoek minder belangrijk te worden gevonden. Wel wordt daar 
geconcludeerd dat professionals door moreel beraad hun handelen beter kunnen 
verantwoorden en gesteld dat dit een wezenlijk aspect is van professionaliteit. Deze 
stelling wordt onderschreven door praktijkbegeleiders van MANP-studenten. Door 
het moreel beraad leren professionals niet alleen kritisch te kijken naar hun eigen 
handelen en dat handelen goed te verantwoorden, ze leren er ook begrijpen waarom 
collega’s soms anders handelen dan zij. Dit heeft een positief effect op de 
samenwerking met cliënten en hun familie, evenals op de samenwerking met collega’s 
en andere disciplines, zo blijkt uit diverse publicaties over evaluatieonderzoek en uit de 
focusinterviews met MANP-studenten.  

Evalueren Uit de in de verslagen beschreven evaluatie van het moreel beraad komen bij 
de analyse vier aspecten naar voren: inhoud, methode, proces + begeleiding, 
randvoorwaarden. Met betrekking tot de inhoud zijn er veel waarderende 
opmerkingen over de opbrengst van het moreel beraad. Dit vertoont een duidelijke 
overlapping met het resultaat van de analyse bij het onderdeel Nakaarten. Uit de 
verslaglegging blijkt dat men het vaak moeilijk vindt om een ingebracht probleem te 
formuleren in termen van een concreet dilemma. Ook het zich verplaatsen in anderen 
is niet altijd eenvoudig, maar men ziet wel dat het waardevol is. Verder wordt 
gesignaleerd dat de oplossingsgerichtheid van veel hulpverleners een valkuil is in het 
moreel beraad. De gebruikte methode wordt door velen als zeer geschikt beschouwd 
voor intervisie, onder andere omdat deze het gesprek structureert en deelnemers 
dwingt om zowel feiten als gevoelens te expliciteren. Sommigen vinden de methode te 
lang en anderen begrijpen de bedoeling van bepaalde stappen niet. De meeste 
opmerkingen in dit deel van verslagen gaan over het voorzitten en het notuleren en 
over de rolverdeling tussen voorzitter en notulist tijdens het moreel beraad. Veel 
opmerkingen bevatten feedback en adviezen met betrekking tot de taakafbakening en 
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het oefenen van de verschillende rollen. Men vindt dat zowel de voorzitter als de 
notulist een verantwoordelijkheid heeft bij het bewaken van de structuur van het 
gesprek en dat alle deelnemers mee moeten (kunnen) doen. Qua randvoorwaarden 
wordt ruimte voor onderzoek het meest belangrijk geacht: er moet een open sfeer zijn 
waar vrijuit gesproken kan worden, zonder te oordelen of beoordeeld te worden. De 
groep moet niet te groot zijn. Er moet ook voldoende tijd zijn voor de bijeenkomst en 
voor de voorbereiding. Enkele deelnemers vinden echter dat moreel beraad te veel tijd 
kost. De resultaten van de analyse van dit onderdeel komen, net als de resultaten over 
de opbrengst van het moreel beraad, qua inhoud grotendeels overeen met wat bekend 
is uit ander onderzoek naar moreel beraad en met de resultaten van de focusinterviews 
met MANP-studenten en hun praktijkbegeleiders.  

Bevindingen 
De conclusie van dit onderzoek is, dat ‘co-creatie van goede zorg’ in de praktijk van 
de zorg en het sociaal werk wordt bevorderd wanneer iedereen die in een concrete 
situatie te maken heeft met één of meer van de vijf fasen van het zorgproces actief 
betrokken is bij dat proces. ‘Co-creatie van goede zorg’ houdt in dat mensen vanuit 
hun eigen positie, op basis van hun eigen mogelijkheden en hun eigen deskundigheid, 
verantwoordelijkheid nemen om samen met (en voor) anderen te zorgen voor een 
goed leven, goed werk en goede samenwerking. Afstemming tussen alle betrokkenen 
is tegelijkertijd een vorm van én een voorwaarde voor ‘co-creatie van goede zorg’. 
Omdat dit zowel een persoonlijke als een relationele kant heeft en zowel een 
existentiële als een politieke dimensie, moet daarbij aandacht worden besteed aan de 
ontwikkeling van persoonlijke en professionele identiteit en aan de wijze waarop men 
in organisaties en instituties zorg en zorgverantwoordelijkheden verdeelt. Erkend 
moet worden dat er in de relatie tussen de verschillende betrokkenen altijd sprake is 
van machtsongelijkheid. Moreel beraad biedt goede mogelijkheden om tot afstemming 
te komen in concrete situaties waar conflicten optreden over de vraag wat goed 
handelen is. Het is de plek der moeite, waar zowel de machtsvraag als de 
machteloosheid kan worden benoemd. Tegelijk is het een ‘moral space’ waar de 
existentiële en politieke dimensie van vragen over goede zorg, goed werk en goede 
samenwerking zichtbaar wordt. Mensen kunnen zich er laten raken door anderen en 
ze kunnen hun eigen geweten er laten spreken. Er vindt (persoonlijke en 
professionele) identiteitsontwikkeling plaats waardoor deelnemers be-machtigd 
worden zodat zij verantwoordelijk kunnen zijn en verantwoording kunnen nemen 
voor hun handelen.  

Deze conclusie leidt tot de aanbeveling om in de praktijk van de zorg en het sociaal 
werk meer aandacht te besteden aan de ethische gerichtheid en de professionele 
identiteit van beroepsbeoefenaars. In organisaties en binnen beroepsopleidingen en 
beroepsverenigingen moet, naast aandacht voor overdracht van kennis en het aanleren 
van vaardigheden, ruimte zijn voor reflectie over de betekenis van het professionele 
handelen in relaties. Omdat narratieve identiteit een scharnierfunctie vervult tussen de 
ethische identiteit en het handelen van personen, kunnen verhalen hierbij een 
belangrijke rol spelen. ‘Co-creatie van goede zorg’ wordt bevorderd wanneer verhalen 
van en over anderen verteld worden en wanneer men conflicten en machtswerking 
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bewust opzoekt zodat leerzame wrijving ontstaat. Moreel beraad, zowel binnen 
organisaties als organisatie-overstijgend, biedt hiervoor uitstekende mogelijkheden.  

De conclusie biedt tevens aanknopingspunten voor (verdere) theorieontwikkeling op 
het gebied van ethiek, moreel beraad en normatieve professionalisering. Voor het 
onderzoeken van de relatie tussen de implementatie van moreel beraad en de kwaliteit 
van zorg voor cliënten en patiënten biedt het concept ‘co-creatie van goede zorg’ een 
bruikbaar theoretisch kader. Vanuit een organisatiekundige invalshoek zou meer 
aandacht besteed kunnen worden aan de politieke dimensie van het werk en de 
samenwerking op het gebied van de zorg en het sociaal werk. Met het oog op 
professionele identiteitsontwikkeling is nader onderzoek naar de effecten van 
ethiekwerk gewenst. Op het grensvlak van ethiek en economie zouden de prille 
gedachten over zorgend kapitaal en moreel kapitaal nader kunnen worden uitgewerkt 
tot een theorie over ethisch vermogen met meerwaarde voor de 
participatiemaatschappij.  
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Summary 
 
Introduction 
In the field of healthcare and social care, questions like ‘what is good care?’, ‘what is 
good work?’ and ‘what is good collaboration?’ come up for discussion in organizations 
every day. These questions are ethical questions, because underneath they refer to 
‘living a “good life” with and for others, in just institutions’. They cannot be answered 
easily with the help of moral standards like rules and codes, because what is the right 
thing to do in a specific situation can be different, depending on the persons involved 
and the context. In the past decades, several theories have been developed that could 
help professionals and managers to find answers for their ethical questions. But in 
practice, many useful theoretical notions are not being used. However, more and more 
organizations organize moral case deliberation sessions, where professionals (and/or 
managers) can reflect on the ethical questions they encounter while performing their 
daily duties. 

In this research project theoretical perspectives on good care, good work and good 
collaboration are being combined with the practice of moral case deliberation as it 
takes place in Dutch organizations for healthcare and social care. The research design 
is based on an empirical ethics approach; different (qualitative) research methods have 
been used. Starting-point was the question: 

How can ‘co-creation of good care’ in the practice of healthcare and social care 
be promoted and what is the meaning of moral case deliberation in this 
context? 

A literature study formed the basis for the development of the concept ‘co-creation of 
good care’. This theoretical concept has been developed by combining elements from 
political science, philosophy, organization theory and sociology. 

Good care 
Tronto, as a feminist political theorist, describes care as a process which is crucial for 
human living and living together. This process can be understood as a practice that is 
‘nested’ in other practices. It consists of five phases (‘caring about’, ‘taking care of’, 
‘care-giving’, ‘care-receiving’, ‘caring with’) and as a result of this there are always more 
actors involved than only a care-giver and a care-receiver. With each phase comes an 
ethical element of care: attentiveness, responsibility, competence, responsiveness and 
solidarity. These moral qualities contribute to good care. Care can only be good when 
all phases are integrated. Another important aspect of good care is that people have to 
take into account that care is both particular and universal: everyone has specific 
needs and ideas about what is adequate care, but at the same time all humans have 
needs, and others must help them meet these needs to be able to live well. Care and 
caring responsibilities should be distributed in a just way among members of a society. 
Quality of care also depends on how care-givers mediate the conflicts that are 
indissolubly connected with care because everyone involved may have another idea 
about which needs have to be met. Attention has to be paid to inequality and abuse of 
power in care relationships. Good care implies that the distance between care-givers 
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and care-receivers is not too great but also not too small. Care-receivers should not be 
considered as dependent beings without responsibility for their own lives, but as 
competent actors with expertise about the kind of care they need. All these 
requirements related to good care demand for a democratic practice, where everyone 
involved with care can join in the conversation and speak on an equal level. There 
should be a ‘moral’ or ‘political space’ in organizations and institutions for the ‘needs-
interpretation struggle’, as well as a ‘third place’ where people can reflect on the 
meaning of care, for their own existence and for society.  

Good life 
In his book Oneself as another, the philosopher Ricœur also connects care with the 
existential and the political dimension of human existence. In his thought, ‘solicitude’ 
is the component of the ethical aim of the self that belongs to the interpersonal 
sphere. The self is aiming at a good life and according to Ricœur this can only be 
realized ‘with and for others, in just institutions’. The identity of the self originates and 
develops continuously in relations with other persons, by means of a dialectic of idem 
and ipse: sameness and selfhood. This dialectic shows itself in life-stories, explaining 
who people are and why they do what they do. On the other hand, fiction can 
function as a ‘laboratory of the imaginary’ where the self can conduct thought 
experiments to find out how it is to live and act otherwise. The relation between 
narrative and ethical identity is relevant with regard to the questions on good care, 
good work and good collaboration that come up for discussion in organizations for 
healthcare and social care. What persons do in concrete practices (as well as their 
choice for a specific professional practice) can be understood as a consequence of the 
self’s ethical intentions; actions get their meaning in a broader (historical, 
organizational, social, relational) context, against the background of someone’s life 
plan and his or her ideas and ideals of the ‘good life’.  

The self, as a being affected by another, cares for and takes care of other persons, not 
forced by any obligation but because it contributes to self-esteem and (thus) to the 
‘good life’ of the self. Solicitude has a status of ‘benevolent spontaneity’. Like 
friendship, it is based on reciprocity: the self and the other need each other in order to 
provide what they are incapable of procuring on their own (by way of receiving care, 
as well as by way of giving care). Through solicitude the self perceives itself as another 
among others. Comparable to the importance of solicitude in interpersonal relations 
with concrete others, is the importance of justice in institutions. Here the self enters 
into a relationship with abstract others and becomes an ‘each’. Because every person, 
as a self, is at the same time ‘another’ and ‘each’, people are fundamentally equivalent. 
The similarity and the reversibility of persons are important premises in Ricœur’s 
philosophy, immediately followed by the idea of nonsubstitutibility, because each 
person is irreplaceable. That is why, on the level of institutions, justice is the most 
important component of the ethical aim: a just distribution of goods as well as of roles 
and responsibilities, is a necessary requirement when it comes to the ‘good life’ of 
everyone. Understanding institutions as systems of distribution exceeds the (in 
organizational and institutional contexts current) way of thinking about power in 
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terms of opposition and domination. It draws attention to the importance of the own 
responsibility of actors in concrete situations. 

According to Ricœur, the wish to live well precedes the moral norms that function as 
a guide for people living and living together in societies. This is why he proposes to 
establish the primacy of ethics over morality. But he doesn’t claim morality is 
superfluous. Because there is always a possibility that persons make evil choices and 
use violence against other persons, the self’s ethical aim has ‘to pass through the sieve 
of the norm’. In concrete situations, however, when it is not clear how to apply an 
abstract rule or when there is a conflict of rules, people end up in an impasse because 
they don’t know how to act. To invent conduct that will best satisfy the exception 
required to a rule, by betraying the rule as little as possible, they have to deliberate 
well. In search of the conviction that seals decisions and shows the way to just 
behaviour, it is necessary to return to the ethical aim. Also, ‘men and women reputed 
to be the most competent and the wisest’ can be asked for advice. This happens, for 
example, in bio-ethics. Thus, in the end, a conflict of moral rules can result in practical 
wisdom: a moral judgment in a concrete situation, based on an ethical conviction that 
has passed through the test of morality. Practical wisdom is not per se embodied in 
one person: it develops in the course of reflection, dialogue and debate with other 
persons involved in the situation. Through reflection people can experience the tragic 
catharsis, which leads to the moment of conviction. In dialogue people can exchange 
meaning and take counsel. In debate people can negotiate conflicts. The discussion is 
never closed: conclusions can always be resumed. The self can make itself imputable 
and take responsibility for its actions, by virtue of a deliberate moral judgment that 
results in the conviction that this is the good thing and the right thing to do in a 
concrete situation. 

Good work 
In the theory on normative professionalism and normative professionalization, 
philosophical and sociological perspectives on the meaning of professional practice, as 
well as elements from the perspective of organization theory come together. 
Especially the ethical dimension of professional practices is brought into focus. Also, 
the importance of reflection with regard to the development of knowledge and the 
accountability of professionals is being emphasized. To be able to perform their 
professional duties technically and morally well, professionals have to attune to the 
concrete context. Because their work can be characterized by multiple complexity, 
posing questions often is more useful than developing specialist knowledge and 
standard solutions. In the field of healthcare and social care this is very recognizable. 
Within the theory of normative professionalization, craftsmanship is not considered as 
a purely individual quality, but as something that cannot exist without shared ‘internal 
goods’ and ‘standards of excellence’, and a company of colleagues where persons can 
develop their professional identity. Consequently, a professional community also has 
an ethical significance. In an organizational context, people with different professional 
backgrounds, in different functions and positions, collaborate to realize transactions. 
According to Wierdsma, a Dutch organizational theorist, co-creation between all 
actors is an important condition for realizing valuable transactions, because each 
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situation is different. Organizations should create space for changes and facilitate 
(individual as well as collective) learning processes, so that people can readjust their 
actions whenever necessary. Dialogue and negotiation on the meaning of transactions 
for all actors involved is very important. This creates a field of tension which could be 
called the ‘place of difficulty’, because it isn’t easy to put prevailing opinions and 
principles up for debate. Moreover, power differences always play a role in 
organizations. Interaction in this ‘ethical space’ should be principally open for access 
of third persons, who can bring in the plurality of reality. Thus, this space for 
conversation and consultation opens possibilities, again and again, to develop new 
‘temporary/temporarily workable agreements’. This is the basis for co-creation of 
valuable transactions in a concrete context.  

The development of knowledge is a crucial theme in the theory on normative 
professionalization.  According to Wierdsma, to be able to cope with diversity and 
variety in organizations, it is necessary to develop ‘measure-knowledge’ as an addition 
to ‘regularity-knowledge’. ‘Regularity-knowledge’ is formulated in terms of laws and 
rules; ‘measure-knowledge’ is being constructed in the relationship between actors 
who are acting together. Kunneman argues for ‘mode-three knowledge’. This encloses 
mode-one (scientific knowledge, focused on finding universally valid laws) and mode-
two knowledge (focused on developing adequate solutions for problems in specific 
contexts). It is focused on searching for the complexity and the depth of human 
existence. Here the existential and moral questions that are intertwined with 
professional and organizational questions are being taken serious as a source of 
valuable knowledge. Precisely the frictions and struggles to which this leads in 
organizations and institutions are being considered as worthwhile because of the 
instructive value. Especially in contexts where people work with ánd for others, as is 
the case in the fields of healthcare, social care and education, questions concerning 
productivity and efficiency are always related to questions concerning moral 
engagement and sense-making. According to Banks, professionals who are working in 
these fields have ‘ethics work’ to do: they have to see ethical aspects of situations, to 
develop themselves as good practitioners, to work out the right course of action and 
to justify who they are and what they have done. This has an emotional as well as a 
rational side; both sides are important in view of normative professionalization.  

Co-creation of good care 
The theoretical concept ‘co-creation of good care’ integrates central elements from 
Tronto’s Ethic of Care, Ricœur’s philosophy of the self and the theory on normative 
professionalization. Starting point is the thought that care has an existential as well as 
a political dimension, because it is indissolubly connected with the ‘good life’ of 
human beings and because it is not solely done by someone for another, but always 
together with others. In combination with the observation that care, by definition, 
involves inequality of power and conflicting opinions, it leads to the conclusion that it 
is important to pay attention to differences in power and to a just distribution of care, 
care activities and caring responsibilities in organizations and institutions. In doing so, 
the fact that everyone is different and also the fact that the context where care is being 
realized always differs has to be taken into account. 
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Following this line of thought, good care requires attunement between all persons 
who are involved in one (or more) phase(s) of the process in which care is being 
realized. This is why, in organizations for healthcare and social care, ‘good work’ could 
be defined as ‘co-creation of good care’. In every situation, other persons collaborate 
to realize this. All these persons are different and they also have different functions 
and positions within the organizational and institutional context. What they consider 
as good care can be different for everyone and vary per situation. For this reason, 
standard models and procedures are insufficient or inadequate in most practices. 
Instead, ethical elements can function as indicators for good care: attentiveness, 
responsibility, competence, reciprocity and responsiveness, justice and solidarity. 
There is not one universally valid moral norm that could be used as a basis for 
judgment in all concrete situations by persons who are involved in realizing care. Also, 
imagining oneself in the position of another person often is not enough to experience 
the meaning of care for someone else. Each time, again and again, people involved 
have to search for practical wisdom, resulting in the answer to the question ‘how to 
act good and just in this concrete situation?’. Practical wisdom originates in practices, 
in the relationship between people who let themselves be affected by each other and 
who collaborate, on the basis of this affectedness, to provide for needs. Through 
dialogue and stories, as well as through negotiation and even struggle, people 
exchange meanings. In this process of individual and collective reflection, knowledge 
is being integrated, transferred and extended. This is how actors, who are involved in 
a concrete situation, reach temporary workable agreements on the basis of which they 
can take responsibility for their actions. 

Good care and good work in practice 
By means of 19 interviews, research has been done to answer the question whether 
the theoretical concept ‘co-creation of good care’ is in agreement with views on good 
care and good work in the practice of a healthcare organization and an organization 
for social work. The interviewees are persons with different roles and positions in the 
care processes that take place in these organizations (professional caregivers, 
managers, policy-makers and care-receivers). In the analysis of the transcriptions, no 
distinction has been made between statements or respondents in connection with 
their function or role in the care process.  

When asked what they think of as ‘good care’, many interviewees refer to aspects that 
can be associated with autonomy, like ‘self-management’, ‘using your own strength’, 
independence and self-reliance. They think it is important for care-receivers to get the 
possibility to take responsibility for (at least a part of) their own life. Another often 
mentioned element of good care can be described with the word attuning. This evokes 
associations with (also mentioned) values like attentiveness and involvement, 
transparency and clarity, reliability and trustworthiness. For many respondents good 
care also consists of proposing alternatives and offering options to help patients and 
service users when they have to make decisions. This doesn’t mean only giving hints 
and advice but also applying counter-pressure when necessary. Good care also 
comprises attentiveness: seeing the care-receiver as a unique person who has to be 
treated like an equal partner. Another valuable aspect of good care, according to 
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respondents, is described with the verb daring. They associate it with courage: 
caregivers shouldn’t be afraid to enter into difficult situations or to raise and discuss 
existential questions. They also have to be able to let things go. Because good care 
sometimes is: intentionally not doing something. Finally, good care is designated as 
surplus value for service users by some respondents, in terms of contributing to 
quality of life and a humane existence. 

When asked what they think of as ‘good work’, all respondents use the verbs knowing 
and being able to. They mention responsibility and the competencies professionals 
should have: knowledge, skills and attitude. More than once interviewees stress the 
importance of good initial education and vocational training, as well as the necessity of 
in-service training and refresher courses in professional practices. They think this 
could well be organized in the form of consultation sessions or moral case 
deliberation with colleagues. For many respondents, good work means that caregivers 
adjust their interventions to what a patient or service user needs. Good caregivers 
should be able to see the world through the eyes of the care-receiver and act according 
to what is needed in the context. They should not think they are the ones who know 
best what has to be done; instead they have to try to find out what is important for 
patients or service users. Other often mentioned aspects of good work are teamwork 
and networking. This applies to different forms of collaboration, either with ánd for 
patients or service users, with persons from their network or with colleagues within 
the organization or with professionals from other organizations and institutions. It is 
valuable for care-receivers as well as for professionals, because it provides support. 
Attentiveness is an important value here. Very often, in the interviews, the expression 
‘as a professional, you are the instrument’ was heard. This can be explained in two 
ways: it can refer to who gives care, but also to how this person cares. The instrument-
metaphor is related to accountability: caregivers should be able to explain what they 
do and why they do exactly this. This is important in the relationship with patients or 
service users and their next of kin, as well as in the relationship with colleagues and 
managers, but also for themselves. Self-reflection and collective reflection contributes 
to professional accountability. Collective reflection can be a form of mutual support as 
well. For many respondents, support also is an aspect of good work. To be able to 
support others (care-receivers and colleagues), caregivers need to receive support 
themselves, from their management and from the organization. Some interviewees 
explicitly say good work means being open and transparent about one’s actions and 
decisions. This includes the ability to give critical feedback and to admit failures. A 
few respondents mention the ability to set limits as an aspect of good work, because 
caregivers do not always have to do what a care-receiver asks. They have to set limits 
when it is necessary to protect the patient or service user, or third parties, or 
themselves.  

During the analysis it became evident that respondents’ opinions on good care are 
closely connected with their opinions on good work. Doing good work means to 
them: giving good care, as much as possible together with other actors involved in a 
specific context. Many statements in the interviews reflect crucial elements from the 
theoretical concept ‘co-creation of good care’. Good care is associated with quality of 
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life. And all respondents think it is important to consider care-receivers as actors 
whose own responsibilities and possibilities have to be respected. They emphasize the 
importance of attuning to and connecting with patients or service users (and/or their 
network). They are aware of the fact that needs, as well as the way to fulfil these 
needs, are different for each person and vary per context. For many respondents this 
implies that good care does not only mean offering support and presenting alternative 
options, but also being prepared to enter into a conflict when the question ‘what is the 
right action to solve the problem in this concrete situation’ comes up. Daring to be 
critical and being able to set limits is an important competency then. Most 
interviewees state that competence and responsibility are necessary requirements for 
good care. Respondents think it is important that caregivers have possibilities for 
deliberation, consultation and reflection when there is a question concerning good 
care and good work in a concrete situation, especially when there is a conflict of 
opinions and moral norms between actors who are involved in that specific situation. 
They want their organization to offer time and space for this purpose.   

Moral case deliberation in theory 
To find out if moral case deliberation could be an appropriate means to promote ‘co-
creation of good care’ in the practice of healthcare and social care, literature research 
took place. Dutch as well as international publications about results of research 
projects concerning moral case deliberation in various organizations were included in 
this research. These publications show, that moral case deliberation is being 
introduced in more and more Dutch (healthcare) organizations to facilitate ethical 
reflection. Moral case deliberation consists of a dialogue on a concrete moral question 
arising in professional practices, guided by a (trained) facilitator who follows a specific 
method to structure this dialogue. Most of the time, participants are professionals, but 
sometimes also managers take part; incidentally patients or service users, or their 
representatives can join in. Moral case deliberation is presented as a means to improve 
communication within teams. It also has a function with regard to maintaining and 
monitoring professional morality. Publications mention effects on four levels: case, 
professional, team and organization. On the level of a concrete case, the effect of 
moral case deliberation is that participants gain an insight in the fact that in every 
situation, there are multiple perspectives and alternative options for action. Generally, 
this is considered as a more important result than finding a concrete solution for the 
problem under discussion. On the level of the professional, moral case deliberation 
results in increased reflective competencies and awareness of the normative dimension 
of professional practice. Professionals also get recognition and emotional support 
from their colleagues. On the team level moral case deliberation contributes to more 
respect and understanding for others and each other. As a consequence, mutual 
confidence and the feeling of safety within teams increases; it also improves 
cooperation between colleagues. Moral case deliberation leads to better arguments and 
a stronger basis for team decisions. On the organizational level, moral case 
deliberation improves multi- and interdisciplinary communication. It can also result in 
input for policy-makers and development of innovations. On account of the positive 
effects on these four levels, it is assumed that regular moral case deliberations will 
result in improvement of quality of care. However, this hypothesis cannot be 
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underpinned with sound evidence based on the publications used for this study. More 
than once, the conclusion is that new research methods and theoretical frameworks 
are needed to discover more about the relationship between moral case deliberation, 
development of professionals’ moral competencies and quality of care. 

From the literature study it becomes clear that to implement moral case deliberation, 
there should be top down as well as bottom up movement in organizations. 
Management has to facilitate this, by providing time and space on a structural basis 
and by organizing training and support for persons who chair the sessions. 
Management also has to guarantee that knowledge, produced in moral case 
deliberation is embedded in the organization. On the other hand, it is very important 
that moral case deliberation is linked to what happens in daily practices. Also, 
professionals should feel ownership for it and take their colleagues along. Moral case 
deliberation could be the start for a collective learning process in organizations and 
professional communities, that could be designated as ‘moresprudence’. In this 
process, actors collect knowledge on how to deal with moral aspects in daily practice 
and on how to answer ethical questions. It is a form of support for individual 
professionals; in the meantime it enhances development of shared professional ethics.  

The literature study leads to the conclusion that moral case deliberation is an 
appropriate means to promote ‘co-creation of good care’ in the practice of healthcare 
and social care. It creates room for a dialogue on differences between persons and for 
a democratic debate on good care, good work and good collaboration. It can be the 
‘place of difficulty’, or a ‘moral space’, where people who are involved in the care 
process can exchange their views on the meaning of care and negotiate on conflicts. 
Moral case deliberation offers an opportunity for the ethical aim to pass through the 
sieve of the norm. Wise and competent man and women can give advice. It results in 
a deliberate moral judgment in a concrete situation. This contributes to development 
of professional identity and empowers professionals to be accountable for their 
actions. 

Moral case deliberation in practice 
To find out if and how moral case deliberation ‘works’, in view of promoting ‘co-
creation of good care’, empirical research has been done in the practice of healthcare 
and social care, by way of two research projects. The first project was based on data 
from the Moresprudence-project (undertaken by the lectorate Innovative Social Work, 
Utrecht University of Applied Sciences), collected in the period 2010 – 2014 in ten 
organizations within the field of healthcare and social care. 87 written reports of moral 
case deliberation sessions, held within the participating organizations, were analysed. 
The other, smaller, project concerns 3 focus interviews about the value of an 
assignment on moral case deliberation performed by Master students (Advanced 
Nursing Practice, Utrecht University of Applied Sciences) in their own daily practice. 
The aim of both research projects was to generate evidence for the hypothesis that 
moral case deliberation contributes to promoting ‘co-creation of good care’ and to 
find out how ‘co-creation of good care’ can get a concrete form in practice. The 
analysis focused on five subjects. 
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Affectedness In the reports can be read what affects participants in moral case 
deliberation. In the analysis it became evident that many words refer to emotions and 
feelings which can be interpreted with the help of the theoretical concept ‘co-creation 
of good care’. Participants often are affected by the powerlessness or incapability 
expressed in the story told by the person who brings in the case (this could be either 
his/her own powerlessness/incapability or the powerlessness/incapability of a patient 
or service user). This shows the inequality of power that is inherent in care relations, 
as well as the inability to consider oneself as an actor who can take responsibility in a 
concrete situation. It hinders ‘co-creation of good care’. Words that express anger or 
frustration refer to conflicting opinions and show clearly that moral case deliberation 
is a ‘place of difficulty’. Terms like compassion, pity and sorry refer to Ricœur’s 
notions reciprocity, reversibility and similarity. Human beings recognize other people’s 
suffering and problems. Some reports show that participants can also become 
enthusiastic and hopeful from what they hear during the moral case deliberation 
session. This can be seen as a source for ‘co-creation of good care’. 

Possibilities All reports give an overview of alternative actions, considered by the 
participants to be realistic options to find a way out of the moral dilemma. In the 
analysis of this part of the reports, a distinction has been made between four possible 
ways of acting: doing something with the care-receiver and/or representatives from 
his/her network, doing something for the care-receiver, doing something with other 
organizations or authorities, doing something with others from the own organization. Many 
mentioned alternatives for action can be interpreted as a form of ‘co-creation of good 
care’. Often, cooperation with persons around the patient or service user is considered 
a good possibility to solve a problem. Also, talking about specific subjects with the 
patient or service user or someone from his/her network, is mentioned as a solution 
for a problematic case. Another option to solve a dilemma is to let the patient or 
service user take responsibility for him/herself instead of taking it over. Options like 
these seem very self-evident, but the fact that they are often mentioned in the reports 
lead to the assumption that apparently, in practice, this way of acting is not quite 
common. As another way out of a dilemma-situation many reports mention the 
possibility of sharing problems with representatives from other organizations or 
authorities. Sometimes this is described as ‘standing up for the care-receiver’. From 
what is written in the reports, it can be assumed that talking about problems 
concerning patients or service users with representatives from other organizations or 
authorities is not very common for most professionals. There are practical causes for 
this, but it can also show the dominant culture in an organization. Caregivers seem to 
have an urgent need for sharing and negotiating different views on what is good care 
for a specific care-receiver in a specific situation. When there is no possibility to do 
this, there is no ‘co-creation of good care’. Possibilities in the category ‘doing 
something for the care-receiver’ don’t seem to be forms of co-creation at first sight. 
Often these possibilities refer to taking over tasks and responsibilities, reporting abuse 
or other problematic situations, quitting the support (or care) altogether, or even using 
coercive measures. Yet, all these possibilities could be interpreted from the 
perspective of  ‘co-creation of good care’, because they provide information and 
clarity with regard to the service user’s own responsibility in concrete situations. 
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Sometimes caregivers have to ‘let go’ when they want to adjust their actions to the 
needs of patients or service users. In this way, the service user is forced to take 
responsibility for his/her own actions. Professionals sometimes have to put pressure 
or coercion onto someone, to protect the service user and other people. Cooperation 
with colleagues within the organization (talking about a specific problem or asking for 
support) is the least mentioned option to find a way out of a moral dilemma. This 
might be surprising, but on second thought it leads to the conclusion that in daily 
practice, it is self-evident for caregivers to cooperate with their colleagues. In the 
reports where this is mentioned as a possibility to solve a case, most probably the 
problem is exactly the fact that deliberation or consultation with colleagues is lacking 
in that specific situation or (organizational) context, which hinders ‘co-creation of 
good care’. 

Implementation Eleven reports describe how the chosen possibility was implemented. A 
reflection on these descriptions, against the background of the question ‘Does the 
implementation show elements of ‘co-creation of good care’?, leads to the conclusion 
that generally, the chosen options for action contain one or more characteristic 
elements of ‘co-creation of good care’. But also it became clear, that it is not always 
possible in a problematic situation to realize cooperation with all parties involved. ‘Co-
creation of good care’ demands more than only good intentions from caregivers. All 
actors involved should be able and willing to take their responsibility to contribute to 
‘co-creation of good care’. 

Retrospection At the end of a session, participants exchange their views on the outcomes 
of the moral case deliberation. In the reports, this is described in terms of content and 
in terms of process. During the analysis, a distinction was made between three levels: 
case, professional, organization. On the level of the case, finding a solution for the 
problem is the most mentioned outcome. Participants value the moral case 
deliberation session because they get a broader view on a situation. This is helpful 
with regard to finding a solution, although it can also bring about more concerns and 
doubts because it gives a better view on the complexity of a case. Sometimes the 
moral case deliberation results in critical questions concerning organizational of social 
norms or rules. Most, and most important, outcomes are reported on the level of the 
professional. Participants get a better view on and more insight into problematic 
situations. They become conscious of their blind spots and value this because it is the 
first step into changing situations. Sharing moral dilemmas and ethical questions with 
colleagues diminishes the heavy weight of a problem. Sometimes, this is directly 
connected with the fact that a solution for the problem has been found. Participants 
think this is worthwhile. But even when no solution has been found, moral case 
deliberation is meaningful for professionals because it offers facilities to linger on 
morally complex questions quietly and without prejudice and to have a conversation 
that doesn’t stay superficial. This implies that also negative feelings can come up, like 
pain or anger. Participants value the fact that colleagues recognize their moral 
questions and doubts. Talking about these questions and doubts during moral case 
deliberation can result in affirmation of their own moral intuition. This contributes to 
being able to account and to be accountable for their own actions. On the 
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organizational level, all these outcomes can be connected to improvement of quality 
of care and improvement of cooperation. Thus, the analysis of this part of the reports 
leads to the conclusion that moral case deliberation is an appropriate means to 
promote ‘co-creation of good care’ in the practice of healthcare and social care. 
Compared to results and conclusions of other research on moral case deliberation, 
there are many resemblances. Enlargement of ethical sensibility is mentioned as an 
important effect of moral case deliberation in many publications on moral case 
deliberation evaluation research, as well as in the focus-interview with supervisors of 
Master students Advanced Nursing Practice. The same applies to getting insight into, 
and a broader view on, problematic situations and to the importance of getting 
recognition from colleagues. In publications on moral case deliberation evaluation 
research these effects are connected with empowering professionals, emotional 
support and self-care and with collective learning processes. In the focus-interviews, 
Master students Advanced Nursing Practice mentioned these elements as an 
important effect of moral case deliberation in a team with colleagues. Finding 
solutions seems to be less important in most publications on moral case deliberation 
evaluation research. However, authors of these publications notice that professionals, 
by participating in moral case deliberation, improve their ability to account for their 
actions and state that this is an essential aspect of professionalism. This statement is 
endorsed by supervisors of Master students Advanced Nursing Practice. When they 
participate in moral case deliberation, professionals learn to take a critical look at their 
own professional actions and to account for these actions, but they also learn to 
understand why colleagues sometimes act differently than they do themselves. In 
publications on moral case deliberation evaluation research and in the focus-
interviews with Master students Advanced Nursing Practice, it is stated that this has a 
positive influence on the cooperation with patients or service users and their families, 
as well as on the cooperation with colleagues and professionals from other disciplines.  

Evaluation At the end of the reports, there are evaluative remarks. When analysing 
these remarks, four aspects stand out: content, method, process + support, 
conditions. With regard to the content there are many appreciative remarks on the 
effects of the moral case deliberation sessions. There is a clear overlap between these 
remarks and the outcomes described above under Retrospection. The reports show 
that participants have difficulties when it comes to formulating a problematic situation 
in terms of a concrete dilemma. Also, often it isn’t easy for them to put oneself in 
another’s position, although they see this is worthwhile. And they notice that the 
inclination to rush into solutions, a habit of many caregivers, is a serious pitfall during 
moral case deliberation. Participants think the method, as used in the sessions, is an 
appropriate one for consultation sessions with colleagues, amongst other reasons 
because it structures the dialogue and it forces them to mention facts as well as their 
feelings. Some people think the method is too extensive and others don’t understand 
the meaning of specific questions. Most remarks are about chairing and taking 
minutes, and about the distribution of the roles of chairperson and secretary during 
the session. Many of these remarks contain feedback and advice regarding the 
definition of the tasks and the importance of being able to practise with these roles. 
Generally, people think both chairperson and secretary are responsible for guarding 
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the structure of the dialogue. They also think it is important that every participant has 
to (be able to) take part in the dialogue. With regard to the conditions for moral case 
deliberation within the context of organizations, the reports mention space for inquiry 
as a first requirement: there should be an open atmosphere where participants can 
speak freely, without judging or being judged by others. This also means the group 
shouldn’t be too large. There should be enough time to attend and to prepare the 
meeting. Some participants, however, think moral case deliberation takes too much 
time. Like the results on the outcomes of the moral case deliberation sessions, the 
results and conclusions based on the analysis of this part of the reports, largely 
correspond with what is known from other research on moral case deliberation and 
with results from the focus-interviews with Master students Advanced Nursing 
Practice and their supervisors.  

Findings  
This research leads to the conclusion that ‘co-creation of good care’ in the practice of 
healthcare and social care can be promoted when everyone who has an interest in one 
or more of the five phases of the care process in a concrete situation is actively 
involved in this process. ‘Co-creation of good care’ implies that each person, in his or 
her own position, on the basis of his or her own possibilities and competencies, takes 
responsibility for creating a good life, good work and good cooperation. Attunement 
between all persons involved is at the same time a form of ánd a requirement for ‘co-
creation of good care’. Because this has a personal and a relational side and an 
existential as well as a political dimension, it is important to pay attention to the 
development of personal and professional identity and to the distribution of care and 
care responsibilities in organizations and institutions. It has to be recognized that in 
the relation between all different persons involved there is always an inequality of 
power. Moral case deliberation offers good opportunities to realize attunement in 
concrete situations when there are conflicts about the question ‘what is the right 
action?’. It is the ‘place of difficulty’, where people can pose their questions about 
power and powerlessness. At the same time it is a ‘moral space’ where the existential 
and political dimension of questions on good care, good work and good cooperation 
becomes visible. Persons can let themselves be affected by others, also they can appeal 
to themselves and listen to their own conscience. Development of (personal and 
professional) identity takes place there, which empowers participants so that they 
become able to be responsible and to take responsibility for their own actions.  

From this conclusion follows the recommendation to pay more attention to the 
ethical aims and the identity of professionals in the practice of healthcare and social 
care. In organizations, in institutions for professional education and in professional 
communities, besides transference of knowledge and training of skills, there should be 
attention and space for reflection on the meaning of professional actions within 
relations. Because narrative identity has a mediating function between persons’ ethical 
identity and their actions, stories can play a prominent part in these reflections. ‘Co-
creation of good care’ is promoted when other persons’ stories are told and when 
people purposely seek the confrontation with conflicts and inequality of power, so 
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that a fruitful tension arises. Moral case deliberation, within as well as between 
organizations and institutions, offers excellent opportunities for this.  

The conclusion of this research project can be considered as a starting-point for 
further development of theories in the field of ethics, moral case deliberation and 
normative professionalization. To investigate the relation between the implementation 
of moral case deliberation and the quality of care for patients and service users, the 
theoretical concept ‘co-creation of good care’ offers a useful frame of reference. From 
the perspective of organization theory, more attention could be paid to the political 
dimension of working and collaborating in healthcare and social care. With regard to 
the development of professional identity, further investigation into the effects of 
‘ethics work’ is desirable. On the borderline of ethics and economics, the still 
immature thoughts on the value of caring capital and moral capital could be 
elaborated into a theory on ethical capital with surplus value for a ‘participation 
society’.  
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Bijlagen  
 

Bijlage 1 Verantwoording van het empirisch onderzoek 
 

In drie deelonderzoeken heb ik op verschillende manieren data verzameld en 
geanalyseerd in de zorg en het sociaal werk. Voor elk deelonderzoek gebruikte ik een 
andere methode, maar wel steeds een kwalitatieve: individuele interviews, 
focusinterviews en analyse van schriftelijke verslagen van moreel beraad. Een 
kwalitatieve onderzoeksbenadering past goed bij de centrale vraag- en doelstelling van 
dit onderzoek omdat het gaat over situaties “waarin zich dermate complexe of steeds 
veranderende processen afspelen dat de bestaande kennis niet toereikend is of kan 
zijn” en “het onderzoek ook moet bijdragen aan verbetering van die situaties” (Maso 
& Smaling, 2004, p. 11). Bovendien is het met betrekking tot de vragen die ik wil 
onderzoeken nauwelijks mogelijk of verstandig (zowel in praktisch als in ethisch 
opzicht) om kwantificerend te werk te gaan (zie ook Maso & Smaling, 2004, p. 11). 
Toch betekent dit niet dat mijn onderzoek totaal geen kwantitatieve elementen bevat. 
Het onderscheid tussen kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden is relatief: 
enerzijds spelen bij de interpretatie en analyse van kwantitatieve data vaak kwalitatieve 
overwegingen een rol (zie Kuckartz, 2014, p. 3; Silverman, 2006; Butter, 2011). 
Anderzijds is er “no reason why qualitative researchers should not, when appropriate, 
use quantitative measures” (Silverman, 2006, p. 299) en “qualitative research does 
imply a commitment to field activities. It does not imply a commitment to 
innumeracy” (Kirk & Miller, 1986, geciteerd door (Silverman, 2006, p. 299). Bij 
kwalitatief onderzoek bouwt de onderzoeker “a complex, holistic picture, analyzes 
words, reports detailed views of informants and conducts the study in a natural 
setting” (Creswell, 1998, geciteerd in (Boeije, 2005, p. 26). Het was mijn bedoeling om 
data te vergelijken, niet om te komen tot “a ‘true’ reading” maar ik gebruikte dit “as a 
strategy that adds rigor, breadth, complexity, richness and depth” (Denzin and 
Lincoln, 2000, p. 5, geciteerd door Silverman, 2006, p. 292). Kwalitatief onderzoek 
vereist specifieke maatregelen met het oog op betrouwbaarheid en validiteit.  

Betrouwbaarheid  
Betrouwbaarheid wordt over het algemeen verbonden met de mate waarin de 
bevindingen van een onderzoek onafhankelijk zijn van de toevallige omstandigheden 
waarin ze tot stand kwamen. Vaak wordt in dit verband het woord “herhaalbaarheid” 
(Maso & Smaling, 2004, p. 68) gebruikt: als eenzelfde verschijnsel meerdere malen met 
hetzelfde instrument gemeten wordt – ook door verschillende onderzoekers – dan zou 
de uitkomst hetzelfde moeten zijn. Bij kwalitatief onderzoek zoals ik deed, waar 
personen werden bevraagd in interviews en verslagen werden verzameld van moreel 
beraad bijeenkomsten (geschreven door verschillende personen in verschillende 
omstandigheden), is dit echter vrijwel onmogelijk. Daarom is het beter te spreken over 
“virtuele herhaalbaarheid” (Sools, 2010, p. 58). Dit houdt in dat het onderzoek 
“intersubjectief navolgbaar en bekritiseerbaar” is (ibidem), zodat het eventueel ook na- 
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of overgedaan zou kunnen worden (repliceerbaarheid). Hiertoe kan men werken met 
gestandaardiseerde dataverzamelingsmethoden en analyseprocedures (Kuckartz, 2014). 
Daarom gebruikte ik een topiclijst voor de (individuele en focus)interviews en een 
format voor de verslaglegging van moreel beraad. Data-analyse van verschillende 
onderdelen vond plaats met behulp van het softwareprogramma MaxQDA. Bij het 
deelonderzoek naar de inhoud van moreel beraad verslagen hebben vier collega’s uit 
het lectoraat ook een aantal tekstfragmenten gecodeerd en bij de focusinterviews zijn 
de transcripten door drie verschillende onderzoekers met hetzelfde zoekraster 
geanalyseerd. De resultaten werden met elkaar vergeleken en besproken. Met het oog 
op betrouwbaarheid is het ook belangrijk om voldoende waarnemingen te doen, zodat 
toevallige vertekeningen tegen elkaar wegvallen. In de analyse moeten alle 
waarnemingen systematisch betrokken worden, om “anecdotalisme” (Kuckartz, 2014, 
p. 12) te voorkomen. Verder moeten onderzoekers hun waarnemingen zo concreet 
mogelijk opschrijven (“low-inference descriptors” zie Silverman, 2006, p. 283), hun 
werk laten controleren door anderen en duidelijk beschrijven hoe zij te werk zijn 
gegaan, zodat hun onderzoek voor anderen transparant (Kuckartz, 2014) en 
navolgbaar is. Aan deze eis kwam ik tegemoet door alle interviews verbatim uit te 
schrijven en doordat ik bij de analyse van moreel beraad verslagen een uitgebreide 
beschrijving maakte van de keuzen tijdens de opeenvolgende fasen van het proces. Al 
deze aspecten met betrekking tot de herhaalbaarheid van het onderzoek hebben te 
maken met de externe betrouwbaarheid (Sools, 2010; van Zwieten & Willems, 2004). 
Daarnaast kan een onderzoek ook worden beoordeeld op de interne betrouwbaarheid; 
dan gaat het vooral om de interne consistentie (ibidem). Nap verbindt interne 
betrouwbaarheid enerzijds met de “geloofwaardigheid van de schrijver” (Nap, 2012, p. 
234) en stelt dat degene die het onderzoek deed en de resultaten opschrijft het verhaal 
moet kunnen vertellen “van binnenuit” (Nap, 2012, p. 235). Anderzijds heeft interne 
betrouwbaarheid ook te maken met de mate waarin en de wijze waarop de 
onderzoeker stemmen uit de onderzochte praktijk laat klinken; zo heeft interne 
betrouwbaarheid ook een ethische inzet. In mijn onderzoek probeer ik aan beide 
kanten recht te doen: als ‘embedded ethica’ was ik regelmatig aanwezig in de 
praktijken waar de deelonderzoeken plaatsvonden en zowel in de interviews als in de 
moreel beraad verslagen komen de praktijkmensen letterlijk aan het woord. 

Validiteit 
Betrouwbaarheid kan beschouwd worden als “een noodzakelijke (maar geen 
voldoende) voorwaarde voor” (Boeije, 2005, p. 147) of “een aspect van” (Maso & 
Smaling, 2004, p. 68) validiteit: zonder betrouwbare resultaten kunnen de conclusies 
van een onderzoek nooit geldig zijn. Validiteit heeft te maken met “the extent to 
which an account accurately represents the social phenomena to which it refers” 
(Hammersley, 1990, p. 57, geciteerd door Silverman (2006, p. 289). Het gaat erom dat 
de onderzoeker “meet of verklaart wat hij daadwerkelijk wil meten of verklaren” 
(Boeije, 2005, p. 145) en “systematische vertekeningen” (Maso & Smaling, 2004, p. 71) 
probeert te voorkomen. Validiteit is zowel relevant met betrekking tot de 
onderzoeksstrategie (met name de methoden waarop de data verzameld worden), als 
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met betrekking tot het gehele onderzoek (met name ten aanzien van de geldigheid van 
de conclusies). Meestal wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe validiteit.  

Bij interne validiteit gaat het om de argumentatieve onderbouwing, ofwel om de 
geloofwaardigheid, de aannemelijkheid en de overtuigingskracht van de 
onderzoeksresulaten en conclusies. Daarbij zijn naast kloppende redeneringen ook 
empirische bewijzen (bijvoorbeeld in de vorm van interviewfragmenten en verslagen) 
van belang (Sools, 2010, pp. 59-60). De interne validiteit kan worden bewaakt op 
verschillende manieren. In de eerste plaats door triangulatie. Dit principe werd in de 
70-er jaren van de twintigste eeuw in de sociale wetenschappen geïntroduceerd door 
Denzin, die  het ontleende aan landmeettechnieken. Sindsdien is het op allerlei 
manieren toegepast, door het combineren van verschillende theorieën, methoden, 
waarnemers/onderzoekers en empirische data. Het is bedoeld om te komen tot een zo 
accuraat, uitgebreid en objectief mogelijke weergave van het onderzochte onderwerp. 
Hier wordt tegenin gebracht dat juist door het gebruiken van allerlei verschillende 
methoden, theorieën, onderzoekers en data nooit een ‘objectieve’ waarheid kan 
ontstaan, omdat “actions and accounts are ‘situated’ in particular contexts” 
(Silverman, 2006, p. 291). Swanborn stelt: “There is more ‘hope’ than ‘wisdom’ in the 
application of this principle to social science” (Swanborn, 2010, p. 160). Hij vraagt 
zich af of het de bedoeling is dat twee verschillende benaderingen van een onderwerp 
leiden tot identieke resultaten, of dat een onderzoeker juist op zoek is naar de 
verschillen. Volgens hem willen onderzoekers op het gebied van de sociale 
wetenschappen geen metingen valideren, maar expres een onderwerp beschrijven en 
verklaren vanuit verschillende perspectieven om op deze manier een completer 
resultaat te verkrijgen. In de postmoderne variant van triangulatie wordt zelfs gesteld 
dat de verschillende resultaten niet gecombineerd kunnen en zouden moeten worden 
omdat ze gebaseerd zijn op verschillende epistemologische uitgangspunten. Daarom, 
concludeert Swanborn, kan het label triangulatie beter niet gebruikt worden voor heel 
verschillende dingen. Het gebruiken van diverse theorieën naast elkaar om resultaten 
te interpreteren en vergelijken, zoals ik doe in de verschillende deelonderzoeken, is 
“an old, wise, frequently applied and often necessary approach to take in solving a 
problem” (Swanborn, 2010, p. 161). Hetzelfde geldt voor het gebruiken van “several 
observers, several samples, several techniques for the analysis of data” (ibidem). 
Alleen wanneer specifieke soorten data of bronnen worden gecombineerd in een 
bepaalde setting zou daarbij de term triangulatie passen. Deze strikte opvatting van 
triangulatie volgend, heb ik dit toegepast op de twee onderdelen van mijn onderzoek:  

 voor het vinden van een antwoord op de vraag ‘wat kan worden verstaan 
onder ‘co-creatie van goede zorg’?’ vergelijk ik theoretische opvattingen, 
ontleend aan literatuurstudie, met opvattingen van mensen uit de praktijk, 
ontleend aan individuele interviews;  

 met betrekking tot de vraag naar de betekenis van moreel beraad vergelijk en 
combineer ik passages uit verslagen van moreel beraad met uitspraken die 
gedaan zijn in (individuele en focus)interviews en met uitkomsten uit 
onderzoek dat door anderen is gedaan. 
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De tweede manier waarop in kwalitatief onderzoek gewerkt wordt aan het valideren 
van bevindingen is door middel van respondent validation en member checks. Dit 
houdt in dat aan de respondenten gevraagd wordt of zij zich herkennen in de door de 
onderzoeker verzamelde data (en/of in de analyse daarvan). In mijn onderzoek heb ik 
dit gedaan door uitwerkingen van de (individuele en focus)interviews voor te leggen 
aan de geïnterviewden. Maso en Smaling (2004) vragen zich af of dit een uiteindelijk 
criterium zou moeten zijn bij elke vorm van kwalitatief onderzoek, maar stellen dat 
het in ieder geval wel “een bron van extra informatie” is (Maso & Smaling, 2004, p. 
72).  

Naast (of in plaats van) triangulatie en respondentvalidatie stelt Silverman nog een 
aantal andere manieren voor om de interne validiteit van een kwalitatief onderzoek te 
vergroten, waarvan ik er twee heb gebruikt bij de analyse van moreel beraad verslagen:  

 analytische inductie, waarbij een onderzoeker eerst een verschijnsel in het 
materiaal identificeert en daarover een hypothese formuleert om vervolgens 
in de rest van het materiaal te zoeken naar ondersteuning en bevestiging dan 
wel verwerping hiervan;   

 “appropriate tabulations” (Silverman, 2006, p. 299): tabellen waarin specifieke 
elementen die uit het onderzochte materiaal naar voren komen overzichtelijk 
worden gerangschikt. 

Maso en Smaling benoemen als derde maatregel met het oog op interne validiteit dat 
het belangrijk is om als onderzoeker een reeds uitgewerkte erkende en verantwoorde 
onderzoeksopzet te volgen, gedurende het hele onderzoeksproces memo’s te maken 
en reflecties op te schrijven en die waar mogelijk te delen met co-onderzoekers en 
respondenten. Daarbij is participatie in de onderzochte omgeving en het opbouwen 
van “good rapport” en “dialogische relaties” (Maso & Smaling, 2004, p. 72) met de 
onderzochte personen belangrijk, evenals het betrekken van deze personen bij het 
onderzoek als co-onderzoekers, zoals ik in mijn onderzoek deed. Volgens Boeije kan 
betrokkenheid de validiteit ten goede komen, omdat het nodig is “om te achterhalen 
wat de onderzochte personen beweegt en wat hen bezighoudt” (Boeije, 2005, p. 147). 
Het kan echter ook nadelen hebben: teveel betrokkenheid kan ertoe leiden dat een 
onderzoeker zodanig verstrengeld raakt met (personen uit) de onderzoeksomgeving 
dat kritische distantie onmogelijk wordt. Dit risico was zeker aanwezig in mijn 
onderzoek omdat ik bij de twee organisaties waar een groot deel van het empirische 
onderzoek werd uitgevoerd frequent contact had met beleidsmedewerkers; in deze 
organisaties was ik bovendien betrokken bij diverse activiteiten die naast het moreel 
beraad werden georganiseerd364. Daarom reflecteerde ik regelmatig – alleen en samen 
met co-onderzoekers (zowel binnen beide organisaties, als in het lectoraat IMD en in 
het MANP-team) – over de resultaten. Dataverzameling en data-analyse wisselden 
elkaar af in een iteratief-cyclisch proces; dit kan worden beschouwd als “een sterk 

                                                      
364 Bij de ene organisatie begeleidde ik een studiemiddag voor medewerkers en een socratisch gesprek met 
het managementteam en diverse stakeholders; bij de andere nam ik meerdere malen deel aan landelijke 
studiedagen voor de ethiekambassadeurs. 
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punt van kwalitatief onderzoek” want “hiermee wordt erin voorzien dat 
waarnemingen worden gerepliceerd (betrouwbaarheid) en … tussentijdse 
interpretaties in het vervolg van het onderzoek getoetst (validiteit)” (Boeije, 2005, p. 
148). 

Externe validiteit wordt over het algemeen geassocieerd met de generaliseerbaarheid 
van een onderzoek (Maso & Smaling, 2004, p. 73): de mate waarin de conclusies (die 
getrokken worden op basis van het uitgevoerde onderzoek) ook representatief zijn 
voor andere, vergelijkbare populaties en situaties. In kwantitatief onderzoek worden 
hiervoor meestal “statististical sampling procedures” (Silverman, 2006, p. 303) 
gebruikt, maar die zijn ongeschikt voor kwalitatief onderzoek (idem, p. 304). Ten 
eerste omdat daarin meestal weinig cases onderzocht zijn; want als je er heel veel zou 
willen onderzoeken zou het soort intensieve analyse dat bij kwalitatief onderzoek 
hoort vrijwel ondoenlijk zijn (Silverman (2006, p. 304) verwijst hier naar Mason, 1996, 
p. 91). Ten tweede omdat in kwalitatief onderzoek de cases meestal niet ‘at random’ 
geselecteerd zijn, maar ofwel zorgvuldig uitgezocht vanwege de specifieke kenmerken 
die relevant zijn met betrekking tot de vraagstelling en/of de doelstelling van het 
onderzoek – “purposive sampling” (zie Silverman, 2006, p. 306, waar hij verwijst naar 
Denzin & Lincoln (1994, p. 202) – ofwel min of meer toevallig omdat ze beschikbaar 
waren voor de onderzoekers. Dit was ook in mijn onderzoek het geval: bij twee 
deelonderzoeken kon ik gebruik maken van data en respondenten die beschikbaar 
waren door deelname aan het Moresprudentieproject waar ik als onderzoeker van het 
lectoraat IMD in participeerde; in een ander deelonderzoek maakte ik gebruik van de 
beschikbaarheid van Masterstudenten aan wie ik les geef (en enkele mentoren uit de 
organisaties waar deze studenten werkzaam zijn).  

Generalisatie kan ook plaatsvinden op basis van een analogieredenering, als er van 
uitgegegaan mag worden dat andere groepen, individuen of situaties365 dezelfde 
kenmerken vertonen. In verband met analogie wordt ook wel het begrip 
overdraagbaarheid (‘transferability’) gebruikt. Hierbij is het idee “dat niet de 
onderzoeker bepaalt of en welke analogieën bestaan tussen de onderzochte situatie en 
niet-onderzochte situaties, maar de lezer van het onderzoeksrapport” (Maso & 
Smaling, 2004, p. 78). Om de lezer in staat te stellen de onderzochte situatie te 
vergelijken met andere situaties, geeft de onderzoeker de resultaten weer in de vorm 
van ‘thick descriptions’. Ik doe dit in de hoofdstukken over de interviews en de 
moreel beraad verslagen. 

 

  

                                                      
365 Als het gaat om analogie tussen situaties gebruikt men wel het begrip “ecologische validiteit” (Maso & 
Smaling, 2004, p. 76). 
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Bijlage 2 Overzicht respondenten interviews  
 

Respondenten zorgorganisatie (Humanitas DMH) 

Functie  Opleiding  Ervaring  Leeftijd Sekse 

Cliënt  n.v.t. > 5 jaar 20-30 M 

Cliënt  n.v.t.  > 5 jaar 30-40 V 

Begeleider ambulant MBO-SPW-4 > 20 jaar 50-60 V 

Begeleider 
woonlocatie 

Z-verpleging en post-HBO 
verstandelijk gehandicapten 

> 20 jaar 50-60 V 

Begeleider forensische 
zorg 

HBO-SPH, uitstroomprofiel Werken 
in gedwongen kader 

< 5 jaar 20-30 V 

Teammanager 
woonlocatie 

Management in de Zorg (HBO) > 20 jaar 50-60 V 

Teammanager 
ambulant 

HBO-? > 15 jaar 40-50 V 

Bestuurder Universitaire opleiding sociale 
economie 

> 15 jaar 50-60 V 

Beleidsmedewerker Universitaire opleiding Humanistiek < 10 jaar 30-40 M 

 

 

Respondenten maatschappelijk werk organisatie (NIM) 

Functie  Beroepsopleiding  Ervaring  Leeftijd Sekse 

Cliënt  HBO < 5 jaar 30-40 V 

Cliënt  onbekend  < 5 jaar 30-40 V 

Woonmaatschappe-
lijk werker 

Academische opleiding sociale 
wetenschappen (gepromoveerd) 
+ 
Deeltijdopleiding MWD 

< 10 jaar 30-40 V 

Maatschappelijk 
werker  

MWD > 20 jaar 40-50 V 

Algemeen en school-
maatschappelijk werk 

MWD > 20 jaar 40-50 V 

Algemeen en school-
maatschappelijk werk 

MWD > 20 jaar 60-70 V 

Algemeen en school-
maatschappelijk werk 

MWD < 5 jaar 20-30 V 

Werkbegeleider  MWD > 30 jaar 50-60 V 

Lid managementteam MWD > 10 jaar 30-40 V 

Beleidsmedewerker Academische opleiding sociale 
wetenschappen 

> 20 jaar 40-50 V 
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Bijlage 3 Beschrijving coderingsproces interviews 
 

In de eerste fase van het coderingsproces gebruikte ik de volgende codes: 

 goede zorg (uitspraken – omschrijvingen, definities, associaties – over wat men 
goede zorg vindt); 

 geen goede zorg (uitspraken – omschrijvingen, definities, associaties – over wat 
men geen goede zorg vindt); 

 goed werk (uitspraken – omschrijvingen, definities, associaties – over wat men 
goed werk vindt); 

 geen goed werk (bij de opmerkingen die hiermee gecodeerd worden kan het gaan 
om (1) dingen die men echt slecht (of fout) werk vindt, maar ook om (2) iets 
wat eigenlijk anders had gemoeten, maar wat gewoon niet lukt); 

 wat is nodig? (uitspraken – omschrijvingen, definities, associaties – over wat er 
nodig is om goed werk c.q. goede zorg te kunnen leveren). 

Daarnaast gebruikte ik de code moreel beraad voor alle opmerkingen waarin het ging 
over ervaringen met en/of gedachten over het moreel beraad waaraan men in de 
betreffende organisatie kan deelnemen. Onder deze code formuleerde ik een aantal 
subcodes: 

 randvoorwaarden 

 in de organisatie 

 wat levert het op? 

 hoe vind je het? 

In de tweede fase van het coderingsproces ontstonden vragen bij het onderscheidend 
gehalte van de codes ‘goede zorg’, ‘geen goede zorg’, ‘goed werk’ en ‘geen goed werk’ 
en ‘wat is nodig?’. Bij nadere beschouwing bleek dat er veel overlapping was tussen de 
inhoud van uitspraken waar verschillende codes bij stonden. Ik twijfelde vaak welke 
code ik moest gebruiken, omdat, zoals ik zelf ook in de interviews vaak al opmerkte, 
goede zorg en goed werk twee kanten van dezelfde medaille zijn. En de 
tekstfragmenten met de code ‘wat is nodig?’ gaan over wat men vindt dat er gedaan 
moet worden om goede zorg te kunnen geven, of goed werk te kunnen doen; daaruit 
spreken dus ook weer opvattingen over goede zorg en goed werk. Daarom besloot ik 
de indeling van de interviews (waarin ik vragen stelde over wat men goede zorg en wat 
men goed werk vindt) als hoofdlijn te nemen en onder deze twee hoofdcategorieën 
(‘goede zorg’ en ‘goed werk’) de inhoud van (c.q. de hoofdthema’s in) de antwoorden 
op mijn vragen samen te vatten en naast elkaar te zetten. In het schema op de 
volgende bladzijden wordt zichtbaar hoe (c.q. welke) uitspraken in verband met zorg 
en uitspraken in verband met werk raakvlakken vertonen. 
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Thematische clusters goede zorg en goed werk  

goede zorg goed werk 

Meerwaarde voor de cliënt 
Kwaliteit van leven bevorderen 
Kleine dingen die groot kunnen zijn in het leven 
van de cliënt 
Altijd bereikbaar zijn, persoonlijk contact 

Bijdragen aan kwaliteit van leven 

Cliënt iets nieuws laten zien/leren, tips geven 
Tegengas geven (respectvol), met een alternatief 
komen 
De cliënt moet dit kunnen + willen ontvangen 
Uit de tunnelvisie komen en daarbij helpen 
Groeien in autonomie 
Soms ook vallen 
Evaluatie en terugkoppeling 
Kan ook opgedrongen zorg zijn 

Kritisch durven zijn 
Transparant zijn, dingen bespreekbaar maken 
(ook moraliseren) 
Fouten durven toegeven 
Terugkoppelen  
Verantwoordelijkheid nemen (de uitgestoken 
hand oppakken) 

Weten wat je niet moet doen, wanneer je iets 
moet laten 
Durven aangeven wat je niet kunt 
Wat je met elkaar doet/afspreekt 
In relatie met de context 
Openstaan voor kritiek en aanpassing 
Contact, de ander zien en kennen 
De vraag achter de vraag horen en zien 

Aansluiten bij het doel van de cliënt 
Afstemmen, niet jouw manier van doen 
opdringen  
Do’s en don’ts, weten 
Criteria, protocollen, richtlijnen, regels, kaders  
Goede vragen kunnen stellen 
Transparant zijn, dingen bespreekbaar maken 
Kunnen stoppen 
Grenzen stellen, niet doen wat je niet kunt 
waarmaken 

Goed kijken wat iemand nodig heeft 
Wat je met elkaar doet/afspreekt 
In relatie met de context 
Openstaan voor kritiek en aanpassing 
Contact, de ander zien en kennen 
De vraag achter de vraag horen en zien 
Ondersteuning bij je eigen regie, eigen plan maken 
Eigen kracht ontwikkelen en gebruiken 
Samen met mij (en mijn netwerk) een plan maken 
Doen wat je zegt 
Er moet een ‘klik’ zijn, begrip, bevestiging 
Op zoek naar evenwicht 
Wisselwerking met elkaar 

Aansluiten bij het doel van de cliënt 
Afstemmen, niet jouw manier van doen 
opdringen 
Transparant zijn, dingen bespreekbaar maken 
Terugkoppelen 
Samen werken (met cliënt en collega’s) 
Netwerken (ook m.b.v. ICT) 
Weten waar het over gaat, medewerkers en 
cliënten kennen 
Betrokkenheid, contact, aanhaken 

Betrokkenheid 
Altijd bereikbaar zijn/klaarstaan 
Persoonlijk contact 
Wat je met elkaar doet/afspreekt 
In relatie met de context 
Openstaan voor kritiek en aanpassing 
Contact, de ander zien en kennen 
De vraag achter de vraag horen en zien 

Weten waar het over gaat, medewerkers en 
cliënten kennen 
Betrokkenheid, contact, aanhaken 
Aansluiten bij het doel van de cliënt 
Afstemmen, niet jouw manier van doen 
opdringen 
Samen werken (met cliënt en collega’s) 
Netwerken (ook m.b.v. ICT) 

Daadkracht  Oplossingsgericht werken 
Flexibel zijn, kunnen schakelen, creatief zijn 
Competenties, kennis, deskundigheid, 
opleiding, ervaring, (bij)scholing 
Do’s en don’ts, weten 
Criteria, protocollen, richtlijnen, regels, kaders  
Goede vragen kunnen stellen 

Ondersteuning bij je eigen regie, eigen plan maken 
Eigen kracht ontwikkelen en gebruiken 

Aansluiten bij het doel van de cliënt 
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Samen met mij (en mijn netwerk) een plan maken 
Cliënt iets nieuws laten zien/leren, tips geven 
Tegengas geven (respectvol), met een alternatief 
komen 
Groeien in autonomie 
Wisselwerking met elkaar 
Gelijkwaardigheid  

Afstemmen, niet jouw manier van doen 
opdringen 

Evaluatie en terugkoppeling 
Doen wat je zegt 

Transparant zijn, dingen bespreekbaar maken 
Terugkoppelen 

Er moet een ‘klik’ zijn, begrip, bevestiging 
Doen wat je zegt 
Altijd bereikbaar zijn/klaarstaan 
Persoonlijk contact 
Wisselwerking met elkaar 
Gelijkwaardigheid 

Aansluiten bij het doel van de cliënt 
Afstemmen, niet jouw manier van doen 
opdringen 

Luisteren en alles bespreken, (door)vragen 
Wat je met elkaar doet/afspreekt 
In relatie met de context 
Openstaan voor kritiek en aanpassing 
Contact, de ander zien en kennen 
De vraag achter de vraag horen en zien 

Transparant zijn, dingen bespreekbaar maken 
Terugkoppelen 
Niet veroordelen/beschuldigen 
Kritisch durven zijn  
Grondhouding/attitude, levenshouding 
Geloof in de kracht van mensen 
De ander als gelijkwaardig zien 

Altijd bereikbaar zijn/klaarstaan 
Persoonlijk contact 

Niet de methode, maar de mens 
Jezelf als instrument 
Samen werken (met cliënt en collega’s) 
Netwerken (ook m.b.v. ICT) 
Flexibel zijn, kunnen schakelen, creatief zijn 
Weten waar het over gaat, medewerkers en 
cliënten kennen 
Betrokkenheid, contact, aanhaken 
Tijd hebben 

Veiligheid  Do’s en don’ts, weten 
Criteria, protocollen, richtlijnen, regels, kaders  
Goede vragen kunnen stellen 
Steun, ondersteuning/back up, van elkaar op 
aan kunnen  

Menswaardig bestaan 
Gelijkwaardigheid  

Grondhouding/attitude, levenshouding 
Geloof in de kracht van mensen 
De ander als gelijkwaardig zien 
Niet veroordelen/beschuldigen 

Deskundigheid  Weten waarom we iets doen, of het goed is 
Het moet kloppen 
Met anderen erover hebben waar ik zelf sta 
(zelf)reflectie 
Meer dan alleen theoretisch weten 
Do’s en don’ts, weten 
Criteria, protocollen, richtlijnen, regels, kaders  
Goede vragen kunnen stellen 
Vanuit een groot kader denken, open-minded 
zijn 
Competenties, kennis, deskundigheid, 
opleiding, ervaring, (bij)scholing 
Niet alleen maar schrijven en verantwoorden 
Beleid/visie 
Steun, ondersteuning/back up, van elkaar op 
aan kunnen 
Humor  
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 Bevlogenheid 

 Beraad, dialoog, supervisie, intervisie 
(gezamenlijke reflectie) 

 Ruimte  

 

 

Aan de thematisch geclusterde inhoud van bovenstaand overzicht werden nieuwe 
subcodes toegekend. Omdat deze subcodes gebaseerd zijn op overeenkomstigheid 
met betrekking tot de onderliggende motiverende waarden, zijn ze zowel van 
toepassing op opmerkingen over goede zorg als op opmerkingen over geen goede 
zorg (c.q. opmerkingen over goed werk en opmerkingen over geen goed werk).  

Subcodes onder de hoofdcategorie goede zorg: 

 afstemming  

 alternatieven  

 autonomie  

 betrokkenheid  

 durven  

 kunnen laten  

 meerwaarde  

Subcodes onder de hoofdcategorie goed werk:   

 aansluiten  

 bespreekbaar maken  

 jezelf als instrument  

 samenwerken en netwerken  

 steun  

 (be)grenzen  

 verantwoording  

 weten en kunnen  
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Bijlage 4 Beschrijving analyse-proces moreel beraad verslagen  
 

Waardoor ben je geraakt? 
Bij de analyse van dit onderdeel is vooral gekeken naar woorden waarin letterlijk een 
emotie of een gevoel wordt uitgedrukt. Deze zijn als trefwoorden gebruikt bij het 
coderingsproces. Daarbij zijn woorden met een gelijksoortige lading geclusterd. 
Aanvankelijk was het de bedoeling om een onderscheid aan te brengen tussen 
woorden met verschillende soorten lading (positief en negatief), om te onderzoeken 
(1) of dit iets kan zeggen over de verschillende manieren waarop mensen naar een 
situatie kijken, (2) of dat wellicht zelfs zou kunnen blijken of het perspectief op een 
probleemsituatie van iemand die er direct bij betrokken is (de inbrenger) negatiever is 
dan dat van degenen die er met meer afstand naar kijken (de overige deelnemers). Het 
vermoeden is namelijk dat de casuïstiek die mensen inbrengen tijdens moreel beraad 
meestal over situaties gaat die zij zelf als problematisch ervaren (en die daarom bij 
henzelf waarschijnlijk vooral negatieve emoties oproepen) terwijl mensen die niet 
direct bij een situatie betrokken zijn, omdat ze meer afstand hebben, makkelijker de 
positieve kant ervan kunnen zien. Het uitwisselen van emoties in het moreel beraad 
kan dan de inbrenger helpen aan een andere kijk op de situatie: eye-openers die een 
uitweg bieden uit het dilemma. Maar aangezien in het merendeel van de verslagen de 
tekst bij dit onderdeel vooral bestaat uit een opsomming van trefwoorden zonder 
toelichting en/of verwijzing naar degene die de emotie of het gevoel benoemt en/of 
de context c.q. de eigen ervaringen van die persoon, bleek dit een hachelijke 
onderneming. Voor een nadere, meer gedetailleerde en specifieke analyse vanuit het 
perspectief van emoties en gevoelens zou naast de beschikbare schriftelijke verslagen 
ook andere informatie nodig zijn, die bijvoorbeeld verkregen zou kunnen worden 
door de deelnemers gelijk aansluitend op het moreel beraad te interviewen of door 
video- en/of geluidsopnames van het moreel te analyseren. Zulk materiaal was echter 
niet beschikbaar en aanvullend onderzoek op dit punt heeft niet plaatsgevonden; het 
zou de moeite waard zijn om in de toekomst te onderzoeken of een grondige analyse 
van de inhoud van moreel beraad in verband met de daarin aanwezige emoties en 
gevoelens leidt tot nieuwe inzichten op dit punt. In de onderzoeksgroep van het 
Moresprudentieproject, die gedurende de looptijd van het onderzoek periodiek bij 
elkaar kwam om steeds een aantal verslagen door te nemen, kwam de emotionele 
‘lading’ van de inhoud en het woordgebruik wel enkele keren ter sprake. Ook hier was 
de conclusie dat je eigenlijk alleen iets kunt zeggen over de precieze betekenis van 
emoties en gevoelens in een specifieke casus wanneer je zelf (als onderzoeker, in de rol 
van gespreksleider bij of deelnemer aan een moreel beraad) bij de bespreking van de 
specifieke casus bent geweest. Zonder nadere informatie blijft interpretatie uiteindelijk 
vooral speculatie. Daarom is bij de analyse van dit onderdeel besloten om vooral 
zichtbaar te maken hoe vaak bepaalde woorden worden genoemd en te zoeken naar 
een antwoord op de vraag wat de betekenis van veelvoorkomende woorden zou 
kunnen zijn in verband met ‘co-creatie van goede zorg’. 
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Mogelijkheden  
Tijdens het lezen van de tekstfragmenten onder het kopje Mogelijkheden zocht ik naar 
trefwoorden waarmee de verschillende soorten handelingsmogelijkheden en –
alternatieven konden worden gecodeerd. Tijdens dit analyseproces vonden meerdere 
‘rondes’ plaats. In eerste instantie stonden alle codes op hetzelfde niveau; later is 
onderscheid gemaakt tussen vier verschillende categorieën:  

MET CLIËNT EN/OF DIENS NETWERK  
Bespreken: opmerkingen waarin expliciet benoemd wordt dat iets met de cliënt (of 
zijn/haar netwerk) besproken moet gaan worden; ook als dit gaat over het samen in 
kaart brengen van een situatie of vertellen hoe je als hulpverlener naar de situatie kijkt. 
Hier valt ook onder: het bevragen (of vragen stellen) aan de cliënt. 
Contact houden: bij contact houden wordt expliciet bedoeld dat er verder geen 
ondersteuning of behandeling voor de cliënt (meer) is. De ondersteuning stopt maar 
de cliënt wordt niet geheel losgelaten. 
Context betrekken: opmerkingen waarin expliciet benoemd wordt dat één of meerdere 
personen uit de omgeving van de cliënt betrokken dienen te worden om tot een 
oplossing te komen; dit kan familie zijn maar ook bijvoorbeeld buren. Overigens is dit 
niet altijd positief c.q. het kan zelfs juridisch ingewikkeld liggen (bijvoorbeeld ouders 
betrekken wanneer een meerderjarige cliënt dit niet wil). 
In eigen kracht zetten: opmerkingen waarin het woord 'kracht' expliciet valt, of ook het 
woord 'ondersteuning'. Inzicht geven. 
Initiatief – verantwoordelijkheid: opmerkingen waarin gerefereerd wordt aan wat een cliënt 
zelf wil, aan diens autonomie, maar ook om opmerkingen waarin gesteld wordt dat 
een cliënt zelf ergens voor verantwoordelijk is. Let wel, het is niet altijd wat de cliënt 
zelf wil (zelf verantwoordelijkheid nemen c.q. dingen doen zonder ondersteuning).  
Mee bewegen: hieronder vallen vormen van ondersteuning die inhouden dat de 
hulpverlener geen confrontatie aangaat maar als het ware naast de cliënt gaat staan (of 
achter de cliënt blijft staan), bijvoorbeeld wanneer een cliënt aangifte wil doen van 
mishandeling. Ook: er zijn voor de cliënt, de cliënt serieus nemen (‘ presentie’). Dit 
betekent soms ook: je als hulpverlener aanpassen naar aanleiding van overleg met de 
cliënt. Hier kunnen ook connotaties bij zitten die te maken hebben met 
doormodderen in het moeras; het verduren van een lastige situatie. 
Samen in kaart brengen: opmerkingen waarin gerefereerd wordt aan de mogelijkheid om 
samen de cliënt diens situatie (met voor- en nadelen etc.) in kaart te brengen, om 
overzicht te krijgen. 
 

MET ANDEREN UIT EIGEN ORGANISATIE  
Bespreken – delen: opmerkingen waarin gerefereerd wordt aan het belang van het delen 
van een problematische situatie en/of vragen t.a.v. de ondersteuning van een cliënt. 
Ook: bespreken van ervaringen en twijfels, sparren. Niet alleen om de last te delen 
maar ook om eventueel adviezen te krijgen én om collega's op de hoogte te brengen 
van een situatie rondom een cliënt omdat zij er mogelijk ook mee te maken kunnen 
krijgen en/of omdat het werk mogelijk samen gedaan kan/moet worden. Het gaat om 
delen en bespreken binnen de eigen organisatie, niet alleen met directe collega's maar 
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ook bijvoorbeeld met een leidinggevende of een beleidsmedewerker of een 
gedragswetenschapper. Soms wordt hierbij expliciet gerefereerd aan beleid. NB het 
gaat bij deze opmerkingen niet om het vragen/zoeken van specifieke ondersteuning, 
zie daarvoor het volgende trefwoord. 
Ondersteuning: hieronder vallen ook (concrete) vormen van ondersteuning, advies, 
behandelingsmethoden, etc.  Niet alleen door zorgverleners, ook door management, 
gedragsdeskundigen of beleidsmedewerkers. Gaat verder dan delen in de zin van 
bespreken. 
 

MET ANDERE ORGANISATIES/INSTANTIES  
Bespreken – delen: opmerkingen m.b.t. het opnemen van contact, overleggen met, het 
delen van informatie en het bespreken van casuïstiek, met het oog gezamenlijke of op 
elkaar afgestemde (be)handelingen c.q. ondersteuning met/door een andere 
instantie/(zorg)organisatie. Het kan ook gaan om het zoeken van ondersteuning bij 
een andere organisatie/instantie c.q. het doorverwijzen van de cliënt. Ook wanneer 
expliciet genoemd wordt dat het lastig of zelfs onmogelijk is om goed samen te 
werken met een andere instelling/organisatie.  
Opkomen voor: opmerkingen waarin expliciet gerefereerd wordt aan het bepleiten van 
een belang voor de cliënt bij een andere instantie (bijvoorbeeld gemeente, 
woningcorporatie). 
 

VOOR CLIËNT  
Duidelijkheid geven: opmerkingen waarin gerefereerd wordt aan het verschaffen van 
duidelijkheid aan een cliënt (en evt. diens context). Overzicht geven, grenzen stellen 
en/of aangeven waar die liggen, structuur bieden maar ook bijvoorbeeld duidelijkheid 
geven t.a.v. mogelijke keuzen en/of vormen van ondersteuning of over de gevolgen 
van een bepaalde leefwijze of over hoe iets werkt. Stelling nemen, bijvoorbeeld door 
duidelijkheid te geven t.a.v. de positie/het standpunt van de hulpverlener. 
Dwang: opmerkingen waarin bijvoorbeeld gerefereerd wordt aan het aanvragen van 
een RM of een andere vorm van dwang(behandeling). 
Iets regelen-doen: opmerkingen waarin gerefereerd wordt aan het zorgaanbod of de 
(vorm van) ondersteuning die voor de cliënt geregeld kan worden c.q. wat voor er 
voor de cliënt gedaan kan worden. Dit kan ook betekenen: een bemiddelende rol 
spelen tussen cliënten of tussen de cliënt en iemand uit diens netwerk. 
Informatie verzamelen: dit kan gaan over feitelijke informatie die nog verzameld moet 
worden om beter zicht op een situatie te krijgen en/of een goede beslissing te kunnen 
nemen, maar ook om informatie die verkregen kan/zou moeten worden door nader 
(diagnostisch) onderzoek, testen te laten doen, etc. 
Melden: opmerkingen waarin gerefereerd wordt aan het melden van een situatie 
rondom een cliënt bij het AMK, de Raad voor Kinderbescherming of de Verwijs 
Index Risicojongeren  (VIR). 
Registreren-rapporteren: opmerkingen waarin gerefereerd wordt aan het belang van goede 
registratie en/of rapportage van informatie, keuzen etc. t.b.v. goede samenwerking en 
zorgvuldige ondersteuning. 
Stoppen: dit betekent: geen ondersteuning (meer) bieden. 
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Zorg voor kinderen: opmerkingen waarin gerefereerd wordt aan zorg voor of om 
kinderen. Het kan dus betekenen dat het gaat over zorg die aan kinderen gegeven 
wordt (of zou moeten worden) maar ook opmerkingen waaruit spreekt dat iemand 
zich zorgen maakt over (het welzijn, de veiligheid) van kinderen vallen hieronder. 
 

Net als bij het onderdeel Nakaarten is bij de analyse van dit onderdeel aan twee 
collega’s van het lectoraat IMD gevraagd om ook enkele tekstfragmenten te coderen 
met mijn trefwoorden, als check op de betrouwbaarheid van mijn werk. De ene 
collega heeft fragmenten van drie organisaties gecodeerd. In vergelijking met mijn 
eigen codering van dezelfde stukken heeft zij 10 codes meer gegeven dan ik. Zelf had 
ik bij elke zin maar één code gezet, zij soms 2 of 3. Zij had ook bij een paar zinnen 
waar ik zelf niks had (omdat ik betekenis ervan niet kon duiden in verband met de 
focus op co-creatie) een code gezet. Deze collega plaatste 51 codes. Daarvan kwamen 
er 30 overeen met de mijne; bij 8 had zij een andere code, maar die viel dan wel in 
dezelfde categorie (bijvoorbeeld bij “voor de cliënt”  was zij concreter bijvoorbeeld ik 
had Iets regelen, zij had Informatie verzamelen; bij “met de cliënt” had ik Bespreken zij 
Meebewegen; bij “met anderen uit de eigen organisatie” had ik Bespreken - delen zij 
Ondersteuning); 3 keer had zij een andere code die ook uit een andere categorie kwam, 
daarbij valt op dat zij een aantal keren kiest voor de categorie “met de cliënt” waar ik 
gekozen had “voor de cliënt” (bijvoorbeeld: ik had Duidelijkheid geven, zij Bespreken en ik 
had Iets regelen, zij had In eigen kracht zetten). De andere collega had veel minder codes 
geplaatst (28), hij had tekstfragmenten van twee organisaties waarin veel 
opsommingen stonden die voor meerdere interpretaties vatbaar waren. In deze 
opsommingen had ik zelf nauwelijks codes geplaatst, de collega wel. Daardoor had hij 
op 11 plaatsen een code staan waar bij mij niks stond. 13 van zijn codes kwamen 
overeen met de mijne; 1x had hij een andere code maar wel uit dezelfde categorie en 3 
x een code uit een andere categorie (wat wijst op een interpretatieverschil). Wanneer 
alleen de letterlijk overeenkomende codes geteld worden is er een overeenkomst van 
54%; wanneer ook de codes meegeteld worden uit een overeenkomende categorie, is 
de overeenkomst 66%.  

In vergelijking met de tekstfragmenten bij Nakaarten waren deze fragmenten lastiger 
om te coderen omdat ze minder eenduidig waren. In veel verslagen stond onder Wat 
zijn de mogelijkheden? een opsomming van handelingsalternatieven; soms met en soms 
zonder argumenten. Bij 52 stond de gemaakte keuze er wel bij maar een 
verantwoording van de keuze ontbrak vaak. Bovendien waren er bij dit onderdeel 
meerdere codes geformuleerd, die onderling niet allemaal even onderscheidend bleken 
(er is bijvoorbeeld overlapping tussen Bespreken – delen en Ondersteuning in de categorie 
‘met anderen uit de eigen organisatie’ en in de categorie ‘met de cliënt en/of diens 
netwerk’ vallen Bespreken en Samen in kaart brengen deels samen).  

Naar aanleiding van de vergelijking met het werk van de twee collega’s zijn nog enkele 
codes toegevoegd en veranderd. Dit materiaal is gebruikt voor de verdere analyse. 
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Nakaarten  
In eerste instantie zijn in het najaar van 2012 de verslagen uitgeprint366.  Alle 
tekstfragmenten werden nauwkeurig gelezen. Woorden en passages werden 
gemarkeerd en vergeleken. Dit leidde tot een eerste formulering van trefwoorden. 
Daarbij liet ik mij zowel leiden door wat uit de teksten zelf naar voren kwam als door 
begrippen die ik kende uit literatuurstudie, met name uit de bestudeerde theorie over 
moreel beraad en ethische reflectie in de praktijk.  

Trefwoorden met toelichting zoals geformuleerd in de eerste fase: 

 Ondersteuning: opmerkingen waarin verwezen wordt naar ondersteuning 
van/advies aan elkaar. 

 Sensitiviteit: opmerkingen waaruit blijkt dat men zich bewust is van een morele 
lading c.q. de morele dimensie van een opmerking/casus. 

 Zin: opmerkingen over de zinvolheid/waarde van het moreel beraad. 

 Verantwoording: opmerkingen waarin handelen en/of beslissingen verantwoord 
worden met verwijzing naar waarden, normen en/of belangen. 

 Explicitering: opmerkingen waarin een morele redenering verwoord wordt. 

 Waarden: opmerkingen waarin waarden genoemd/benoemd worden. 

 Normen: opmerkingen waarin expliciet (of impliciet?) verwezen wordt naar  
normen; hierin komt tot uiting dat men zich bewust is van 
geldende/heersende normen. (PM evt. nog bekijken of het zinvol is om een 
onderscheid te maken in normen uit verschillende contexten?) 

 Perspectieven: opmerkingen die gaan over het zien van meer/andere/nieuwe 
perspectieven. 

 Persoonlijk: opmerkingen waarin gerefereerd wordt aan de persoonlijke 
elementen die in het werk/moreel beraad aanwezig zijn. 

 Systeemeisen: opmerkingen die niet direct te maken hebben met de 
beantwoording van de eerste deelvraag. Ze zijn eventueel wel relevant met 
betrekking tot het denken over leef- en systeemwereld, dikke-ik, etc. 

Deze trefwoorden gebruikte ik in de tweede fase als codes toen alle in januari 2013 
beschikbare moreel beraad verslagen (61 in totaal) in MaxQDA waren ingevoerd. Een 
code werd toegekend aan een tekstfragment wanneer het trefwoord er letterlijk in 
voorkwam of wanneer mijn interpretatie van de inhoud overeenkwam met de 
beschrijving hierboven. Al snel bleek echter dat enkele trefwoorden zo abstract waren 
dat ze, afhankelijk van hoe ze geïnterpreteerd werden, bij heel veel opmerkingen 
pasten. Daarom leken ze niet geschikt om antwoorden te vinden op de eerste 
deelvraag (die op dat moment nog als volgt geformuleerd was: “Kan moreel beraad in 
organisaties voor zorg en sociaal werk bijdragen aan het bevorderen van reflectie op 
de morele dimensie van het werk?”). Bovendien meende ik met deze (te) algemene 
trefwoorden geen recht te kunnen doen aan de specifieke inhoud c.q. de bedoeling 
van de opmerkingen in de verslagen. De volgende trefwoorden zijn toen verwijderd: 

                                                      
366 In de eerste fase van de tekstanalyse was het softwareprogramma MaxQDA nog niet voor mij 
beschikbaar. 
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persoonlijk, systeemeisen, ondersteuning, bewustzijn, zin, explicitering en 
perspectieven. Er kwamen nieuwe woorden voor in de plaats, waarbij een onderscheid 
werd aangebracht in twee categorieën (met twee verschillende kleuren voor de 
codering): Leren reflecteren en Opbrengst. Hieronder werden de volgende sub-codes 
gerangschikt: 

Leren reflecteren 

 Complexiteit: opmerkingen waarin benoemd wordt dat een situatie/beslissing 
complex is (en evt. ook de uitleg daarvan) en opmerkingen waarin elementen 
van de complexiteit benoemd worden (dit duidt op een mate van inzicht in de 
verschillende morele lagen). 

 Referentiekaders: opmerkingen waarin gerefereerd wordt aan (waarden en 
normen uit) de kaders die richting geven aan het denken en handelen (o.a. 
maatschappelijke, organisationele, professionele, levensbeschouwelijke 
kaders). 

Hieronder rangschikte ik ook de al bestaande trefwoorden: 

 Verantwoording: opmerkingen waarin handelen en/of beslissingen verantwoord 
worden met verwijzing naar waarden, normen en/of belangen. 

 Waarden: opmerkingen waarin waarden genoemd/benoemd worden. 

 Normen: opmerkingen waarin expliciet (of impliciet?) verwezen wordt naar  
normen; hierin komt tot uiting dat men zich bewust is van 
geldende/heersende normen. (PM evt. nog bekijken of het zinvol is om een 
onderscheid te maken in normen uit verschillende contexten?) 

Ik twijfelde nog over het toevoegen van: 

 Sensitiviteit: opmerkingen waaruit blijkt dat men zich bewust is van een morele 
lading c.q. de morele dimensie van een opmerking/casus 

 

Opbrengst 

 Emoties: opmerkingen waarin heel expliciet gevoelens of emoties benoemd 
worden. Omdat deze vaak fungeren als signaal van er een moreel dilemma is 
het benoemen ervan een eerste stap in de bewustwording van de morele 
dimensie van een probleem. 

 Herkenning: opmerkingen waarin benoemd wordt dat het bespreken leidt tot 
herkenning c.q. het inzicht dat dit soort dilemma’s vaker voorkomen en/of 
ook door collega’s ervaren worden; bevestiging van het eigen oordeel. 

 Oplossing: opmerkingen waarin benoemd wordt dat er een oplossing voor het 
probleem gevonden is (en/of waarin de oplossing expliciet beschreven 
wordt). 
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 Verlichting: opmerkingen waarin gerefereerd wordt aan vermindering van 
morele stress of het delen van de last/de zwaarte van een moreel dilemma; 
opluchting.  

Hieronder rangschikte ik ook het al bestaande maar enigszins aangepaste trefwoord 
(waarvan ik twijfelde of het onder deze categorie hoorde of misschien toch beter bij 
Leren reflecteren paste): 

 Perspectief: opmerkingen die gaan over het zien (en begrijpen) van 
meer/andere/nieuwe perspectieven; meer inzicht, overzicht en zicht op de 
situatie. 

Tijdens het analyseren merkte ik dat ik in een aantal verslagen ook opmerkingen 
aantrof die geduid zouden kunnen worden in de richting van co-creatie en dus wellicht 
bruikbaar zouden kunnen zijn bij het beantwoorden van andere onderzoeksvragen. 
Ook dit werd dus als trefwoord (met een nieuwe kleur omdat het een nieuwe categorie 
betrof) toegevoegd, evenals het woord verantwoordelijkheid, waarvan ik verwachtte dat 
het wellicht een andere lading zou kunnen hebben dan verantwoording.  

In mei 2013 rondde ik de analyse van het tot dan toe beschikbare materiaal (61+3 
verslagen) af. Ik formuleerde een voorlopige werkconclusie die als volgt samengevat 
kan worden: men vindt het moreel beraad zinvol, omdat het een mogelijkheid biedt 
om expliciet stil te staan bij de morele dimensie van het werk waar normaliter 
stilzwijgend aan voorbij gegaan wordt. In het moreel beraad worden nieuwe 
perspectieven en handelingsalternatieven zichtbaar, men wordt zich meer bewust van 
morele referentiekaders en benoemt de waarden en normen die het handelen 
beïnvloeden expliciet. Ook zien deelnemers meer morele dilemma’s en vragen dan 
voorheen. Deze conclusie gaf richting aan de interviewvragen waarmee ik in de zomer 
van 2013 het veld in ging en fungeerde als zoekraster bij de voortzetting van de 
literatuurstudie (zoeken, lezen en herlezen van relevante publicaties). 

In oktober en november 2014 is al het reeds geanalyseerde materiaal, plus de 23 
verslagen die in de periode na mei 2013 nog werden toegevoegd, nogmaals in 
MaxQDA geanalyseerd. Aanleiding hiervoor was enerzijds de aanscherping van de 
focus en de deelvragen van het onderzoek (zie hoofdstuk 1) en anderzijds 
voortschrijdend inzicht naar aanleiding van (1) nader onderzoek in de praktijk – met 
name de interviews met professionals en managers in twee organisaties en bij vier 
cliënten thuis en focusinterviews met MANP-studenten en hun praktijkbegeleiders 
over moreel beraad in de organisaties waar zij werken – en (2) bestudering van enkele 
recente publicaties over onderzoek naar moreel beraad (Janssens, Zadelhoff, Loo, 
Widdershoven, & Molewijk, 2014; Pedersen, Hurst, Schildmann, Schuster, & 
Molewijk, 2010; Svantesson, et al., 2014; Weidema, 2014). Tijdens deze analyse kwam 
ik er achter dat het onderscheid tussen leren reflecteren en opbrengst (de aanvankelijke twee 
hoofdcategorieën) niet voldoende discrimineerde tussen verschillende soorten 
opmerkingen ten aanzien van wat het moreel beraad had opgeleverd. Immers, leren 
reflecteren kan beschouwd worden als een specifiek soort opbrengst van het moreel 
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beraad. Deze twee hoofdcategorieën, die qua abstractieniveau van een andere orde 
waren (Ter Berg, van Gelder, Patterson, & Teppema, 2009) dan de overblijvende 
codes (die eerst sub-codes waren) zijn daarom weggehaald. Door alle codes op 
eenzelfde niveau te zetten en qua formulering dichter bij de letterlijke tekst te blijven 
hoopte ik zo goed mogelijk recht te doen aan de inhoud en de bedoeling van de 
opmerkingen die deelnemers hadden opgeschreven in de moreel beraad verslagen. 
Herlezing van het materiaal leidde tot toevoeging van een aantal nieuwe codes (enkele 
daarvan waren bij de allereerste analyse al geformuleerd, vervolgens verwijderd maar 
bij nader inzien toch weer ingevoerd omdat het woorden betrof die letterlijk in de 
tekstfragmenten staan). De codes waarden en normen zijn weggehaald uit deze versie, 
omdat ze niet direct refereren aan de opbrengst van het moreel beraad maar meer aan 
de inhoud.  

Vervolgens zijn alle tekstfragmenten herlezen en opnieuw gecodeerd. Daarbij is 
geprobeerd om alle opmerkingen/zinnen te coderen (met minimaal één code en 
maximaal drie codes per zin).  

De kleuren die aanvankelijk bij het coderen gekozen waren om een onderscheid aan te 
brengen tussen opmerkingen die gingen over de opbrengst, over het leren reflecteren 
en over co-creatie werden veranderd en/of vervangen. Om te voorkomen dat de 
conclusies naar aanleiding van de analyse al bij voorbaat gekleurd zouden worden 
vanuit een bepaalde theoretische invalshoek, kregen alle codes dezelfde kleur (blauw). 
Alleen de codes die gekoppeld werden aan opmerkingen over co-creatie (rood) en aan 
concrete evaluatieve opmerkingen over het in het desbetreffende verslag beschreven 
moreel beraad (groen) kregen een andere kleur, om ze in een later stadium bij de 
beantwoording van andere deelvragen makkelijker te kunnen herkennen. 

Alle fragmenten kregen minimaal één code, alleen wanneer de strekking van een zin 
niet duidelijk was werd er geen code aan toegekend. De volgende trefwoorden/codes 
werden gebruikt: 

 Bevestiging: opmerkingen waarin expliciet benoemd wordt dat een (aanvankelijk 
intuïtief) oordeel bevestigd wordt door het moreel beraad (c.q. door het 
oordeel van collega's). 

 Bevragen van normen: opmerkingen waarin gerefereerd wordt aan normatieve 
kaders die richting geven aan het denken en handelen (o.a. maatschappelijke, 
organisationele, professionele, levensbeschouwelijke normen). Het zijn de 
opmerkingen die eerst gecodeerd werden met ‘referentiekaders’ of ‘normen’.  

 Breder perspectief: opmerkingen die expliciet gaan over het zien (en begrijpen) 
van meer/andere/nieuwe perspectieven. Deze opmerkingen gaan over eye 
openers, men verwijst naar iets wat men eerder nog niet zag en naar het 
krijgen van overzicht c.q. meer kijk op de situatie.  

 Co-creatie: opmerkingen waarin (ten aanzien van de oplossing van/voor het 
ingebrachte probleem) gerefereerd wordt aan een vorm van samenwerking of 
overleg (met de cliënt of een andere organisatie, of collega's). 
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 Complexiteit: opmerkingen waarin benoemd wordt dat een situatie/beslissing 
complex is of lastig of niet makkelijk (en evt. ook de uitleg daarvan) en 
opmerkingen waarin specifieke elementen van de complexiteit benoemd 
worden. 

 Diepgang: opmerkingen waarin duidelijk wordt dat het geen oppervlakkig 
gesprek was; dat het persoonlijk wordt.  

 Emoties: opmerkingen waarin heel expliciet gevoelens en/of emoties benoemd 
worden, soms benoemd als eye openers. 

 Evaluatie moreel beraad: opmerkingen over hoe het moreel beraad te doen; vaak 
meer in evaluatieve en lerende zin bedoeld dan in termen van opbrengst. 

 Herkenning: opmerkingen waarin benoemd wordt dat een casus herkenbaar is 
en/of dat het bespreken leidt tot herkenning c.q. het inzicht dat dit soort 
dilemma’s vaker voorkomen en/of ook door collega’s ervaren worden.  

 Inzicht-bewustwording: opmerkingen waarin geconstateerd wordt dat iets is zoals 
het is c.q. dat iemand er achter gekomen is hoe het zit (bewustwording). Dit is 
iets anders dan nieuw perspectief. Het kunnen inzichten zijn t.a.v. de situatie 
of t.a.v. de inhoud van het moreel beraad.  

 Ontlasting: opmerkingen die eerst gecodeerd werden met ‘verlichting’.  Het 
woord refereert aan vermindering (c.q. het delen van) de last/de zwaarte van 
een moreel dilemma, of de steun die men ervaart tijdens de bespreking. Kan 
ook in termen van opluchting, of verlichting benoemd worden. 

 Oplossing: opmerkingen waarin benoemd wordt dat er een oplossing voor het 
ingebrachte probleem gevonden is (en/of waarin die oplossing beschreven 
wordt); hierbij zijn ook de opmerkingen meegenomen waarin het woord 
'handvatten' genoemd wordt. 

 Verantwoording: opmerkingen waarin gerefereerd wordt aan het verantwoorden 
van beslissingen en/of handelen (evt. met verwijzing naar waarden, normen 
en/of belangen) of aan de verantwoordelijkheid die men heeft/ervaart (NB. 
Waar in een eerdere fase het trefwoord ‘verantwoordelijkheid’ was 
toegevoegd omdat dit woord strikt genomen een andere betekenis heeft dan 
‘verantwoording’, is in de laatste analyse gekozen voor één woord dat beide 
ladingen dekt).  

 Zinvol-waardevol: opmerkingen waarin dit woord letterlijk genoemd wordt, of 
opmerkingen waarin aangegeven wordt dat het moreel beraad fijn was.  

 ?: voor de zinnen waar geen van de geformuleerde codes bij past. 

Nadat alle tekstfragmenten met de hierboven beschreven codes gecodeerd waren zijn 
twee collega-onderzoekers uit het lectoraat benaderd met de vraag om ook een deel 
van het materiaal te lezen en van codes te voorzien. Deze herhaling was bedoeld als 
toetsing, met het oog op de betrouwbaarheid en de validiteit van dit onderdeel van het 
empirische onderzoek. Beide collega’s kregen enkele pagina’s tekstfragmenten (samen 
kregen zij ruim 1/3 van het totale beschikbare materiaal), een overzicht van 
bovenstaande codes met toelichting en een voorbeeld van hoe te coderen. Hen werd 
verzocht om alle tekstfragmenten minimaal één code toe te kennen.  
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De coderingen van deze collega’s kwamen voor 68% overeen met mijn eigen 
codering. Uit de kanttekeningen die één collega bij de omschrijving van de codes 
plaatste en uit gesprekken die met de andere collega gevoerd zijn over de moreel 
beraad verslagen bleek dat hun interpretaties van de tekstfragmenten soms afwijken 
van de mijne omdat zij een ander beeld hebben van de inhoud van de casus waarover 
het tekstfragment gaat. Dit kan verklaard worden door het feit dat ik zelf als 
onderzoeker de organisaties kende waar het moreel beraad plaatsvond en bij sommige 
van deze bijeenkomsten zelfs zelf aanwezig was, waardoor ik opmerkingen in de 
tekstfragmenten kon duiden vanuit een concrete casus terwijl het voor de collega’s 
losse zinnen waren waar zij zelf een context bij verzonnen. Op basis van dit inzicht 
bestaat het vermoeden dat het percentage overeenkomende coderingen nog groter is 
dan 68%. Hieruit mag afgeleid worden dat de coderingen in de tekstfragmenten onder 
het kopje Nakaarten een betrouwbaar beeld geven van de opvattingen van de 
deelnemers aan het moreel beraad over wat het moreel beraad voor hen heeft 
betekend. 

Al het materiaal is hierna nog één keer doorgenomen. Daarbij zijn de opmerkingen 
van collega’s ten aanzien van de codes meegenomen en de fragmenten waarin de door 
de collega’s gegeven codes afwijken van mijn eigen coderingen nog eens bekeken. Op 
basis daarvan zijn nog enkele wijzigingen doorgevoerd. Enkele codes (in totaal vijf) 
werden vervangen door een andere reeds bestaande code, waar de toelichting (of de 
interpretatie) van de collega aannemelijk was. Er zijn geen nieuwe codes toegevoegd. 
De vraagtekens bleken ook voor de collega’s een vraagteken te zijn. Het waren 
opmerkingen die niet te plaatsen waren in het licht van een terugblik op het gevoerde 
moreel beraad. Soms was het een puur praktische opmerking “er moet nog 
verslaglegging van dit moreel beraad plaatsvinden”, een andere keer werd er de hoop 
uitgesproken dat er beweging in een casus zou komen en een keer was de betekenis 
van de opmerking niet duidelijk. Alle vijf fragmenten waar een vraagteken bij stond 
zijn daarom nog eens bekeken. Drie ervan zijn verwijderd, twee kregen een bestaande 
code (Diepgang en Inzicht). Daarna is de code ? verwijderd. 

De vergelijking van mijn eigen materiaal met de door beide collega’s gecodeerde 
fragmenten leidde tot de volgende inzichten: 

De toelichting bij de codes Inzicht-bewustwording en Breder perspectief is zo ruim dat deze 
codes daardoor bij heel veel opmerkingen passen. De collega’s hebben ze ook bij een 
aantal fragmenten gezet waar ik ze niet had (en gebruiken ze dus vaker dan ik zelf). 
Eén collega deed de suggestie een code Zelfinzicht toe te voegen bij bepaalde 
fragmenten waarin men kan lezen dat professionals iets over zichzelf geleerd hebben. 
Dit heb ik niet gedaan omdat ik van mening ben dat de inhoud overeenkomt met mijn 
omschrijving van de code Inzicht-bewustwording. 

De code Oplossing heb ik alleen maar gebruikt voor fragmenten waaruit blijkt dat 
degenen die het moreel beraad doen een oplossing zien (dus: het gaat dan over dingen 
die zij zelf kunnen doen). Eén collega heeft iets als Oplossing gecodeerd waarbij een 
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andere partij (hier: de gemeente) iets moet doen; dit wijkt af van mijn interpretatie c.q. 
van mijn bedoeling met deze code. 

Soms hebben collega’s meerdere codes bij een fragment gezet waar ik er maar één 
had. Een enkele keer leverde dit een ander perspectief op, bijvoorbeeld als er naast 
Breder perspectief ook Oplossing stond. In een paar gevallen heb ik daarom uiteindelijk een 
code toegevoegd bij een zin waar eerst nog geen code stond. 

De code Emoties is door de collega’s vaker gebruikt dan door mijzelf. De collega’s 
hebben deze code ook gebruikt bij fragmenten waar woorden staan die verwijzen naar 
emoties of gevoel, ik zelf deed dit vooral bij fragmenten waar ik een emotie 
vermoedde in de inhoud; dit is een interpretatieverschil dat verklaard zou kunnen 
worden op basis van het feit dat ik bijna alle casussen kan plaatsen en zij niet. 

Waar een collega soms Co-creatie gebruikte als code, had ik Herkenning staan. Dit 
verschil kan te maken hebben met het feit dat het concept co-creatie voor mij (door 
de literatuurstudie die ik ernaar verricht heb) een andere invulling heeft dan voor de 
collega die zich baseert op mijn eenregelige omschrijving. 

Ik had Verantwoording alleen als code gebruikt als het woord letterlijk genoemd werd en 
het ging over verantwoordelijkheid/verantwoording van de zorgverleners (c.q. 
degenen die het moreel beraad voeren). Eén collega gebruikt de code ook waar het 
gaat over verantwoordelijkheid van cliënten en de andere collega stelde voor om 
eventueel een code m.b.t. argumenten in de verantwoording toe te voegen. Deze 
suggestie heb ik niet opgevolgd omdat het slechts om één fragment ging. 

De code Bevragen van normen was voor meerdere interpretaties vatbaar. Dit blijkt uit het 
feit dat de collega’s deze (ook door mij niet vaak gebruikte) code nooit op eenzelfde 
fragment hebben toegepast als ikzelf.  

Hetzelfde geldt voor de code Herkenning. Bij passages waar ik deze code neergezet 
had, zette de ene collega verschillende andere codes (Ontlasting, Inzicht, Bevragen van 
normen, Co-creatie) of geen code; bij passages waar deze collega Herkenning als code 
gebruikte had ik zelf onder andere Diepgang, Evaluatie moreel beraad, Co-creatie, Breder 
perspectief, Zinvol-waardevol staan, of geen code. In vergelijking met de andere collega 
bleek dat zij nergens het woord Herkenning als code gebruikt had; waar ik Herkenning 
had staan in de fragmenten die zij ook codeerde had zij Ontlasting of Oplossing gezet. 
Uit deze diversiteit kan opgemaakt worden dat dit geen heldere code is.  

Waar ik gecodeerd had met Zinvol-waardevol zagen collega’s een Oplossing of Bevestiging. 
Omdat dit een iets concretere (en dus betere) interpretatie is, heb ik deze op twee 
plaatsen overgenomen. 
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Evalueren 
De werkwijze bij de analyse van de passages onder het kopje Evalueren is vergelijkbaar 
met de procedure die ik volgde bij het onderdeel Nakaarten: een eerste fase waarin de 
geprinte verslagen werden gelezen en vaak voorkomende woorden werden 
gemarkeerd. In een tweede fase is ook dit materiaal ingevoerd in MaxQDA en van 
codes voorzien. Veel opmerkingen bij Evalueren gaan over het voorzitten of notuleren. 
Dit is vermoedelijk geen toeval want deze twee aspecten werden in het format 
expliciet genoemd als aandachtspunten. Bij lezing en herlezing van het materiaal 
kwamen daarnaast andere aspecten aan het licht waarvoor codes werden gemaakt. Ten 
behoeve van de analyse van dit onderdeel werd uiteindelijk gewerkt met de volgende 
codes, die gaandeweg geclusterd zijn op basis van inhoudelijke verwantschap.  

Met betrekking tot de methode: 

 Deze methode: opmerkingen waarin expliciet gerefereerd wordt aan de methode 
(bijvoorbeeld dat stappen niet helder zijn, of juist dat het goed werkbaar is).  

 Relatie met andere methoden: opmerkingen waarin een vergelijking gemaakt wordt 
met andere methoden voor intervisie en reflectie op het werk. Deze code is 
ook gebruikt wanneer er staat dat elementen uit deze methode geïntegreerd 
zouden kunnen worden in een andere methode. 

Met betrekking tot de inhoud: 

 Dilemma?: opmerkingen waarin benoemd wordt dat het moeilijk is om het 
dilemma, de waarden en normen c.q. de morele dimensie goed te benoemen 
en/of wat daarbij kan helpen. 

 Opbrengst: opmerkingen over wat het moreel beraad heeft opgeleverd; in 
zekere zin te vergelijken met wat er bij het onderdeel Nakaarten zou kunnen 
staan.  

 Oplossingsgerichtheid: opmerkingen waarin gerefereerd wordt aan de neiging van 
veel professionals om in dit soort besprekingen (te) snel naar een oplossing 
toe te willen. 

 Verplaatsing: opmerkingen waarin gerefereerd wordt aan het verplaatsen in 
bijvoorbeeld de cliënt of de inbrenger; over hoe lastig dit kan zijn, maar ook 
over de waarde ervan. 

Met betrekking tot het proces en de begeleiding daarvan: 

 Meedoen: opmerkingen waarin het gaat over betrokkenheid op en 
samenwerking met elkaar tijdens het moreel beraad. 

 Notuleren: opmerkingen t.a.v. de rol en de taken van de notulist.  

 Rolverdeling: opmerkingen over de taakverdeling, met name met betrekking tot 
de taak van voorzitter en notulist, dat deze niet door elkaar moeten lopen 
(c.q. dat één iemand niet allebei tegelijk moet willen doen). Ook opmerkingen 
waarin gerefereerd wordt aan de taken die bij die rol horen (bijvoorbeeld: 
voorzitter moet de tijd bewaken, in de gaten hebben of een vraag voldoende 
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beantwoord is en of alle relevante informatie verkregen is; notulist moet 
samenvatten wat er verteld wordt). 

 Structuur bewaken: opmerkingen waarin gerefereerd wordt aan het belang van 
de structuur van het stappenplan, dat het nodig is om bij de vragen te blijven. 
Ook opmerkingen waarin benoemd wordt wat het nadeel is als je de structuur 
niet goed volgt. Of waarin expliciet gesteld wordt dat het stappenplan niet 
altijd heilig is. 

 Voorzitten: opmerkingen ten aanzien van de rol en de taken van de voorzitter. 

Met betrekking tot de randvoorwaarden: 

 Aantal deelnemers: opmerkingen waarin het gaat over het (ideale) aantal 
deelnemers bij een moreel beraad. 

 Hoeveel tijd is nodig: opmerkingen waarin gerefereerd wordt aan de tijd die 
(minimaal) nodig is om een goed moreel beraad te kunnen houden. Deze 
code is nauw verwant met 

 Te lang(zaam): opmerkingen waarin het gaat over dat het hele gesprek – of 
bepaalde stappen – te lang duurt/duren. Of dat ze vinden dat het te langzaam 
gaat. In vergelijking met de neutraler klinkende opmerkingen onder de code 
Hoeveel tijd is nodig spreekt uit de opmerkingen die hier gemaakt worden een 
negatieve tijdsbeleving. 

 Voorbereiding: opmerkingen waarin expliciet benoemd wordt wat er voorbereid 
zou moeten worden om een goede bespreking te krijgen. 

 Ruimte voor onderzoek: opmerkingen waarin gerefereerd wordt aan de tijd en de 
ruimte die er is (of die er juist zou moeten zijn) om een probleem te 
onderzoeken, zonder veroordelend te zijn of uit te gaan van vooroordelen. 

Nadat deze codes waren geformuleerd is al het materiaal nog een keer doorgenomen, 
waarbij zoveel mogelijk elke opmerking minimaal één code kreeg. Daarbij is 1x bij een 
opmerking de code Co-creatie geplaatst, die ook bij het onderdeel Nakaarten gebruikt 
werd. Enkele opmerkingen konden niet worden geplaatst onder een specifieke code 
(bijvoorbeeld: “In feite zijn er geen verbeterpunten”, “Het was een goede casus” en 
“Gesprek verliep prettig”). 

Evenals bij de onderdelen Nakaarten en Mogelijkheden heeft een check plaatsgevonden 
van het gecodeerde materiaal. Ook nu werden twee collega’s benaderd met de vraag of 
zij enkele tekstfragmenten zouden willen coderen. Beide collega’s waren (naast de 
onderzoeker) vanaf het begin betrokken bij het Moresprudentieproject; ze fungeerden 
allebei ook als trainer in de workshops moreel beraad (die bij aanvang van de 
participatie aan het project in organisaties gegeven werden). Het was een bewuste 
keuze om juist hen te benaderen, aangezien dit trio gedurende de looptijd van het 
project regelmatig met elkaar van gedachten wisselde over zowel de opzet van de 
methode en de workshops als over de randvoorwaarden om beide goed te kunnen 
gebruiken. Eén van deze twee collega’s liet weten geen tijd te hebben voor 
medewerking. Omdat het bij dit onderdeel ging om aanzienlijk minder tekst (niet in 
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alle verslagen ingevuld en kortere fragmenten) is voor de check volstaan met het 
gecodeerde werk van de ene collega die wel tijd had. 

Uit de letterlijke vergelijking van de gegeven codes bleek dat er een overlap was van 
70%. Bij een nadere inhoudelijke beschouwing waarbij ook gekeken werd naar 
opmerkingen die de collega in de kantlijn plaatste, mogelijke interpretaties van de in de 
codes gebruikte termen en de verwantschap tussen sommige codes (zoals zichtbaar 
wordt in de thematische clustering) kan zelfs geconcludeerd worden dat er sprake is 
van een overeenkomst van 86%. Waar de collega bijvoorbeeld gecodeerd had met 
Voorzitten koos ik voor Structuur bewaken, waar ik Deze methode had koos de collega voor 
Relatie met andere methoden. De collega plaatste de code Deze methode bij opmerkingen 
over de inhoud van verschillende onderdelen van de methode terwijl ik die code 
uitsluitend gebruikt had voor procesmatige en procedurele opmerkingen ten aanzien 
van de methode. Ook bleek dat opmerkingen ten aanzien van rolverdeling, voorzitten 
en notuleren door elkaar lopen; hetzelfde geldt voor Te lang(zaam) en Hoeveel tijd is 
nodig. Na deze vergelijking werd nog op één plaats een code veranderd. Verder werd 
twee keer de code Dilemma? toegevoegd, 1x Structuur bewaken en 1x Opbrengst.  
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Bijlage 5 Beschrijving onderzoek praktijkopdracht moreel 
beraad MANP 
 

Achtergrond van het onderzoek 
In het schooljaar 2013-2014 deed ik samen met twee collega’s van de Master opleiding 
Advanced Nursing Practice van de Hogeschool Utrecht een onderzoek naar het 
leereffect van (specifieke onderdelen van) de leerlijn praktijkleren voor de 
ontwikkeling van competenties van verpleegkundig specialisten in opleiding. De 
MANP-opleiding is een 2 jaar durende duale opleiding waar verpleegkundigen met 
een HBO-V diploma en minimaal 2 jaar werkervaring in het werkveld van het 
gekozen specialisme worden opgeleid voor de functie van Verpleegkundig Specialist in 
één van de vijf deelspecialismen (Preventieve zorg bij somatische aandoeningen, Acute 
zorg bij somatische aandoeningen, Intensieve zorg bij somatische aandoeningen, 
Chronische zorg bij somatische aandoeningen of Geestelijke Gezondheidszorg).  

Doel van het onderzoek was om evidence based onderbouwing te vinden voor het nut 
(c.q. de waarde) van het het binnen deze opleiding ontwikkelde curriculum voor 
praktijkleren in het algemeen en van de praktijkopdracht moreel beraad in het 
bijzonder. Dit onderzoek resulteerde in een artikel (van Straalen, Georges, & Kanne, 
in reviewproces) en in bijstelling van de praktijkopdracht. 

De onderzoeksvraag ging over de bruikbaarheid – “utility” (Vleuten, Schuwirth, 
Scheele, Driessen, & Hodges, 2010) – van de praktijkopdracht moreel beraad. Deze 
opdracht houdt in, dat de student op de eigen afdeling c.q. in het eigen team een 
moreel beraad met collega’s organiseert en voorzit. Ter voorbereiding van de opdracht 
hebben de studenten op school vier lessen ‘moreel redeneren’ gehad en twee 
workshops waarin een methode voor moreel beraad is geoefend (dilemmamethoden 
en socratische gespreksvoering). Studenten moesten deze opdracht gedurende de 
opleiding twee maal uitvoeren. De praktijkopdracht wordt beoordeeld door een 
deskundige (vaak een geestelijk verzorger, of iemand anders die enige ervaring heeft 
met het voeren c.q. begeleiden van gesprekken over ethische kwesties) uit de eigen 
organisatie, die na afloop een feedbackformulier invult en de student mondeling 
feedback geeft.  

In het kader van dit praktijkgerichte onderzoek vonden drie focusinterviews plaats. 
Deze verliepen volgens een vragenroute, bedoeld om data te verzamelen over de  vijf 
elementen uit de utility index van van der Vleuten (van der Vleuten & Schuwirth, 
2005): validity, reliability, educational impact, acceptability and cost-effectiveness. Er 
waren twee focusinterviews met studenten: een groep studenten werkzaam in de GGZ 
en een groep studenten uit de AGZ (onder andere werkzaam in een (academisch) 
ziekenhuis, de ouderenzorg, of de zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking). Daarnaast was er ook een focusinterview met een groep bestaande uit 
mentoren c.q. praktijkbegeleiders die de uitvoering van de praktijkopdracht in hun 
organisaties beoordeelden. Elk focusinterview is digitaal opgenomen en verbatim 
getranscribeerd door één van de drie onderzoekers en daarna gecontroleerd en 
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samengevat door een andere onderzoeker. De samenvattingen zijn voorgelegd aan de 
respondenten, die deze vervolgens goedkeurden en schriftelijk toestemming gaven om 
het materiaal te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. De geluidsopnames zijn gewist 
na afronding van de schriftelijke uitwerking. 

Conclusies  

Met betrekking tot de validiteit van de opdracht 
Het is niet duidelijk of en hoe moreel beraad bijdraagt aan vergroting van het morele 
bewustzijn van verpleegkundig specialisten (VS), hoewel de opdracht wel bijdraagt aan 
andere relevante leerdoelen (met betrekking tot generieke VS competenties zoals het 
leren leiden van gesprekken over complexe onderwerpen volgens een gestructureerde 
gespreksmethodiek en positionering van de verpleegkundig specialist binnen het 
team). Het voorzitten van moreel beraad en het boven tafel krijgen van specifieke 
morele kwesties in de eigen werksetting zijn twee verschillende dingen; in de opdracht 
lopen die door elkaar. 

Met betrekking tot de betrouwbaarheid van de opdracht 
Het is niet duidelijk of de opdracht bijdraagt aan stabiliteit van het leereffect. De 
opdracht kan niet vaak genoeg worden uitgevoerd om de betrouwbaarheid te toetsen; 
maar het vaker laten doen is geen optie. Het feit dat beoordelaars in de praktijk totaal 
verschillende achtergronden hebben draagt niet bij aan de betrouwbaarheid van de 
beoordeling. 

Met betrekking tot de educatieve impact van de opdracht 
De leereffecten liggen vooral op het gebied van het voorzitten van een bespreking 
over complexe vragen en het leveren van een bijdrage aan verbetering van de 
teamsamenwerking, niet zozeer op het gebied van (meer) morele sensitiviteit in de 
individuele klinische besluitvorming, hoewel dit wel een lange termijn bijeffect zou 
kunnen zijn. Wel wordt opgemerkt dat moreel beraad bijdraagt aan 
deskundigheidsbevordering en ontwikkeling van professionaliteit. Of de morele 
dimensie van de besproken casuïstiek specifiek wordt benoemd en wat dat dan 
oplevert wordt niet duidelijk. De studenten hebben te weinig scholing/training gehad 
om het moreel beraad op een deskundige manier te begeleiden (vgl. criteria die elders 
in Nederland worden gehanteerd voor gespreksleiders moreel beraad). Het 
leerklimaat, organisatorische randvoorwaarden en de rol van de praktijkbeoordelaar 
zijn kritische succesfactoren voor de educatieve impact. 

Met betrekking tot de aanvaardbaarheid van de opdracht 
De opdracht wordt goed gewaardeerd door studenten en door hun collega’s in de 
praktijk maar minder door praktijkbeoordelaars. De opdracht kan niet in alle 
organisaties/organisatiecontexten op de bedoelde manier worden uitgevoerd (onder 
andere vanwege werkdruk, gebrek aan veiligheid of gebrek aan draagvlak). 

Met betrekking tot de kosteneffectiviteit van de opdracht 
De tijd die nodig is voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de opdracht is 
acceptabel. 
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Discussiepunten  
Het lijkt erop dat studenten zelf deze opdracht meer waarderen vanwege de 
mogelijkheid die deze hen biedt om leiderschap te tonen binnen een team dan 
vanwege de bijdrage aan uitbreiding van hun klinische besluitvormingsvaardigheid. 

Uit ervaringen van studenten en praktijkbegeleiders komt naar voren dat het 
voorzitten en begeleiden van een moreel beraad om specifieke vaardigheden vraagt, 
waarover niet iedereen beschikt en waarvoor meer scholing/training nodig is. 

Zowel studenten als praktijkbegeleiders vragen zich af of een moreel beraad niet beter 
begeleid kan worden door een externe voorzitter (al dan niet afkomstig uit de eigen 
organisatie). 

Uit de focusinterviews komt niet naar voren of (c.q. dat) de opdracht heeft 
bijgedragen aan vergroting van morele sensitiviteit; uit de beoordelingsformulieren die 
na afloop worden ingevuld blijkt echter wel dat (en hoe) men in het moreel beraad 
gesproken heeft over specifieke morele kwesties. 

Als er in een organisatie al een bestaande structuur voor moreel beraad is 
(bijvoorbeeld in de vorm van een methodiek en/of specifieke overlegvormen) is het 
leereffect voor studenten groter dan in organisaties waar moreel beraad nieuw is. 

Aan de focusinterviews heeft slechts een klein aantal respondenten deelgenomen, 
daarom is het niet duidelijk of de opvattingen de mening van alle studenten en 
praktijkbegeleiders weergeven.  

Voor gebruik in de vergelijking met resultaten uit de analyse van het materiaal uit het 
Moresprudentieproject in hoofdstuk 8 heb ik de passages uit de volledige transcripties 
van de focusinterviews geselecteerd waarin opmerkingen worden gemaakt over de 
effecten van het (begeleiden en bijwonen) van moreel beraad. De getallen in de 
verwijzingen in de tekst van hoofdstuk 8 duiden op de respondent c.q. de passage in 
de desbetreffende verbatim uitwerking. 
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