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'Je bent een ondeelbare eenheid van materie en bewustzijn. Verzaak je bewustzijn en je 

wordt een bruut. Verzaak je lichaam en je wordt een bedrieger. Verzaak de materiële 

wereld en je levert deze uit aan het kwaad.' 

 

Ayn Rand 
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Voorwoord 
 

Toen ik begon aan de Universiteit voor Humanistiek was ik verheugd me bezig te gaan houden met 

betekenisgeving. Hoe komt die tot stand bezien vanuit allerlei verschillende perspectieven? Onvermijdelijk 

zou het ook gaan om wat ik van betekenis vind. Hierover nadenken en mijn denken scherpen door me te 

verdiepen in literatuur, was voor mij een uitdaging. Een intellectuele uitdaging die veel van mijn hoofd 

vergde. Ik had misschien juist daarom de neiging om me bezig te houden met lichamelijkheid. Ik wilde wel 

dat ik dan over de concrete lichamelijke realiteit zou lezen en nadenken.  

Die lichamelijkheid diende zich steeds aan als een belangrijke bron van betekenisgeving en inzicht. 

Studeren is dan wel een intellectuele uitdaging, maar dat intellect zit niet alleen in mijn hoofd. Een inzicht is 

pas echt een inzicht als het in mijn lichaam op zijn plek valt. Denk bijvoorbeeld aan de ontspanning wanneer 

je eindelijk iets begrepen hebt. Ik weet nog steeds niet wat er eerst is; de ontspanning of het begrip. Maar 

ook mijn onvermogen om sommige dingen gemakkelijk te doen, is een enorm lichamelijke ervaring. Als mijn 

dyslexie zich in volle glorie aandient, dan voel ik de neurotransmitters letterlijk mis communiceren. Dat 

gebeurt links in mijn voorhoofd!   

 Het is naar mijn idee juist voor een studie als humanistiek van groot belang om zich op alle aspecten 

van mens zijn te richten. Mijn ervaring is dat de eerste relatie die we met de wereld hebben een lichamelijke 

is. Alles valt of staat met hoe die relatie gelegd wordt. En andersom heeft die relatie grote invloed op het 

lichaam. Dit betekent niet dat al het lichamelijke voor mij ook goed is. Lichamelijkheid is een gegeven. De 

redenering ‘ik voel het zo, dus het is zo’ vind ik puur gevoelsterreur. Ik heb totaal niet de wens om in 

vaagheid te verzanden. Ook wil ik zo transparant mogelijk zijn over hoe ik tot een inzicht of idee kom, dit 

moet ik met een ander kunnen delen. Vooral in een professionele setting. De vraag die bij mij ontstond was: 

hoe kan ik lichamelijke intuïties en signalen tot hun volle potentie benutten? Zonder in gevoelsterreur, 

vaagheid of een puur subjectieve ervaring te verzanden.  

 Ik vind het fijn als theorie handen en voeten  krijgt en dat krijgt het pas echt in de professionele 

praktijk. Daar blijkt pas of bijvoorbeeld Maurice Merleau-Ponty echt iets zinnigs te melden heeft. Die drang 

om het abstracte denken naar de concrete praktijk te brengen gecombineerd met de lichamelijke relatie die 

ik tot de wereld heb, hebben tot deze scriptie geleid.  

Deze scriptie was er zeker niet gekomen zonder de hulp van een aantal mensen. Mijn begeleider 

Alexander Maas en meelezer Harry Kunneman hebben mij op een zeer ontspannen en ruimtelijke manier 

geholpen. Dat is een manier die mij zeer ligt en daar dank ik hun voor. Ook al de respondenten die met mij in 

gesprek zijn gegaan wil ik bedanken voor hun tijd en openheid. Ik wil mijn vader Ad Rek en geliefde vrienden 

Jasper Janus en Sanne Rotmeijer ook bedanken. Mijn vader voor zijn nakijk werk. Sanne voor haar scherpe 

geest en tomeloze interesse in mij en mijn onderwerp. Jasper voor het bieden van de ruimte voor het 

schrijven van deze scriptie. Zonder ons kantoortje was ik voor eeuwig afgeleid geweest en had ik het nooit 

afgekregen. 

 

Reine Rek 

2 augustus 2010, 

Tilburg 
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Hoofdstuk Een 

Het skelet 
 

 

 

Inleiding 

 

Ons lichaam is het begin en eindpunt voor alles wat wij in dit leven kunnen doen en meemaken. Men begrijpt 

en ervaart de wereld vanuit die lichamelijkheid. Het is de meest fundamentele manier van ‘in-de-wereld-

zijn’1. In onze ervaring lijken onze redelijke vermogens soms los te staan van die lichamelijkheid. Wanneer 

hersenen beschadigd raken, wordt echter maar al te duidelijk dat onze redelijke vermogens voortkomen uit 

lichamelijke functies. Dit is een gegeven waar we niet omheen kunnen. Juist omdat onze lichamelijkheid een 

gegeven is hoeft het niet als goed of slecht gewaardeerd te worden. Dat neemt niet weg dat die 

lichamelijkheid consequenties heeft.  

In deze scriptie verbind ik lichamelijkheid aan professionaliteit. Professionaliteit draait, naar mijn 

idee, om de verbinding tussen kennis en handeling. De professional brengt theoretische kennis in de 

concrete praktijk. De professional handelt, en dat is een lichamelijke aangelegenheid. Juist daarom is 

lichamelijkheid een relevant thema voor professionalisering, dunkt mij. De lichamen van de professionals en 

de personen waarmee zij te maken hebben, maken de situatie concreet. Hoe kan men er voor zorgen dat 

lichamelijkheid in die concrete situatie in zijn volle potentie benut wordt? En hoe kan men zorgen dat de 

moeilijkheden van lichamelijkheid voor professioneel handelen beperkt worden?  

Erkennen dat we lichamelijke wezens zijn –  en wellicht niets meer dan dat – , lijkt mij bij uitstek een 

humanistiek standpunt. Het humanisme vormt het levensbeschouwelijke fundament voor de wetenschap 

humanistiek. Geen bovennatuurlijke openbaringen vormen het hart van deze levensbeschouwing, maar de 

redelijke vermogens van de mens. De vraag is wat de status is van onze redelijke vermogens wanneer men 

die lichamelijkheid erkent. Onze lichamelijkheid dient zich in onze ervaringswereld onder andere aan ons 

aan in de vorm van gevoelens. Uit steeds meer onderzoek, van bijvoorbeeld Antonio Damasio (2001), blijkt 

dat gevoel een enorme rol speelt in ons bewustzijn en daarmee mede onze redelijke vermogens bepalen. 

Het is niet de vraag of men naar het eigen lichaam en gevoel moet luisteren, men heeft niet de keuze om het 

niet te doen.  

Ik probeer in deze scriptie te verkennen welke rol lichamelijkheid in professionaliteit speelt. Dat wil ik 

doen door middel van empirisch kwalitatief onderzoek. Ik heb vijftien professionals gesproken over dit 

onderwerp. In deze scriptie treft u de uitwerking en analyse van die gesprekken. Ik heb gebruik gemaakt van 

de gefundeerde theoriebenadering2. Ook vindt men in deze scriptie een literaire achtergrond waar ik de 

                                                 
1 De filosoof Martin Heidegger introduceerde de omschrijving in-de-wereld-zijn in zijn hoofdwerk Sein und Zeit (1927). Hij wilde daarmee 

de manier waarop men existeert omschrijven. In hoofdstuk drie ga ik dieper in op Heidegger. 

2 In het Engels ook wel aangeduid als grounded theory (zie: Bryant, A., & Charmac, K. (2008), Grounded Theory in Historical 

Perspective: An Epistemological Account, in: Bryant, A., & Charmac, K. (Eds.). The Sage Handbook of Grounded Theory, p. 31-57. 

Thousand Oaks: Sage.) 
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analyse van de gesprekken aan verbind. In dit hoofdstuk zal ik nu de probleemstelling verder uitwerken.  

 

1.1 Vraagstelling en deelvragen 

 

Deze overwegingen leiden mij tot een volgende centrale vraagstelling voor dit werkstuk: 

 

Vraagstelling 

In deze scriptie zal ik me gaan verdiepen in de volgende vraagstelling: 

 

Hoe kan men omgaan met de consequenties van lichamelijkheid in professioneel handelen? 

 

Deelvragen 

De volgende deelvragen gebruik ik bij het beantwoorden van deze vraagstelling: 

 

1. Hoe kan men professionaliteit opvatten?  

2. Hoe kan men lichamelijkheid opvatten? 

3. Wat zijn de consequenties van lichamelijkheid voor professioneel handelen? 

4. Welke handvatten kan men aanreiken om lichamelijkheid een positieve rol te laten spelen in 

professioneel handelen en de moeilijke aspecten te beperken?  

 

1.2 Doelstelling 

 

De doelstelling van mijn onderzoek is een verkenning te geven van de rol die lichamelijkheid speelt in 

professionaliteit. In het onderzoeksprogramma van de UvH is normatieve professionalisering een thema. 

Wat betreft de theorie waar ik gebruik van maak in dit onderzoek zal ik aansluiting zoeken bij dit thema. Het 

onderzoek zal praktijkgericht zijn en mijn hoop is dat ik uiteindelijk een aantal adviezen zal kunnen 

formuleren omtrent de rol van lichamelijkheid in professionaliteit. Zoals zal blijken richt ik me niet op een 

specifieke beroepsgroep. Er zijn wel verschillende kenmerken van professionaliteit te onderscheiden waar 

niet iedere beroepsgroep onder zal vallen. Ik zal echter wel keuzes maken met betrekking tot de 

respondenten die ik wil spreken. Dat maakt de dit onderzoek wellicht relevanter voor de beroepsgroepen 

waar zij uit komen.  

 De respondenten voor dit onderzoek zijn allemaal werkzaam in werkvelden die passen bij de 

afstudeervarianten van de master humanistiek. Door voor deze groep respondenten te kiezen wil ik een 

duidelijker beeld scheppen van die werkvelden. Met name voor de afstudeervariant Kritische organisatie en 

interventie studies (Kois) geldt dat het werkveld dat hierbij hoort nog vrij nieuw is. De gesprekken met de 

professionals die u in deze scriptie leest kunnen helpen een concreter beeld te scheppen van het werkveld 

dat bij de afstudeervariant Kois hoort.  
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1.3 Begripsbepaling 

 

Professionaliteit 

Professionaliteit is datgene wat een beroep of beroepsbeoefenaar typeert. (Van Dale, 2010) Het staat 

tegenover het amateuristisch of onbetaald uitvoeren van werkzaamheden of een vak. Men voert als 

professional op een kundige manier een taak uit waar men voor bent opgeleid. Men kan verschillende 

kenmerken van professionaliteit onderscheiden en er zijn veel verschillende visies op professionaliteit 

mogelijk. Ik wil hier de contouren van professionaliteit aangeven. De verdere inkleuring geef ik in hoofdstuk 

drie aan de hand van onder andere de inzichten van Harry Kunneman (2006) en Alexander Maas (2004). 

 Een professional beschikt over specialistische kennis. Er zijn standaarden voor die kennis, de wijze 

waarop die wordt toegepast en de competentie van de professional. Die standaarden krijgen vorm in een 

opleiding en een beroepscode. Hiermee gaat ook een eigen jargon gepaard. Een professional ontwikkelt 

vaardigheden waarmee hij of zij die kennis in de praktijk kan brengen. Een professional zit in een 

beroepsvereniging en heeft wettelijke bescherming en maatschappelijk erkenning daardoor. (Van Houten, 

2008, p. 24-25) 

 Verschillende beroepsgroepen zijn bezig zichzelf te professionaliseren. Zoals onder andere interim 

managers. (Maas, 2004) Door een dergelijke zoektocht naar professionalisering wordt eens te meer duidelijk 

dat wat professioneel is, sterk afhangt van de inhoud van het vak. Dus hoewel iedere professional 

bijvoorbeeld specialistische kennis heeft zal de inhoud van die kennis per vakgebied verschillen.  

 Door de jaren heen is professionaliteit als begrip verder ontwikkeld. Een relevante ontwikkeling om 

hier te noemen is 'normatieve professionalisring'. Deze term wordt met name aan de Universiteit voor 

Humanistiek (UvH) gebezigd. Met deze term wil men aanduiden dat een professional in een waardegeladen 

context handelt. Normatieve professionalisering is erop gericht dat de professional zich bewust wordt van het 

krachtenveld van belangen waarin men handelt, en dat men gaat reflecteren op de rechtvaardiging voor het 

professionele handelen. (Onderzoeksprogramma UvH, 2005-2010) 

 

Lichamelijkheid  

Het lichamelijke is datgene wat tot het lichaam behoort of daar betrekking op heeft, volgens de Van Dale 

(2010). Die definitie helpt niet direct verder om te bepalen waar men het precies over heeft als men het over 

lichamelijkheid geeft. Hoe concreet het lichaam ook is, het is niet direct evident wat er onder lichamelijkheid 

kan worden verstaan. Het belangrijkste wat betreft de begripsbepaling bij dit startpunt van de scriptie is dat ik 

in het empirische deel van mijn onderzoek geen enkele invulling van lichamelijkheid heb willen uitsluiten. Het 

stond de respondenten steeds vrij om zelf te bepalen wat zij onder lichamelijkheid verstaan. Ik ben echter 

niet totaal blanco de gesprekken in gegaan. Men ervaart het eigen lichaam en men ervaart de wereld vanuit 

dat eigen lichaam. Er is als het ware een beweging van binnen naar buiten. Vanuit dit ervaringsperspectief is 

lichamelijkheid een subjectieve ervaring van de werkelijkheid. Daarnaast kan men het eigen lichaam en het 

lichaam van anderen observeren. Het lichaam kan worden bezien van buitenaf, een beweging die van buiten 

naar binnen gaat. Dit is een objectiverend perspectief dat men sowieso altijd op anderen heeft, maar men 

kan dit perspectief ook op het eigen lichaam toepassen. Deze twee perspectieven zijn niet strikt te scheiden, 

maar zijn als het ware twee richtingen in een cyclische beweging.  
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In hoofdstuk drie werk ik deze verschillende perspectieven uit aan de hand van de fenomenologie 

van onder andere Maurice Merleau-Ponty (1945). Ik vul deze filosofische stroming aan met de 

psychologische insteek op fenomenologie van Les Todres (2007). Met deze denkers werk ik voornamelijk 

het naar het ervaringsperspectief uit. Het objectiverende perspectief werk ik uit aan de hand van de 

neurologische inzichten van Antonio Damasio (2001).  

 

1.4 Verbinding met humanistiek 

 

De rol van lichamelijkheid in professionaliteit is als thema goed te verbinden met humanistiek. Humanisme is 

een levensbeschouwing die ‘probeert leven en wereld te begrijpen uitsluitend met menselijke vermogens.' 

(Beginselverklaring van het Humanistisch Verbond, 1973) Zonder een bovennatuurlijke entiteit die een 

spiritueel leven garandeert gaat het om de menselijke vermogens die direct verbonden zijn aan onze 

lichamelijke vermogens.  

Er zit ook een uitdagende kant aan dit thema voor humanisme. Er wordt binnen het humanisme vaak 

een grote nadruk gelegd op de redelijke vermogens van de mens: zo spreekt De verklaring van Amsterdam 

(2002) over 'het humanisme berust op de rede.' Sinds de verlichting, met name sinds René Descartes (1596 

– 1650), is de scheiding tussen lichaam en geest een veel terugkerend thema. De redelijkheid bevindt zich in 

die scheiding aan de kant van de geest. Het lichaam vormt voornamelijk een bedreiging voor die 

redelijkheid. De scheiding tussen lichaam en geest is inmiddels zowel vanuit een filosofisch als vanuit een 

neurologisch perspectief niet meer houdbaar. Dat wordt binnen het humanisme ook niet ontkend. 

Desondanks heeft die lichamelijkheid nog geen duidelijke plek gekregen binnen de humanistische traditie. In 

die zin vormt lichamelijkheid nog steeds een uitdaging voor het humanisme als levensbeschouwing. Dit 

geldt, naar mijn idee, voor al de verschillende gebieden waar humanisme betrekking op heeft zoals 

zingeving, humanisering, wereldbeeld en mensbeeld.  

Dit thema is niet alleen interessant voor het humanisme, maar ook voor de humanistiek als 

wetenschap. Humanistiek is niet alleen gericht op theorievorming maar ook op het in de praktijk brengen van 

theorie. Dit komt onder andere tot uitdrukking in het onderzoeksproject normatieve professionalisering aan 

de UvH. De rol die lichamelijkheid in professionaliteit speelt heeft ook betrekking op normatieve 

professionalisering. Ik zal op theoretisch vlak verbindingen leggen naar normatieve professionalisering en op 

die manier ook een bijdrage aan de ontwikkeling van dit humanistieke begrip leveren.  

 

1.5 Hoofdstukken overzicht 

 

In hoofdstuk twee geef ik de methodologische verantwoording van mijn onderzoek. In dit hoofdstuk 

verantwoord ik hoe het onderzoek uiteindelijk verlopen is.  In hoofdstuk drie geef ik een schets van de 

relevante theorie waarmee ik het onderzoek ben ingestapt. Ik beantwoord deelvragen één en twee in dit 

hoofdstuk. In hoofdstuk vier worden beschrijvingen gegeven van de conversaties die ik had met 

professionals en de thema's die de boventoon voerden. In hoofdstuk vijf organiseer ik die thema’s uit de 

praktijk op een andere manier. Iedere praktijk kent zo zijn eigen willekeur die altijd getoetst kan worden aan 
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wetenschappelijke literatuur. In dit hoofdstuk onderzoek ik hoe de praktijkthema’s in dit onderzoek 

samengaan of juist verschillen van wat de wetenschappelijke literatuur over lichamelijkheid meldt. Ik ben op 

zoek naar thema clusters die praktijk en literatuur binden. Dit doe ik niet uitputtend, dat is ook onmogelijk. 

Het is mijn bedoeling in dit hoofdstuk de praktijkthema’s te clusteren en op een inspirerende manier aan te 

vullen met literatuur. In dit hoofdstuk beantwoord ik deelvragen drie en vier. In hoofdstuk zes, tot slot, geef ik 

de conclusie en beantwoord ik dus de vraagstelling. Ik koppel in die conclusie ook terug naar de 

humanistiek.   
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Hoofdstuk Twee 

Handen en voeten 
 

 

 

Inleiding 

 

In dit hoofdstuk vindt men de methodologische verantwoording en het verloop van mijn onderzoek. In de 

eerste paragraaf licht ik toe waarom ik heb gekozen voor de gefundeerde theoriebenadering en wat ik in 

hoofdlijnen heb verstaan onder die benadering. In de tweede paragraaf geef ik aan welke kwaliteitscriteria 

voor mijn onderzoek van belang zijn, en hoe ik aan die criteria heb proberen te voldoen. Vervolgens neem ik 

de lezer in de derde paragraaf mee door de verschillende fasen van het onderzoek. Ik beschrijf wat ik heb 

gedaan en welke keuzes ik heb gemaakt. Ik geef ook aan wat ik in de toekomst anders zou doen.   

 

2.1 Verantwoording van de methode  

 

Ik heb er voor gekozen kwalitatief onderzoek te doen. Kwalitatief onderzoek is een geschikte aanpak 

wanneer de betekenis van een begrip in de praktijk niet vast staat en er nog niet veel voorkennis is. (Maso & 

Smaling, 1998, p. 11) Dit is het geval wat betreft de rol van lichamelijkheid in professioneel handelen. Er is 

een breed spectrum aan manier van kwalitatief onderzoek doen. Ik werk vanuit de gefundeerde 

theoriebenadering. Deze methode is in eerste instantie ontwikkeld door Barney G. Glaser en Anselm L. 

Strauss (1967). Hun benadering is een belangrijk alternatief geworden voor de positivistische manier van 

empirisch onderzoek doen die als methode teruggaat op uitgangspunten in de vroege sociologie 

geformuleerd door Comte.3 Inmiddels is de gefundeerde theoriebenadering een gevestigde manier van 

empirische kwalitatief onderzoek doen. Een belangrijk kenmerk van deze benadering is dat het de 

mogelijkheid aan de onderzoeker biedt om dicht bij de data te blijven die hij of zij heeft verzameld. Door 

gebruik te maken van een inductieve manier van onderzoek doen, kan recht worden gedaan aan de 

complexe realiteit waar die data uit voortkomt en aan de rol die de onderzoeker speelt in het verkrijgen van 

die data. (Charmaz, 2006, p. 5) 

 Waar in positivistische onderzoeksbenaderingen het uitgangspunt is dat een onderzoeker zonder 

enige persoonlijke betrokkenheid naar een object kijkt, wordt er in de gefundeerde theoriebenadering vanuit 

gegaan dat dit geen reële opvatting is van de relatie tussen onderzoeker en onderzochte. In ieder geval niet 

wanneer de mens of sociale processen onderzocht worden.   

                                                 

3 Comte (in: Course de Philosophie Positive, 1842) ontwikkelde drie basismanieren om onderzoek te doen met als doel het verkrijgen 

van empirische gegevens. De eerste is het observeren, de tweede is het experiment en het derde is het vergelijken. Empirisch 

wetenschappelijk onderzoek betekende voor hem theorievorming, en doorliep gangbaar drie stadia, dat liep van het theoretische 

stadium tot een derde stadium dat  voor hem het belangrijkst was: het positivistische stadium. In dit stadium stappen mensen af van hun 

vage ideeën en gaan ze kritisch naar de waarheid kijken. Er is één wereld en het is de taak van het onderzoek om via waarnemingen tot 

kennis over die wereld te komen. (Ritzner & Smart, 2001) 
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Glaser en Stauss hebben zelf gesteld dat de gefundeerde theoriebenadering er in ieder onderzoek 

anders uitziet. Er zijn wel basisonderdelen waar gebruik van wordt gemaakt. Die onderdelen zijn:  

 

 Er is wisselwerking tussen dataverzameling en analyse. 

 De analytische codes komen voort uit de data niet uit hypothese die vooraf zijn opgesteld.  

 Er is sprake van een constante vergelijkende methode. In elke fase van de analyse keert dit terug. 

 Theorie ontwikkelt zich gedurende iedere stap van de analyse. 

 Er worden memo’s geschreven om categorieën te vormen, kenmerken te onderscheiden, relaties te leggen en 

leemtes te onderscheiden.  

 Keuzes zijn gericht op theorie ontwikkeling niet op representatie van de populatie. 

 Literatuur onderzoek vindt na de eigen analyse plaats. (Charmaz, 2006, p. 5-6) 

 

De inzet van mijn onderzoek is verkennend van aard. Ik had bij de start van dit onderzoek geen 

specifieke theorie die ik wilde testen. Ik wilde juist nagaan hoe in de praktijk over lichamelijkheid werd 

gedacht en welke theoretische posities daarin meegingen, dan wel verschilden. Daarom is de gefundeerde 

theoriebenadering geschikt voor mijn onderzoek. In een praktijkonderzoek bekijk ik welke rol lichamelijkheid 

speelt voor professionals. Aan de thema’s die uit die praktijk naar voren komen, wil ik de theorie doorzoeken 

en enige theorieën verbinden. Zo kan ik er voor zorgen dat de literatuur die ik bij mijn onderzoek betrek ook 

daadwerkelijk betrekking heeft op die praktijk. De gefundeerde theoriebenadering kan er in ieder onderzoek 

anders uit zien. Ik zal in dit hoofdstuk weergeven welke keuzes ik heb gemaakt en hoe ik gebruik heb 

gemaakt van de gefundeerde theoriebenadering.  

 

2.2 Kwaliteitscriteria  

 

Men kan verschillende kwaliteitscriteria onderscheiden bij het doen van kwalitatief onderzoek. Ik wil hier die 

criteria behandelen die naar mijn idee van het grootste belang zijn voor mijn onderzoek. Ik baseer me wat 

betreft deze kwaliteitscriteria op Maso & Smaling (1998). 

 

Betrouwbaarheid 

Er kan interne en externe betrouwbaarheid onderscheiden worden. Interne betrouwbaarheid staat, wanneer 

men alleen onderzoek doet zoals ik heb gedaan, voor consistentie. Belangrijke instrumenten die ik heb 

gebruikt om deze interne betrouwbaarheid te waarborgen zijn het schrijven van beschrijvende, theoretische 

en methodologische memo’s. Het gebruik maken van geautomatiseerde dataverzameling door audio-

opnamen te maken. Ik heb voor de analyse en codering gebruik gemaakt van het computerprogramma Weft-

QDA (qualitative data analyses). Daarnaast kan men gebruik maken van triangulatie. Ik heb 

theorietriangulatie toegepast door gebruik te maken van verschillende literatuur bronnen die ik koppelde aan 

het zelfde verschijnsel. (Maso & Smaling, 1998, p. 69) 

Externe betrouwbaarheid staat voor de herhaalbaarheid van het onderzoek. Dit is feitelijk niet 

haalbaar bij het doen van kwalitatief onderzoek. Men kan wel spreken van virtuele herhaalbaarheid, ook wel 

intersubjectieve navolgbaarheid. De rapportage en in het bijzonder dit methodologische hoofdstuk dienen 

daarvoor. Met precieze beschrijvingen van de interviews (door Rubin en Rubin (2005) verfijnt tot 
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conversaties) en expliciete identificatie van mijn theoretische vooronderstellingen vergroot ik ook de 

navolgbaarheid. (Maso & Smaling, 1998, p. 70) 

 

Validiteit 

Ook validiteit valt uiteen in interne en externe validiteit. Interne validiteit heeft betrekking op de 

deugdzaamheid van de argumenten en redeneringen. Argumenten zijn de verzamelde gegevens, 

redeneringen, analyse en de conclusie. Ik draag bij aan interne validiteit door een uitgewerkte 

onderzoeksopzet te gebruiken, de gefundeerde theoriebenadering. Ik heb beschrijvende, theoretische en 

methodologische memo’s geschreven. Ook voor de interne validiteit is het van belang dat ik theoretische 

triangulatie heb gezocht. (Maso & Smaling, 1998, p. 71-72) 

 Externe validiteit staat vaak voor de generaliseerbaarheid. Generaliseerbaarheid is echter niet het 

doel van mijn onderzoek. Ik doe op het einde wel enige aanbevelingen. Die aanbevelingen doe ik op basis 

van analogieredeneringen. Wat ik in mijn onderzoek heb gevonden kan in vergelijkbare situaties ook gelden. 

Men kan het dan ook hebben over overdraagbaarheid van de onderzoeksresultaten. De lezer van een 

onderzoek moet dan wel zo bekend zijn met situaties waar het onderzoek betrekking op heeft dat hij of zij 

kan beoordelen of de onderzoeksconclusies ook voor hem of haar gelden. Daarvoor is het met name van 

belang dat de beschrijvingen heel rijk zijn, ook wel thick descriptions genoemd. (Maso & Smaling, 1998, p. 

73-79) 

 

Subjectiviteit 

Subjectiviteit van de onderzoeker wordt in veel gevallen als een bedreiging van de objectiviteit en daarmee 

van de onderzoeksresultaten gezien. In de gefundeerde theoriebenadering krijgt de subjectiviteit van de 

onderzoeker juist wel een plaats. Subjectiviteit is dan niet alleen meer een bedreiging maar ook een kans om 

het onderzoek extra rijkdom te geven.   

Ik heb mijn subjectiviteit een transparante plek willen geven in dit onderzoek. Dat heb ik op 

verschillende manieren gedaan. Ten eerste door de rapportage zo helder en eerlijk mogelijk weer te geven. 

Ik besteed ruimschoots aandacht aan hoe ik het onderzoek heb gedaan in dit hoofdstuk. Ten tweede heb ik 

in de conversaties altijd geprobeerd een open en aanspreekbare houding te hebben. Ik heb mezelf niet als 

een anonieme interviewer opgesteld. De conversaties hadden de sfeer van een gesprek tussen twee 

mensen, waarbij de een (de respondent) meer aan het woord was dan de ander. Ten derde heb ik de 

beschrijvingen van de conversaties zo rijk mogelijk gemaakt. Ik probeerde zo dicht mogelijk bij de woorden 

van de respondent te blijven om zo de integriteit van zijn of haar verhaal te behouden. (Maso & Smaling, 

1998, p. 79-83) 

Ik heb met mijn gesprekstijl willen aansluiten op het responsive interviewing model van Rubin en 

Rubin (Qualitative interviewing, 2005). Zij geven de subjectiviteit van de interviewer een duidelijke plaats in 

het interview proces. Daarom hebben zij het ook niet over interviews maar over conversaties. De 

persoonlijkheid, stijl en overtuigingen van de interviewer doen er toe. Er vindt in een conversatie interactie 

tussen twee individuen plaats. Dat maakt het interview ook betekenisvol. Er wordt een persoonlijke relatie 

opgebouwd en die levert persoonlijke informatie op over hoe een respondent de wereld ervaart en begrijpt. 

Dat betekent dat de interviewer veel op zich zelf moet reflecteren. Zijn of haar subjectiviteit doet er toe en de 
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interviewer moet daarom ook weten wat zijn of haar subjectiviteit inhoudt. De interviewer heeft daarnaast de 

verantwoordelijkheid om de respondent te beschermen en voorzichtig om te gaan met de informatie die de 

conversatie  heeft opgeleverd. (Rubin & Rubin, 2005, p. 36) 

In memo’s en gesprekken met een studiegenoot en mijn begeleider heb ik die zelfreflectie een plaats 

gegeven. De anonimiteit van mijn respondenten heb ik gewaarborgd door ze allemaal een fictieve naam te 

geven in dit verslag4. Daarnaast heb ik informatie die hun anonimiteit in gevaar zou kunnen brengen niet 

vermeld. De rede dat ik de respondenten geen nummers heb gegeven is dat ik ze in mijn beleving daardoor 

‘ont-lichaamde’. Bij een naam stel ik me een persoon voor, bij een nummer niet. Mijn respondenten ‘ont-

lichamen’ leek mij in het kader van deze scriptie nogal ongepast.  

 

Bruikbaarheid  

Het onderzoek dat ik heb gedaan is praktijkgericht. Het is de bedoeling dat professionals iets hebben aan de 

conclusie en aanbevelingen. Om de ‘benuttingswaarde’ van mijn onderzoek te verhogen ben ik in mijn 

taalgebruik dicht bij de taal van mijn respondenten gebleven. Dit is ook de taal van potentiële ‘benutters’. Ik 

geef gedetailleerde informatie en onderzoeksconclusie. Ik gebruik literatuur die aansluit op wat professionals 

mij hebben vertelt, niet andersom. Daardoor blijf ik dicht bij hun leefwereld en leg ik geen theorie aan die 

leefwereld op. (Maso & Smaling, 1998, p. 84) 

 

2.3 Verloop van het onderzoek 

Verschuiving van de vraagstelling 

Toen ik het voorstel voor deze scriptie schreef, was ik van plan lichamelijkheid te verbinden aan normatieve 

professionalisering. Gaandeweg is mijn vraagstelling verschoven. De rede hiervoor was dat ik in mijn 

conversaties de respondenten zo min mogelijk wilde sturen. Normatieve professionalisering bleek in de 

wereld van sommige respondenten geen gangbare term. Als ik in de conversaties informatie wilde krijgen 

over die specifieke visie op professionaliteit had ik mijn respondenten veel moeten sturen. Daarom ben ik 

van het eerste voorstel afgeweken en heeft normatieve professionalisering als begrip een plaats gekregen in 

het literatuur gedeelte van deze scriptie. Omdat ik in deze scriptie gebruik maak van de gefundeerde 

theoriebenadering licht de nadruk op het empirische gedeelte. Ik wilde daarom niet in de vraagstelling zelf 

naar normatieve professionalisering verwijzen omdat het daar niet over zou gaan in de conversaties.  

Een andere overweging was dat de conversaties anders qua stof te vol zouden kunnen raken. 

Respondenten bleken al heel veel te kunnen vertellen over professionaliteit en de rol van lichamelijkheid 

daarin. Als ik daarnaast ook normatieve professionalisering aan hun had moeten voorleggen en met hun had 

moeten bespreken waren de conversaties te lang geworden. Ook hierdoor is mijn vraagstelling verschoven 

gedurende het onderzoek.  

 

                                                 
4 De fictieve namen zijn wel realistisch. Er zouden dus wel mensen kunnen zijn die deze naam echt hebben, maar dan is die persoon in 

ieder geval niet een van de respondenten in dit onderzoek. 
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Selectie van de respondenten 

Toen ik begon met het zoeken naar respondenten, was mijn vraagstelling nog expliciet gericht op 

normatieve professionalisering. Daarom wilde ik dat mijn respondenten ook enige affiniteit met deze 

opvatting van professionaliteit konden hebben. Wat overigens niet betekende dat ze expliciet normatieve 

professionalisering als opvatting van professionaliteit moesten noemen. Dit criterium bij de selectie van 

respondenten viel weg doordat mijn vraagstelling verschoof.  

 Er bleven uiteraard wel andere criteria over waarop ik respondenten selecteerde. Ten eerste 

moesten het professionals zijn. Ik gebruikte de volgende zes punten als kenmerken van een professional 

(Mackor, 2008, p. 91-93):  

 

1) specialistische kennis   4) beroepsvereniging 

2) beroepsstandaarden   5) autonomie  

3) dienstbaarheid    6) macht en monopolie  

 

Alle respondenten voldoen aan deze zes kenmerken. Al mag wel gezegd worden dat het zesde 

kenmerk nogal afhankelijk is van welk perspectief men inneemt. Met name voor de geestelijk verzorger geldt 

dat hij of zij voornamelijk macht, monopolie en aanzien heeft bij gratie van de vrijplaats. Die vrijplaats kan 

ook onder de autonomie vallen.   

 Het tweede criterium gaf een verdere inperking. Ik heb er voor gekozen me in dit verkennende 

onderzoek eerst te richten op professionals die beroepen uitvoeren die passen bij de verschillende 

afstudeervarianten van de UvH. Hierdoor is het belang van dit onderzoek voor de UvH evident. Ook kan ik 

op theoretisch vlak dan gemakkelijker een link leggen naar normatieve professionalisering. Voor de 

afstudeervarianten Educatie en geestelijke verzorging zijn duidelijke beroepsprofielen gegeven. Voor 

Kritische organisatie en interventie studies (KOIS) bestaat nog geen lange traditie en is het beroepsprofiel 

daardoor nog niet zo duidelijk omlijnt. Organisatieadvies, coaching en training op organisatie vlak en 

management functies kunnen binnen dit beroepsprofiel vallen. Voor de afstudeervariant Levensbeschouwing 

en onderzoek heb ik gezocht naar wetenschappelijk onderzoekers.  

 Uiteindelijk bleek het voornamelijk voor deze laatste groep moeilijk om respondenten te vinden. Ik 

wilde graag onderzoekers van buiten de UvH zoeken om geen eenzijdig geluid te krijgen. Ik heb 

verschillende personen benaderd maar die bleken geen interesse te hebben om mee te werken. De redenen 

die ze gaven waren tijdgebrek en dat ze geen verbinding zagen tussen hun werk en lichamelijkheid. 

Uiteindelijk heb ik daarom meer professionals geïnterviewd die aansluiten op de afstudeervariant KOIS. Dat 

vond ik persoonlijk een interessante groep professionals. Waar geestelijk verzorgers en docenten een 

duidelijk omlijnd beroepsprofiel hebben, is het bij organisatieadviseurs voor mij niet altijd duidelijk wat hun 

beroepsprofiel is. Door deze groep als respondenten te nemen kon ik me meer verdiepen in hun opvatting 

van professionaliteit.  

 Een derde aspect waar ik rekening mee probeerde te houden bij de selectie van respondenten was 

of ze opgeleid zijn aan de UvH of niet. Ik achtte het van belang om niet alleen een UvH geluid te horen. Die 

spreiding is gaan samenhangen met beroepen. De 'niet UvH afgestudeerden' waren organisatieadviseurs, 

coaches, trainers, een manager en een wetenschappelijk onderzoeker. De UvH afgestudeerden waren 

geestelijk verzorgers, docenten en één coach/trainer.  
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 Ik had een selectie criterium dat ik uiteindelijk heb laten varen. Ik wilde professionals spreken die 

overduidelijk iets met lichamelijkheid te maken hebben en professionals die dat niet zo duidelijk hebben. Ik 

heb dit criterium uiteindelijk laten varen, omdat ik me realiseerde dat ik op dit punt een aanname had: 

namelijk dat mensen die wel duidelijke iets met lichamelijkheid van doen hebben in hun werk dus ook met 

hun eigen lichamelijkheid bezig zijn. Omgedraaid zouden mensen die niet direct met lichamelijkheid bezig 

zijn ook minder met hun eigen lichamelijkheid bezig zijn. Hoewel deze aanname misschien voor de hand ligt, 

is hij niet gebaseerd op onderzoek. Het doel van mijn onderzoek is niet om dergelijke aannames te testen. 

Daarom heb ik dit criterium uiteindelijk niet gehanteerd. 

Ik heb de respondenten gezocht door een aantal mensen te benaderen waarvan ik dacht dat ze 

mensen zouden kennen die in het werkveld van de afstudeervarianten werkzaam zijn. Dit leverde uiteindelijk 

meer dan genoeg mensen op.  

Terugkijkend op hoe ik de respondenten heb verzameld, zie ik aspecten die ik in de toekomst anders 

zou aanpakken. Ik heb nu al mijn respondenten via contacten op de UvH gevonden. De volgende keer zou ik 

meer gebruik willen maken van een sneeuwbalmethode. De eerste respondenten zouden me dan aan 

andere respondenten helpen, en zo verder. Zo zou ik verder van de UvH af komen.  

Omdat ik een verkennend onderzoek heb gedaan heb ik de focus op het spreken van zoveel 

mogelijk respondenten gelegd. In vervolgonderzoek zou het interessant zijn op zoek te gaan naar meer 

afwijkende gevallen. Tijdens dit onderzoek aarzelde ik of ik al genoeg respondenten had gesproken om 

bewust naar extreme of afwijkende gevallen te zoeken. Ik denk nu dat ik dat best had kunnen doen. Ik had 

bijvoorbeeld nog langer kunnen doorzoeken naar onderzoekers die wel mee wilde werken. Juist omdat voor 

verschillende onderzoekers die nee hadden gezegd het belang van lichamelijkheid voor hun professionaliteit 

niet evident was hadden zij een afwijkend geluid kunnen laten horen.  

 

Kwantitatieve gegevens van de respondenten 

Totaal aantal respondenten: 15 
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Docenten 

Man  Vrouw  

Ben Willems (55) (ook fysiotherapeut en haptonoom) Eva Pieters (48) 

Jantine Vermeer (54) (ook een kindertherapeut en 

fysiotherapeut) 

Organisatieadviseurs (oa)/ coaches(c)/ trainers(t)/ managers(m) 

Man Vrouw 

Erwin de Laat (39) (oa) 

Hans Kortenaar (38) (m) 

Victor Banen (46) (oa) 

Andere Ooievaar (73) (oa, c) (ook wetenschappelijk 

onderzoeker geweest) 

Koos Malberg (56) (oa) 

Annelies van Beek (50) (c,t) (ook docent) 

Monica de Boer (51) (c, t, oa) 

 

 

Humanistisch geestelijk verzorgers 

Man  Vrouw  

Wouter Michels (39) Lieke Simons (34) 

Loes Barend (44) 

Elisabeth Holland (39) (ook wetenschappelijk 

onderzoeker geweest) 

Wetenschappelijk onderzoekers 

Man Vrouw  

Frederick Denkers (57) (ook organisatieadviseur 

geweest en nog steeds docent) 
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De conversaties 

Voor een kwalitatief onderzoek is het van belang dat men rijke data verzamelt. Ik heb die data verzameld 

door middel van conversaties. Ik wil hier een typering van die conversaties geven. Die typering geef ik naar 

aanleiding van Herbert en Irene Rubin (2005) en Jeanine Evers (2007). Rubin & Rubin zijn in hun boek 

vooral gericht op onderzoek in en van organisaties, cultuur en gebeurtenissen. Dat is niet wat ik heb gedaan. 

Mijn onderzoek is een verkenning van een bepaald onderwerp. Toch kon ik veel van wat Rubin & Rubin 

aangeven omtrent het hebben van gesprekken gebruiken. Evers maakt in haar boek ook gebruik van Rubin 

& Rubin. Ik heb de aanpak van Rubin & Rubin aangevuld met Evers als een leidraad voor mijn  gesprekken 

genomen.  

 De gesprekken die ik heb gehouden waren gericht op het verzamelen van informatie over een 

onderwerp. Rubin & Rubin onderscheiden thematische conversaties van culturele conversaties. De 

gesprekken die ik heb gehouden vallen onder de thematische conversaties omdat ik een bepaald thema wil 

verkennen; de rol die lichamelijkheid speelt in professionaliteit. 

 Wat de structurering van de conversatie betreft geven Rubin & Rubin een drietal methoden: de 

sluizen methode, de rivier methode en de boom methode. De sluizen methode is er op gericht de 

respondent zoveel mogelijk te laten vertellen over een bepaald onderwerp of een situatie. De onderzoeker 

krijgt dan een breed beeld van wat er allemaal speelt. Dit is het meest exploratieve model en past bij een 

verkennend onderzoek. (Rubin & Rubin, 2005, p. 145) Wanneer men de boom methode gebruikt deelt men 

het onderzoeksprobleem op in verschillende onderdelen. Die onderdelen worden besproken aan de hand 

van hoofdvragen die bij die onderdelen passen. De interviewer zorgt dat ieder onderdeel aan bod komt. 

(Rubin & Rubin, 2005, p. 145) De rivier methode kiest men als men een idee of concept wil onderzoeken. 

Het gaat bij deze methode om wat de respondent vertelt. Verdieping en detail staan voorop. Het kan daarom 

dat sommige vragen van de interviewer niet aan bod komen, omdat de interviewer steeds doorvraagt op wat 

de respondent vertelt. (Rubin & Rubin, 2005, p. 146) Mijn conversaties zaten tussen een sluizen en een 

boom methode in. Ik wilde zo open mogelijk in het tweegesprek staan. Omdat dit een verkennend onderzoek 

is kan alles nog van belang blijken. Ik gaf de respondenten de vrijheid om zelf in te vullen wat zij onder 

professionaliteit en lichamelijkheid verstaan. Dit sluit aan op de sluizen methode. Ik ging echter wel in op 

twee verschillende onderwerpen, lichamelijkheid en professionaliteit5. Om deze twee onderwerpen te 

verkennen moest ik wel zorgen dat deze twee onderwerpen ook aan bod zouden komen. Ik had eigenlijk 

twee stromen die ik wilde bevaren en verkennen. De conversaties sloten wat dat betreft meer op de boom 

methode aan.  

 Voor ik aan de daadwerkelijke dataverzameling begon, heb ik twee pilot conversaties gehad met een 

studiegenoot en een vriend. Ik had al wel ervaringen opgedaan met het houden van 'interviews' tijdens 

verschillende modules aan de UvH. Ik wilde de vaardigheden die ik had geleerd tijdens die modules omhoog 

halen door pilot conversaties te houden. Ik heb mij met name gericht op vaardigheden zoals het stellen van 

open vragen, het herhalen van de woorden van de respondent en het samenvatten. Daarnaast gaf het mij de 

mogelijkheid om de opbouw van de conversatie uit te proberen.  

 De opbouw van de conversaties zag er als volgt uit. Ik begon het gesprek met een kleine verkenning 

van het werk van de respondent. Ik wilde eerste weten wat het werk praktisch behelsde zodat ik daar een 

                                                 
5  Ik heb er voor gekozen in de conversaties over professionaliteit te spreken en niet over professionalisering, omdat 

professionaliteit een meer gangbare term is.  
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beeld van had tijdens het gesprek. Dit gaf de respondent ook de kans om een beetje in de conversatie te 

komen.  

 Daarna was mijn eerste vraag wat de respondent onder professionaliteit verstond. Samen met de 

respondent probeerde ik een zo duidelijk mogelijk beeld van zijn of haar professionaliteit te vormen. Ik vroeg 

altijd naar de manier waarop die professionaliteit tot uitdrukking kwam in het handelen van de respondent. 

Zo probeerde ik te voorkomen dat de respondent alleen een conceptueel verhaal over zijn of haar ideeën 

aan mij zou vertellen. Professionaliteit vormde als het ware de hoofdrivier. De lichamelijkheid was een 

vertakking van die rivier. Eén respondent (Ben Willems) begonnen meteen over lichamelijkheid te vertellen. 

Daardoor is de volgorde van de conversatie bij hem omgedraaid. 

 Ik had iedere respondent van te voren verteld waar het gesprek over zou gaan. Daardoor legde men 

soms zelf de verbinding tussen lichamelijkheid en professionaliteit al. Als ik op dat punt een duidelijk beeld 

van professionaliteit had, liet ik hen de overstap maken naar de rol van lichamelijkheid in professionaliteit. 

Als respondenten niet zo nadrukkelijk zelf al een link naar lichamelijkheid legden, stapte ik zelf over naar 

lichamelijkheid als ik een duidelijk beeld van professionaliteit had. Mijn vraag was welke rol lichamelijkheid 

speelt in de professionaliteit waar ze me zojuist over hadden verteld. Soms had de respondent zelf al iets 

over lichamelijkheid gezegd. Dan sloot ik daar op aan door dat als een mogelijk aanknopingspunt te 

noemen. Andere respondenten vroegen mij wat ik met lichamelijkheid bedoelde. Ik vroeg dan wat hun 

associatie erbij was en liet ze dat als uitgangspunt nemen.  

 Gaandeweg bleken bepaalde aspecten van lichamelijkheid steeds terug te keren in de conversaties. 

Die aspecten heb ik in memo’s opgeschreven. Als nieuwe respondenten die aspecten ook noemden, was ik 

er alert op en vroeg erop door. Ik heb bij één respondent (Jantine Vermeer) expliciet naar een aspect van 

lichamelijkheid gevraagd dat zij niet noemde, wat veel respondenten voor haar wel deden. Zij verbond 

gevoel niet nadrukkelijk met lichamelijkheid. Toen ik haar vroeg naar het verband tussen gevoel en 

lichamelijkheid herkende ze dat aspect niet direct duidelijk als iets lichamelijks. Ik merkte dat ik door expliciet 

naar dit aspect te vragen haar misschien teveel had gestuurd. Ik heb daarom besloten niet meer expliciet 

naar terugkerende aspecten te vragen. Ik vroeg wel door als een respondent een terugkerend aspect 

noemde.  

 De conversaties heb ik bewust een gesprekssfeer laten hebben. Dat gaf mij een zekere ontspanning 

waardoor ik beter kon luisteren. Een nadeel van deze gesprekssfeer is dat ik soms gesloten vragen stelde of 

zelf dingen inbracht. Dit is volgens mij iets wat vooral oefening vergt en dus niet echt iets dat ik helemaal had 

kunnen voorkomen.  

 

Theorie vooraf 

Wanneer men gebruik maakt van de gefundeerde theoriebenadering wordt het literatuuronderzoek pas na 

de analyse van de data gedaan. Het is echter niet zo dat men helemaal blanco een onderzoek in gaat. Het is 

van belang om de kennis waarmee men een onderzoek in stapt ook een plaatst te geven in het onderzoek. 

Ik heb meer dan vijf jaar aan de UvH gestudeerd en heb in die periode op een bepaalde manier leren 

nadenken over professionaliteit en lichamelijkheid. De kennis die mijn perspectief op professionaliteit en 

lichamelijkheid heeft gekleurd, heb ik proberen te vatten in een theoretische schets. Belangrijke invloeden 

waren vooral de fenomenologie en de filosofische doordenking van neurologisch en psychologisch 
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onderzoek naar bewustzijn en de relatie tussen gevoel en ratio. Wat professionaliteit betreft ben ik vertrouwd 

geraakt met het begrip normatieve professionalisering. Ik heb er voor gekozen om dit kader niet uit te 

breiden door literatuur onderzoek te doen voordat ik het empirische gedeelte had uitgevoerd.  

 

Wisselwerking theorie en analyse 

Tijdens de analyse kreeg de theoretische schets een duidelijkere vorm. Door te analyseren werd me 

duidelijk welke aspecten van de kennis die ik al bij me draag als onderzoeker ook daadwerkelijk van belang 

zijn voor dit onderzoek. Ik kon daardoor mijn theoretische schets aanscherpen. Vooral de intentionele relatie 

tussen subject en object die in de fenomenologie van belang is, bleek een belangrijke kapstok waaraan ik 

mijn analyse kon ophangen. Dit aspect van de fenomenologie heb ik daarom een duidelijkere plaats 

gegeven in de theoretische schets.  

 Door het hebben van de conversaties en de analyse werd me duidelijke welke theoretische 

concepten ik gebruikte om de data te begrijpen. Die wisselwerking maakte me duidelijk welk perspectief ik 

heb. Als ik dat van te voren helemaal had uitgewerkt was die wisselwerking naar mijn inschatting minder 

vloeiend geweest.  

 

Analyseproces 

Het analyseproces begon tijdens de conversaties. Ik schreef memo’s over de inhoud van een onderhoud, 

over de interactie en over mijn eigen ervaringen. Ik probeerde daarin ook altijd alert te zijn op mijn eigen 

lichamelijke reacties en gevoelens. Tijdens de conversaties begonnen bepaalde aspecten van 

lichamelijkheid en professionaliteit zich uit te kristalliseren. Die aspecten hield ik bij in memo’s. Voor mij is 

het voeren van gesprekken met collega's, in mijn geval een studiegenoot, de beste manier om mijn ideeën te 

systematiseren. Met name naar aanleiding van die gesprekken kon ik in memo's mijn gedachten goed op 

papier zetten. Het nadeel hiervan is dat ik niet altijd al mijn gedachte op papier zette, ik sprak ze liever uit. Ik 

had daar een oplossing voor kunnen zoeken door bijvoorbeeld de gesprekken met mijn studiegenoot op te 

nemen op een recorder. Dan kon ik aan de hand van die opnames later memo's uitschrijven.  

Het analyseproces ging verder tijdens de transcriptie. Daarin maakte ik keuzes omtrent welke delen 

ik helemaal uittypte en welke delen niet. Ik liet me op dit punt steeds leiden door de vraag; vertelt de 

respondent hier iets nieuws? Ook koos ik ervoor om mijn herhalingen en samenvattingen zo veel mogelijk 

weg te laten. Het ging mij om de woorden van de respondent. Hierdoor is de interactie in de transcripties niet 

zo duidelijk aanwezig.  

Toen ik de transcripties af had, heb ik die in het kwalitatieve data analyse programma Weft-QDA 

gecodeerd. Eerst door zin voor zin door de transcripties heen te gaan en woorden te verbinden aan zinnen 

of delen van de transcriptie. Line by line coding is een gangbare eerste stap van coderen in de gefundeerde 

theoriebenadering. (Charmaz, 2006, p. 50-53) In eerste instantie bleef ik dicht op de woorden van de 

respondenten. Uiteindelijk zocht ik naar woorden, of equivalenten van woorden die de respondenten niet 

direct gebruikt hadden, zodat ik citaten van verschillende respondenten bij elkaar kon groeperen. Aan die 

groepen verbond ik thema's.  

Met die thema's kon ik vervolgens gefocust door opnieuw door de data heen gaan. Dit wordt focused 

coding genoemd. (Charmaz, 2006, 57-60) Ik vatte de transcripten aan de hand van de thema's nader samen 
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en kwam zo tot de beschrijvingen van de tweegesprekken.  

Door vervolgens de thema's te verbinden aan de literatuur (weergegeven in hoofdstuk drie), kon ik 

samenhang creëren in mijn ontspruitende (emerging) analyse. In de gefundeerde theoriebenadering wordt 

dan ook wel van axial coding gesproken. (Charmaz, 2006, p. 60-63) 

 

Verbindingen met literatuur 

Nadat ik de analyse van de empirische data had afgerond, heb ik bij de thema's die daaruit naar voren 

kwamen verbindingen met literatuur gezocht. Daarvoor greep ik terug op de theoretische schets. Het was 

mijn intentie om nog extra literatuur te verbinden aan de empirie naast de literatuur uit de theoretische 

schets in hoofdstuk drie. Uiteindelijk bleek hier geen ruimte voor te zijn, wat betreft de tijd en de omvang van 

de scriptie. Idealiter zou ik nog een volledig literatuuronderzoek verbonden hebben aan de thema's die ik 

heb gedestilleerd. 
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Hoofdstuk Drie 

Het hoofd 
 

 

 

Inleiding 

 

In dit hoofdstuk werk ik de twee voornaamste begrippen die een rol spelen in mijn onderzoek uit; 

lichamelijkheid en professionaliteit. Ik geef weer aan met welke relevante theoretische achtergrond ik dit 

onderzoek ben ingegaan. Omdat ik er voor heb gekozen de gefundeerde theoriebenadering te hanteren als 

onderzoeksmethode heb ik vooraf geen uitputtend literatuuronderzoek gedaan. Dat neemt echter niet weg 

dat ik tijdens mijn studie al verschillende noties omtrent lichamelijkheid en professionaliteit heb op gedaan. 

Wat overigens niet betekend dat alle literatuur die ik in dit hoofdstuk gebruik uit het UvH curriculum zelf komt.  

Op basis van die theoretische achtergrond geef ik in dit hoofdstuk antwoord op mijn eerste twee deelvragen.  

 

3.1 Professionaliteit 

 

Ik probeer de vraag ‘hoe kan men professionaliteit opvatten?’ hier te beantwoorden door eerst een kort 

historisch overzicht van de ontwikkeling van het begrip te geven. Daarna ga ik dieper in op recente 

ontwikkelingen met betrekking tot het begrip die relevant zijn voor de humanistiek.  

 

Historische korte schets  

Een van de eerste beschrijvende studies naar professionaliteit is van Carr-Saunders en Wilson (1933). 

Registratie bij de kerk of een universiteit van beroepsbeoefenaars zien zij als het voornaamste kenmerk van 

professionalisering. Al vanaf de middeleeuwen geldt die registratie voor verschillende beroepsgroepen, zoals 

rechters, notarissen, advocaten en artsen. Die registratie vindt plaats op basis van competentie en die hangt 

weer voornamelijk af van opleiding en training. Uiteindelijk komt de professionalisering wat betreft de 

registratie los te staan van de kerk. Carr-Saunders c.s. rekenen verschillende beroepen tot een professie, 

zoals verpleegsters, apothekers, onderwijzers en ambtenaren. Doorslaggevend voor hen zijn de 

gespecialiseerde technieken. Ook is er sprake van professionele verantwoordelijkheid. (Van Houten, 2008, 

p. 18) 

 Professionalisering wordt voor een belangrijk deel aangezwengeld door sociale arbeidsdeling. Door 

toenemende wetenschappelijke kennis kunnen beroepen zich steeds meer gaan verzelfstandigen. De 

socioloog Max Weber (1864 – 1920) zag die verwetenschappelijking terug op allerlei terreinen. Hij heeft zich 

vooral gericht op de overheid. Doelrationeel handelen, of wel het zo efficiënt mogelijk realiseren van doelen, 

begon binnen de overheid de overhand te krijgen. De kosten moeten zo laag mogelijk gehouden worden en 

er werd wetenschappelijke kennis gebruikt om doelen te bereiken. Het professionele handelen moet de 

oorzaak van het behalen van het doel zijn. (Van Houten, 2008, p. 19) De theorie van Weber gaat in essentie 
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over bureaucratisering wat niet samenvalt met professionalisering. Beide ontwikkelingen gaan echter wel 

vaak samen.  

 Belangrijke aspecten van professionaliteit zijn naast de gespecialiseerde kennis, de registratie en de 

professionele verantwoordelijkheid, het hebben van een monopoliepositie en maatschappelijke autoriteit. 

Veel technische beroepen worden niet als professies gezien omdat deze twee laatste aspecten niet gelden 

voor die beroepen. (van Houten, 2008, p. 21) Beroepen in de zorg, onderwijs en maatschappelijke terreinen 

zijn nadrukkelijk bezig geweest zich te professionaliseren door onder andere beroepsverenigingen op te 

richten.  

 Men kan grofweg drie stromingen in de professionaliseringstheorieën onderscheiden. De eerste is 

de structureel functionalistische stroming. Vanuit deze stroming bezien is professionalisering een bijproduct 

van de modernisering. In een moderne samenleving zijn de problemen complexer en daarom is er ook 

gespecialiseerde kennis nodig. Professionalisering is een vereiste voor het functioneren van de 

samenleving. Talcot Parsons (1968) is een vertegenwoordiger van deze stroming. Hij onderscheidt drie 

criteria waaraan een professional moet voldoen. Ten eerste moet men specialistische kennis hebben. Die 

kennis moet een standaard hebben om beoordeeld te worden. Ten tweede is er een culturele traditie; 

professionals ontwikkelen vaardigheden die daarbij passen. Ten derde wordt er op een maatschappelijk 

verantwoorde manier gebruik gemaakt van de competenties van de professional. (Van Houten, 2008, p. 24) 

 De tweede stroming is de attributietheorie. De focus ligt op de kenmerken van een ideaaltype 

professional. Eliot Friedson (1970) is een belangrijke denker in deze stroming. Ook hij onderscheidt 

specialistische theoretische kennis als een attribuut van professionalisering. Die kennis doet een 

professional op tijdens een wetenschappelijke beroepsopleiding. De professional is lid van een 

beroepsvereniging. Er is een beroepscode en schorsingsrecht. De professie is wettelijk beschermd en wordt 

maatschappelijk erkend. Er is een gevoel van eenheid en een eigen jargon. (Van Houten, 2008, p. 25) 

 De derde benadering is kritisch ten opzichte van professionalisering. Ivan Illich (1977), een van de 

vertegenwoordigers van deze machtsbenadering, stelde dat professionals voornamelijk macht willen 

uitoefenen. Ze verstoren het probleemoplossend vermogen van cliënten en maken hen afhankelijk. De 

professional claimt een kennisdomein en sluit andere buiten van dit domein. Daarnaast claimt de 

professional zeggenschap over de interventies. De professional heeft een monopolie op de behandeling en 

een eigen methodiek. Maatschappelijke erkenning wordt afgedwongen en het liefst ook wettelijk vastgelegd. 

Dit gebeurt niet perse vanuit slechte bedoelingen maar het is wel de manier waarop professionals hun macht 

consolideren. (Van Houten, 2008, p. 26) 

 Er zijn twee belangrijke aanvullingen te geven op deze drie hoofdstromingen. De eerste is de 

benadering van Donald Schön (1983). De kennis die zo belangrijk is voor de professional komt, volgens 

Schön, niet alleen uit de wetenschap voort maar ook uit de praktijk. Die ervaringskennis en de intuïties van 

een professional spelen een belangrijke rol in het handelen. Schön pleit voor reflectie op die praktische 

kennis die een professional benut. Reflectieiviteit is een steeds gangbaarder aspect van professionaliteit 

geworden. (Van Houten, 2008, p. 26-27) 

 In de jaren negentig leest men dat met name de professional in de zorg in de knel komt qua 

professionaliteit. Al het handelen zou resultaatgericht zijn. Het doelrationele handelen dat ontstaan is door 

arbeidsdeling en bureaucratisering zou heel sterk het handelen van de professional zijn gaan bepalen. 

Daardoor kunnen professionals minder goed hun professie uitvoeren, zo was de klacht. Normatieve 
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professionalisering is een reactie op deze problematiek en kan als een tweede belangrijke aanvulling 

beschouwd worden. (Jacobs, e.a. 2008a) Degene die de professional in de beknelling bracht was in dit 

verhaal de manager. Door constant gefocust te zijn op doelrationeel handelen zou de manager er voor 

zorgen dat de professional niet meer aan het uitvoeren van zijn of haar professie toekwam.  

Deze negatieve visie op managers neemt overigens niet weg dat ook zij zich bezig houden met 

professionalisering. Er is steeds meer wetenschappelijke kennis omtrent management en advisering. Er zijn 

beroepsverenigingen en codes waar de manager en adviseur zich aan dient te houden als men lid is van 

een dergelijke vereniging. Managers en adviseurs beschikken ook over bepaalde vaardigheden die men in 

de praktijk kan brengen. Deze ontwikkelingen kunnen worden gezien als de professionalisering van deze 

beroepsgroepen. 

 

Professionalisering in ontwikkeling 

Normatieve professionalisering is een begrip dat binnen de UvH gebezigd wordt. Dit betekent echter 

niet dat ontwikkelingen die men in dit begrip poogt te vatten zich alleen op de UvH afspelen. Ook buiten de 

UvH is er steeds meer aandacht voor onder andere de waardegeladenheid van professioneel handelen, 

reflectie en de complexiteit van de context waarin een professional handelt.6 Vandaar dat ik het hier niet 

alleen over normatieve professionalisering wil hebben. Een belangrijk gemeenschappelijk kenmerk van deze 

manier van denken over professionaliteit is dat er niet meer vanuit wordt gegaan dat al het professionele 

handelen geleid kan worden door ‘objectieve’ wetenschappelijke kennis. Donald Schön wijst er bijvoorbeeld 

op dat ook ervaring en intuïtie een belangrijke rol spelen in professioneel handelen. Als de complexiteit van 

de verschillende contexten waar een professional zich in bevindt toegelaten wordt in de opvatting van 

professionaliteit, dan gaat professionaliteit meer omvatten dan alleen het technisch correct uitvoeren van 

handelingen en interventies. Deze ontwikkeling is niet beperkt tot de UvH, al ben ik wel het meest bekend 

met de ontwikkelingen op de UvH.  

In de jaren negentig werd steeds meer aandacht besteed aan de kennis die professionals benutten 

die niet zo gemakkelijk in de kaders van het doelrationele denken passen. Ze doen ervaring op en benutten 

die ervaringskennis in hun professionele handelen zonder dat hier direct modellen of standaarden op toe te 

passen zijn. Voor die ervaringskennis, die een professional juist een professional maakt, was tot dan toe 

weinig ruimte. Met het begrip normatieve professionaliteit wilde men ruimte maken voor die kant van 

professionaliteit die niet zo duidelijk in een doelrationeel model te passen valt. Met het woord normatief 

wordt verwezen naar maatgevende regels voor ons handelen. Het gaat om een oriëntatie op wat juist en 

goed is met betrekking tot het professionele handelen. Het begrip normatieve professionaliteit is ontwikkeld 

om ‘uitdrukking te geven aan de menselijke, subjectieve en morele kant van het beroepsmatig handelen, een 

kant die niet zo gemakkelijk is te vangen in woorden en methodische processen, maar veelal impliciet tot 

uitdrukking komt in de houding van de professional en de afwegingen die deze maakt in de relatie met de 

                                                 

6 Zie bijvoorbeeld: Walker, R.L. & P. J. Ivanhoe (eds.) (2007). Working virtue: virtue ethics and contemporary moral problems. Oxford: 

Clarendon press., Eriksson, S., Helgersson, G. & Hoglund, A.T. (2007). Being, doing, and knowing: developing ethical competence in 

health care. In:  Journal of academic ethics 5, p. 207-216 
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cliënt.’ (Jacobs e.a., 2008a, p. 7) Sinds het ontstaan van dit begrip is normatieve professionaliteit in 

normatieve professionalisering veranderd. Deze verandering in het begrip komt voort uit het inzicht dat het 

gaat om een leerproces waar in staan. Een belangrijk inzicht over normatieve professionalisering is dat 

waarden niet alleen theoretisch uitgewerkte idealen zijn, maar dat waarden terug te vinden zijn in het 

handelen. ‘Waarden doe je.’ (Jacobs e.a., 2008a, p. 10)  

In het onderzoeksprogramma van de UvH wordt de volgende definitie gegeven van normatieve 

professionalisering: ‘de bewustwording van het krachtenveld van verschillende normen (maatschappelijke – 

organisatorische, professionele en persoonlijke) […] waarin de professional zich bevindt en het zoeken naar 

de juiste rechtvaardigheidsgrond voor het professionele handelen, die per situatie kan verschillen en om een 

afweging (vooraf, tijdens en achteraf) vraagt.’ (Onderzoeksprogramma UvH, 2005-2010) 

Normatieve professionalisering is echter nog geen vaststaand begrip, er wordt nog volop over 

gedacht en geschreven. Zo werd de professional in eerste instantie als een slachtoffer gezien. De 

professional zat knel in de systeemwereld7 die beheerst wordt door technische – en doelrationaliteit. De 

waarden en de normativiteit werden verdrongen naar de leefwereld. Inmiddels is dit beeld genuanceerd. 

Waarden bevinden zich niet exclusief in de leef – of systeemwereld. (Kunneman, 2006) (Van den Ende & 

Kunneman, 2008, p. 69 – 70) Men wil ruimte geven aan het engagement en de ervaringskennis van de 

professional. De normatieve professional gaat de verbinding aan met verschillende werelden en logica’s en 

is in staat de spanning die er tussen die werelden is uit te houden. Men probeert de dialoog aan te gaan, hoe 

moeilijk dit ook mag zijn. Deze dialogische normatieve professional is in staat tot co–creatie. ‘In co–creatie 

gaat het niet om het bereiken van consensus, maar om allianties op grond van affiniteiten, gedeelde 

problemen en tijdelijk werkbare overeenstemmingen.’ (Jacobs, 2008b, p. 48) ‘Co–creatie veronderstelt het 

loslaten van de grip op de werkelijkheid en het luisteren naar de mogelijkheden die ontstaan in de relatie met 

de ander, mogelijkheden die niet zichtbaar worden wanneer professionals in hun ‘eigen wereld’ blijven. Het 

‘samen denken’ van werelden, leidt tot nieuwe vormen van samen werken. Dit is de kern van normatieve 

professionalisering.’ (Jacobs, 2008b, p. 50) 

Om normatieve professionalisering op gang te brengen en waarden ‘te doen’ moet de professional 

wel enig inzicht in zijn eigen waardeoriëntaties hebben. Daarvoor is reflectie van groot belang. Reflectie kan 

men in deze context als volgt opvatten; ‘reflecteren is het analyseren, (her)interpreteren, en evalueren van 

de eigen ervaringen, gevoelens, gedachten, bedoelingen en gedragingen, vanuit een open houding, 

rekening houdend met diverse contexten en met gevoel voor verantwoordelijkheid.’ (Smaling, 2008, p. 55) 

Reflectie kan op verschillende momenten plaatsvinden. Er kan sprake zijn van reflectie-in-actie, reflectie-op-

actie, reflectie-voor-actie en reflectie-over-actie. (Smaling, 2008, p. 57-58)  

Het gaat echter niet enkel om de bewuste reflectieve beweging die een professional kan maken. Het 

gaat ook om vertrouwen in en het benutten van de ervaringskennis die men in zich draagt. Normatieve 

professionalisering is bij uitstek een begrip dat aansluit op de praktijk, op de ervaringen van professionals. In 

die praktijk doen zich momenten voor waarin de professional ‘zich niet meer terug [kan] trekken op 

objectiverende kennisbestanden en hun technische expertise, maar [ze] komen als persoon in het geding, 

                                                 
7 De socioloog en filosoof Jürgen Habermas maakte het onderscheid tussen de leef- en systeemwereld in Theorie des kommunikativen 

Handelns (1981). De leefwereld is het terrein van de cultuur, de persoonlijkheid en de sociale netwerken. Op dit terrein staat 

communicatief handelen met betrekking tot waarheid, juistheid en waarachtigheid. De systeemwereld is de wereld van de staat, de 

wetenschap en de economie. Hier gelden bureaucratische regels. Hier staat instrumenteel en strategisch handelen voorop.  
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inclusief hun morele overtuigingen’. (Kunneman, 2005, p. 131) Ook op lichamelijk vlak gebeurt er iets op dit 

moment, de professional krijgt bijvoorbeeld een knoop in zijn maag, wordt misselijk, krijgt het koud of juist 

warm. Wat er zal gebeuren verschilt per persoon, maar meestal gebeurt er iets op lichamelijk vlak. Ook op 

emotioneel niveau gebeurt er vaak iets: er kan, bijvoorbeeld, verdriet of kwaadheid omhoog komen. Het 

hoeft echter niet alleen om moeilijke momenten te gaan. Ook inspiratie en vreugde roepen een lichamelijke 

en emotionele reactie op, ook in een professionele setting. In die momenten gaat het niet meer om de 

objectiverende kennis die een professional in huis heeft, maar om de ervaringskennis die men heeft. Het 

gaat om wat Geert van der Laan (2007) ambachtelijkheid noemt. Ambachtelijkheid draait volgens Van der 

Laan niet om een soort nostalgisch idee van een schoenmaker of edelsmid. Ambachtelijkheid is een begrip 

dat ruimte biedt aan een opvatting van professionaliteit waarin de professionele logica  centraal staat. Door 

Friedson (2001) wordt dit de derde logica genoemd. (Laan, 2007, p. 1) Van der Laan verbindt aan 

ambachtelijkheid drie zaken: inbedding, belichaming en ervaring. Van der Laan wil er op wijzen dat 

professionaliteit niet los te koppelen is van de professional die zijn vak uitvoert. Het systematisch opsplitsen 

van arbeidsprocessen is een veronachtzaming van de professionele logica.  

De filosoof Micheal Polanyi (1966) wees ook al op kennis die in het handelen naar voren komt, wat 

hij tacit knowledge noemde. Impliciete kennis die moeilijk uit te drukken is, maar wel bepalend is voor 

vakmanschap. De socioloog Pierre Bourdieu (1980) noemt het de logica van de praktijk. Ook de 

bedrijfskundige Henry Mintzberg (1991) wijst erop dat professionaliteit vaak om handelingskennis gaat. 

Wanneer men rationaliseert is de volgorde eerst denken, dan doen. Zo netjes verloopt de realiteit niet.  

Van der Laan wijst ons op de geïncorporeerde handelingskennis die in het lichaam van een 

professional zit. Hij stelt voor professionaliteit niet alleen in te vullen met wetenschappelijk geobjectiveerde 

kennis (evidence – based practice), maar ook met handelingskennis (practice – based evidence). (Laan, 

2007, p. 4) Van der Laan bepleit dat een vakman zijn vak belichaamd. Het zit in de lichaamshouding van de 

vakman, de manier waarop die ‘in zijn vel zit’. Volgens Bourdieu zit er in het lichaam veel sociale informatie 

en betekenis opgeslagen. Dit is een holistische opvatting van de professional, aldus Van der Laan. De 

professional heeft zijn vak ‘in de vingers’. Wat ook betekent dat de kennis die men heeft niet altijd reflectief 

is. Men benut de kennis. Van der Laan verwijst naar de filosofie van Maurice Merleau-Ponty, waar ik in de 

volgende paragraaf ook gebruik van maak. Het lichaam weet vaak meer van de wereld dan het bewuste zelf. 

Waarneming en kennis gaan vooraf aan het reflecterend bewustzijn.  

Naast belichaming noemt Van der Laan inbedding  als een kenmerk van ambachtelijkheid. De 

professional zit in een situatie. Men is nabij of present. Presentie is een begrip dat door Andries Baart (2001) 

gemunt is. Presentie gaat om ruimte en aandacht. Nabijheid en niet distantie is dan de verhouding tussen 

professional en de ander. Het gaat om een wederkerige relatie tussen professional en cliënt. De professional 

is in de situatie hier en nu, en moet daarin allereerst aandachtig aanwezig zijn. (Laan, 2007, p. 7) 

Tot slot  is het derde kenmerk van ambachtelijkheid ervaring. Die ervaring wordt opgebouwd door 

intuïtie te gebruiken, volgens Van der Laan. Men ontwikkeld het vermogen om adequaat te reageren in zeer 

verschillende situaties. Achteraf kan men reflecteren op de reactie, men leert door patronen te herkennen. 

Maar in het moment moet men gewoon handelen. Vage vermoedens spelen vaak een belangrijke rol in dit 

proces. (Laan, 2007, p. 8) 

Met de term plek der moeite verwijst André Wierdsma (2001) ook naar de noodzaak om in de 

situatie te handelen. Hij houdt zich bezig met management en verandertrajecten. Hij constateerde dat men in 
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verandertrajecten een bepaald moment tegen zal  komen waar er geen taal meer is voor de verandering. 

Vaak valt men dan terug in oude stokpaardjes of men gaat van alles regelen en plannen. Volgens Wierdsma 

moet men proberen die neiging om te ordenen uitstellen. Er moet een platform voor het andere komen. Zo 

kan er nieuwe creativiteit en taal ontstaan.8 De plek der moeite draagt de potentie van co-creatie in zich. Het 

belang van co-creatie wordt door Wierdsma als volgt aangeduid: ‘Co-creatie biedt mogelijkheden voor 

veranderingen die betekenisvol zijn voor betrokkenen omdat ze deel zijn van het proces van 

betekeniscreatie.’ (Wierdsma, 2001, p. 44) 

Kunneman gaat met zijn invulling van de plek der moeite nog een stapje verder, omdat hij deze 

momenten als de start of een onderdeel van een leerproces ziet. Het gaat om existentiële en morele 

leerprocessen. Deze leerprocessen worden door Kunneman omschreven als modus-drie leerprocessen. 

Deze leerprocessen ‘rijzen op uit een humuslaag die rijker of armer kan zijn, en zijn gebonden aan 

betekenistijd: de betekenisvolle momenten waarin mensen daadwerkelijk geraakt worden, emotioneel in 

beweging komen, geïnspireerd raken en via inzichten en overtuiging morele verantwoordelijkheid op zich 

kunnen nemen.’ (Kunneman, 2005, p. 131) Die leerprocessen hoeven niet alleen door een moeilijk moment 

in gang gezet te worden maar kunnen ook juist door inspiratie opbloeien.  

 Naast de plek der moeite en co-creatie is complexiteit een belangrijk aspect van normatieve 

professionalisering. Door op zoek te gaan naar meerstemmigheid vindt er complexiteitstoename plaats. Thijs 

Homan (2005) houdt zich bezig met veranderingsprocessen in organisaties en neemt complexiteitstheorie 

als uitgangspunt. Hij ziet organisatiedynamiek als processen waarin lokale betekenisconstructies ontstaan.  

Lokale gemeenschappen vormen hun eigen betekenisconstructies. Binnen een organisatie zijn waarschijnlijk 

altijd verschillende lokale gemeenschappen aanwezig. Binnen elke gemeenschap ontstaat een lokale logica. 

De mate van complexiteit die een lokale logica toelaat kan variëren. Binnen een gemeenschap kan ook het 

leerklimaat verschillen. Bovendien kan een gemeenschap meer enkelstemmig zijn, dat wil zeggen, dat er 

minder ruimte is voor verschillende geluiden. Een dergelijke gemeenschap onderscheidt zich van een 

meerstemmige gemeenschap waarin juist verschillende stemmen de kans krijgen en niet één stem constant 

overheerst. Dat er binnen een organisatie verschillende lokale gemeenschappen zijn wil nog niet zeggen dat 

er geen gedeelde betekenisconstructies zijn. Ook kunnen lokale gemeenschappen elkaar overlappen. Er is 

een constellatie van diverse sferen. Homan stelt dat meerstemmigheid  impliceert dat er een duidelijk 

verschil kan bestaan tussen enerzijds de organisatie als een formeel ontworpen geheel, en anderzijds de 

organisatie als een constellatie van communities, die soms bestaan uit mensen die formeel gesproken 

helemaal niet in de organisatie werken.’ (Homan, 2005, p. 94) 

 Kunneman maakt een zelfde soort onderscheid tussen formele logica omtrent en in organisatie en 

lokale logica. (Kunneman, 2006) Zijn kampvuur logica kan men vergelijken met de logica van de lokale 

gemeenschappen, waar Homan het over heeft. Kampvuur logica kan worden gekarakteriseerd als 

decentraal en tijdelijk. Verhalen staan centraal bij de kampvuur logica. In die verhalen worden personen 

zichtbaar. Deze kampvuur logica is dialogisch. Naast de kampvuur logica zet Kunneman de lantaarnpaal 

logica, die meestal gehanteerd wordt in de management lagen van een organisatie. Centrale waarden zijn 

zichtbaarheid, transparantie, controle en beheersing. (Kunneman, 2006, p. 73) Deze uitwerking van 

Kunneman maakt zichtbaar dat macht een rol speelt tussen deze verschillende logica’s. In verschillende 

contexten hebben wisselende logica’s meer zeggenschap.  

                                                 
8  Bron: B. Lugten, Hoorcollege, 14 mei 2009, UvH te Utrecht. 
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 Ook voor managers wordt het toelaten van complexiteit van belang als het gaat om 

professionalisering. Alexander Maas (2004) benadrukt, in zijn onderzoek naar professionalisering van de 

interim manager als beroepsgroep, dat de dynamiek en complexiteit van de omgeving waar de interim 

managers zich in beweegt er toe leidt dat er niet één profiel van professionaliteit bestaat. Het is van belang 

om juist verschillende vormen van professionaliteit de ruimte te geven. Professionaliteit is een proces en 

Maas heeft het daarom ook over professionalisering. Veranderende situaties en de ambiguïteit van die 

situaties kunnen niet alleen te lijf worden gegaan met wetenschappelijke uitgangspunten. Het gaat namelijk 

niet alleen om de kennis die een professional heeft, maar ook om de context waarin hij of zij zich bevindt. 

Deze inzichten leiden er toe dat het, volgens Maas, relevanter is om te kijken hoe het proces van 

professionalisering eruit ziet dan vooraf een definitie te geven van professionaliteit. De context moet centraal 

staan. Dat betekent dat professionalisering in verschillende contexten verschillende gezichten kent. Daarbij 

is het uitgangspunt het individu die zich op drie niveaus ontwikkeld, de technische (methodische) expertise, 

visie op de eigen rol en de beroepsmatige positionering. Dit constante proces van professionalisering vergt 

een reflectieve houding van de interim manager. Dat proces houdt ook in dat men zich kan onderscheiden 

van andere verwante specialisten en dat men weet wat men als onprofessioneel ziet.  

 

Conclusie 

Op basis van deze verkenning kan ik de deelvraag ‘hoe kan men professionaliteit opvatten?’ beantwoorden 

door verschillende aspecten van professionaliteit te benoemen. Het is duidelijk geworden dat 

gespecialiseerde kennis onderdeel is van professionaliteit. Die kennis heeft over het algemeen een 

wetenschappelijk karakter. In Nederland zou het echter ook om een HBO studie kunnen gaan. Bij deze 

kennis hoort de kunde om die kennis toe te passen. Een professional handelt in een praktijk en heeft daar de 

benodigde vaardigheden voor.   

Professionaliteit wordt steeds meer gezien als een proces, daarom spreekt men ook wel over 

professionalisering. De kennis die gemoeid is met professionaliteit, wordt daardoor niet meer als statisch 

gezien. De kennis van een professional is in ontwikkeling en komt in iedere context op een andere manier tot 

uitdrukking. Rekening houden met die context wordt als een belangrijke vaardigheid van de professional 

gezien. De kennis van een professional staat niet los van de context, daardoor neemt de complexiteit van 

die kennis en de vaardigheden om die in de praktijk te brengen toe. Met begrippen als co – creatie en 

meerstemmigheid poogt men die complexiteit een plek te geven in het professionalisering discours. 

Professionals moeten in staat zijn de complexiteit van een steeds veranderende context mee te nemen in 

hun handelen. Professionaliteit ziet er daardoor steeds anders uit.  

Een belangrijke vaardigheid die een professional nodig heeft om dit te doen is reflectie vermogen. 

Om te reflecteren moet een professional kennis hebben over de verschillende belangen en invloeden die 

mee kunnen spelen in hun professionele context. Vervolgens kan een professional nog meer inzicht 

verzamelen door te reflecteren op die context en zichzelf, zo ontwikkeld men contextuele kennis.    

Registratie bij een beroepsvereniging werd vaak als een aspect van professionaliteit gezien. Het lijkt 

er echter op dat steeds meer beroepen waarvoor het niet perse nodig is om lid te zijn van een 

beroepsvereniging zich ook bezig houden met professionalisering. De interim manager waar Maas over 

schreef is daar een voorbeeld van. Registratie bij een beroepsvereniging lijkt dus niet langer een 
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onderscheidend kenmerk te zijn. De standaarden die de beroepsverenigingen traditioneel dienen te 

waarborgen blijven nog steeds van belang voor professionaliteit. De invulling van die standaarden bestaat 

echter niet enkel uit kennis die men opdoet tijdens een opleiding, maar ook uit de contextuele kennis. Met 

een begrip als ambachtelijkheid wordt aangeduid dat een professional naast specialistische kennis met een 

objectiverend karakter, ook ervaringskennis heeft. Op die kennis kan weliswaar achteraf gereflecteerd 

worden maar in het moment is die kennis juist niet reflectief. Het is geïncorporeerde kennis, die direct tot 

uitdrukking komt. De professional beweegt vanuit inspiratie. Deze geïncorporeerde kennis heeft een eigen 

ritme en timing. De professional heeft iets ‘in de vingers’ handelt vloeiend vanuit die ervaringskennis.        

Professionaliteit gaat samen met verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid komt voort uit de 

specialistische kennis, waarvan geacht wordt dat de professional die in de praktijk brengt. Die zelfde kennis 

geeft professionals maatschappelijk autoriteit en een monopoliepositie. Het werk van een professional kan 

niet zomaar worden overgenomen door een niet professional. Enerzijds geeft de kennis en de vaardigheden 

die professionals hebben hen macht. Anderzijds wordt die macht beperkt door de standaarden waaraan die 

kennis en vaardigheden moeten voldoen.  

Het begrip normatieve professionalisering verwijst naar de waardegeladenheid van de context 

waarin een professional zich beweegt. Een professional wordt geacht na te denken over wat de juiste 

handelingswijze is. Men kan zich niet langer verlaten tot standaarden die vaststaan los van een context, 

maar zal in iedere nieuwe situatie moeten bepalen wat de juiste handelingswijze is. Hiervoor is kennis van 

en inzicht in de context nodig. Ook is een vermogen om te reflecteren vereist. 

 

3.2 Lichamelijkheid 

 

Om een antwoord te geven op de vraag ‘hoe kan men lichamelijkheid opvatten?’ maak ik gebruik van 

verschillende bronnen. Om te beginnen zoek ik een antwoord in de fenomenologie, een filosofische 

stroming. De rede dat de fenomenologie een interessante stroming is voor deze scriptie is dat de filosofen in 

deze stroming zich, onder andere, bezig houden met kennisverwerving zoals mensen dat subjectief ervaren. 

Zoals in de voorgaande paragraaf al duidelijk is geworden is kennis een belangrijk aspect van 

professionaliteit. De relatie tussen kennis en lichamelijkheid is daarom belangrijk om verder uit te werken. Ik 

zoem specifiek in op het werk van Maurice Merleau-Ponty (1908 – 1961). Vooral hij heeft zich in de 

fenomenologie gericht op lichamelijkheid. Ik vul zijn filosofische perspectief aan met dat van Les Todres 

(2007). Hij is een psycholoog die een fenomenologische insteek heeft. Hij werkt onder ander lichamelijkheid 

verder uit.  

Deze filosofische insteek vul ik aan met een neurologische insteek die verwant is aan de 

fenomenologie. De neuroloog Antonio Damasio (2001) houdt zich, net als men in de fenomenologie doet, 

bezig met kennisverwerving. Zijn fysiologische invalshoek vult de fenomenologie aan met een ander taal en 

manier van denken.  

 Beide perspectieven die ik hier uitwerk, de fenomenologie (en psychologie) en de neurologie, richten 

zich op de lichamelijke relatie tot de wereld. Ze doen dit echter op andere manieren. Waar de fenomenologie 

zich meer bedient van ervaringstaal, wordt in de neurologie objectiverende taal gebruikt. Ook is de 

bewijsvoering anders. Voor fenomenologen gaat het niet om feiten kennis van een object, maar om 

ervaringskennis van het cyclische proces dat waarneming is. Voor een neuroloog gaat het wel om feiten 
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kennis omtrent het object van studie.  

Lichamelijkheid heeft, naast het kennisverwervende proces ook andere aspecten die wellicht 

relevant zijn voor deze scriptie. Welke aspecten dat zijn zal naar aanleiding van de gesprekken met 

professionals duidelijk moeten worden. De opvatting van lichamelijkheid die ik hier uiteen zet vormt het 

startpunt waar vanuit ik de gesprekken met de professionals ben in gegaan.  

 

Fenomenologie 

De fenomenologie is een brede traditie die opkwam in het begin van de twintigste eeuw. Problemen in de 

ontologie, epistemologie en ethiek van dat moment werden geadresseerd. (Todres, 2007, p. 1). Edmund 

Husserl (1859 – 1938) wordt gezien als de grondlegger van de fenomenologie. Hij wilde de scheiding tussen 

het kennende subject en het gekende object oplossen. Sinds René Descartes (1596 – 1650) met zijn 

methodische twijfel experiment een scheiding tussen lichaam en geest in de filosofie consolideert, is deze 

dualistische manier van denken een grote rol gaan spelen in de Westerse filosofie. Mede uit het dualistische 

denken van Descartes ontspruiten twee filosofische stromingen: empirisme en idealisme. Het idealisme ziet 

het bewustzijn van een subject als bepalend in het proces om tot kennis te komen. Het bewustzijn van een 

object is constituerend voor de waarheidsvinding. Het empirisme stelt daarentegen het object centraal. Er is 

een objectieve wereld die beslissend is voor de waarheidsvinding. (Slatman, 2008, p 41-45).  

Voor Husserl gaven beide stromingen geen correct beeld van de manier waarop mensen betekenis 

verlenen aan de wereld. Hij wilde terugkeren naar de ‘zaken zelf’. (Slatman, 2003, p. 12). Het ging om de 

manier waarop de objecten zich voordoen aan een subject. Hij had het in zijn termen dan over fenomenen. 

Er is een zekere tegennatuurlijke houding ten opzichte van objecten nodig om het mogelijk te maken dat 

men zich op die verschijning kan richten. Het doel is niet, zoals in de natuurwetenschap, om allerlei feitelijke 

informatie te achterhalen omtrent een object. Het gaat om de manier waarop dat object zich aan iemand 

voordoet. De realiteit van dat object wordt daarom even vergeten. Het oordeel omtrent de feitelijkheid van 

waarnemingen schort men op. Dit wordt de fenomenologische reductie genoemd. Men zou dit ook de 

fenomenologische methode van onderzoek kunnen noemen. (Slatman, 2003, p. 13-14). Het bestaan of de 

feitelijkheid van een object wordt niet ontkend, maar het is niet het onderwerp van de fenomenologie.  

Het onderwerp van de fenomenologie is intentionaliteit. Dit is een activiteit die voor Husserl 

geconstitueerd wordt door het bewustzijn. In de tijd van Husserl was het nog gangbaar om het bewustzijn als 

een psychologische ‘ding’ te zien. Dit ‘ding’ kon men, evenals een materieel ‘ding’, onderzoeken. Husserl 

brak met deze opvatting. Bewustzijn is een activiteit en heeft altijd betrekking op iets. Het begrip 

intentionaliteit staat voor de eenheid van de activiteit, bewustzijn, en het gene waar men zich bewust van is. 

(Slatman, 2003, p. 14-15) Bij Husserl blijft de relatie tussen object en subject altijd een bewuste en in zekere 

zin theoretische relatie.  

Wat lichamelijkheid betreft is Merleau-Ponty de meest invloedrijke fenomenoloog. Hij werkte het 

begrip intentionaliteit verder uit, onder andere in zijn hoofdwerk Fenomenologie van de waarneming (1945). 

Vaak wordt aangenomen dat Merleau-Ponty een volgeling van Husserl was. Hij geeft echter een geheel 

eigen invulling aan de fenomenologie. (Slatman, 2003, p. 9-10). Merleau-Ponty’s uitgangspunt was dat 

kennen en existentie in de eerste plaats lichamelijkheid als voorwaarde hebben. (Todres, 2007, p. 1). De 

relatie die een subject tot de wereld heeft, is allereerst een lichamelijke relatie. Daarmee wil hij, anders dan 
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Husserl, een niveau dat voor het bewustzijn ligt onderzoeken. Dit voorbewuste niveau omschrijft hij als ‘tot 

de wereld zijn’ (être au monde). Op dit punt is Merleau-Ponty duidelijk beïnvloed door Martin Heidegger 

(1889 – 1976) die zich bezighield met existentie.  

Heidegger was de leerling van Husserl en zette de fenomenologie voort. Hij verlegde de focus van 

de epistemologie naar de ontologie. In zijn hoofdwerk, Sein und Zeit (1927), stelt hij dat de vraag naar het 

Zijn nooit echt is gesteld in de filosofie. (Todres, 2007, p. 1). Hij introduceert een geheel eigen filosofisch 

taalgebruik. De mens is altijd gesitueerd. Hij noemt dit menselijke in-de-wereld-zijn, Dasein. De praktische 

omgang met dingen is de meeste primaire manier van in-de-wereld-zijn of existeren. Deze alledaagse en 

vanzelfsprekende omgang met de dingen, omschrijft Heidegger als ‘ter handen zijn’ (Zuhandensein). 

Beschouwen hoe je in-de-wereld-bent volgt daaruit. Deze bewuste en theoretische manier van beschouwen 

noemt Heidegger ‘voor handen zijn’ (Vorhandensein). Merleau-Ponty werkt de lichamelijke componenten 

van ‘ter handen zijn’ uit. Dat is zijn invulling van intentionaliteit. (Slatman, 2003, p. 16-17). 

De lichamelijke manier van tot de wereld zijn is een dubbelzinnige. Enerzijds is men een lichaam 

maar men heeft ook een lichaam. Men ervaart hun lichaam, maar men kan het lichaam ook vanuit een niet 

doorleeft perspectief waarnemen. Een lichaam is een ‘eigen’ lichaam door de mogelijkheden die men heeft. 

Men kan iets met het eigen lichaam. Aan de andere kant heeft het lichaam altijd ook iets vreemds. Husserl 

heeft het in dit verband over een bezield Leib en het niet bezielde materiële Körper. Het is belangrijk om op 

te merken dat een lichaam beide kwaliteiten tegelijkertijd bezit. Een veel gebruikt voorbeeld om dit te 

illustreren is de ervaring van autoaffectie. Als men met de linkerhand de rechterhand aanraakt kan men met 

de rechterhand voelen hoe men wordt aangeraakt. Dit is de bezielde ervaring van het ‘eigen’ Leib. Met de 

linkerhand voelt men de rechterhand. Men voelt hoe de hand van buitenaf aanvoelt. Men voelt de materie 

van het Körper. Het verschil tussen de twee ervaringen is dat de ervaring van het Körper  geen neerslag 

heeft in het lichaam, er is geen ‘gelokaliseerde gewaarwording’. (Slatman, 2008, p. 81-83). 

 Merleau-Ponty werkt de ervaring van een Leib verder uit. Het lichaam is niet langer enkel een 

object, maar ook een subject. Hij heeft het over het lichaam dat zichzelf bezit (le corps propre). De beleving 

van dit lichaam is een zintuiglijke. Ter verduidelijking van dit lichaam-subject heeft Merleau-Ponty het over 

het ‘lichaamsschema’. Hij duidt met dit begrip de eenheid van het lichaam aan. Over die eenheid hoeft men 

niet na te denken. Het lichaamsschema hoeft niet overeen te komen met het biologische lichaam. Het is 

dynamische en open. Zo kan het toetsenbord waar ik nu met tien vingers op typ tijdelijk onderdeel gaan 

uitmaken van de doorleefde ervaring van mijn lichamelijkheid. Of de arm waar ik op heb liggen slapen, en 

die daardoor niet goed doorbloed is, maakt juist even geen onderdeel uit van mijn doorleefde 

lichaamsschema. Deze open en dynamische verhouding die men tot de wereld heeft is de lichamelijke 

invulling van intentionaliteit van Merleau-Ponty. Deze is prereflectief. De eerste relatie die men heeft met de 

dingen is een lichamelijke. (Slatman, 2003, p. 17-18) Van der Laan wees er op dat een professional ook op 

basis van deze prereflectieve lichamelijke verhouding tot de wereld handelt. Men kan vaak niet uitleggen 

waarom men iets doet, maar de handeling vloeit uit het lichaam. Denk aan een kok die precies de goede 

hoeveelheid van ieder ingrediënt aan een gerecht toevoegt. Dat doet hij op gevoel en precies dat maakt hem 

tot een goede kok. 

Het voorbewuste gebied waar de intentionaliteit van Merleau-Ponty zich afspeelt, is een gebied dat 

onscherp is. Dit is het gebied dat vooraf gaat aan de wetenschap. Het is soms moeilijk om taal te verbinden 

aan de ervaring die bij dat gebied hoort. Het verbinden met taal ofwel de reflectieve beweging komt altijd pas 
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achteraf. Er is eerst een beweging in het denken of doen, een neiging of een richting. Daarna volgt het 

denken en de analyse. Merleau-Ponty heeft zich niet voor niets zo geïnteresseerd voor kunst. Het voordeel 

van kunst is namelijk dat de definities van woorden nog niet zo vaststaan.  Een onderscheid dat handzaam 

kan zijn is het onderscheid tussen het gesproken woord (parole parlée) en het sprekende woord (parole 

parlante). Het gesproken woord zijn de momenten in de taal waar een woord een vastomlijnde betekenis 

heeft. Het sprekende woord verwijst naar de momenten waarop betekenis nog niet zo vaststaat. De 

zoekende manier van spreken. (Slatman, 2003, p. 22) Hier hoort de ervaring bij dat men opeens het juiste 

woord vindt om een ervaring te omschrijven. Het is niet zo dat men dat woord niet kende, maar men moest 

het toch vinden. Dat woord kan door de koppeling aan die ervaring dan ook een extra ervaringsdimensie 

krijgen, naast de formele definitie.  

 De fenomenologie is na Merleau-Ponty nog door verschillende filosofen voortgezet. Emmanuel 

Levinas heeft zich bijvoorbeeld in de ethische kant van intentionaliteit verdiept.  

Fenomenologie heeft ook in andere takken van de wetenschap zijn weerslag gehad. Onder andere 

in de psychologie. Een hedendaagse vertegenwoordiger van de psychologie met een fenomenologische 

insteek is Les Todres. In Embodied enquiry (2007) zet hij uiteen hoe men de informatie die lichamelijk 

ervaren wordt, kan worden benut bij het doen van onderzoek en het geven van therapie. Hij plaatst de 

lichamelijkheid die zich toont in de fenomenologie dus in een professionele setting. Naast de fenomenologie 

is Todres ook sterk beïnvloed door de hermeneutiek9 van Hans-Georg Gadamer (1900 – 2002). Dat is niet 

verwonderlijk aangezien de fenomenologie via Heidegger ook beïnvloed is door de hermeneutiek.  

Todres houdt zich bezig met wat hij ‘belichaamd begrip’ (embodied understanding) noemt. (Todres, 

2007, p. 3) Wat betekent het om iets te begrijpen? is een leidende vraag voor hem. (Todres, 2007, p. 14) 

Begrip heeft voor hem alles te maken met het toe-eigenen van het vreemde. Het zelf dat iets probeert te 

begrijpen heeft daarom altijd een openstaande eigenschap. Todres heeft het in dit verband over het 

avontuur. Om te begrijpen moet een beweging naar buiten gemaakt worden, maar niet ten koste van het 

zelf. Begrip is deelname aan een proces, niet het bezitten van kennis. (Todres, 2007, p. 16 – 17) Todres 

verwijst naar de hermeneutische cirkel die Gadamer heeft verfijnd. Deze cirkel heeft betrekking op tekst  

interpretatie. Om te begrijpen wat een tekst betekent moet degene die interpreteert zijn situatie niet negeren, 

maar hetgeen dat men wil interpreteren juist op de situatie betrekken. Het ‘zelf’ staat open naar de ‘ander’, 

maar doet dat vanuit de persoonlijke situatie. (Gadamer, 1975, p. 289) Degene die interpreteert moet steeds 

een heen en weer beweging maken tussen zich zelf en dat wat men wil interpreteren. De vraag is wat is de 

betekenis in dit specifieke geval? Dit probeert men te verstaan. Men moet van algemene betekenissen naar 

de specifieke betekenis in dit geval gaan, en weer terug naar het algemene.  

 In begrijpen speelt taal een belangrijke rol, benadrukt Todres in navolging van Heidegger. 

Heidegger, die zich bezighield met het Zijn, kende taal een belangrijke plaats toe. Via taal probeert men 

                                                 
9 Hermeneutiek stond in de oudheid voor de interpretatie van berichten van de goden. Hermeneutiek wordt later in de theologie maar 

ook in de rechtsgeleerdheid verder doordacht en toegepast. In deze context is hermeneutiek een methodische aanpak van tekst 

interpretatie. In de moderne filosofie zijn Friederich Schleiermacher, Wilhelm Dilthey en Martin Heidegger belangrijke denkers voor de 

hermeneutiek. Zij verzetten zich allemaal tegen het toepassen van positivistische onderzoeksmethode op menselijk gedrag en de 

maatschappij. Om mensen te onderzoek is een wezenlijk andere methode nodig. Het gaat niet om verklaren, maar om het verstaan van 

betekenissen. Waar voor eerdere hermeneuten het ‘verstaan’ voornamelijk een methodisch vraagstuk was dat voornamelijk betrekk ing 

had op teksten, wil Gadamer de hermeneutiek verbreden naar andere gebieden van het menselijk bestaan zoals de kunsten. 

(Steenstra, 1994) 
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inzicht te krijgen in het in-de-wereld-zijn. Taal blijft echter altijd tekort schieten, er is altijd ‘meer’ dan we 

kunnen benoemen. Met taal verwijzen we altijd naar dit ‘meer’, dat wat we niet kunnen uitspreken. Tussen 

taal en het Zijn is altijd een relatie, maar ze vallen nooit samen. Dat maakt dat er altijd ‘meer’ betekenis zich 

kan ontvouwen. (Todres, 2007, p. 19) Woorden proberen te geven aan dit ‘meer’ lijkt op in een stuk natte 

zeep knijpen: hij wordt juist uit je handen geduwd.  

 Het lichaam is voor Todres de plaats waar Zijn, begrijpen en taal samen komen. Todres maakt 

gebruik van het werk van Eugene Gendlin, een filosoof en psychotherapeut, om lichamelijkheid verder uit te 

werken. Een geleefd lichaam bewoont een situatie direct. Maar een lichaam kan zichzelf ook verliezen in de 

textuur, de zintuiglijkheid, het vleselijke, de geschiedenis en het ‘exces’ aan betekenis dat voortkomt uit een 

situatie. De openheid naar de situatie die een geleefd lichaam heeft, wordt echter ook gevormd door 

persoonlijke geschiedenis en een geïncorporeerd leven aan betekenissen die prereflectief meespelen. 

(Todres, 2007, p. 20)   

 Een lichaam heeft een intentionele relatie met de situatie. Die relatie is niet enkel vleselijk, maar ook 

vol van impliciete betekenis en relationeel begrijpen. Deze relatie gaat aan waarneming vooraf. In 

waarneming vindt namelijk een structurering plaats. Gendlin noemt dit het ‘meer’, dat inhoud aan de 

waarneming geeft, de ongedeelde meervoud’. (Todres, 2007, p. 21) Dit ongedeelde meervoud is een 

lichamelijke ervaring. Aan die ervaring kan taal gekoppeld worden. Betekenisvolle aspecten kunnen 

onderscheiden worden. Die onderscheiding kan alleen tegen de achtergrond van de lichamelijke ervaring 

gemaakt worden. Zonder deze intieme lichamelijke verbinding met een situatie is de inhoud van de taal en 

de betekenissen leeg. Taal kan die situatie ook weer veranderen, maar de lichamelijke ervaring is altijd de 

bron waaruit taal zijn inhoud put. (Todres, 2007, p. 21)   

Deze ervaring is heel concreet, maar komt niet in hapklare cognitieve brokken. Om de betekenissen 

uit het ‘meer’ van de ‘ongedeelde meervoud’ te halen, moet men in de situatie duiken. De betekenissen 

liggen niet klaar, maar krijgen vorm in het esthetisch proces van het zoeken naar de juiste woorden. De 

betekenis mogelijkheden zijn weids, de lichamelijke ervaring is een zeer vruchtbaar gebied. Tegelijkertijd is 

de ervaring ook specifiek. De betekenis draagt een richting van actie en taal in zich. (Todres, 2007, p. 22)  

Dat het bij lichamelijkheid om ervaring gaat, maakt duidelijk dat het om concreet lichamelijk gevoel 

gaat. Het gaat om ‘gevoelde sensaties’, volgens Gendlin. Die gevoelde sensaties zitten niet opgesloten in 

een lichaam, maar hebben een directe relatie met de wereld waarin dat lichaam leeft. Gevoelde sensaties 

komen voort uit interactie, wat taal een fundament in het lichaam geeft.  

Taal en lichaam impliceren elkaar, maar kunnen echter niet tot elkaar gereduceerd worden. De 

lichamelijke ervaring van de ‘ongedeelde meervoud’ is altijd zwanger van een exces aan betekenissen. 

Omgekeerd beïnvloedt taal dit exces. Lichamelijke ervaring heeft taal nodig om onderscheid te kunnen 

maken en betekenissen te delen met anderen. (Todres, 2007, p. 23) Betekenisgeving, ofwel 

kennisverwerving, is voor Todres een hermeneutische cirkel waar het lichaam in zit. De lichamelijk beleefde 

situatie wordt gerelateerd aan woorden, waardoor betekenissen levendigheid krijgen. (Todres, 2007, p. 24) 

 Op basis van de fenomenologie van onder andere Merleau-Ponty en Todres heb ik een beeld 

geschetst van, de ervaringsdimensie van lichamelijkheid. Deze omschrijving wil ik aanvullen met het 

objectiverende perspectief van een neuroloog.  
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Neurologie 

De neuroloog Antonio Damasio probeert in Ik voel dus ik ben: hoe gevoel en lichaam ons bewustzijn vormen 

(2001), net als Merleau-Ponty en Todres het proces van kennisverwerving te doorgronden. Hij heeft het 

echter niet over intentionaliteit, maar over bewustzijn. Hij neemt, anders dan Merleau-Ponty een 

objectiverend perspectief als uitgangspunt met zijn neurologische insteek. Op basis van zijn neurologische 

onderzoek poneert Damasio verschillende feiten. Het meest belanghebbende feit voor deze scriptie is dat 

bewustzijn en emotie niet gescheiden kunnen worden. Bij verstoring van het bewustzijn raakt ook de emotie 

verstoord. Het lichaam houdt via die emotie verband met het bewustzijn. (Damasio, 2001, p. 27) Op deze 

manier rekent Damasio, net als de fenomenologen, af met de scheiding tussen lichaam en geest zoals 

Descartes die poneerde. Er is geen onderdeel in onze hersenen dat losstaat van de rest, dat de 

kennisverwerving voor zijn rekening neemt.10 Kennis is daarmee altijd gesitueerd. (Damasio, 2001, p. 22)  

 Voor Damasio is het bewustzijn de mogelijkheidsvoorwaarde voor kennisverwerving. Hij ziet het 

bewustzijn als een cruciaal keerpunt in de menselijke evolutie. Het maakt al het menselijke mogelijk, zoals 

kunst, wetenschap en sociale en politieke organisaties. Dit middel om tot kennis te komen, bewustzijn, heeft 

onherroepelijk invloed op de kennis die het oplevert. (Damasio, 2001, p. 16) 

Damasio onderscheidt in het bewustzijn twee hoofdrolspelers: het organisme en het object. Het 

bewustzijn vindt plaats in het organisme. Het object is dat wat gekend wordt in het bewustzijnsproces. De 

relatie tussen organisme en object is de kennis die hij bewustzijn noemt. (Damasio, 2001, p. 31) Om de 

biologie van het bewustzijn te verhelderen probeert Damasio te doorgronden hoe de hersenen zowel de 

twee hoofdrolspelers als de relatie, of wel de kennis, in kaart kan brengen. (Damasio, 2001, p. 32)  

 Voor Damasio valt dit vraagstuk van het bewustzijn in twee delen uiteen. Ten eerste is het de vraag 

hoe het mogelijk is dat het menselijk organisme ‘voorstellingen’ kan maken van objecten. Die voorstelling 

omvat zowel de zintuiglijke als emotionele mentale patronen die een object oproepen in het brein van een 

mens. Ten tweede is het de vraag hoe men tijdens het aanmaken van de mentale patronen, die horen bij de 

voorstelling van een object, een zelfgevoel tot stand brengt. Hoe kan het dat men tijdens het lezen van een 

tekst weet dat men zelf de tekst leest en niet iemand anders? (Damasio, 2001, p. 21) 

In dat zelfgevoel spelen drie biologische verschijnselen een belangrijke rol: een emotie11, het gevoel 

van een emotie en kennis van dat gevoel van die emotie. (Damasio, 2001, p. 20) Onze lichamelijkheid 

verschijnt in ons bewustzijn via de voorstellingen van deze biologische verschijnselen.  

Op het meest elementaire niveau van bewustzijn wordt het zelfgevoel op slechts één niveau 

georganiseerd. Dit noemt Damasio het ‘kernbewustzijn’. Dit kernbewustzijn geeft het organisme een 

zelfgevoel in het hier en nu. Een complexer bewustzijn is het ‘uitgebreide bewustzijn’. Dit bewustzijn wordt 

mogelijk doordat het kernbewustzijn wordt aangevuld met het conventionele geheugen, het werkgeheugen 

en taal. In dit uitgebreide bewustzijn wordt de voorzienbare toekomst en het verleden waargenomen. Het 

maakt creativiteit mogelijk. Alleen mensen hebben deze mate van uitgebreidheid van het bewustzijn. 

(Damasio, 2001, p. 28) 

Bij deze vormen van bewustzijn horen, volgens Damasio, ook twee zelven. Het kernzelf, dat vluchtig 

                                                 
10 Descartes noemde dit deel van de hersenen de homuculus, vaak voorgesteld als een klein mannetje in onze hersenen die de 

kennisverwerving beheert.  

11 De begrippen ‘emotie’ en ‘gevoel’ worden vaak door elkaar gebruikt. Damasio verwijst met emotie naar wat er biologische gezien 

gebeurt in ons lichaam. Hij duidt met ‘gevoel’ op de beleving die men heeft van die biologische gebeurtenissen.   
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en steeds opnieuw gevormd wordt in het moment. Daarnaast is het autobiografisch zelf. Het autobiografisch 

zelf is afhankelijk van de organisatie van herinneringen. De levensgeschiedenis en alle kenmerken die daar 

deel van uitmaken vormen dit autobiografische zelf. (Damasio, 2001, p. 29)   

Vaak wordt bewustzijn gekoppeld aan allerlei cognitieve functies, zoals taalvermogen, geheugen en 

rede. Damasio wijst er op dat het kernbewustzijn niet afhankelijk is van deze functies. Dit betekent dat er ook 

sprake is van bewustzijn zonder deze complexere biologische verschijnselen. Het uitgebreide bewustzijn, 

dat geünificeerde voorstellingen voortbrengt, bestaat niet in een vacuüm. Om bewustzijn, en daarmee 

kennisverwerking, te begrijpen moeten we, volgens Damasio, eerst de machinerie die voor het bewustzijn 

ligt doorgronden. (Damasio, 2001, p. 30) 

Als mogelijkheidsvoorwaarde voor bewustzijn is de ongedeelde eenheid van het lichaam nodig. De 

hersenen hebben een soort model van het gehele lichaam, waarvan de hersenen zelf ook deel zijn. Dit is de 

niet-bewuste voorloper voor het zelfgevoel. Dit noemt Damasio het ‘proto-zelf’. Dit proto-zelf verandert 

nauwelijks, omdat het lichaam heel stabiel moet zijn om leven mogelijk te maken. In de hersenen worden 

levensprocessen gereguleerd. Hersengebieden zoals de hersenstam en de hypothalamus spelen hierin een 

belangrijke rol.12 Dit kan doordat er hersenkaarten worden opgesteld van representaties van verschillende 

aspecten van het lichaam. (Damasio, 2001, p. 33-34) Dit levert op dat biologische regulatie van het lichaam 

gekoppeld kan worden aan de verwerking van voorstellingen die binnen en buiten het organisme bestaan. 

(Damasio, 2001, p. 36)  

 

Figuur 1: schematische weergave van de verschillende zelven, de bewustzijnsniveaus en de biologische 

verschijnselen. De complexiteit van de biologische verschijnselen is in dit schema oplopend.  

 

    

 

 

 

 

 

Onder invloed van een object verandert de toestand van zelf. Het zelfgevoel verandert en geeft een 

stoot nieuwe kennis. Die objecten kunnen concrete of herinnerde objecten zijn. Deze kennis is in eerste 

instantie woordeloze kennis en toont zich aan het organisme als een ‘kennisgevoel’. Bewustzijn begint dus 

als een gevoel dat gepaard gaat met voorstellingen – visueel, auditief, tactiel, visceraal – binnen ons levende 

organisme. Pas als die gevoelens in een context worden geplaatst kunnen we zeggen wat we waarnemen. 

(Damasio, 2001, p. 37) 

Nu is het zo dat dit hele biologische proces dat zich afspeelt in ons lichaam afgeschermd is van ons 

bewustzijn. Voor een deel worden de lichamelijke toestanden van ons proto-zelf verhult. Dat maakt, volgens 

Damasio, dat gevoelens en emoties een zekere vaagheid hebben. Onze geest is zo ingericht dat ons eigen 

lichaam voor een deel gemaskeerd wordt in het bewustzijn, en dus ook de rol die het speelt in 

kennisverwerving. Zonder dat we er erg in hebben wordt op non-verbale wijze constant aan het organisme 

                                                 
12 In deze hersengebieden worden autonome lichaamsfuncties geregeld zoals honger en slaap. Informatie uit het autonome 

zenuwstelsel worden hier verwerkt en ook de hormoonhuishouding wordt onder andere vanuit deze hersengebieden geregeld.  
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doorgegeven wat goed en slecht is in een situatie. De uiterste waarden zijn in dit verband pijn en genot. 

(Damasio, 2001, p. 40-41) 

 

Conclusie 

Op basis van deze fenomenologische en neurologische inzichten kan ik nu de vraag ‘hoe kan men 

lichamelijkheid opvatten?’ beantwoorden door verschillende aspecten van lichamelijkheid te noemen. 

Lichamelijkheid blijkt allereerst een relationeel begrip te zijn. Als levend wezen is de relatie die de mens tot 

de wereld heeft allereerst een lichamelijke. We kunnen niet buiten deze relatie gaan staan, de scheiding 

tussen lichaam en geest geponeerd, door Descartes, blijkt een artificiële. Omdat lichamelijkheid een 

relationeel begrip blijkt te zijn, kan men lichamelijkheid niet begrijpen los van dat waar het een relatie mee 

heeft, de omgeving en wereld waarin het lichaam zich bevindt. Dit maakt dat lichamelijkheid altijd gesitueerd 

is. Lichamelijkheid is de situatie. Die situatie wordt in het lichaam verwerkt tot kennis. Hoe die 

kennisverwerving verloopt ligt ten dele vast in de biologische bepaalde mogelijkheden die het  organisme, in 

dit geval de mens, heeft.  

Wanneer men lichamelijkheid omschrijft, kan men zich enerzijds richten op de relationele verhouding 

die we ervaren dit is het ervaringsperspectief. Dit is wat men in de fenomenologie doet. Lichamelijkheid is 

dan de eenheid waarbinnen gevoelde sensaties vrijwel direct tot de situatie waarin het lichaam zich bevindt 

gemaakt wordt. Er is een constante uitwisseling tussen omgeving en lichaam, een heen en weer beweging. 

Lichamelijkheid is open en dynamisch in de ervaringswereld. Men heeft altijd de mogelijkheid om de 

zintuigen te richten op een object en er bewust de aandacht op te focussen. De situatie is zo overvloedig dat 

er altijd nog meer is om de lichamelijkheid op te richten en kennis aan te ontlenen. De lichamelijke 

mogelijkheden zijn dus weids, maar worden wel bepaald door de situatie.  

Vanuit dit ervaringsperspectief kan men zich op het bewustzijn richten maar bij dit perspectief hoort 

ook een voorbewust of prereflectief gedeelte. Men handelt, en reflecteert achteraf. Men benut 

ervaringskennis ook zonder er op te reflecteren, maar door te doen. Men kan het zoeklicht van de bewuste 

reflectie wel op deze kennis en handelingen richten, maar dat betekent niet dat men die pas benut als men 

erop reflecteert. Die lichamelijke kennis komt ook al tot uitdrukking in de handeling voordat men bewust 

reflecteert of taal toekent aan die kennis.   

Op dit bewuste vlak is echter ook sprake van activiteit. We kennen taal aan de gevoelde sensaties 

toe waar we ons op richten. Wanneer we dit nog niet gedaan hebben, betekent dat niet dat we die sensaties 

niet ervaren. We nemen altijd meer waar dan dat waar we ons bewust mee bezig houden. Die sensaties zijn 

dan nog wel vaag en moeilijk te vatten. Dat neemt niet weg dat men wel precies kan weten wat men moet 

doen. De richting die we op moeten gaan is zo helder, maar we weten niet precies waarom. We hebben dan 

een kennisgevoel, maar staan nog in het heen en weer gaande proces van kennisverwerving. Er is de 

mogelijkheid om meer kennis omhoog te halen uit de situatie die we waarnemen. Die waarneming kan dan 

zowel op de situatie als op ons eigen lichaam betrekking hebben.   

Op het onbewuste niveau is het moeilijk om het ervaringsperspectief toe te passen. We kunnen op 

dit onbewuste niveau in ieder geval wel een objectiverend perspectief toepassen. We zien het lichaam dan 

als een organisme met bepaalde mogelijkheden. Dit organisme kent een relatief stabiele eenheid. Die 

stabiele eenheid geeft een zelfgevoel. Dat zelfgevoel is specifiek en aan tijd gebonden. Tegen de 
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achtergrond van dit zelfgevoel kan informatie uit de zintuigen verwerkt worden. Daarnaast benutten we ook 

het geheugen om informatie op te slaan en terug te kunnen halen. Het zelfgevoel kleurt die informatie die we 

benutten. Er is echter altijd veel meer informatie beschikbaar dan we met ons uitgebreid bewustzijn 

benutten. Dat betekent niet dat die informatie niet aanwezig is in ons lichaam. Vanuit het objectiverende 

perspectief kan men constateren dat onze lichamelijkheid veel meer informatie ontvangt dan wat wij bewust 

kunnen verwerken. Vanuit het ervaringsperspectief bezien, wordt duidelijk dat deze kennis ten dele direct 

benut wordt op een prereflectieve manier. Om hier bewuste kennis van te maken is activiteit nodig die om 

aandacht en taal vraagt.  

Het is moeilijk om de het ervaringsperspectief en het objectiverende perspectief strikt te scheiden. 

Met de twee perspectieven richt men de blik eigenlijk op twee richtingen van het cyclische proces dat 

kennisverwerving is. Ik geef de cyclische beweging hieronder schematisch weer. 

 

Figuur 1: cyclische samenhang tussen de uitgaande beweging en de terugkerende beweging  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is een naar buitengaande beweging vanuit de eigen ervaring van lichamelijkheid. Die beweging gaat naar 

de wereld, andere lichamen en ook naar het eigen lichaam. Ander lichamen maken ook deze beweging naar 

het eigen lichaam van een ander. (grijze delen van de pijlen) Die beweging noem ik hier de uitgaande 

beweging. De beweging komt vervolgens ook weer terug bij het eigen lichaam. Dit noem ik de terugkerende 

beweging. (witte delen van de pijlen) Ik geef hier drie richtingen aan. De eerst pijl gaat van het eigen lichaam 

naar de omgeving en andere lichamen. De tweede pijl laat zien dat andere lichamen dezelfde beweging 

maken. De derde pijl laat zien dat die beweging ook naar het eigen lichaam gemaakt kan worden.  

Het ervaring van het Leib die Merleau-Ponty past in het schema bij de uitgaande beweging van pijl 1 

en de terugkerende beweging van pijl 2. De ervaring van het Körper zit men terug in pijl 3. Het perspectief 

van een neuroloog kan men vergelijken met dat van uitgaande beweging van pijl 2 en de terugkerende 

beweging van pijl 1. Men probeert naar binnen te kijken als een buitenstaander. Men neemt een 

objectiverende positie in. Wat deze positie compliceert is dat men weet dat men zelf gelijk is aan het 

onderwerp van studie en dus dezelfde uitgaande en terugkerende beweging maakt. Men is niet alleen een 
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ander, maar tegelijk een zelf.13  

 

 

 

 

                                                 
13 Hiermee stip ik eigenlijk het filosofische probleem van positivistische wetenschap aan. Ik heb hier niet de ruimte om verder op dit 

probleem in te gaan. 
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Hoofdstuk Vier 

Lichaam van ervaring ~ Body of experience 
 

 

 

Inleiding 

 

In dit hoofdstuk geef ik de informatie weer die ik heb verzameld door middel van de conversaties. Ik beschrijf 

ieder gesprek. In deze beschrijving probeer ik de verhaallijn uit de dialoog in stand te houden. Ik gebruik zo 

veel mogelijk de taal van de respondent. Ik citeer ze echter bewust niet. Met deze beschrijvingen wil ik 

namelijk een andere stap zetten dan de ruwe weergave van de data die in transcripten in de bijlage zijn 

opgenomen. De gesprekken ging in hoofdlijnen steeds om twee vragen; 'wat houdt professionaliteit in?' en 

'welke rol speelt lichamelijkheid in deze professionaliteit?' 

 Dit onderzoek gaat over lichamelijkheid en men zou dus kunnen verwachten dat ik de lichamelijkheid 

van de respondenten zal schetsen. Ik heb er voor gekozen dit niet te doen om de anonimiteit van mijn 

respondenten te waarborgen. Dit betekent ook dat ik vrij weinig biografische gegevens heb verwerkt in de 

beschrijvingen. In paragraaf 2.3 vindt men enige biografische gegevens van de respondenten terug. Ik geef 

steeds de globale verhaallijn van de conversatie weer. Door middel van de cursieve tussenkoppen geef ik 

thema’s die ik zie weer. Lichamelijkheid en professionaliteit zijn steeds leidend geweest in het destilleren van 

die thema’s.  

In hoofdstuk 5 koppel ik de hoofdthema’s aan de theorie en ontstaan er zo categorieën die van 

belang zijn voor het beantwoorden van mijn vraagstelling. Ik organiseer de thema’s dan naar aanleiding van 

lichamelijkheid en professionaliteit, en niet langer per respondent hetgeen in dit hoofdstuk centraal staat.  

 

Gesprek met Annelies van Beek 

Coach, trainer en docent 

Professionaliteit verschilt per context 

Wat professionaliteit inhoudt, verschilt per context voor Annelies. Het is voor haar een zoektocht wat 

professionaliteit precies betekent. Ze neemt het begrip heel ruim. Ze vindt de scheiding privé en werk in 

ieder geval geen belangrijk aspect. Ze brengt die scheiding eigenlijk alleen aan als ze vermoeid raakt.  

 

Naar je lichaam luisteren 

Naar aanleiding van die vermoeidheid stappen we over naar lichamelijkheid als onderwerp. Het lichaam wijst 

zo nu en dan de weg, volgens Annelies. Zij vertelt dat ze van nature een krachtig persoon is, doch soms 

gaat er iets wringen in haar lichaam. Ze wordt moe of juist heel gejaagd. Dan weet ze dat ze weer moet 

opladen en gaat ze bijvoorbeeld een weekend weg. Ze vindt het heel belangrijk om naar haar lichaam te 

luisteren. Ze vertelt hoe ze door een weekend weg te gaan en te hardlopen hernieuwde energie krijgt. Ze 

stuitert dan weer van de zingeving, constateert ze. Ze kan een zelfde soort zingevende energie voelen in 

haar werk. Als iedereen een bijdrage levert en het loopt goed ontstaat er energie. Dit is een spanning die ze 



56 

ook lichamelijk ervaart. Die energie kan de ruimte helemaal vullen.  

Ook als het juist niet goed loopt, ervaart ze dit lichamelijk als een soort gejaagdheid. Als het een 

langzaam proces is waarin maar geen beweging is te krijgen kan ze die gejaagdheid lichamelijk 

gewaarworden. Ze is dan ongeduldig. Het kan ook juist een moeheid in haar benen zijn. Ze weet dan dat het 

goed is om een interventie te plegen. Helaas vertelt haar lichaam haar niet verbaal wat voor interventie ze 

moet plegen.  

Het is ook een soort verworven autonomie om de vrijheid te nemen haar lichaam mee te laten tellen. 

Men moet de juiste balans vinden tussen recht doen aan haar gevoel en terughoudendheid, zodat er ook 

recht kan worden gedaan aan eventuele andere perspectieven en gevoelens.  

 

Voorbode voor een interventie 

Als mensen tot inzicht komen, kan men dat soms letterlijk aan hun blik zien. Ze gaan als het ware open. Dat 

vindt ze ook echt iets wat zij lichamelijk ervaart. Zij vindt lichamelijkheid heel belangrijk en ziet ook 

aanknopingspunten tussen bijvoorbeeld frustratie en professioneel handelen. Wellicht kan zij, door bepaalde 

lichamelijke signalen te leren interpreteren, een proces weer op gang brengen. Dit zou ze vooral graag willen 

inzetten bij wat zij ‘slecht doorbloede processen’ noemt.    

Het lichaam is dan een soort voorbode voor een interventie. Ze geeft het voorbeeld dat haar hart 

soms in haar keel gaat bonken en ze een specifieke spanning ontstaat als er een verandering of inzicht kan 

ontstaan bij iemand. Ze kan ook een soort nervositeit voelen wat volgens haar ook een signaal is. Ze voelt 

dit bijvoorbeeld als mensen doen alsof ze meewerken, maar dat eigenlijk niet doen. 

 

Goed handelen 

Voor Annemiek is de vraag wat goed handelen is, altijd leidend. Dit verandert in iedere situatie waardoor ze 

dus altijd in beweging blijft. Het is nooit eenduidig wat het goede is om te doen. Als er een richtlijn voor goed 

handelen is, dan is het voor haar dat er altijd een verbinding moet zijn tussen haar biografie en haar werk. 

Dit omschrijft ze als een soort oprechtheid of eerlijkheid. Dit geldt dan ook voor lichamelijkheid. Als men het 

gevoel heeft dat iets niet goed gaat, dan moet men daar eerlijk over zijn. Het is belangrijk om ook ruimte te 

laten voor de ander om het niet met jou eens te zijn, natuurlijk. Zij vult aan dat het niet alleen eerlijk is om 

eerlijk te zijn is. Die lichamelijkheid moet men ook inzetten voor het proces, voor humanisering van 

organisaties, bijvoorbeeld. Hoe dit precies kan, weet ze nog niet.  

 

Gesprek met Lieke Simons 

Humanistisch geestelijk verzorger 

Professionaliteit is aandacht en ruimte 

Lieke vertelt dat ze in haar eerdere werk als P&O’er veel duidelijker een rol had dan nu. Ze had kennis en 

vaardigheden en die moest ze inzetten. Nu gaat het veel meer om wie zij is en wat ze daarmee kan doen. Zij 

probeert zo open mogelijk een gesprek in te gaan, ook al neemt zij zichzelf natuurlijk altijd mee. Het gaat om 

de wisselwerking tussen haar en de ander in een gesprek. Alles mag er zijn en uitgesproken worden. Zij 

geeft daar aandacht en ruimte aan. Ruimte is voor haar een heel goede omschrijving van wat 

professionaliteit is voor haar. Een voorwaarde voor die ruimte is zelfkennis. Als ze geen zelfkennis heeft, zou  

ze niet eens door hebben dat ze de ruimte opvult met eigen denkbeelden. Er blijft altijd eigen invulling, ze is 
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gevormd. Toch moet men volgens Lieke blijven proberen uienlaagjes weg te pellen, zodat het contact steeds 

zuiverder kan worden.   

 

Verwarring rond professionaliteit 

Professionaliteit is voor Lieke soms een verwarrend begrip, omdat het over boekenkennis lijkt te gaan. Dat is 

voor haar ook belangrijk, maar het gaat uiteindelijk om die ruimte. Boeken kunnen haar voeden maar kunnen 

haar ruimte ook dicht timmeren. Professionaliteit gaat om het uitvoeren van haar professie. Haar professie 

draait hoofdzakelijk om ruimte bieden, niet om die boekenkennis. Dat is haar professionaliteit en daar moet 

ze achter staan.  

 

Lichaam als signaalgever 

Lieke is ten tijde van het gesprek zwanger. De ruimte die zo belangrijk is voor professionaliteit wordt soms 

verminderd door haar lichamelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan misselijkheid. Lichamelijkheid is een soort 

vertrekpunt waar vanuit zij contact maakt met de ander. Als zij signalen krijgt op lichamelijk vlak dat zij er 

minder kan zijn moet zij die ook serieus nemen. Lieke denkt dat zij anders ziek kan worden.  

 

Grenzen 

Een ander aspect van lichamelijkheid is dat men soms lijfelijk kan voelen dat er actie nodig is. Daar speelt 

het hoofd ook een rol in. Zij geeft het voorbeeld van iemand die huilt. Ze heeft dan lichamelijk de neiging om 

de ander een hand op de schouder te leggen. Met haar hoofd weet zij echter dat niet iedereen dat plezierig 

vindt. Daarom vraagt zij altijd of die ander het goed vindt. Ze merkt op dat dit makkelijker gaat met vrouwen 

dan met mannen. Haar lijf is in deze zin een signaalgever van wat nodig is. Zij voelt bijvoorbeeld ook waar zij 

in de ruimte moet gaan zitten, of staan.  

Ze benadrukt dat men nooit alleen maar zijn lichamelijke signalen kan volgen, maar ook altijd bewust 

moet handelen, ‘zijn hoofd gebruiken’. Maar die lichamelijke intuïtie is even belangrijk als dat hoofd. 

Uiteindelijk bepaalt de ander wat klopt: die geeft de grens aan. Dat maakt het ook professioneel, volgens 

Lieke. Als professional moet men altijd checken of de intuïties kloppen, benadrukt ze.  

 

Ongrijpbare signalen 

Ze weet niet waar een lichamelijke neiging om iemand bijvoorbeeld aan te raken vandaan komt. Dat is een 

onbewust proces. Het is iets ongrijpbaars. Vandaar het woord intuïtie. Sommige dingen kan zij ook niet 

helemaal bewust maken, al zou zij het wel bewuster willen inzetten. Taal hangt hier mee samen. Door 

woorden te geven aan iets kan men een omstandigheid of situatie gaan delen. Taal is daarom een belangrijk 

instrument in die professionele setting om het lichamelijke een plaats te geven. Taal beperkt ook maar dat is 

nu eenmaal wat we hebben in een professionele situatie, volgens Lieke.  

 

Gesprek met Erwin de Laat 

Organisatieadviseur 

Aspecten van professionaliteit  

Voor Erwin zijn kennis, (sociale) vaardigheden en zijn persoon belangrijke aspecten van professionaliteit. De 

wisselwerking tussen zichzelf en de ander waar die vaardigheden dan betrekking op hebben noemt hij de 
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proceskant. Het gaat om een relatie opbouwen tussen jezelf en de ander. Die relatie moet worden 

opgebouwd, ondanks de persoonlijke voorkeuren die men altijd wel heeft. Men moet proberen hierin neutraal 

te zijn, ook al is men dat nooit helemaal. Hij werkt met mensen en het is daarom belangrijk dat hij zich er van 

bewust is dat hij bij sommige meer moet investeren om een relatie op te bouwen dan bij anderen. Hij maakt 

bijvoorbeeld een extra afspraak met zo iemand waarbij het stroever gaat. Voor een professional is ook 

belangrijk om zichzelf altijd te blijven voeden, door bijvoorbeeld bijscholing te nemen.  

 

Lekkere workflow 

Lichamelijkheid heeft, volgens Erwin, verschillende aspecten. Om te beginnen is er een gevoelsaspect. Hij 

kan een lekkere workflow hebben. Als hij zijn werk goed doet, voelt hij dat ook lichamelijk.  

 

Intuïtie  

Een ander aspect is intuïtie. Er ploppen tijdens het werk soms dingen omhoog. Hij stuurt het gesprek een 

bepaalde richting op, of neemt een pauze omdat hij het gevoel heeft dat zoiets nodig is. Dit heeft veel met 

timing te maken. Dat komt uit het lichaam niet uit het hoofd, volgens Erwin. Dit gebeurt constant en gaat 

meestal heel vloeiend. Hij gaat er pas op letten als alles wat stroever verloopt. Erwin ziet zich zelf meer als 

een ‘hoofdman’, en het is voor hem dan ook een zoektocht waar die intuïtie precies vandaan komt. Maar als 

hij die energie moet lokaliseren, dan komt deze uit zijn buik. Die intuïtie werkt voor een groot deel onbewust, 

aldus Erwin.  

 

Zijn lijf 

Een ander aspect van lichamelijkheid is het lijf op zich. Hij heeft zelf een lang lichaam waar hij bewuster mee 

om zou willen gaan. Hij hoort ook terug dat zijn lijf indruk maakt, omdat het zo groot is. Dat heeft weer effect 

op die neutraliteit waar hij het eerder over had. Hij probeert er geen bewust gebruik van te maken. Toch 

merkt hij wel dat het indruk maakt. Hij merkt zelf ook dat hij op uitstraling let. Of iemand bijvoorbeeld mooi of 

lelijk is, roept bij hem een bepaalde reactie op. Hij probeert het niet mee te laten spelen maar die reactie is 

er wel. 

  

De relatie opbouwen 

In een zakelijke relatie wil Erwin graag dat het om de inhoud gaat. Dat neemt niet weg, dat in het initiële 

contact die lichamelijkheid wel uitmaakt. Als men lichamelijk met iemand klikt, dan kan men vaak 

gemakkelijker een relatie opbouwen. Die relatie maakt het werk makkelijker. Als hij die ‘lichamelijk klik’ 

minder heeft, is het professioneel om die relatie toch op te bouwen. Erwin zegt dat hij zelf een fysiek persoon 

is. Het kan dan zijn dat hij makkelijker contact heeft met iemand die dat ook is. Hij probeert dan met iemand 

die dat niet is, op een ander vlak een klik te krijgen. Daar zoekt hij dan bijvoorbeeld een inhoudelijke klik 

mee. Het belang van lichamelijkheid in professionaliteit is de mogelijkheid die het biedt om die relatie op te 

bouwen. Erwin denkt dat het lichamelijke uiteindelijk het meest fundamenteel is. Die lichamelijke klik bepaalt 

hoe gemakkelijk hij zijn werk kan doen.  

      

 

In onze maatschappij 
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Erwin merkt op dat het in onze maatschappij niet gebruikelijk is om aandacht te besteden aan 

lichamelijkheid. Daardoor gaan we er onbewust mee om. Het zou wel goed zijn als er meer aandacht voor 

was. Het is 'not done' om over lichamelijkheid te spreken in vergaderingen, bijvoorbeeld. Hij kan een 

inhoudelijk conflict wel bespreekbaar maken, al is dat ook moeilijk, maar een lichamelijk conflict niet. Dat zou 

bedreigend kunnen worden ervaren. Dat merkt hij aan iemand lichaamstaal. Dat we onbewust met 

lichamelijkheid omgaan heeft, volgens Erwin, ook mede als gevolg dat mensen ziek worden of een burn out 

krijgen.  

 

Grenzen 

Het is in een professionele setting belangrijk dat ieder er op kan vertrouwen dat bepaalde grenzen 

gerespecteerd worden, zowel inhoudelijk als fysiek. Die grenzen kunnen variëren per relatie. Volgens Erwin, 

zijn we ons vaak bewuster van inhoudelijke grenzen dan van fysieke. Die grenzen worden bijna nooit in taal 

uitgedrukt. Een verbale discussie vindt hij makkelijker om mee om te gaan.  

 

Lichamelijke interventies 

Men kan lichamelijkheid, volgens Erwin, nog verder uitsplitsen naar verschillende energieën. Een heel 

duidelijke energie is bijvoorbeeld seksuele energie. Erwin denkt dat lichamelijkheid een rol kan spelen in het 

plegen van interventies. Men kan lichamelijke interventies plegen in lichaamstaal. Bijvoorbeeld door zijn 

houding te veranderen. Maar men zou ook op een energieniveau een interventie kunnen plegen. Hij vind het 

moeilijk om te duiden wat een dergelijk energieniveau precies is. Seksuele energie vindt hij het makkelijkst te 

onderscheiden maar er zijn er zeker meer te onderscheiden, volgens Erwin. Energie heeft ook iets 

overstijgends, misschien kan men dat nog het best omschrijven als spiritueel. Erwin is in dit soort manieren 

van spreken niet thuis. Het is een andere taal.  

 

Gesprek met Loes Barend 

Humanistisch geestelijk verzorger 

Professionaliteit eenzijdig ingevuld 

Loes vindt professionaliteit een vervelend woord, omdat er vaak gedacht wordt dat het om interventies gaat. 

Het wordt over het algemeen heel eenzijdig ingevuld en gaat dan om maakbaarheid en controle. Ze merkt in 

het ziekenhuis waar ze werkt dat er weinig ruimte is voor aandacht. Als iemand adequaat reageert, heeft die 

persoon geen verdere aandacht nodig. De waarden worden helemaal uit professionaliteit gefilterd. Het gaat 

allemaal om functionaliteit.   

 

Jezelf beschikbaar stellen 

Voor haar ligt de nadruk juist op waarden. Normatieve professionalisering geeft voor haar heel duidelijk aan 

wat professionaliteit is. Zij stelt zichzelf beschikbaar voor de ander. Zij probeert die ander te zien. Er hoeft 

geen concrete hulpvraag te zijn. Ze vindt daarom de vrijplaats van geestelijk verzorgers ook heel belangrijk. 

Ze geeft het voorbeeld van een man die in het ziekenhuis zat te wachten op zijn kinderen. Hij was daar, 

omdat zijn vrouw aan het overlijden was. Loes bleef bij die man. Zij was aanwezig voor hem. Ze luisterde 

naar hem. Het gaat om aandacht geven, volgens Loes. Die man maakte iets heel belangrijks mee, en dat 

moet sociaal bevestigd worden. Dat deed zij in dit geval. Dat maakt betekenisgeving mogelijk. Die aandacht 
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hebben en present zijn is voor Loes goed professioneel handelen. Dit vraagt om beheer en reflectie van haar 

uit. Het beheren zit hem vooral in het stellen van grenzen. Men moet geen vrienden worden of gaan flirten.  

 

Aanraking 

Loes dacht in eerste instantie dat lichamelijkheid geen rol speelde in haar werk, toen ik haar voor dit gesprek 

vroeg. Bij lichamelijkheid dacht ze aan aanraking. Dat doet ze wel, maar laat ze vooral afhangen van de 

ander. Bijvoorbeeld als iemand huilt. Niet iedereen is er dan op gesteld om aangeraakt te worden. Ze tast 

het dan een beetje af en let vooral op lichaamstaal. Als iemand zich terugtrekt, stopt ze.  

  

Intuïtie  

Het intuïtieve speelt wel een belangrijke rol. Dat heeft met sfeer te maken, volgens haar. Ze is heel erg op 

die ander gericht. Ze probeert zich op die ander af te stemmen en laat de reactie van die ander steeds mee 

tellen in wat ze doet. Ze probeert die ander aan te voelen. Dat betekent niet dat ze zich aanpast, maar ze is 

zich bewust van wie die ander is. Dat doet Loes door te luisteren en te kijken. Dat houdt niet per se in naar 

iemands fysieke uiterlijk ‘kijken’, het gaat meer om de uitstraling. Lichaamstaal is daarin belangrijk, maar ook 

of iemand bijvoorbeeld spanning in zijn of haar ogen heeft. Is iemand bijvoorbeeld verdrietig? Dit afstemmen 

kan soms verwarrend zijn, omdat het onderscheid tussen wat van haar zelf is en wat van die ander is 

vervaagd. Als iemand depressief is, is het heel belangrijk om de eigen levenslust vast te houden. Men moet 

zich niet met de depressie van die ander gaan identificeren, volgens Loes. Soms moet ze daar heel bewust 

op letten, maar het gaat vaak ook heel intuïtief.  

 

Lekker in het vel zitten 

Een ander aspect dat Loes noemt, is dat men lekker in het vel moet zitten. Men moet niet teveel spanning 

mee nemen. Om goed in het vel te zitten is het belangrijk om goed voor zichzelf te zorgen. Voor haar is op 

tijd eten bijvoorbeeld belangrijk. Zij kan dan ontspannen haar werk doen. Als ze dan merkt dat het goed 

gaat, ontspant ze verder. Dat goed in het vel steken, ziet zij ook aan andere of aan zichzelf als ze in de 

spiegel kijkt. Zij ziet er dan als het ware ‘bezield’ uit. Bij veel werknemers om haar heen ziet ze lichamelijk 

dat zij niet goed behandeld worden door leidinggevende. Zij missen dan die bezieling. 

 

Lichamelijkheid als onderwerp  

In een ziekenhuis is er, volgens Loes, veel vervreemding van lichamelijkheid. Lichamelijkheid is ook iets 

waar zij in haar werk veel mee geconfronteerd wordt. Zij werkt in een ziekenhuis en daar zijn mensen 

natuurlijk ziek. Dat maakt lichamelijkheid ook inhoudelijk tot een onderwerp voor haar.  

 

Bron van informatie 

Lichamelijke signalen kunnen een bron van informatie voor Loes zijn. Vermoeidheid en verveling zijn 

bijvoorbeeld signalen die haar als het ware waarschuwen dat ze zelf weer wat spanning moet brengen in 

een gesprek. Daarnaast kun men antipathieën voelen voor iemand, of juist ontroerd raken door iemand. Zij 

omschrijft die signalen als ‘verzwegen kennis’, tacit knowledge.  
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Gesprek met Hans Kortenaar 

Directeur van een zorginstelling 

De taak uitvoeren 

De rode draad die Hans als directeur altijd in de gaten probeert te houden, is de kwaliteit van leven voor de 

ouderen waarborgen. Dat is zijn taak en die rode draad moet hij steeds blijven bewaken. Dit betekent in 

overleggen dat hij duidelijk maakt waar hij voor staat. Hij probeert altijd voor een win-win situatie te zorgen. 

Hij vertelt over de verschillende waarden die van belang zijn binnen de organisatie. Het behoud van de eigen 

regie, een positieve omgang met nieuwe ideeën, een familiare sfeer en een gerichtheid op behoud van 

mogelijkheden.  

 

Reflectie op zijn eigen neigingen 

Zelfredzaamheid is ook een belangrijke waarde. Soms betekent dit dat hij zich moet inhouden om iemand 

niet te helpen. Hij geeft het voorbeeld van een oudere vrouw die wil oversteken: zijn neiging is om haar te 

helpen, maar dat is voor haar misschien wel helemaal niet goed. Het is belangrijk dat men zich bewust is 

van die neiging en er niet meteen naar handelt. Naar aanleiding van die neiging gaan wij samen in op 

lichamelijkheid.   

 

Goed in zijn vel zitten 

Bewustzijn blijkt voor Hans een belangrijk aspect van lichamelijkheid. Stil staan en periodes van reflectie 

inlassen, vindt hij belangrijk. Hij ziet veel mensen om zich heen die dat niet doen. Daardoor gaan ze sturen 

op incidenten. Om dit te voorkomen moet men goed in het vel zitten, aldus Hans. Voor hem betekent dit dat 

hij goed voor zichzelf moet zorgen. Goed eten en sporten, maar ook tijd nemen om na te denken. Hij vindt 

het ook belangrijk dat mensen doen wat ze belangrijk en leuk vinden. Dat is uiteindelijk ook beter voor de 

organisatie. Men moet hart voor de zaak hebben. Als mensen lekker in hun vel zitten gaan zij positiviteit 

uitstralen. Hij werkt graag met mensen die positiviteit uitstralen, al kan dat natuurlijk niet altijd.  

  

Een connectie maken  

Die positieve uitstraling bestaat voor Hans uit een soort openheid. Dat ziet men ook in iemands lichaamstaal. 

Lekker in zijn vel zitten maakt die openheid mogelijk, en zonder die openheid kan hij niet gemakkelijk een 

connectie met iemand maken. Als men die connectie niet met iemand heeft, dan is men ook weer minder 

open. Die klik levert een bepaalde eerlijkheid op. Men hoeft het niet per se met elkaar eens te zijn. Als men 

die openheid niet krijgt en niet lekker in het vel zit komt dit toch altijd terug op zijn bordje, volgens Hans. Een 

open en positieve sfeer maakt creativiteit mogelijk, en dat is belangrijk. Die sfeer wordt door lichamelijk goed 

in het vel zitten mogelijk gemaakt. Van die open sfeer krijgt men ook weer energie, zo komt het ook weer 

terug bij jou lichaam. Hans denkt dat ziekteverzuim veel te maken kan hebben met niet lekker in zijn vel 

zitten. Managers moeten dit inzien. Als er veel ziekteverzuim is, is er waarschijnlijk iets aan de hand in de 

organisatie waardoor mensen niet lekker in hun vel zitten.  
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Gesprek met Ben Willems 

Docent 

Present zijn 

Ben begint tijdens ons gesprek meteen te vertellen over zijn achtergrond als haptonoom. Hij heeft geleerd 

dat het in er iedere relatie, dus ook een professionele, om gaat dat men echt bij iemand is. Dat betekent dat 

men naar die persoon moet toe bewegen. De kunst is om jezelf niet te verliezen in die ander. Men moet bij 

zichzelf blijven. Hij heeft in de haptonomie14 geleerd dat hij letterlijk kan voelen of hij op zijn eigen benen 

staat. Het gaat er om zo adequaat mogelijk te zijn. Men kan het ook omschrijven als ‘presentie in de situatie’, 

vertelt Ben. De presentie houdt niet in dat hij constant helemaal alert is. Als docent varieert hij ook in hoe 

aanwezig hij is. Als hij merkt dat een student niet goed presteert, dan gaat hij hen op de huid zitten en is hij 

een stuk presenter. Als hij heel veel sores aan zijn hoofd heeft, is hij soms ook helemaal bij zich zelf.  

 Die aanwezigheid of presentie heeft te maken met openen en sluiten, heeft Ben in de haptonomie 

geleerd. Men kan lichamelijk openstaan of gesloten zijn. Dat kan hij ook voelen aan iemands huid, volgens 

hem. Zit hij of zij er strak in, of is er ruimte. Als er ruimte is, is hij vaak zachter. Hier zit verder geen 

waardeoordeel aan vast. Men hoeft bijvoorbeeld niet constant open te staan. Ben denkt wel dat mensen 

over het algemeen ‘contact geneigd’ zijn, wat enige openheid vereist. 

 Haptonomie is fenomenologie in de praktijk, volgens Ben. Hij geeft het voorbeeld van handen 

schudden met iemand. Dat doet men dagelijks. Echter, door zijn bewustzijn op lichamelijk vlak te vergroten, 

kan die handeling iemand meer informatie geven en hem of haar helpen de situatie beter in te schatten. Als 

iemand een zacht klein handje geeft, dan is hij gewaarschuwd: hij weet dat hij dan niet té aanwezig moet 

zijn. Om die ander recht te doen, moet hij zich dan terughoudend opstellen.  

 

Grens in de gaten houden 

Daarin houdt hij wel een grens in de gaten. Als men met die ander mee beweegt, kan men soms zelf ook 

ontroert raken. Dat vindt Ben niet echt professioneel maar het gebeurt wel: dus hij moet er dan wel iets mee 

doen. Men moet dus niet te ver gaan in het mee bewegen. Hij staat in dienst van zijn student. Hij moet 

steeds in de gaten houden of wat hij doet de ontwikkeling van de student bevordert. Hij zal bijvoorbeeld geen 

maatjes worden met een student, dat is te intiem. 

 

Verantwoordelijkheid nemen, en een rugzak  

Professionaliteit is verantwoordelijkheid nemen voor wat men pretendeert aan te bieden. Dat vraagt om 

constante reflectie, volgens Ben. Hij is zich bewust van wat hij uitstraalt. Hij zorgt bijvoorbeeld dat hij er 

redelijk neutraal uit ziet. Professionaliteit houdt ook in dat hij met zijn hele rugzak aan ervaring, kennis, 

reflectie vermogen, feedback vaardigheden en ideeën ten dienste staat van de student.  

 

Zorgvuldigheid als kernwaarde 

Zijn kernwaarde als professional is zorgvuldigheid. Men moet in iedere situatie kijken wat adequaat is. Men 

moet gevoel hebben voor de juiste houding, de juiste afstand, de juiste toon en de juiste sfeer. 

                                                 
14 Haptonomie werd door de fysiotherapeut Frans Veldman (1920 – 2010) ontwikkeld. De client helpen meer lichamelijke bewustzijn te 

ontwikkelen staat centraal. Veldman ontwikkelde de haptonomie op basis van de fenomenologie van onder andere Merleau-Ponty. 

Hapsis: gevoelscontact, nomos: wet. 
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Lichamelijkheid zet Ben in om de kernwaarde ‘zorgvuldigheid mogelijk te maken’. Bijvoorbeeld de positie in 

de ruimte kiest men zorgvuldig. 

 

Intuïties serieus nemen 

Ben hoopt dat alles dat hij doet als professional gevoed wordt door zijn gevoel. Hij wil zijn eigen intuïties 

serieus nemen. Intuïtie is een ‘onmiddellijk weten’ dat tot uitdrukking komt in een neiging om een bepaalde 

kant op te bewegen. Intuïtie heeft zowel een geestelijke, spirituele als een lichamelijke component. Die 

intuïtie kan vertroebeld raken door wat men is aangeleerd. Intuïtie is het meest herkenbaar in de beweging 

van iemands lichaam en geest.  

 Op lichamelijk niveau is spanning belangrijk. Soms kan een bepaalde situatie spanning opleveren. 

Dan krijgt Ben bijvoorbeeld buikpijn of zijn adem wordt onrustig. Soms ligt die spanning aan hem zelf. Maar 

als die spanning in de interactie ontstaat is het moeilijk om te interpreteren waar die vandaan komt. Het kan 

dan ook met de ander of de situatie te maken hebben. Hij is altijd voorzichtig met het interpreteren van zulke 

signalen, maar het is wel een signaal. Hij gaat zich dan afvragen wat er aan de hand is. In een 

therapeutische relatie moet de professional dit uitzoeken, volgens hem, omdat men iets over die situatie wil 

te weten komen – met name wat dat contact doet. Gevoelens zijn een reactie die onderdeel uitmaken van de 

intuïtieve waarneming. Daarnaast waardeert men die gevoelens ook. Die waardering moet men niet in de 

therapeutische relatie inzetten, volgens Ben. Gevoel als een reactie kan men wel inzetten.  

 Soms kan het zijn student of cliënt dienen om een bepaald signaal in te zetten. Men moet er dan wel 

op reflecteren waarbij het criterium steeds is: dien ik de ander hiermee?  

 

Niet alleen gevoel, maar ook geweten  

Hoewel Ben voelen heel belangrijk vindt, wil hij benadrukken dat het niet alleen om het goed voelen gaat. Hij 

is ook een denker. Alleen een focus op voelen, zoals in de haptonomie, vindt hij onbevredigend. Hij is 

daarom ook andere bronnen gaan zoeken dan haptonomie. Hij vindt het geweten heel belangrijk. Die 

gewetensafweging vindt plaats in zijn hoofd. Die wordt wel gevoed door gevoel en intuïtie, maar andere 

dingen zijn ook belangrijk in die afweging. Bijvoorbeeld, wat andere vinden. Men moet steeds die verbinding 

maken tussen denken en voelen. Het is belangrijk om die gevoelens te benoemen en er over te 

communiceren. Het reflecteren en benoemen maakt dat het niet alleen gaat om wat goed voelt. Die 

connectie met cognitie maakt het ook ethisch.  

 

Gesprek met Monica de Boer 

Coach, trainer en organisatieadviseur 

Bewust worden over de eigen inbreng 

Professionaliteit staat voor Monica voor ‘kwaliteit leveren’. De ander bepaalt of die kwaliteit ook geleverd 

wordt. Die bepaalt of hij of zij er iets aan heeft gehad. Zij heeft zelf ook ideeën over wat die kwaliteit inhoudt. 

Ze geeft in een eerste gesprek met iemand altijd aan hoe zij werkt. De ander kan dan bepalen of hij of zij 

met haar in zee wil. Dat ze dit toelicht, hoort bij haar professionaliteit.   

Haar werkwijze past ze altijd aan de persoon die ze voor zich heeft aan. In zijn algemeenheid kan zij 

zeggen dat ze scherp luistert. Zij let op dat ze niet te ver afwijkt van het taalgebruik van die ander. Zij vindt 

het heel belangrijk om zich bewust te zijn van de eigen normen en waarden. Die moet men in geen geval 



64 

opleggen aan de ander. Er zijn natuurlijk altijd dingen waar men zich niet bewust van is, maar men moet 

altijd proberen dat bewustzijn te ontwikkelen. Soms zet men het wel in maar dat doet men dan heel expliciet 

en men houdt het bij zichzelf. Het gaat er om dat er bij die ander een bewustzijn van zijn of haar normen- en 

waardekader ontstaat. Men ondersteunt het werk dat die ander aan het doen is: iemand gaat het niet voor 

die ander doen.  

Ook vanuit een irritatie iets teruggeven, is niet de bedoeling. Men geeft alles zo neutraal mogelijk 

terug. Door bewust met de eigen irritatie om te gaan wordt men geen speelbal van die irritatie. Men kan 

bijvoorbeeld vragen of die ander zich kan voorstellen dat iemand geïrriteerd is. Men is dan eigenlijk een 

voorbeeld van hoe andere mensen kunnen reageren. In zijn algemeenheid gaat het om beweging brengen in 

het denken van de ander. Mensen zitten vaak vast in hun eigen gedachten.  

 Verder heeft zij een rugzak aan methoden, technieken, verschillende invalshoeken om een 

onderwerp te benaderen. Zij benadrukt dat het heel erg van de situatie afhangt wat zij inzet.  

 

Non-verbale communicatie 

In eerste instantie lijkt lichamelijkheid geen rol te spelen in haar werk. Men is voornamelijk met taal bezig. Er 

zitten echter ook veel non-verbale kwaliteiten aan. Als men niet consequent is in de verbale en non-verbale 

uitingen, dan geloven mensen toch sneller de non-verbale uitingen. Meestal gaat dat wel vanzelf. Monica let 

ook op het non-verbale gedrag van haar klanten. Als er een tegenstelling is tussen wat iemand zegt en het 

non-verbale gedrag, dan merkt ze dat op.  

 

Lichamelijke signalen van zichzelf 

Monica vindt het belangrijk om haar eigen lichamelijke signalen te herkennen. Deze tekens helpen haar 

bewust te worden van haar emoties. Bij irritaties kunnen haar schouders bijvoorbeeld gespannen raken.  

 Monica doet zelf inmiddels 10 jaar aan meditatie. Dit is een heel fysieke bezigheid, vertelt zij. Zij 

heeft veel aan de basishouding die zij daardoor heeft geleerd. Die houding heeft met ‘gronden’ te maken. 

Deze gronding levert een soort stevigheid op. Dit is een uitermate subjectieve ervaring. Het heeft te maken 

met een zwaartepunt dat laag zit, met name in buik en bekkengebied. Het begint meestal met rustig 

ademhalen. Die houding kan zij ook tijdens haar werk opzoeken. Dat kan heel snel gebeurd zijn. Door die 

houding is zij minder een speelbal van haar irritaties. Vanuit die stevigheid kan ze dan goed omgaan met 

zowel negatieve als positieve prikkels van binnen en buiten. Men blijft beter bij zichzelf door deze gegronde 

houding. Vaak is er de neiging om mee te gaan met iemand. Dat maakt het ingewikkeld: men probeert 

tegelijkertijd bij zichzelf te blijven en bij die ander te zijn. Daar moet men een balans tussen vinden.  

Juist als men zo met het verstand bezig is, is het goed om tijdens gesprekken goed in het lichaam te zitten. 

Monica vindt het moeilijker om dit te bewerkstelligen in groepen, omdat haar aandacht dan verdeeld is.   

 

Lichamelijkheid als onderwerp 

Die lichamelijkheid is ook weer een onderwerp voor haar klanten want wat voor haar geldt, geldt ook voor 

hen. Veel mensen merken hun eigen spanning bijvoorbeeld niet op. Als iemand dat te lang niet opmerkt kan 

hij of zij bijvoorbeeld een burn out krijgen.  
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Belang van lichamelijkheid niet altijd maatschappelijk erkend 

Lichamelijkheid is, volgens Monica, belangrijker dan cognitieve vermogens. Om het simpele feit dat onze 

verstandelijke vermogens evolutionair gezien veel jonger zijn. Hersenstam functies als ademhalen, eten, 

drinken, slapen en seks zijn evolutionair gezien veel ouder. In onze maatschappij wordt vooral het 

verstandelijke gewaardeerd. Zij is in haar werk vooral met die cognitieve functies bezig, maar zij denkt dat 

het soms beter is om iets niet via die weg op te lossen. Het is niet voor niets zo dat lichaamsbeweging soms 

beter tegen depressie werkt dan therapie. Die hersenstam functies kunnen iemand veel vertellen over de 

gesteldheid. Het verschilt per persoon wat een signaal is. Bij de een is slaapgedrag een indicatie, terwijl de 

ander op zijn ademhaling moet letten. Als iemand zich daarvan bewust is, kan dat ongelofelijk veel zeggen. 

 

Gesprek met Victor Banen 

Organisatieadviseur 

Verschillende aspecten van professionaliteit  

Hij vindt de vraag wat professionaliteit voor hem betekent een lastige. Het heeft formeel gezien met 

standaarden te maken. Die standaarden worden aangedragen door onder andere opleidingen. Hij heeft 

naast die formele standaarden ook persoonlijke standaarden. Hij vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn 

van theoretische ontwikkelingen in zijn vak. Die theorie moet hij kunnen toepassen. Kennis en ervaring met 

groepsdynamische processen is voor hem belangrijk. Hij wil in staat zijn om vanuit verschillende 

perspectieven naar een verandering te kunnen kijken. Daarnaast vindt hij zijn vermogen tot reflectie op zijn 

handelen een onderdeel van professionaliteit. Dit doet hij door met zijn collega's te praten, maar ook door 

zelfreflectie.  

 

Lichamelijkheid als inhoud  

Hij blijft ook opleidingen doen, zoals een opleiding om gebruik te maken van organisatie opstellingen15 in zijn 

werk. De kennis die hij hiermee opdoet, probeert hij altijd meteen in de praktijk te gebruiken. Opstellingen 

zijn eigenlijk een lichamelijke weergave van een situatie in een team. Hij vraagt mensen om uit hun hoofd te 

gaan en te voelen. In een opstelling worden spanningen en gebrek aan verbinding voelbaar. De intentie is 

om het systeem van een organisatie of team te harmoniseren. Een belangrijk aspect waar hij in die 

opstellingen naar kijkt is de hiërarchie. Soms kunnen verschillende hiërarchieën door elkaar gaan lopen. 

Daardoor kunnen mensen buiten gesloten worden, of kan er spanning ontstaan tussen mensen, of innerlijk 

bij een persoon. Hij probeert de natuurlijke hiërarchie te herstellen. Volgens Victor, is een functionele 

hiërarchie een natuurlijke hiërarchie. Hij ziet dit niet als een normatieve conclusie. Een functionele hiërarchie 

werkt meestal gewoon het beste. Daarom ziet hij hem als de meest natuurlijke. 

 Victor merkt ook op dat lichamelijkheid een rol voor anderen kan spelen. Dus ook als hij het zelf 

helemaal niet van belang zou vinden dan kan de ander het wel belangrijk vinden. De ander kan zijn norm 

dan minstens ter discussie stellen.  

 

 

                                                 
15 Familie opstellingen zijn ontwikkeld door Bert Hellinger. Ze moeten inzicht in de dynamiek van een groep geven. Later werd deze 

methode ook toegepast op organisaties. Bert Hellinger heeft zich mede door de fenomenologie laten inspireren.  
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Normen expliciteren 

Victor vertelt dat zijn professionaliteit zich manifesteert in het expliciteren aan zijn klanten en collega's wat 

zijn normen zijn. Zo is hij van mening dat iedereen die betrokken is bij een veranderproces ook altijd een rol 

moet spelen. Zij moeten verantwoordelijkheid voor een verandering kunnen nemen. Dat is een persoonlijke 

norm, maar ook een professionele. Een veranderproces kan anders niet slagen. Over persoonlijke normen 

kan men wel van mening verschillen met een klant, maar over professionele niet.  

 Gevoel kan een graadmeter zijn voor levenswaarden, volgens hem.  Die krijgt men meestal mee in 

de opvoeding. Als men bereid is om emotionele gebeurtenissen te onderzoeken, kan men achterhalen waar 

een bepaalde waarde vandaan komt. Heeft die met de opvoeding of met de professionaliteit te maken? Door 

zichzelf zo te onderzoeken, kan de spanning op bepaalde waarden wellicht afnemen waardoor men meer 

open komt te staan voor andere waarden. 

  

Non-verbaal gedrag 

Lichamelijkheid is onder andere in non-verbaal gedrag aan de orde. De mate waarin non-verbaal iemands 

boodschap kan overdragen bepaalt de effectiviteit voor een belangrijk deel. Men kan bijvoorbeeld door non-

verbaal gedrag opgenomen worden in een groep of er buiten blijven staan. Hij geeft het voorbeeld van een 

vergadersetting. Hij kiest altijd heel bewust zijn positie met name ten opzichte van de opdrachtgever. Als 

men naast een opdrachtgever gaat zitten, straalt iemand over het algemeen meer macht uit. Het maakt zelfs 

uit of men links of recht gaat zitten. De machtigste persoon zit het meest rechts. Victor vertelt dat hij dit kan 

voelen. Hij heeft hier zelf mee geëxperimenteerd in organisatie opstellingen. Hij kiest de positie waar hij op 

dat moment het meeste baat bij heeft. Voor de meeste mensen werkt dit onbewust. Hij houdt er bewust 

rekening mee.  

 Men kan zich in dergelijke omstandigheden misschien wel ongemakkelijk gaan voelen. Bijvoorbeeld, 

wanneer een hiërarchie op basis van leeftijd de functionele hiërarchie in de weg zit. Hij constateert dit dan 

met een team.  

 

Reflecteren op spanningen 

Victor reflecteert altijd op de spanningen die hij ervaart. Hij kan ze in een organisatie oppikken, maar soms 

hebben ze te maken met hoe hij in zijn vel zit. Soms doet hij die reflectie op eigen houtje, soms maakt hij het 

ook bespreekbaar in de organisatie. Het criterium is dan altijd: wat schiet de klant er mee op als ik dit 

bespreekbaar maak? Als hij sowieso al een rothumeur had, hoeft hij hen niet lastig te vallen. Maar als 

spanningen ontstaan door of in de situatie, kan het wel de moeite waard zijn om die te bespreken. Zijn 

ervaring is dat andere die spanningen dan vaak ook ervaren. Een ander signaal kan ook de persoon zijn die 

signalen geeft. Dat kan hij zien aan iemands lichaamstaal en participatie. Het is daarom heel belangrijk om 

goed te observeren. Men kan dan bijvoorbeeld letten op oogcontact of intonatie.  

 Voor Victor is lichamelijkheid, en dan met name gevoel, een soort early warning system. Advieswerk 

is redelijk veel denkwerk maar tegelijkertijd is gevoel een heel belangrijk middel om in te zetten. Hoe meer hij 

zintuiglijk aanwezig is en waarneemt, hoe meer hij zijn gevoel gebruikt. Hoe meer hij zijn gevoel laat 

spreken, hoe effectiever hij is. Zeker in het werken met groepen, is het essentieel. Als iemand alleen vanuit 

het hoofd zou werken, kan men zich afvragen of er wel sprake is van interactie of van een ontmoeting. In 

een veranderproces wil men mensen beïnvloeden, bewegen. Daarvoor is lichamelijkheid onontbeerlijk.  
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Macht 

Lichamelijkheid heeft, volgens Victor, ook veel met macht te maken. Hij heeft vechtsportoefeningen gebruikt 

in zijn werk. In z'n spel kon duidelijk worden dat sommige mensen veel boosheid in zich hadden. Dat werkte 

ook door in hun functioneren. Victor vindt het belangrijk dat mensen zich realiseren hoeveel invloed 

lichamelijkheid op hun functioneren kan hebben. Hij kan aan hoe iemand loopt al zien waarin die persoon 

effectief en ineffectief is. Iemand die heel houterig loopt zal bijvoorbeeld moeite hebben met het beïnvloeden 

van anderen, omdat hij geen contact maakt met zijn eigen gevoel.  

 

Contact met eigen gevoel maken 

Victor merkt dat hij, als hij met zijn slechte been uit bed is gestapt, dit meestal te maken heeft met dat hij 

geen contact kan maken met zijn eigen gevoel. Hij kan zijn taak als organisatieadviseur dan minder goed 

uitvoeren. Als hij een verbinding tussen hoofd en hart kan leggen, dan functioneert hij beter. Als hij minder 

goed in zijn vel zit, kan hij zich wel met cognitieve activiteiten bezig houden - zoals literatuur lezen. Het 

wisselen van perspectief gaat wel wat minder makkelijk. Om te wisselen van perspectief moet men zich 

inleven in de ander. Daar heeft men gevoel voor nodig. Professionaliteit krijgt immers vorm in de interactie, 

volgens Victor. In die interactie speelt chemie of een klik een belangrijke rol.  

 

Gesprek met Eva Pieters 

Docent 

Zich verantwoorden 

Volgens Eva, is iemand professioneel bezig met een taak als men op elk moment weet waar men mee bezig 

is, en dat ook kan uitleggen. Iemand moet kunnen verantwoorden wat men doet naar studenten, ouders en 

schoolleiding. Natuurlijk doet men ook waar men voor is opgeleid. Als iemand iets anders doet, zorgt men 

dat men daar de competentie voor in huis haalt. Zij legt, bijvoorbeeld, verantwoording af in de vorm van een 

leerplan. Men analyseert in dat geval waarom men sommige doelen niet heeft bereikt en vraagt feedback 

van collega's. Het is belangrijk om een open houding te hebben om nieuwe dingen te leren. Het hoort bij een 

professionele houding dat men uit zichzelf iets gaat doen met de feedback die men krijgt, en dat men zich wil 

ontwikkelen. Eva vindt dat iemand dit niet in opdracht van de schoolleiding moet doen maar uit eigen 

initiatief. Zij is de baas over haar eigen leerproces. 

 

Inzicht in de organisatie 

Een ander aspect van professionaliteit is inzicht in de organisatie hebben. Iemand moet zich aan die 

organisatie kunnen aanpassen. Ook in de communicatie naar buiten moet men zich kunnen aanpassen. 

Iemand moet de persoonlijkheid achter een taak kunnen zetten. Dit kan niet helemaal. Als docent staat men 

als zichzelf voor de klas. Daar hoort ook de eigen lichamelijkheid bij. Maar iemand moet zich wel realiseren 

dat die professionele houding van hem of haar verwacht wordt. Men vertegenwoordigt een functie.  

 

Open houding 

Binnen haar team is er wel ruimte om ook als persoon naar voren te komen. Zij ervaart daar steun en 

saamhorigheid. Dat is ook nodig want men heeft vaak hulp nodig in het onderwijs. Iemand moet die hulp 
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kunnen vragen en aanvaarden. Deze open houding wordt mogelijk door vertrouwen in de ander en een 

positieve grondhouding. Naast die open houding en het verantwoordelijkheid nemen voor de eigen 

ontwikkeling, vindt Eva het belangrijk dat men kritisch is. Door de open houding die ze omschrijft, voelt zij 

zich op haar gemak in de organisatie. Daardoor kan zij een stukje extra geven naast dat ze haar taak 

uitvoert. Ze kan initiatieven nemen. Dit streven naar excellentie hoort voor haar bij professionaliteit. Het lukt 

misschien niet altijd, maar men moet het wel proberen.  

 

Lekker in het vel zitten 

Wat betreft lichamelijkheid is het, volgens Eva, erg belangrijk dat iemand lekker in het vel zit. Als dat niet zo 

is, kost het veel meer moeite om een taak goed uit te voeren. Zij gaat zich dan op haar basistaken focussen 

en het stukje extra gaat verloren. Dat zij niet lekker in haar vel zit, kan verschillende oorzaken hebben. Zij is 

bijvoorbeeld ziek, of heeft thuis stress. Men probeert zich daar overheen te zetten. Men is immers 

aangenomen om een goede les te geven. Maar een dergelijke omstandigheid heeft toch invloed op iemands 

energieniveau. Het kost energie. Het omgekeerde is ook waar: als iemand heel goed in het vel zit, heeft men 

meer energie. Die energie straalt men dan uit, volgens haar. Als men dan een periode heeft waarin men veel 

energie heeft, moet men die ook benutten. Dan doet Eva meer.  

 

Non-verbale communicatie 

Een andere rol die lichamelijkheid voor haar speelt is non-verbale communicatie. Als leraar zet iemand het 

lichaam in om naar de leerlingen te communiceren. Men moet zorgen dat verbale en non-verbale 

boodschappen met elkaar overeenkomen. Leerlingen kunnen niets met een dubbele boodschap. Eva let 

onder andere op haar houding, op haar ogen en op haar positie in de klas. Op haar opleiding werd hier ook 

aandacht aan besteed. Iemand moet zich altijd bewust zijn van wat men lichamelijk uitstraalt. Soms kan men 

hier wel een beetje mee spelen. Of dat kan, hangt af van iemands relatie met de groep. Als docent is het in 

ieder geval van belang dat men de baas blijft in de klas. Dat bewerkstelligt iemand ook lichamelijk. Soms is 

de groepsdynamiek zo dat men de groep heel erg mee heeft: ze denken dan mee. Die situatie heeft Eva het 

liefst. Dat kost haar het minste energie. 

  Als zij de groep niet mee krijgt en heel bewust de baas moet blijven in de klas, kost dat veel energie. 

Als zij niet lekker in haar vel zit, probeert zij daarvoor begrip te kweken. Als zij bijvoorbeeld verkouden is, 

vertelt zij dat aan de leerlingen. Zij probeert bij een groep die ze nog niet kent uit of zij de groep kan 

vertrouwen om goed om te gaan met zo'n mededeling van haar. In eerste instantie geeft zij iedere groep een 

vertrouwensvoorschot. Als ze dit vertrouwen beschamen, trekt ze de teugels weer aan.  

 

Overtuigen 

Of ze lekker in haar vel zit, heeft ook effect op haar functioneren buiten de klas. In een teamoverleg is ze er 

niet zo bewust mee bezig, maar het speelt wel een rol. Dat ze er daar niet zo bewust mee bezig is, komt 

omdat docenten in die omstandigheid gelijkwaardig zijn. Als zij iets met de schoolleiding bespreekt, is zij er 

weer wel bewust mee bezig. Als zij de schoolleiding ergens van wil overtuigen, is het belangrijk dat zij sterk 

over komt. Zij wil dan met haar lichaamstaal een krachtige uitstraling neerzetten. Dat is anders dan in een 

teamoverleg waarin ze een meer open houding heeft. Eva denkt dat als men iemand ergens van wil 

overtuigen het beter is om dit mondeling te doen, en niet via de mail. Men kan zijn verhaal dan veel 
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overtuigender brengen. Het is goed als de boodschap dan overeenkomt met iemands lichaamstaal, anders 

is men kwetsbaarder. Als iemand bijvoorbeeld ziek is en men probeert te overtuigen, kan men beter vertellen 

dat men ziek is. Men vult dan verbaal aan, omdat men lichamelijk niet zo krachtig is. Mensen voelen het 

namelijk aan, volgens Eva, als men lichamelijk niet helemaal achter de boodschap staat.  

 

Gesprek met Elisabeth Holland 

Oud humanistisch geestelijk verzorger 

Een taak uitvoeren 

Voor Elisabeth16 houd professionaliteit in dat men zich constant bewust is van zijn taak. Steeds opnieuw 

moet men afwegen of wat men doet klopt bij het raadsvrouwschap of dat het alleen iets met de persoon te 

maken heeft. Daarbij moet iemand rekening houden met de ingewikkelde organisatie waarin men opereert. 

Welke belangen spelen er allemaal in die organisatie? In dat krachtenveld van belangen moet men de taak 

steeds zo goed mogelijk uit proberen te voeren. De vraag die essentieel is; is dan wat is de taak van een 

raadsvrouw?  

 

Bewustwording 

Het gaat om een bewustwording. Iemand is nooit totaal bewust, maar als professional moet men wel steeds 

bezig zijn het eigen bewustzijn te vergroten. Elisabeth doet dit door te reflecteren op wat zij doet. Het gaat 

om een soort hygiëne. Een professional moet de behoeften die men als persoon heeft niet gaan verwarren 

met wat er op basis van de functie gevraagd wordt. Dat is voor een raadsvrouw essentieel. Een raadsvrouw 

moet daarom weten wie zij is. Zij benadrukt dat dit nooit helemaal lukt. Het is een moeilijke vraag: wie ben 

ik? En misschien is er wel  helemaal geen antwoordt op te vinden. Toch moet men hiermee bezig blijven. 

Het is niet genoeg om alleen te streven naar bewustwording. Dat lukt niet constant maar het moet niet bij 

een streven blijven.  

Deze reflectie heeft uiteindelijk tot doel dat men zichzelf opzij kunt zetten. Het doel is om  ruimte te scheppen 

om de beweging naar de ander te maken. Professionaliteit krijgt vorm in contact. Elisabeth is van mening dat 

een raadsvrouw moet checken of wat zij zegt klopt en zinvol is bij de ander. De toetssteen voor 

professionaliteit is altijd ook die ander.  

Taalgebruik 

Een belangrijk component van professionaliteit is taalgebruik. Een raadsvrouw moet instaat zijn flexibel met 

taal om te gaan.  Zij past zich aan de taalspelen van de directie, maar ook van de gedetineerde aan. Taal 

kan beperken. Er kan met taal nooit helemaal recht gedaan worden  aan een situatie, verhaal of persoon.  

Het is het echter het enige wat we hebben. De mogelijkheden die Elisabeth heeft om een verhaal uit te 

drukken wilde zij daarom zo groot mogelijk maken. Tegelijkertijd is stil kunnen zijn ook heel belangrijk. Als 

raadsvrouw probeert zij ruimte te geven aan de verhalen van de ander. Vaak drukken we ons in heel 

stereotype verhalen uit. In een gevangenis zijn dit bijvoorbeeld dader slachtoffer verhalen. Elisabeth probeert 

juist ruimte te bieden voor andere manier van spreken. In een gevangenis context probeert zij  die ruimte te 

                                                 
16 Elisabeth is al enige tijd niet meer werkzaam als raadsvrouw. Ik heb haar echter wel benadert om over haar raadsvrouwschap te 

vertellen. Dat vond ze goed. Ze vertelde in het begin van ons gesprek dat ze zich nog steeds raadsvrouw voelt. De beschrijving is in de 

tegenwoordige tijd weergegeven zodat het niet uit de maat valt met de andere beschrijvingen.  
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geven, terwijl zij niet uit het oog verliest dat bepaalde dingen ontoelaatbaar zijn.  

 Om die verhalen tot uitdrukking te laten komen, maakt zij gebruik van haar kennis van de manier 

waarop dat door de eeuwen heen is gedaan en de verschillende tradities die hierin bestaan. Vanuit het 

unieke verhaal helpt zij te zoeken naar de verantwoordelijkheid van die persoon en is het de bedoeling om 

bij te dragen aan de betekenisgeving. Wat het precieze doel is en wat haalbaar is, verschilt per persoon.  

 

De organisatie 

Het is belangrijk dat raadslieden zich ook met de organisatie bezig houden waarin ze werken volgens 

Elisabeth. Ze probeert  die ruimte ook in de organisatie te bieden, door bijvoorbeeld ruimte te geven  aan de 

verschillende taalspelen. Daarnaast  verantwoordt zij zich naar anderen over wat  haar functie inhoudt. Met 

het oog op die functie stelt zij soms ook juist grenzen binnen die organisatie. Met name, als de belangen van 

een ander haar taak in gevaar brengen.  

 

De atmosfeer 

De eerste associatie die Elisabeth met lichamelijkheid heeft, is de atmosfeer die er in een gevangenis hangt. 

Zij noemt het ook wel de jungle daar binnen. Er zitten heel veel mannen dicht bij elkaar. Het heeft  een heel 

specifieke geur. Zij is zich altijd heel bewust van wat ze uitstraalt als zij daar rondloopt. Alles in de verleden 

tijd zetten, heeft het nadeel dat de actue eruit is… Nu krijgt de tekst actie… Dat is wat een lezer lezen wil… 

 

Lichamelijkheid van de ander 

Daarnaast is de lichamelijkheid van de ander altijd heel aanwezig. Mensen in de gevangenis zijn vaak 

lichamelijk gehavend. Elidsabeth kan ‘het verleden aan hen afzien’. Het is belangrijk om alert te zijn om de 

lichamelijke signalen van een ander. Ze heeft  ooit een cliënt gehad die letterlijk een bochel had. Die droeg 

zijn verleden met zich mee in een rugzak, zeiden ze altijd. Daar hadden ze het ook geregeld over. Maar ook 

op een zucht of de houding van een ander kun je letten.  

 

Haar eigen lichamelijke signalen 

Elisabeth vertelt dat men ook op hun  eigen lichamelijke signalen moet  letten. Zij geeft een voorbeeld. Zij 

wordt soms misselijk van de gruwelijke verhalen die iemand kan vertellen. Dat vindt ze  een teken om aan te 

geven dat ze moeite heeft met wat iemand heeft gedaan. Zij vindt dat ze dat lichamelijke signaal niet moet  

negeren. Haar  lichamelijkheid zit haar in zo’n situatie dan letterlijk in de weg. Ze wil dan  geen raadsvrouw 

gaan zitten spelen. Ze zet in zo’n situatie zo’n signaal in om  weer terug te kunnen komen. Elisabeth kan 

zich voorstellen dat er signalen zijn die ze wel opzij kan zetten. Het gaat er om dat ze nog wel kan luisteren. 

Als bepaalde grenzen overschreden worden, dan moet men die ook aangeven. Zij voelt het lichamelijk dat 

die grens overschreden wordt. Er is bijvoorbeeld wel eens een man geweest die vertelde dat hij haar 

opwindend vond. Zij verstrakte toen hij dat gezegd had, en beprkte zich tot haar taak.  

 Lichamelijke signalen kunnen ook met het in beweging komen van iets te maken hebben. Elisabeth 

kan soms voelen dat er bij een ander ruimte voor verandering is ontstaan. Zij weet niet of dat ook 

wetenschappelijk te bewijzen is, maar dat is wel haar ervaring. Er lijkt zeker sprake te zijn van een soort 

resonantie die zij lichamelijk oppikt. Zij vindt het wel belangrijk dat ze altijd checkt bij die ander of haar 

ervaring klopt.  
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Hoe ze in  haar vel zit 

Het is, volgens Elisabeth, ook altijd belangrijk om mee te nemen hoe zij zelf in haar vel zit. Dat kan invloed 

hebben op de signalen die zij voelt. Het is belangrijk om  altijd na te gaan  of een signaal iets met het contact 

te maken heeft. Intellectuelen, waar Elisabeth zich zelf ook toe rekent, hebben de neiging om de invloed van 

het lijf niet te erkennen. Zij denkt dat het enorme invloed heeft op hoe positief men tegen iets aan kan kijken, 

hoeveel ruimte er is voor die ander.  Zij doet zelf aan meditatie en daardoor leert ze hoe belangrijk het is om 

steeds weer terug te gaan naar de buik. Daarin kan zij dan een soort rust vinden.  

Elisabeth vind het bijna iets paradoxaals, maar volgens haar moet men eerst zichzelf goed kennen 

en voeling met zichzelf hebben. Dan pas kan men dat  opzij zetten en ruimte maken voor een ander. 

Lichamelijke signalen geven misschien aan dat ergens aandacht aan moet worden besteed. Als zij 

bijvoorbeeld misselijk van een verhaal wordt is dat niet de raadsvrouw die misselijk wordt, maar zij zelf. 

Iemand anders wordt daar misschien niet misselijk van. Er moet  dan aandacht aan besteed worden; dan 

kan ze weer in haar raadsvrouw rol stappen. Hiervoor is  ervaring, reflectie en moed  nodig. Eigenlijk kan  

alleen achteraf bepaald worden of  de juiste keuze is gemaakt. Volgens Elisabeth, moet men zichzelf ook de 

ruimte gunnen om hierin te leren. Dat gaat  niet altijd perfect.  

 

Aanraking  

Tot slot noemt ze nog een aspect van lichamelijkheid aan de hand van een voorbeeld. Ze heeft een cliënt 

wel eens drie zoenen gegeven bij een afscheid. Daarvoor werd ze onmiddellijk op haar vingers getikt. 

Aanraking is dus  nog een aspect van lichamelijkheid dat in haar opkomt. Ook als onderwerp speelt 

lichamelijkheid. Een gevangenisstraf is immers ook een lijfstraf.  

 

Gesprek met Jantine Vermeer 

Docent en therapeut 

Waarom doet ze het? 

Voor Jantine is het allereerst belangrijk dat zij als professional die met kinderen werkt goed weet waarom zij 

dingen doet. Vanuit welk mechanisme reageert ze? Welke normen en waarden neemt ze mee uit haar eigen 

opvoeding? In haar opleidingen tot docent en therapeut werd hier ook op verschillende manieren aan 

gewerkt. Ze vult na een therapie sessie een reflectie formulier in. Ook heeft ze verschillende intervisie 

groepen en ze overlegt met haar partner in haar praktijk. Inhoudelijk zorgt ze dat ze op de hoogte is van 

nieuwe methode en volgt ze elk jaar wat workshops.  

 Ze vertelt verder over het reageren vanuit bepaalde mechanismen. Zo kan een kind dat wat ze doet 

niet leuk vindt haar een vervelend gevoel geven. Dat is een rede om te reflecteren op wat er dan gebeurt. 

Juist ook een heel prettig gevoel kan een rede zijn om te reflecteren. Men moet bijvoorbeeld geen vriendjes 

worden met de kinderen. Vervelende gevoelens zijn wel vaker een aanleiding. Een kind in haar therapie 

praktijk is met een bepaalde reden bij haar. Het is belangrijk om de taak die ze heeft dan wel voor ogen te 

houden. Dit kan soms heel verwarrend zijn, maar het gaat om het kind en niet om jou. Door steeds bewuster 

te zijn van wat van jou is in die situatie kan ze het ook beter aan de kant zetten.  

  Een andere aanleiding om te reflecteren kan zijn dat de voortgang stokt. Ze kijkt dan of dat iets met 

haar te maken heeft. Het komt er op neer dat het, volgens Jantine, van belang is dat men zich kwetsbaar 
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opstelt. Men moet bereid zijn kritisch naar zichzelf te kijken. Ook moet men openstaan voor feedback.  

 

Verantwoordelijkheid nemen 

Als men niet zo bewust is van hun eigen aandeel betekent dat overigens niet meteen dat de therapie niet 

werkt. Soms is aandacht al genoeg. Uiteindelijk doet die ander toch het werk. Dat neemt, volgens Jantine, 

niet weg dat een professional een grote verantwoordelijkheid heeft. Die moet men ook nemen. Vooral als 

men met kinderen werkt. Er moet een zekere afstand tussen privé en professioneel blijven. Ze gaat 

bijvoorbeeld geen therapie geven aan de dochter van een vriendin.  

 

Aanraking 

Lichamelijkheid vat Jantine vooral op als aanraking. Aanraking speelt wel een rol in haar werk. Kinderen die 

bijvoorbeeld op schoot komen zitten. Ze is daar niet heel bewust mee bezig in de klas. In haar praktijk heeft 

ze geleerd dat ze een kind niet altijd meteen moet troosten als hij of zij verdrietig is. Dat verdriet moet eruit 

kunnen, door te troosten stopt ze het verdriet juist. Haar neiging is om een kind te troosten ook lichamelijk. 

Ze heeft echt moet leren om dat niet te doen. Ze moet dan eigenlijk tegen haar natuur ingaan, zegt ze. Dat 

vindt ze ook professioneel. Ze reageert niet vanuit haar zelf, maar vanuit haar rol als therapeut.  

Ze vindt het moeilijk om te bedenken welke rol lichamelijkheid nog meer speelt in haar werk. Ze 

vertelt dat ze zelf wel heel 'aanrakerig' is. Ze gebruikt weleens massage in haar praktijk of leert kinderen een 

buikademhaling. In de klas doet ze weleens oefeningen met de kinderen. Ze laat de kinderen bijvoorbeeld 

naar elkaar toe lopen, ze moeten dan aangeven wanneer ze het niet meer fijn vinden. Op die manier werkt 

ze professioneel met lichamelijkheid.  

 

Lichaamstaal 

Als ze voor de klas staat, zet ze haar lichaam soms in om overwicht te krijgen. Ze gaat dan bijvoorbeeld 

hoger staan. Ze gebruikt ook haar blik. Lichaamstaal is heel belangrijk. Ze zet het ook in om 

gelijkwaardigheid te creëren. Door juist op een kleinere stoel te gaan zitten. Als communicatiemiddel zet ze 

haar lichaam bewust in.  

 

Gevoelens 

Gevoelens als verdriet ervaart ze wel lichamelijk, maar Jantine associeert ze niet direct met haar 

professionele functioneren. Ze helpen haar om van dingen bewust te worden, maar die gevoelens zet ze 

verder niet in. Ze heeft wel geleerd dat het belangrijk is om afstand te bewaren en dat doet ze ook 

lichamelijk. Zo leunt ze bijvoorbeeld soms heel bewust achterover tijdens een gesprek om de afstand te 

bewaken. In die zin kan een gevoel als een signaal functioneren. Als ze bijvoorbeeld heel geïrriteerd is, kan 

ze dat signaal gebruiken om alvast wat afstand te nemen.  

 

 

Gesprek met Wouter Michels 

Humanistisch geestelijk verzorger 

Inzicht 

Professionaliteit heeft met inzicht te maken, volgens Wouter. Kennis wordt toegepast. Hij omschrijft dat ook 
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wel als ambachtelijkheid. Die ambachtelijkheid laat zien dat men het in de praktijk moet leren. Die praktijk 

kennis kan men nooit tijdens een opleiding opdoen. In die praktijk leert men de kneepjes van het vak. 

Wouter vindt het bijvoorbeeld heel belangrijk dat hij de organisatie waarin hij werkt goed kent.  

 

Verantwoordelijkheid  

Een ander aspect van professionaliteit is voor Wouter dat hij verantwoordelijkheid neemt, ook als dat 

vervelend is om te doen. Wouter geeft verschillende voorbeelden waarin hij die verantwoordelijkheid heel 

urgent voelde. Het is een appèl dat hij ook lichamelijk ervaart. Hij vindt het belangrijk dat hij op verschillende 

niveaus en in verschillende situaties kan analyseren wat er aan de hand is. Als professional moet men 

kunnen inschatten wat de redelijke verandermogelijkheden zijn voor iemand. Vervolgens moet men weten 

wat te doen om aan die verandering bij te dragen. Men moet daar een realistische inschatting van kunnen 

maken. Tegelijkertijd is hij wel met waarden bezig. Hij houdt altijd in het oog wat goed zou zijn. Dat betekent 

dat hij in de ene situatie wel en in de andere niet voor iemand in de bres springt. Vaak is dat een kwestie van 

macht. Een gevangenis is een complexe organisatie waarin veel verschillende belangen spelen. Wouter 

vindt dat hij ook niet bang moet zijn om soms zelf macht in te zetten. Het valt hem op dat macht vaak iets te 

maken heeft met schimmigheid of ondoorzichtigheid.  

 

Lichamelijk appèl 

De verantwoordelijkheid die hij ervaart als onderdeel van zijn professionaliteit hangt nauw samen met het 

goede. Wouter zegt dat hij vaak intuïtief weet wat het goede is. Dat maakt het ook tot iets lichamelijks. Voor 

hem hoort het ook bij professionaliteit om die intuïtie te laten doorklinken in het werk, men moet het de 

ruimte geven. Hij denkt dat die intuïties, of dat appèl, dat hij kan ervaren de dingen zijn die het 

gemakkelijkste vermorzeld kunnen raken. Men drukt het gevoel weg en gaat naar huis. De nek uitsteken 

voor iemand is veel moeilijker. Die intuïtieve ervaringen vindt Wouter heel bijzonder, omdat in die ervaring 

duidelijk wordt welke waarden er in zijn leven centraal staan. Als die in het gedrang komen voelt hij dat 

appèl. Het lichamelijke aan deze ervaring is moeilijk te duiden. Wouter weet niet zo goed waar het vandaan 

komt. Het zal waarschijnlijk teruggaan op ervaringen die hij zelf aan den lijve heeft ondervonden. De 

waarden krijgen dan een soort ervaringsrealiteit en dat werkt in op het lichaam. Hij vertelt over een situatie 

waarin hij heel duidelijk voelde dat er waarden werden geschonden. Die ervaring kan ook heel belastend 

zijn. Een man die op sterven lag in de gevangenis kon op gegeven moment zijn stoel niet meer uit. Wouter 

kwam hier achter en voelde heel duidelijk dat dit niet mocht gebeuren. Als samenleving moet het de eer te 

na zijn om iemand op die manier te laten sterven. Hij heeft toen gezorgd dat die man naar huis kon om te 

sterven.  

 

Motiverende kracht 

Als hij nu terugdenkt aan die situatie dan wordt hij er nog verdrietig van. Maar in dat moment moet er een 

lasso om die gevoelens gegooid worden. Hij schort ze op, maar hij moet de motiverende kracht ervan wel 

gebruiken. In het moment zelf was kraakhelder dat hij moest handelen. Dat is ook zijn taak als professional. 

Hij vond het in dat moment ook niet zo verdrietig. Hij voelde dat hij iets moest doen, het was geen gedachte. 

Wouter vergelijkt het met verliefd zijn. Dat weet hij gewoon. Het speelt zich wel in jou af maar gaat ook deels 

buiten jou om. Het gaat voor een deel buiten hem zelf als sprekend en denkend wezen om.  



74 

 

Grenzen stellen 

Een andere manier waarop lichamelijkheid een rol speelt voor Wouter is hoe hij in zijn schoenen staat. Dat is 

in het contact met de gedetineerde heel belangrijk. Wouter is vrij lang en dat heeft bijvoorbeeld invloed op 

het contact, op hoe mensen op hem reageren. Het is belangrijk om goed oogcontact te maken. Hij probeert 

wel een grens te stellen aan hoever iemand bij hem naar binnen kan kijken. Oogcontact kan iets heel 

indringends zijn en mensen kunnen vaak meer zien dan men zelf denkt. De professional moet daar beheer 

over houden. Dat is iets heel lichamelijks, voor Wouter. Wat hij van zichzelf deelt moet altijd in dienst staan 

van zijn functie. Hij moet bijvoorbeeld niet vanuit vriendschappelijkheid van alles gaan zitten delen. Zo mag 

het geen rol spelen dat hij iemand mag, of niet. Dat is iets wat hij lichamelijk heel duidelijk kan ervaren. Dat 

hij een goede verstandhouding met iemand heeft. Het is zijn taak als raadsman om zichzelf beschikbaar te 

stellen, voor iedereen. Toch moet men het ook erkennen als men sommige mensen mag en andere niet.  

 

Zelfkennis 

Zelfkennis is belangrijk. In de ervaringswereld zijn dingen met elkaar verbonden. Alle gevoelens kunnen dan 

heel diffuus zijn. Zelfkennis ontstaat dan doordat men dingen verschillende keren meemaakt en leert 

herkennen wat, wat is. Het gaat om onderscheid leren maken. Daardoor kan men het beter kanaliseren. Dat 

betekent niet dat hij zich er voor afsluit. Het is de bedoeling dat hij meer inzicht krijgt in welke motieven waar 

spelen. Als hij zelfkennis heeft kan hij als het ware zijn professionele handelen beter belichamen. Wouter 

geeft het voorbeeld van gedetineerden die willen bellen. Hij moet hen dan vragen waarom ze dat bij hem 

willen doen. Die vraag moet hij ook belichamen. Als hij bang is in z'n situatie kan hij in zijn gevoelswereld 

proberen over te stappen naar een ander register. Hij probeert zijn binnenwereld te sturen. Dat lukt niet 

altijd. Wouter geeft het voorbeeld van opstellingen als een manier om die binnenwerelden te leren kennen. 

Gedetineerden kunnen vaak heel goed aanvoelen of er bij hem ruimte zit om iets gedaan te krijgen. 

Sommige dingen moet hij gewoon meteen bij de wortel afsnijden. Dat gaat misschien beter vanuit een ander 

register. 

 

Gesprek met Andre Ooievaar 

Coach en organisatieadviseur 

Achterdochtig naar professionaliteit 

Andre is erg achterdochtig wat betreft professionaliteit. Enerzijds geeft het woord ‘professionaliteit’ aan dat 

iemand zich heeft verdiept in een vakgebied. Hij of zij heeft daar kennis, kunde en inzicht in verworven. Voor 

een adviseur is het echter van belang dat men ook niet professioneel kan zijn. Professionaliteit betekent 

namelijk ook dat men zich aan bepaalde codes houdt. Klanten van adviseurs zijn vaak klant omdat ze vast 

zitten in bepaalde codes of manieren van denken die gangbaar zijn in organisaties. De adviseur helpt ze om 

daaruit te komen. Als de adviseur zelf vast zit in codes is dat een belemmering. Adviseurschap gaat, volgens 

Andre, om aandacht geven. Hij vraagt zich af of men daar een professional in kan zijn. 

 

Denken in beweging 

Hoe goed een adviesgesprek is hangt af van de klant. Die moet instaat zijn eigen denken in beweging te 

brengen. Dat noemt Andre 'ontstroeven'. De adviseur is daar een hulpmiddeltje bij. De adviseur moet de 
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klant vooral niet belemmeren in dat proces. Hij is als adviseur beschikbaar en aandachtig voor die klant. 

Naast dit uitgangspunt wil Andre zo min mogelijk aan regels gebonden zijn.  

 

 

Taal  

Wat hij doet in zijn adviesgesprekken is letten op taal. Taalgebruik laat iets zien van de 

werkelijkheidsopvatting die iemand heeft. Hij geeft woorden terug. Dat is wat hij te bieden heeft als adviseur, 

keelklanken. Taal komt niet overeen met denken, maar het is wat we elkaar te bieden hebben. Een klant is 

bij hem gekomen met een probleem. Daarom let hij op taalgebruik waar meer lading of druk op zit. De klant 

wil die spanning of emotie vaak graag versterken, verzwakken of verhelderen. Daar helpt hij dan bij door 

woorden terug te geven. Mensen komen nu eenmaal praten en niet een dansje maken.  

 Andre neemt ons gesprek als een voorbeeld van hoe hij die lading herkent. Ik stelde een vraag twee 

keer en kwam naar voren bij de tweede keer. Zo merkt hij dat ik die vraag dus belangrijk vind. Hij let ook op 

mijn woordkeuze, waarom stel ik de ene en niet de andere vraag? Hij is vooral alert op taalgebruik, vertelt 

hij, maar hij zag ook iets lichamelijks. Ik veerde een beetje op bij de tweede keer dat ik de vraag stelde. Daar 

zijn allerlei interpretatie bij mogelijk, maar het was in ieder geval een markant moment. Als ik een klant was 

geweest was hij in gegaan op dat markante moment. 

  

Lichamelijkheid, daar werkt hij niet mee 

Het is niet zo dat hij heel erg let op die lichamelijkheid. Dat is het merkwaardige aan aandacht, volgens 

Andre, als men er te bewust mee bezig houdt, is die aandacht er niet meer. De aandacht gaat dan vooral 

naar jezelf uit terwijl het moet gaan om die klant. Non-verbale communicatie is ook belangrijk, maar dat is 

niet waar Andre zich in verdiept heeft. Zijn interesse gaat uit naar taal, daar heeft hij zich in gespecialiseerd. 

Hij helpt klanten beweging te krijgen in hun denken.  

 

Verleiding 

In het adviesgesprek is het, volgens Andre, belangrijk om niet verleidt te worden door de klant om mee te 

gaan in hun denken. De klant is klant omdat er juist verandering in dat denken moet komen. Hij moet de 

ruimte hebben om niet mee te gaan. Hij kijkt wat zou kunnen helpen en kiest daar vanuit zijn reactie. Bij die 

verleiding kunnen ook non-verbale signalen mee spelen. Zo kan een klant hem bijvoorbeeld vermoeien. Dat 

kan onderdeel van het probleem zijn van die klant. Misschien vermoeit hij anderen ook? Maar iemand kan 

ook heel erg veel op zoek zijn naar sympathie. Dan is de vraag waarom doet deze klant dat?  

 

 

Gevoelens  

Het gaat Andre niet om de gevoelens die hij heeft. Iemand anders in zijn positie zou die misschien helemaal 

niet hebben. Dat neemt niet weg dat die gevoelens wellicht iets over het probleem van de klant zeggen. Ze 

zijn wel beschikbaar om te gebruiken in een adviesgesprek. Het is echter nooit een goedkeuring of afkeuring 

van de klant. Daarom is Andre ook altijd liever met taal bezig geweest. Dat is minder persoonlijk. Taal is van 

ons allen, gevoelens zijn zo subjectief. De persoon van de adviseur moet zeker niet te veel op de voorgrond 

treden. De terughoudendheid die bij het adviesgesprek hoort, vindt Andre ook op lichamelijk vlak juist een 
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mooie kwaliteit. Die lichamelijke beleving die hij bijvoorbeeld wel in een kind-ouder relatie kan hebben hoort 

niet bij een adviesgesprek. Dat geldt tevens voor de gevoelens en oordelen die men misschien wel in een 

andere relatie kan hebben. Gevoelens zijn hoogstens waarschuwingssignalen dat er iets aan de hand is. 

Andre vindt het mooi om een adviesgesprek te zien als een gesprek tussen twee vleesklompen waar tekst 

uitkomt. De ene vleesklomp gebruikt de tekst van de ander om zijn probleem op te lossen. Hij gaat die 

gesprekken in met nieuwsgierigheid en probeert helemaal beschikbaar te zijn. Al weet hij niet of dat altijd 

helemaal lukt.  

 

Fysieke afstand  

Tot slot merkt Andre op dat fysieke afstand ook nog een rol zou kunnen spelen. Hoe men zich in de ruimte 

positioneert heeft invloed op hoe het gesprek verloopt. Hij merkt dat klanten meer of minder behoefte aan 

nabijheid of afstand kunnen hebben. Het is van belang dat hij daar als adviseur in ieder geval geen voorkeur 

in heeft. Als adviseur moet hij belangeloos zijn. Als een adviseur wel bepaalde belangen heeft moet hij die 

meedelen aan de klant. Belangeloosheid is een kwestie van oefenen, volgens Andre.  

 

Gesprek met Frederick Denkers 

Docent, 

 wetenschappelijk onderzoeker 

 en oud organisatieadviseur 

Uit het hoofd naar het hart 

Voor Frederick betekent professionaliteit ten eerste uit zijn hoofd gaan en zijn hart volgen. Hij zoekt naar het 

bij elkaar brengen van rationele vermogens en passie. In zijn beleving zijn vrouwen daar vaak beter in dan 

mannen. Veel professionals hebben dat hart wel, maar kunnen het niet goed verwoorden waardoor ze in hun 

hoofd eindigen. Frederick is steeds weer op zoek naar manieren om die verbinding tussen hoofd en hart 

voor elkaar te krijgen. Hij probeert die verbinding te overdenken en daar vervolgens les over te geven. Die 

ander moet hij proberen duidelijk te maken dat die verbinding zo belangrijk is. De verbinding is zowel voor 

hem zelf, als voor degene waar hij les aan geeft of die hij adviseert van belang. Hij kan bij de cliënt van de 

professional die hij opleidt uiteindelijk terughoren of hij is geslaagd om dit belang duidelijk te maken. Die 

ander is steeds de toetssteen voor zijn professionaliteit.  

 

Verandering 

Het hoofd dat is voor hem de kennis over het vakgebied en het hart gaat om het gevoel, hij noemt dit het 

ongedifferentieerde. Als docent is hij steeds bezig om die twee naar elkaar toe te buigen. Wat hem heel erg 

helpt hierbij zijn kleine metaforen. Daarmee kan hij soms in een paar minuten een knop omzetten bij iemand. 

Hij gebruikt bijvoorbeeld stukjes film of muziek. Met die metaforen probeert hij duidelijk te maken hoe 

belangrijk het is om langzaam te luisteren en door een organisatie te slenteren. Als hij die boodschap 

eenmaal krijgt overgedragen, maakt een groep een verandering door. Die verandering komt ook lichamelijk 

tot uitdrukking. Het is moeilijk om te duiden wat er precies gebeurt, maar het is voelbaar.  

 

Context 

Frederick ziet drie aspecten van professionaliteit. Een vakmatig aspect, de methoden en technieken, en de 
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context. Die context wordt vaak vergeten. In die context is er altijd een interactie. Daarom is het zo belangrijk 

dat een professional kwetsbaar is. Frederick ziet het als een hele uitdaging om dat aan een groep jonge 

studenten duidelijk te maken. Die kwetsbaarheid is namelijk in elke context anders Men kan geen normen 

verbinden aan die context volgens Frederick, juist omdat die steeds veranderd.  

 

Aanraking  

Frederick vertelt dat zijn eerste reactie op het thema lichamelijkheid was dat hij dacht dat hij daar niets mee 

deed. Hij vatte lichamelijkheid dan op als aanraking. Hij heeft als kind op een internaat gezeten en denkt dat 

hij daarom niets met lichamelijkheid doet op die manier. Ook in zijn familie raakten ze elkaar niet veel aan. 

Inmiddels is hij in zijn eigen gezin wel vrijer geworden wat betreft aanraking. Bij studenten houdt hij die grens 

echter altijd vast. In een leersituatie wil hij altijd gepaste afstand behouden. Dat is in eerste instantie zijn 

associatie bij lichamelijkheid, zijn handen gebruiken. Frederick gebruikt zijn handen niet, maar hij ‘tast’ wel 

met zijn ogen. Hij geeft zijn ogen altijd de kost in organisaties. Hij kijkt heel precies, wat soms vermoeiend is. 

Het is een manier om verbinding te maken. Kijken en ook luisteren, dat zijn basisprocessen bij het geven 

van aandacht en observeren. Ruiken en proeven gebruikt hij niet in zijn professionele context.  

 

Het ongedifferentieerde 

Wat hij wel heeft, ook voor studenten, is hart. Dat is een vorm van lichamelijkheid die bijna niet benoembaar 

is, maar die iedereen herkend, volgens Frederick. In de theorie wordt wel aandacht besteed aan gedrag en 

cognitie. Het gevoelsmatige heeft een minder duidelijke plek. Dat noemt hij in navolging van het Taoïsme het 

ongedifferentieerde. In veranderprocessen blijkt dat gevoelsmatige vaak het meest problematische te zijn. 

Dat gevoelsmatige kan soms steigeren als een stier en als veranderaar probeert hij dan op die stier te blijven 

zitten. Als hij dat gevoelsmatige in balans weet te houden, dan kan hij meestal ook rust brengen in dat 

cognitieve en gedragsmatige. Daar zit zijn professionele aanpak en dat heeft ook een lichamelijk aspect.  

 In wezen toont het lichamelijke zich in alle drie de gebieden. Als men aan het nadenken is zit men in 

het hoofd. Dat wordt lichamelijk zichtbaar doordat iemand bijvoorbeeld langs de ander heen kijkt. In gedrag 

kan men ondersteunen of ontkrachten wat men zegt. Gedrag is eigenlijk vooral lichamelijk. In het 

ongedifferentieerde toont het lichamelijke zich echter het meeste volgens Frederick. Hij denkt dan aan 

gepassioneerd zijn. Hij vindt het heel mooi als een groep over zijn eigen schaduw heen springt. Opeens 

komt er dan humor en gaan ze hun handen gebruiken. Er wordt emotie getoond op een lichamelijke manier. 

Mensen gaan ruimtes gebruiken die ze eerder niet gebruikte en worden sociaal vrijer. Hij herinnert zich een 

vergadering waarin dit gebeurde. De energie die toen vrijkwam was voelbaar. Ook als die passie er niet is 

kan hij dit voelen. Hij geeft een voorbeeld van een man waar die passie zo ontbrak. Die man was ook veel 

ziek. Frederick denkt dat daar een verband tussen zou kunnen liggen. Die vrijheid om gevoel te tonen is in 

onze samenleving misschien nog wel beperkter dan in andere, denkt Frederick.  

 

Gesprek met Koos Malberg 

Organisatieadviseur 

Kennis  

Er is volgens Koos is er een expliciete professionaliteit. Dat is waar men voor gestudeerd heeft. Dat is kennis 

en competentie. Kennis is eigenlijk geïnternaliseerde informatie. Dat zit in het lichaam. Deze 
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geïnternaliseerde kennis, of tacit knowledge, kan men niet zomaar overdragen. Het heeft iets plastisch. Koos 

denkt dat hij er daarom weleens hoofdpijn van kan krijgen. 

  

 

Ethische kant 

Daarnaast heeft professionaliteit een ethische kant. Hoe verhoud de adviseur zich tot de geadviseerde? Er 

wordt niet zomaar een functie geadviseerd, bijvoorbeeld de directeur, er wordt een mens geadviseerd. Dat 

geeft adviseren een ethische lading, volgens Koos. Adviezen kunnen daarnaast ethische consequenties 

hebben. Koos geeft het voorbeeld van een arts die een terminale patiënt wel of niet behandelt. Als hij wel 

behandelt heeft hij technisch gedaan wat hij kan, maar levert dat ook kwaliteit van leven op? Als hij niet 

opereert gaat zijn sterfte-index misschien wel omhoog. Hij kan dan gezien worden als een minder goede 

professional. Ethisch gezien is hij dan wellicht een betere professional. Vanuit die ethische blik wordt 

professionaliteit dan ineens een paradoxaal begrip, voor Koos.  

 

Ervaring 

Professionaliteit wordt vaak gekoppeld aan een functie. Al betekent het feit dat iemand een bepaalde functie 

heeft, volgnes Koos, nog niet dat die persoon ook professioneel is. Soms voert iemand al 20 jaar een 

bepaalde functie uit en kunnen ze het eigenlijk nog steeds niet. Omdat ze het dan al 20 jaar doen zijn ze 

professional. Professionaliteit heeft blijkbaar dus iets met ervaring te maken, denkt Koos. Wat een 

professional doet kan niet zomaar bij de Albert Heijn gekocht worden. Het heeft iets met een verdienste te 

maken. Een professional kan iets wat niet zomaar iedereen kan.  

 

Bezwaar tegen professionaliteit 

Koos heeft wel een bepaald bezwaar tegen professionaliteit. Hij vindt dat een adviseur bescheiden moet zijn 

over wat hij kan. Men spreekt een paar mensen en is even in een organisatie. Vervolgens worden er wat 

uitspraken over gedaan. Als adviseur moet men nooit meer pretenderen te doen dan dat. Dat doet een 

adviseur natuurlijk wel op basis van zijn vak. Organisatiekunde is zeker een echt vak, volgens Koos. Hij kan 

bijvoorbeeld een strategische analyse van een organisatie maken. Dat doet hij elke keer weer anders, dat 

vindt hij ook een belangrijk aspect van vakmanschap. 

 

Steeds opnieuw beginnen 

Het gaat er niet alleen om dat men steeds op een herhalingscursus gaat. Koos vindt dat men moet proberen 

elke keer weer opnieuw te beginnen. Dat is een ideaalbeeld. Natuurlijk leert hij bij, en dat vergeet hij niet. 

Toch wil hij zich steeds weer afvragen: wat is mijn vak? Er moet steeds aandacht zijn voor die specifieke 

situatie. Koos merkt op dat organisatie adviseur toch altijd iets vaags blijft houden, misschien omdat er geen 

concrete handelingen aan verbonden zijn.  

 Koos benadrukt dat hij die ethische kant een heel belangrijk aspect vindt van organisatie advies. Hij 

heeft met echte mensen te maken en complexe situaties. Daar kan niet zomaar een organisatiekundig 

model opgelegd worden zonder die context mee te nemen. Hij bekritiseert grote organisatie adviesbureaus 

die dat wel doen. De mensen die daar werken kennen hun vak wel, maar Koos is het niet eens met hun 

basis aannames. Elke organisatie is verschillend en ontstaat steeds opnieuw in het moment. Daar moet 
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rekening mee gehouden worden. Dat betekent niet dat hij geen vooronderstellingen heeft. Daar is hij ook 

steeds explicieter over geworden. Het is belangrijk dat die op tafel liggen. In de vooronderstelling van die 

grotere bureaus kan een adviseur neutraal zijn en dat gelooft Koos niet. Daarom is het zo belangrijk om te 

reflecteren.  

 

Aanwezigheid  

Lichamelijkheid heeft in de eerste plaats met zijn professionaliteit te maken omdat hij met mensen werkt. Hij 

is dus sowieso in aanwezigheid van anderen, in een ruimte. De invloed daarvan moet men niet 

onderschatten. De aanwezigheid van de ene persoon kan meer indruk maken dan de ander. Dat kan komen 

door hoe iemand beweegt en praat. Stemgeluid en oogcontact spelen ook een belangrijke rol, volgens Koos. 

Iedereen heeft daar persoonlijke voorkeuren in. Daarnaast zijn organisaties zelf materieel. Men is in een 

bepaald gebouw met een bepaald uitzicht. Die omgeving heeft invloed. De ruimte waarin hij werkt heeft veel 

invloed op zijn productiviteit.  

 

Kennis is lichamelijk 

Kennis heeft ook een lichamelijk aspect. Als Koos het verhaal van iemand hoort kan dat allerlei emoties 

oproepen zoals irritatie of droevigheid. Stress heeft natuurlijk ook een grote invloed op lichamelijkheid. Hij 

herinnerd zich een organisatie waar hij neerslachtig naar een vergadering ging, omdat het niet goed liep. 

Meestal leert men dat die professionele situatie geen emotionele weerslag moet krijgen. Privé en werk 

moeten gescheiden blijven, is de gangbare opvatting volgens Koos. In dit geval leverde zijn neerslachtigheid 

juist veel op. De klanten vroegen waarom hij zo neerslachtig was. Dat leverde een opening op om het te 

hebben over de problemen in het adviesproces. Omgedraaid heeft hoe hij zich voelt ook weer invloed op 

hoe hij in een professionele situatie staat.  

 

Macht 

Er worden soms verschrikkelijke dingen gezegd in organisaties. Mensen die vanuit een machtspositie 

beslissingen nemen zonder in acht te nemen welke gevolgen die beslissing heeft. Dat is voor Koos ook een 

heel lichamelijke ervaring. Hij kan ze dan wel aanvliegen.  

Een ander aspect van macht zijn de machtspelen tussen mannen en vrouwen. Koos merkt een 

duidelijk verschil tussen het samenwerken met mannen en vrouwen. Die lichamelijke verschillen tussen 

mannen en vrouwen zijn ook moeilijk te bespreken. Hij geeft als voorbeeld dat nooit is onderzocht welke 

invloed de overgang mogelijk heeft op professionaliteit bij vrouwen. Dat is een taboe. Alles moet gelijk zijn 

en wordt gestandaardiseerd. Dat ziet hij ook in kleding. Standaardiseren is enerzijds professioneel 

anderzijds is het dehumaniserend. 

Machtspelen kunnen zowel impliciet als expliciet aan de orde zijn. Impliciet zijn ze misschien nog wel 

vervelender. Hij kan bijvoorbeeld een constante dreiging in een organisatie voelen. Vaak zit men dan voor 

elkaar in te vullen wat de ander denkt. Dit kan een echte fysieke weerslag hebben. Men wil bijvoorbeeld 

ergens niet meer naar toe. Aan de andere kant kan er sprake zijn van bewondering. Dat heeft ook met 

macht te maken. Dan wil men wat die ander heeft of is. Dit soort machtspelen zijn vaak niet bespreekbaar, 

alleen functionele macht is legitiem en bespreekbaar.  
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Relateren 

Adviseren is relateren, volgens Koos. Hij kan soms heel makkelijk een relatie leggen en soms heel 

moeizaam. Dat relateren is ook een lichamelijke ervaring. Hij kan soms een samenwerking hebben waarin 

enorm veel gelachen wordt. Dan heeft hij zin om naar de vergadering te gaan. Bij een ander kan hij enorme 

weerzin ervaren. Dat blokkeert zijn professionaliteit op een bepaalde manier. Weerzin kan, volgens Koos, 

niet zomaar aan de kant gezet worden. Vaak wordt voorondersteld dat, dat wel kan. Koos is echter van 

mening dat dit in het adviesvak niet kan. Juist omdat adviseren relateren is. Men kan natuurlijk altijd 

proberen een nieuwe poging te wagen en de situatie met een frisse blik proberen te zien. Soms lukt dat 

gewoon niet, dan moet men eigenlijk stoppen met die opdracht vindt Koos.  

 

Presentatie van het zelf 

Een ander aspect is ‘presentatie van het zelf’ door middel van onder andere kleding en houding. Die 

presentatie heeft effect op de effectiviteit en geloofwaardigheid van een adviseur. Zo kan het heel verstandig 

zijn om een stropdas en pak aan te doen, en soms juist helemaal niet. Het heeft steeds een ander effect en 

daar moet men rekening mee houden.  
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Hoofdstuk Vijf 

Lichaam van kennis ~ Body of knowledge 
 

 

 

Inleiding 

 

In dit hoofdstuk geef ik antwoord op deelvragen drie en vier. Om deelvraag drie, ‘wat zijn de consequenties 

van lichamelijkheid voor professioneel handelen?’ te beantwoorden verbind ik de empirie aan de literatuur. Ik 

breng de data uit hoofdstuk drie en vier hier samen. Ik voeg de thema’s die ik in het vorige hoofdstuk per 

respondent heb aangegeven samen in thema clusters. Die clusters17 verbind ik aan de aspecten van 

professionaliteit en lichamelijkheid die ik uit de literatuur heb gehaald in hoofdstuk drie. Dit doe ik eerst voor 

professionaliteit. Tegen de achtergrond van deze invulling van professionaliteit kan ik vervolgens ingaan op 

de rol die lichamelijkheid in professioneel handelen speelt. Dit brengt me uiteindelijk bij een reeks aan 

consequenties van lichamelijkheid voor professioneel handelen. Vervolgens beantwoord ik mijn vierde 

deelvraag: ‘welke handvatten kan men aanreiken om lichamelijkheid een positieve rol te laten spelen in 

professioneel handelen en de moeilijke aspecten te beperken?’  

De respondenten die ik heb gesproken komen uit beroepsgroepen die aansluiten op de 

afstudeervarianten de master humanistiek. Ik baseer mijn uitkomsten op de gesprekken met professionals 

uit die specifieke beroepsgroepen. De antwoorden waar ik hier op uit kom, zijn daarom waarschijnlijk vooral 

herkenbaar voor professionals in de beroepsgroepen van mijn respondenten. Dit neemt echter niet weg dat 

de antwoorden een grotere reikwijdte kunnen hebben. Het is aan iedereen die dit onderzoek leest zelf om te 

bepalen in hoeverre de antwoorden die ik geef ook voor hen gelden. Ik geef uitgebreid antwoord, dat zo min 

mogelijk beroepspecifiek is. Hierdoor hoop ik geen beroepsgroepen uit te sluiten en voldoende inhoud te 

bieden zodat men kan bepalen wat op hen van toepassing is.  

 

5.1 De consequenties van lichamelijkheid  

voor professioneel handelen 

Professionaliteit 

Uit de literatuur kwam naar voren dat specialistische kennis, de kunde  en het inzicht om die kennis toe te 

passen als belangrijke aspecten van professionaliteit kunnen worden gezien. Deze aspecten van 

professionaliteit (3) lijken voor de respondenten als vanzelfsprekend te horen bij  professionaliteit. Ervaring 

en bijscholing worden vaak ook in één adem met professionaliteit genoemd. Daarnaast lijkt het 

vanzelfsprekend dat professionaliteit draait om het uitvoeren van de taak (2) waar men voor is aangenomen. 

                                                 
17  In bijlage 1 vindt u de thema’s van de afzonderlijke respondenten die binnen dat cluster vallen. Achter ieder thema cluster 

vindt u het clusternummer waaronder u in de bijlage kunt zien welke thema’s erbij horen. 
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Die taak staat voorop en vergt inzicht in de organisatie waarbinnen men die taak uitvoert.  

Voor sommige professies lijkt de taak die men moet uitvoeren zeer evident. De taak van een arts is 

het genezen van een patiënt. De arts moet de kennis die hij heeft om de patiënt te genezen zo goed 

mogelijk toepassen. Dit is als het ware de doelrationele invulling van zijn taak. Er spelen echter ook andere 

belangen mee dan alleen deze doelrationele belangen. Dat geldt voor een arts, maar zeker ook voor de 

professies van de respondenten die ik heb gesproken. Wat professioneel handelen is hangt voor een groot 

deel af van wat de taak van de professional is. De geestelijke verzorgers en ook de coaches omschrijven 

hun taak als ‘beschikbaar zijn’ en ‘ruimte en aandacht’ geven. Wat dit inhoud is veel minder evident dan de 

doelrationele taak van een arts die een behandeling technisch ‘correct’ moet uitvoeren.  

In de literatuur wordt duidelijk dat complexiteit omtrent de taak van professionals ontstaat omdat de 

context (11)  meespeelt in veel professies. In iedere situatie kan de reikwijdte van die context weer anders 

zijn. In sommige gevallen zal wellicht alleen de situatie ‘hier en nu’ van belang zijn. Maar in andere situaties 

kan persoonlijke geschiedenis van betrokken personen een heel relevante invloed hebben. En in weer 

andere gevallen spelen ook culturele conventies een belangrijke rol. De complexiteit van deze context 

toelaten en niet te snel proberen een situatie te ordenen maakt, volgens Wierdsma (2001), co-creatie 

mogelijk. De relatie met de ander komt centraal te staan. De professional  probeert met de ander te denken. 

De dialoog kan ontstaan. In de termen van Kunneman (2006) zou men kunnen zeggen dat de complexiteit 

van de context de humuslaag vormt  waaruit de co-creatie omhoog kan groeien. Ook een begrip als 

meerstemmigheid  (Homan, 2005) laat volgens mij zien dat er altijd meer stemmen een rol kunnen spelen 

dan men in eerste instantie wellicht dacht. Die stemmen maken een deel uit van die context. Maas (2004) 

ziet het meenemen van de context als een belangrijk aspect van professionaliteit. Op dit punt lijken praktijk 

en theorie op elkaar aan te sluiten.  

De context in al zijn complexiteit toelaten is niet alleen van belang voor geestelijk verzorgers en 

coaches maar ook voor de andere professionals. De professionals lijken hun professionaliteit, net als in de 

literatuur duidelijk is geworden, dus zeker niet enkel een doelrationele invulling te geven. Het gaat niet alleen 

om ‘de taak’ uitvoeren, maar ook om het doordenken wat die taak behelst en wat een ‘goede’ uitvoering is. 

Hier kan een verband worden gelegd met normatieve professionalisering. De professionals blijken zich 

inderdaad bezig te houden met de context waarin ze hun taak uitvoeren en de verschillende belangen die er 

spelen. Ook achten ze reflectie op de juiste rechtvaardigheidsgronden voor hun handelen van belang. 

(Onderzoeksprogramma UvH, 2005-2010) De professionals die niet aan de UvH hebben gestudeerd hebben 

het in dit verband echter niet over ‘normen en waarden’ of ‘normativiteit’. Sommige professionals lijken 

waarden en normen te associëren met iets dat vast staat en niet situatie afhankelijk is. Het gaat er juist om 

standaarden ook los te kunnen laten, of zoals Andre Ooievaar vertelt, hij verwacht van adviseurs ‘dat ze 

[ook] niet professioneel kunnen zijn’. 18 

Deze uitspraak is illustratief voor het afnemende belang dat wordt gehecht aan algemene 

standaarden. Sommige respondenten zijn achterdochtig naar de maakbaarheid, controle en standaarden die 

het begrip voor hen impliceert. Professionaliteit lijkt soms alleen om boeken kennis te gaan en in die strikte 

invulling van professionaliteit herkennen sommige professionals zich niet. Ten opzichtte van deze invulling 

van professionaliteit hebben zij een kritische houding (1). Voor hen gaat professionaliteit veel meer om een 

aandachtige en open houding, dan om kennis, maakbaarheid, controle of standaarden.  

                                                 
18  Transcript Andre Ooievaar, regelnummer: 12-13 
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Verschillende respondenten noemen intuïtie (23), tacit knowledge of ervaring als een aspect van 

professionaliteit. Ben Willems vertelt dat hij het belangrijk vindt om zijn intuïties serieus te nemen. Koos 

Malberg heeft het letterlijk over ambachtelijkheid en de lichamelijkheid van kennis. Professionaliteit moet 

geïncorporeerd worden door ervaring. Dit inzicht ontwikkeld men in de praktijk, vertelt Wouter Michels. Dit 

sluit aan op de omschrijving van ambachtelijkheid die Van der Laan geeft. Het is echter opvallend dat dit 

aspect van professionaliteit pas genoemd wordt als we over lichamelijkheid komen te spreken.  

Deze kritische houding ziet men ook terug in de literatuur. De professionals lijken de kritiek die er is 

gekomen op de heersende doelrationaliteit dus te delen. Dit geldt overigens niet alleen voor respondenten 

die aan de UvH zijn afgestudeerd. Dit neemt niet weg dat men zich nog steeds tot deze aspecten van 

professionaliteit verhoudt.  

De procesmatige kant van professionalisering, die Maas (2004) ook al benadrukte, sluit aan op de 

invulling die de professionals geven aan professionaliteit. Professionaliteit is een ontwikkeling. De gangbare 

aspecten van professionaliteit zoals bijvoorbeeld gespecialiseerde kennis zijn nog steeds van belang, maar 

hebben in iedere context een ander voorkomen. Wat de standaarden zijn staat niet meer los van de 

specifieke situatie, waardoor men strikt genomen niet meer van standaarden kan spreken. Enkele 

professionals noemden de beroepsverenigingen  die de professionele standaarden hoog moeten houden 

wel, maar niemand weidde over die verenigingen uit. Formeel gesproken zijn beroepsverenigingen wellicht 

nog wel een aspect van professionaliteit maar in de verhalen van de respondenten speelden ze eigenlijk 

geen rol. Wellicht omdat de ‘standaarden’ zo situatie specifiek geworden zijn.  

Verantwoordelijkheid (4) wordt door verschillende respondenten genoemd als een belangrijk aspect 

van professionaliteit. Er wordt een appèl op de professional  gedaan. Een respondent legde hier heel 

duidelijk een link naar lichamelijkheid. Wouter Michels vertelt dat hij de verantwoordelijkheid die hij heeft 

soms ook als een lichamelijk appèl ervaart. Als professional staat men open voor kritiek en neemt men zelf 

initiatief om te ontwikkelen. Als het nodig is neemt men risico’s en gaat men in tegen gevestigde macht. Een 

professional moet ook niet schuwen zelf de macht die hij heeft in te zetten. Vooral als een professional in 

een organisatie werkt moet men rekening houden met macht en de verschillende belangen goed kennen. 

Wouter vertelt dat hij het moeilijk vindt om te duiden wat er precies gebeurt wanneer er een appèl op hem 

wordt gedaan. Toch gaat er wel een motiverende kracht in dat appèl schuil. Die kracht kan ook gemakkelijk 

vermorzeld worden, juist omdat er een zekere vaagheid is door het gebrek aan taal. Toch was het 

kraakhelder dat hij  iets moest doen. Door die verantwoordelijkheid die een professional draagt kan zijn taak 

ook waardegeleden zijn. Dit appel kan een professional niet zomaar naast zich neerleggen. Een situatie 

zoals die Wouter omschrijft laten zien dat een professional geëngageerd kan zijn. Daardoor kan men 

geïnspireerd raken, maar zoals Wouter ook aangeeft, dit engagement kan vermorzeld raken.  

Verantwoordelijkheid zou ook voort kunnen komen uit de eventuele macht die de professional heeft. 

Die verantwoordelijkheid heeft een professional dan door de specialistische kennis die hij of zij heeft. In de 

literatuur wees Illich ons op de macht die een professional kan hebben op basis van die specialistische 

kennis. De monopoliepositie die dit op zou leveren ben ik echter niet tegen gekomen bij de respondenten die 

ik heb gesproken. Dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat ze die positie niet hebben. De verantwoordelijkheid 

die ze hebben leek echter meer voort te komen uit engagement.  

Verschillende respondent bleken zich wel bewust met machtsverhoudingen in organisaties bezig te 

houden. Met name geestelijk verzorgers – Loes Barend, Wouter Michels en Elisabeth Holland – houden zich 
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met de machtsverhoudingen binnen de organisatie waarin ze werken bezig. Ook verschillende 

organisatieadviseurs – Koos Malberg en Victor Banen – spreken over macht in groepen en in organisaties. 

Professionals houden zich dus wel bezig met macht met betrekking tot hun professionaliteit. Dit sluit aan op 

het bewustzijn van verschillende belangen waar normatieve professionalisering om draait.  

Uit het verhaal van Loes Barend kan men opmaken dat professionals ook met de ‘andere kant’ van 

macht te maken kan krijgen. Ze vertelt dat men soms denkt dat haar werk ook wel door ‘buddies’ gedaan 

kan worden omdat zij geen duidelijke interventies pleegt. Haar positie binnen het ziekenhuis is er in haar 

beleving zeker geen van macht. Of de professional nu nog echt ‘in de knel’ (Jacobs, 2008b) zit kan ik niet 

echt zeggen. In ieder geval blijkt inzicht hebben in machtsverhoudingen zowel in de literatuur als in de 

praktijk een belangrijk aspect van professionaliteit te zijn.  

Professionaliteit blijkt verantwoordelijkheid met zich mee te brengen. Een van die 

verantwoordelijkheden is het beheren van grenzen (5) in een professionele relatie. De professional dient op 

de eigen neigingen en gevoelens te reflecteren. Die kan men inzetten wanneer dat behulpzaam is voor de 

persoon die men van dienst wil zijn. Maar wanneer dit niet het geval zal zijn moet de professional grenzen 

beheren. Ook de ander moet de professional kunnen begrenzen, wanneer nodig. Elisabeth Holland vertelt 

bijvoorbeeld over een gedetineerde die met haar flirtte. Zij moet dan heel duidelijk zijn en zorgen dat hij 

begrijpt dat flirten niet bij haar professionele rol past. Een grens die vaak genoemd werd is aanraking (17). 

De ene respondent is hier iets vrijer in dan de ander, maar ze gaven allemaal aan een ander niet zomaar 

aan te raken. De ander aanvoelen door op de lichaamstaal en de uitstraling te letten spelen hierin een 

belangrijke rol.  

De professional moet altijd checken bij die ander of zijn of haar gevoel of intuïtie omtrent de situatie 

klopt met de ervaring van die ander. Men moet hierin bewuste afwegingen maken. Het reflectieve vermogen 

waar in verschillende bronnen (Smaling, 2008) (Maas, 2004) over gesproken werd lijkt op dit vlak van 

belang. Men zou kunnen zeggen dat het hele denken over professionalisering reflectief vermogen impliceert. 

Het hoofd dient het hart te checken, maar niet zodat het monddood wordt gemaakt. Frederick Denkers 

vertelt hoe belangrijk het is om een verbinding tussen hoofd en hart te maken. Dit geldt voor de professional 

zelf en voor de mensen waar hij mee werkt.  

Deze professionele verantwoordelijkheid en de begrenzing die daar bij hoort hangen samen met 

twee andere clusters, de ethische kant (6) van professioneel handelen en reflectief vermogen (7), dat ik al 

noemde. De ethische kant van professionaliteit houdt in dat verschillende respondenten hun professionele 

handelen als waardegeladen zien. Er zitten consequenties aan hun handelingen vast en daar moet 

zorgvuldig mee omgegaan worden. Ook hebben de professionals zelf waarden en normen. Die moeten 

geëxpliciteerd worden.  

Het lijkt niet heel eenduidig wat waarden en normen zijn. Zo geeft de ene respondent, Monica de 

Boer, aan zo neutraal mogelijk te willen zijn en aandachtig naar de klant te willen luisteren. Terwijl de andere 

respondent, Loes Barend, het uitdragen van waarden als haar taak ziet. Aandacht en presentie ziet zij juist 

als waarden. Ook Annelies van Beek zag een zekere eerlijkheid als een onderdeel van haar professionaliteit 

en als een waarde. Dit verschil in opvatting van wat een ‘waarde’ is zou goed samen kunnen hangen met het 

wel of niet aan de UvH gestudeerd hebben. Uitzoeken wat hier de nuances zijn lag niet binnen de 

vraagstelling van mijn onderzoek. Wat in ieder geval wel naar voren kwam is dat de professional zelf wel 

moet weten wat hun eigen normen en waarden zijn. Alleen dan kan een professional bewust met die normen 
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en waarden omgaan. Dit sluit heel duidelijk aan op het idee van normatieve professionalisering. Met name in 

het twee gesprek lijkt het voor verschillende professionals van belang om niet de eigen normen en waarden 

aan de ander op te leggen. Dat benoemen bijvoorbeeld Monica de Boer en Andre Ooievaar. Koos Malberg 

wijst er op dat professionaliteit voor hem ethisch is omdat hij met een mens te maken heeft. Die tot een 

functie reduceren zou voor hem onethisch zijn. In een organisatie context gaat het om een afweging tussen 

verschillende belangen. Een professional moet zich bewustzijn van die verschillende belangen en afwegen 

wat het beste is met het oog op zijn taak, zijn belang. Dit benoemt bijvoorbeeld Elisabeth Holland.   

 Met het oog op, onder andere, de explicitering van normen en waarden was reflectief vermogen voor 

veel respondenten een belangrijk aspect van professionaliteit. Maar niet alleen op normen en waarden moet 

gereflecteerd worden, ook op gevoelens, verleidingen, neigingen, motivaties, spanningen, taal en andere 

signalen moet een kritische reflectie plaatsvinden. Alle respondenten noemden zelfreflectie op een bepaalde 

manier als een belangrijke vaardigheid voor professionals. Deze nadruk op zelfreflectie en zelfkennis, het 

resultaat van reflectie, zien we terug in de literatuur omtrent professionalisering. Alleen door te reflecteren 

kan een professional het zelfbewustzijn ontwikkelen dat hij of zij nodig heeft om professioneel te handelen.  

 Zelfreflectie is zo belangrijk voor professionaliteit omdat er volgens verschillende respondenten 

ruimte en aandacht (9) nodig is om professioneel te kunnen handelen. In die ruimte en aandacht zit een 

dubbele beweging. Enerzijds gaat de professional mee met de ander, anderzijds blijft men bij zich zelf. Men 

stemt af op die ander, maar niet door zichzelf weg te vagen. De aandacht is alert maar niet te gespannen, 

anders gaat de aandacht als nog naar de professional zelf. Het begrip presentie dat Andries Baart heeft 

ingevuld in zijn boek Theorie van de presentie (2001) zou wellicht een goede aanvulling zijn om dit aspect 

van professionaliteit uit te werken. Dit begrip wordt specifiek gebruikt om invulling te geven aan de 

professionaliteit van geestelijk verzorgers. Niet alleen de respondenten die aan de UvH hebben gestudeerd 

noemde aandacht nadrukkelijk als een belangrijk aspect van professionaliteit, ook Monica de Boer en Andre 

Ooievaar zagen aandacht als een belangrijk aspect. Ook Van der Laan noemt dit aspect wanneer hij 

professionaliteit als ambachtelijkheid omschrijft. De professional is ingebed in een situatie. Men stemt zich af 

op de ander en daarbij gaat het niet perse om een interventie plegen. Men richt zich op een wederkerige 

relatie en probeert de cliënt te helpen zichzelf te helpen.  

 Het viel op dat met name twee respondenten, Elisabeth Holland en Andre Ooievaar, taal (8) 

specifiek noemen als iets waar ze op reflecteren. Zowel bij zichzelf als bij anderen. Met name in verband met 

lichamelijkheid vind ik dit een belangrijk aspect van professionaliteit omdat in de literatuur over 

lichamelijkheid naar voren kwam dat lichamelijke kennis niet direct talig is. (Damasio, 2001, p. 37) (Slatman, 

2003, p. 22) Hier kom ik op terug als ik verder inga op lichamelijkheid. 

 Om goed professioneel te kunnen handelen blijkt de relatie of de connectie (10) die gelegd wordt 

van groot belang. Voornamelijk organisatieadviseurs noemen dit aspect van professionaliteit. Er is een klik 

met de klant nodig. Deze klik is er soms automatisch. Bij deze automatische klik speelt lichamelijkheid een 

grote rol. Erwin de Laat vergelijkt deze klik met een hondje dat bij het ene hondje dat hij tegenkomt gaat 

kwispelen en bij het andere hondje gaat blaffen. Volgens hem werkt dit bij mensen ook zo. In de ene relatie 

moet men dan ook meer investeren, dan in de andere. Soms moet men zich over een bepaalde weerzin 

heen zetten. Die relatie leggen vereist een bepaalde openheid. Die openheid lijkt wellicht veel op de 

aandacht en ruimte die ik hierboven al noemde. Steeds moet men zoeken naar de openheid om de ander 

hernieuwd te zien. Koos Malberg vraagt zich echter af of dat echt kan, zeker als iemand weerzin bij hem 
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oproept. Andre Ooievaar lijkt een stuk hoopvoller wat betreft de mogelijkheden om dit soort weerzin opzij te 

zetten. Als men als adviseur niet belangeloos in de professionele relatie kan staan is het de vraag of hij die 

eigenlijk wel aan moet gaan, volgens Andre. Op basis van de inzichten van onder andere Damasio blijkt dat 

de mogelijkheden om onbewuste processen, die samen hangen met weerzin, te beïnvloeden niet totaal  zijn. 

Men zou zich dus kunnen afvragen in hoeverre men belangeloos kan zijn. Wat wel duidelijk is geworden is 

dat de respondenten op zijn minst willen proberen belangeloos of neutraal in een professionele relatie te 

staan. In hoeverre men rekening houdt met eventuele beperkingen om dit ook daadwerkelijke te zijn, varieert 

per respondent.    

 Tegen de achtergrond van deze opvatting van professionaliteit ga ik nu in op de rol van 

lichamelijkheid in professioneel handelen.  

 

De rol van lichamelijkheid in professioneel handelen 

Sommige respondenten merken op dat lichamelijkheid niet makkelijke te bespreken (12) is. Het belang van 

lichamelijkheid en de invloed die het heeft wordt niet altijd erkend in onze maatschappij. Onze redelijke 

vermogens worden vaker hoger ingeschat dan veel oudere hersenstamfuncties, volgens Monica de Boer. 

Daardoor blijft de invloed vaak onbewust. In onze maatschappij is lichamelijk contact in professionele 

relaties vaak taboe, terwijl in andere culturen zakenrelaties bijvoorbeeld best samen naar de sauna kunnen 

gaan, vertelt Erwin de Laat. De dualistische opvatting van de mens die, onder andere, door Descartes 

geconsolideerd is, zou men als de oorzaak kunnen zien voor deze moeite met het bespreken van 

lichamelijkheid. Dat lichamelijkheid niet makkelijk te bespreken is zou samen kunnen hangen met de kritiek 

die Husserl had op de natuurwetenschappen in zijn tijd. Hij wilde iets naast het empirisme en idealisme, 

filosofische uitwassen van het dualistische denken dat zo kenmerkend is voor Descartes, zetten. Hij wilde 

terug naar wat hij ‘de fenomenen’ noemde. Ook Merleau-Ponty en Heidegger hadden een zelfde soort kritiek 

op de gangbare opvatting van, en omgang met lichamelijkheid. Er lijkt nog steeds zulke kritiek mogelijk. Het 

lichamelijke heeft nog geen vanzelfsprekende plaats gekregen in ons denken over kennisverwerving en 

professionaliteit. Dat is ook de rede dat ik aan deze scriptie ben begonnen.  

Lichamelijkheid is voor verschillende professionals een vertrekpunt. Men handelt vanuit de eigen 

lichamelijkheid, ook op professioneel gebied. Daarom is het van belang hoe men in zijn vel zit (13). Is er 

bijvoorbeeld sprake van veel spanning? Hoe is het energie niveau? Zelfzorg is wat dit betreft van belang. Als 

men chronisch niet goed in zijn vel zit  kan dit een teken zijn dat er iets mis is en kan men ziek worden. Als 

professional moet men daarom contact hebben met de eigen lichamelijkheid en signalen leren herkennen. 

Hoe men in zijn vel zit heeft namelijk invloed op de mate waarin men contact kan maken met anderen. Een 

relatie kunnen leggen is van belang voor professionaliteit en daarom is letten op hoe men zelf in zijn vel zit 

van belang voor professionaliteit. Als een professional weet hoe hij goed voor zichzelf kan zorgen zal  hij dit 

ook uitstralen. Dan kan er een goede ‘workflow’ ontstaan en die maakt dat men zich weer goed in zijn vel 

voelt Dit is dus een wederkerige relatie.  

Van der Laan had het ook over hoe een professional in zijn vel zit. Men kan aan iemand die een 

bepaald beroep uitoefent zien of die gene een professional is. Dat ziet men aan hoe degene in zijn vel zit. 

Een professie kan geïncorporeerd zijn. Het goed in het vel  zitten kan een vertrekpunt voor, maar ook een 

resultaat zijn van professionaliteit. Wellicht zou men kunnen spreken van inspiratie en bezieling wanneer de 
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professionaliteit geïncorporeerd is. Loes Barend vertelt bijvoorbeeld dat ze het aan de gezichten van andere 

professionals kan zien als ze niet bezield zijn en ook aan zichzelf.  

In de literatuur die ik heb verkend wordt lichamelijkheid gezien als een relationeel begrip. Een 

lichaam is  in-de-wereld-zijn en dus gesitueerd. De wisselwerking tussen de wereld, en alles daarin, en een 

lichaam levert kennis op. Dit sluit aan op hoe de respondenten hun lichaam omschrijven, als een 

signaalgever (14). Niet alleen over de eigen staat, maar ook wat betreft de anderen waarmee de 

professional contact heeft of de context waarin men zich bevindt. De mechanismen die aan die waarneming 

ten grondslag liggen zijn echter ten dele afgeschermd van ons bewustzijn. Dat maakt dat we niet altijd direct 

weten wat de oorsprong van een gevoel of inzicht is. Dat neemt niet weg dat de professional handelt, ook 

naar aanleiding van die signalen en vermoedens.  

Lichamelijke signalen zijn niet direct talige signalen. Annelies van Beek heeft het bijvoorbeeld over 

vermoeidheid of gejaagdheid voelen. Veel respondenten noemen intuïtie in dit verband. Ben Willems 

omschrijft intuïtie als een neiging om een bepaalde kant op te gaan, zowel lichamelijk als geestelijk. Het is 

een onmiddellijk weten. Hier handelen de professionals ook naar. Erwin de Laat heeft het over dingen die in 

zijn hoofd ‘ploppen’ zonder dat hij precies weet waar ze vandaan komen. Frederick Denkers noemt dit 

gevoelsaspect het ‘ongedifferentieerde’. Het is niet direct benoembaar, maar zeker wel voelbaar. Het gebrek 

aan taal voor lichamelijke signalen maakt dat Andre Ooievaar zich niet bewust met lichamelijkheid (20) 

bezighoudt. Hij keurt gevoelens niet af of goed. Gevoelens kunnen ook wel iets zeggen, maar hij houdt zich 

liever met taal bezig. Taal is minder persoonlijk. Lichamelijke beleving vindt hij niet bij professionele relaties 

passen.  

In de literatuur zien we dit ervaringsperspectief op lichamelijkheid ook terug. Informatie uit de niet 

talige en voorbewuste dient zich aan. De eerste verhouding die men hiermee heeft is een handelende. 

Merleau-Ponty probeert dit ervaringsperspectief te doorgronden vanuit zijn invulling van het begrip 

intentionaliteit. Die informatie komt alleen niet in cognitieve hapklare brokken, volgens Todres. Zintuiglijk 

gevoelde sensaties zijn het ruwe materiaal, of ‘de fenomenen’, die zich in het intentionele bewustzijn 

aandienen. Op basis van deze inhoud van het actieve bewustzijn ontstaat wat Damasio  een kennisgevoel  

noemt. Van der Laan benadrukt dat een professional handelt op basis van deze ervaringskennis. Deze 

kennis zit op het grens gebied tussen onbewust en bewust. De professional weet misschien niet precies 

waarom hij iets doet, maar wel dat het goed is om te doen. Het was voor Wouter Michels bijvoorbeeld 

kraakhelder dat hij een stervende gedetineerde moest helpen thuis te kunnen sterven. Ben Willems geeft 

aan deze intuïties serieus te willen nemen.   

Wat echter een complicerende factor is dat professionals ook niet blind op gevoelens willen 

vertrouwen. Verschillende respondenten geven aan dat een neiging of ingeving blind volgen ook kan leiden 

tot het opleggen van eigen waarden en normen. De signalen kunnen betrekking hebben op de professional 

zelf, bijvoorbeeld als men niet goed in hun vel zit. Dat kan te maken hebben met de persoonlijke 

geschiedenis van de professional. Een signaal kan niettemin ook betrekking hebben op de professionele 

situatie of de ander in die situatie. Dit maakt omgaan met deze signalen soms ingewikkeld. Enerzijds benut 

men ze constant, anderzijds wil men er wel op reflecteren en beter begrijpen hoe ze werken.  

Zelfreflectie, wat zo belangrijk is voor professionaliteit, heeft dus ook betrekking op lichamelijkheid. 

Door gevoelens te erkennen en te onderzoeken kan men ze proberen te begrenzen, wanneer nodig. Die 

begrenzing wordt als professioneel gezien. Die terughoudendheid, met betrekking tot de eigen gevoelens, is 
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vooral nodig met betrekking tot gevoelens die helemaal niets met het professionele contact of de situatie te 

maken hebben. Daarom is het belangrijk dat een professional ook voorafgaand aan de professionele situatie 

reflecteert op de persoonlijke geschiedenis, dan kan men namelijk herkennen wat helemaal van de 

professional zelf is. De ander moet steeds de toetssteen zijn voor die signalen, geven respondenten aan. 

Die bepaalt of de signalen inderdaad ook betrekking hebben op hem of haar. Dit betekent dat er reflectie 

voor te maken heeft met taal. Alleen door taal te verbinden aan gevoel kan een gevoel namelijk gedeeld 

worden. Todres wijst erop, net als Merleau-Ponty, dat er altijd meer is dan dat wat gezegd  kan worden. Er is 

wellicht sprake van een zintuiglijke rest aan informatie, die niet in taal past. Zowel Merleau-Ponty, Todres en 

Damasio hebben het over het niet talige van lichamelijke informatie. Het niet talige van lichamelijke kennis 

lijken verschillende respondenten te willen overbruggen met reflectie. Het is echter de vraag of dit helemaal 

kan als we naar Merleau-Ponty, Todres en Damasio kijken. Het is ook de vraag of dit perse moet. Van der 

Laan pleit er bijvoorbeeld voor om de ervaringskennis juist in ere te herstellen.   

 Uit veel van de gesprekken wordt, ondanks deze moeilijkheden met lichamelijke signalen, duidelijk 

dat die signalen wel degelijk iets over de professionele context en de ander(en) in die context kunnen 

zeggen. Zoals is gebleken is die context meenemen een aspect van professionaliteit. Elisabeth Holland 

vertelde dat ze veranderingen bij een ander aan kan voelen, er is sprake van resonantie. Ook Frederick 

Denkers en Annelies van Beek benoemen dat veranderingen in groepen voelbaar zijn. Frederick benadrukt 

dat het heel belangrijk is om uit het hoofd naar het hart te gaan. Loes Barend geeft aan dat ze probeert de 

ander aan te voelen. Lichamelijkheid is een bron van kennis en die kennis kan een professional benutten. 

Het begrip tacit knowledge van Micheal Polanyi is in dit verband verschillende keren genoemd. Hij wees er 

op dat professionals, naast kennis die ze over kunnen dragen, ook kennis hebben die ze wel gebruiken maar 

niet zo gemakkelijk over kunnen dragen. Kennis is een onderdeel van ons lichaam en vormt onze connectie 

met de buitenwereld. (Polanyi, 2009, p. 15)  

 Wouter Michels en Annelies van Beek hebben het nadrukkelijk over het belang van lichamelijke 

signalen voor hun professionele handelen. Wouter verteld dat lichamelijkheid een motiverende kracht kan 

hebben. Hij wist in de situatie met een gevangene die op sterven lag onmiddellijk dat hij iets moest doen. Dit 

was geen gedachte, maar het was zoals verliefd zijn, hij wist het gewoon. Voor Wouter Michels is er in deze 

situatie dus een duidelijk verband tussen lichamelijkheid en zijn waarden en normen. Hij gaf wel aan dat hij 

de lichamelijke component niet duidelijk kon lokaliseren. Hij vermoede dat het met eerdere ervaringen 

samenhangt. Daardoor krijgen bepaalde waarden een ervaringsrealiteit. Ook Victor Banen legt dit verband 

tussen waarden en gevoelens. Door eerdere ervaringen raken bepaalde waarden verzonken in het lichaam, 

lijkt het. Victor Banen suggereert dat men heftige emotionele reacties ook als een aanknopingspunt kan 

gebruiken om de eigen waarden te achterhalen. Annelies van Beek ziet frustraties en spanningen niet alleen 

als een aanknopingspunt voor het achterhalen van de eigen waarden en normen, maar ook als een 

mogelijke aanleiding voor professionele interventies. Ze denkt dat ze een signaal kunnen zijn dat er iets wel 

of juist niet moet gebeuren. Al merkt ze wel op dat er geen taal aan die signalen vast zit waardoor er eerst 

wel reflectie nodig is om die signalen te begrijpen.  

 De samenhang tussen lichamelijke signalen en waarden en normen brengt me in de literatuur terug 

bij normatieve professionalisering. De professional kan op een punt komen waar hij of zij niet terug kan 

vallen op technische kennis of professionele standaarden. Een punt waar hij of zij als persoon in het geding 

is en het gaat om wat hij of zij zelf van waarden vindt. Of een professional er nu wel of niet voor kiest om 
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zichzelf moreel uit te spreken, in ieder geval lijkt het lichaam te kunnen signaleren dat er zich een dergelijk 

moment aandient. De fenomenoloog Levinas (1966) werkte dit morele appèl uit.   

 Lichamelijkheid blijkt dus een bron van informatie te zijn. Het kennisgevoel dat hoort bij die 

informatie hoort bij het ervaringsperspectief. Er is echter ook een objectiverend perspectief op 

lichamelijkheid mogelijk. Dit objectiverende perspectief kan men toepassen op het eigen lijf (21) en alle 

onbewuste mechanismen die daarin, en in het lijf van anderen, werkzaam zijn. Dit is wat Damasio 

bijvoorbeeld doet. Ook kan men dit objectiverende perspectief toepassen op de buitenkant van het eigen lijf 

en dat van anderen.  In de termen van Merleau-Ponty kan men het eigen lichaam als Leib of als Körper 

benaderen. Vanuit dit perspectief is het eigen lichaam dan een Körper. In de gesprekken kwam de 

buitenkant van het eigen lichaam en dat van anderen inderdaad aan bod. Erwin de Laat en Wouter Michels 

vertellen over de invloed van hun eigen lijf op hun professionaliteit. Als lange mannen hoorden ze wel eens 

dat ze daarmee een bepaalde indruk achter laten bij anderen. Het praktische gevolg van lang zijn is 

bijvoorbeeld dat zij veel mensen niet recht aan kunnen kijken. Eva Pieters vertelde hoe belangrijk het is om 

heel bewust achter de eigen boodschap te staat, zeker als men een ander wil overtuigen. Dit heeft te maken 

met lichaamstaal, maar ook met uitstraling. Het is van belang om de lichaamstaal overeen te laten komen 

met de verbale boodschap.  

Wat uitstraling (22) betreft hebben verschillende respondenten het over energieën. Dit is een moeilijk 

te vatten begrip. Wellicht speelt het gebrek aan taal, wat een aspect van lichamelijkheid blijkt te zijn, hier een 

rol. Toch wordt het begrip uitstraling door de professionals gebruikt als iets waarneembaars. De uitstraling 

ervaart men intern, maar is ook aan de buitenkant aanwezig. Elisabeth Holland heeft het bijvoorbeeld over 

de atmosfeer in een gevangenis en de geur die daar hangt. Volgens Erwin de Laat is seksuele energie de 

meest herkenbare energie die men kan uitstralen. Iedereen herkend die energie, maar het is moeilijk om 

precies te bepalen waar die vandaan komt.  

De professional kan lijfelijke interventies (14) plegen. Op het vlak van lichaamstaal en op het vlak 

van uitstraling. Ben Willems vertelt bijvoorbeeld dat hij het van belang vindt om bewust bezig te zijn met wat 

hij uitstraalt. Hij let op zijn voorkomen. Ook Elisabeth Holland let op haar uitstraling. Deels gaat die uitstraling 

om hoe men zichzelf presenteert. Maar ook om hoe   men beweegt en wat voor  lichaam men heeft. Het 

onderscheid tussen mannen en vrouwen zou hier een rol in kunnen spelen. Koos Malberg vertelt dat hij het 

een heel andere ervaring vindt om met vrouwen te werken, dan met mannen. Ook Frederick Denkers 

benadrukt dat vrouwen heel anders met het ‘gevoelsaspect’ van professionaliteit omgaan dan mannen. 

Aanraking (17) kan ook als een lichamelijke interventie gezien worden. Met deze interventie zijn de 

professionals wel voorzichtig. Frederick Denkers vertelt dat voor hem bij aanraking een grens ligt. Loes 

Barend en Lieke Simons vertellen mensen wel eens aan te raken om bijvoorbeeld te troosten. Daarbij volgen 

zij altijd de ander. Jantine Vermeer benadrukt dat zij  juist haar neiging om iemand aan te raken om te 

troosten heel bewust begrenst. Dat is haar neiging, maar niet per se wat iemand op dat moment nodig heeft.  

Wouter Michels heeft het wat betreft het eigen lijf van de professional over het sturen van de 

ervaringswereld. Men kan een krachtige uitstraling opzoeken. Hij stelt zich voor dat men dan een ander 

ervaringsregister aanspreekt. Die uitstraling lijkt voor verschillende respondenten ook betrekking te hebben 

op macht (15).  Victor Banen vertelt dat hij bewust een positie in de ruimte(16) kiest en dat dit invloed heeft 

op zijn positie in de hiërarchie in een team. Koos Malberg vertelt dat hij macht lichamelijk ervaart, net als 

bewondering overigens. Macht lijkt dus waarneembaar te zijn aan de buitenkant van lichamen.  
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 Het objectiverende perspectief werd door de professionals ook op de ander toegepast. Ze waren niet 

alleen met hun eigen lichaamstaal maar ook met de lichaamstaal(18) van de ander bezig. Men kan letten op 

de manier van bewegen. Is die bijvoorbeeld gespannen? Ook worden ogen en houding als belangrijke 

dingen om op te letten genoemd. Wederom is de uitstraling van een ander iets om op te letten. 

 Tot slot merken verschillende respondenten op dat lichamelijkheid ook een onderwerp (19) kan zijn 

waar men zich als professional mee bezig kan houden. Victor Banen houdt zich, bijvoorbeeld, met 

lichamelijkheid bezig vanuit zijn achtergrond met ‘organisatie opstellingen’. Ben Willems is door zijn 

achtergrond met haptonomie ook specifiek met lichamelijkheid. Verschillende respondenten zien 

lichamelijkheid als een onderwerp doordat burn-out een veel voorkomend fenomeen is geworden. Ze zien 

het negeren van de eigen lichamelijke signalen als een mogelijke oorzaak hiervoor. Loes Barend noemt 

vervreemding van lichamelijkheid als een onderwerp waar men zich mee bezig zou kunnen houden. 

Vervreemding van lichamelijkheid is namelijk wel opmerkelijk te noemen in een ziekenhuis.  

 

Conclusie 

Nu ik hierboven de thema clusters uit de gesprekken heb verbonden met de literatuur uit hoofdstuk drie kan 

ik de vraag ‘wat zijn de consequenties van lichamelijkheid voor professioneel handelen?’ beantwoorden. 

Lichamelijkheid heeft consequenties voor hoe een professional kennis over een situatie ontwikkelt. Voor een 

professional is het van belang de complexiteit van de professionele context mee te nemen in de uitvoering 

van de taak die de professional heeft. Het eigen lichaam van de professional  is de relatie die hij of zij heeft 

met die context. Op bepaalde aspecten van die relatie kan de professional bewust invloed uitoefenen. Op 

andere aspecten niet, die blijven voorbewust of totaal onbewust en liggen tot op zekere hoogte vast in het 

biologische organisme dat men is.  

 De professional kan zich oefenen in reflectie  op de lichamelijke signalen die hij of zij bewust ervaart. 

Voordat hij of zij in een professionele situatie terecht komt kan de professional de spanningen, neigingen, 

waarden en normen die voortvloeien uit de persoonlijke geschiedenis en biologische aanleg leren kennen. 

Wanneer men dan in een professionele context is kan men zichzelf oefenen in het onderscheiden van de 

signalen die samenhangen met de situatie en de signalen die samenhangen met de persoonlijke 

geschiedenis van de professional.  

 De professional is echter ook prereflectief aan het handelen. In die prereflectieve handelingen kan 

uitdrukking worden gegeven aan de ervaringskennis die een professional  heeft. Hoewel reflectie nodig is 

acht men het ook van belang om intuïties serieus te nemen en de motiverende kracht die er in deze manier 

van handelen schuilgaat niet uit te doven. Dit prereflectieve terrein is een complex terrein omdat het ook het 

terrein is waar eigen invullingen zich aandienen. Men kan er niet klakkeloos vanuit gaan dat een eigen 

invulling van een professional ook de ‘goede’ is. Tegelijk gaat er ook juist een vakmanschap in deze 

prereflectieve manier van handelen schuil die juist professioneel is. Dit levert een spanning op die steeds 

opnieuw om een afweging vraagt.  

 De afweging kan men proberen te maken maar voor een deel heeft men er geen invloed op. De 

biologische mechanismen die ten grondslag liggen aan hoe men een context waarneemt verlopen deels 

onbewust. Men kan de aandacht verleggen waardoor er meer van de context waarneembaar wordt. Men kan 

echter niet in de eigen waarneming van die context de sluier die in het brein over de biologische 
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mechanismen ligt oplichten. Wel kan vanuit een objectiverend perspectief naar die mechanismen onderzoek 

worden gedaan. Dit levert echter andere kennis op dan ervaringskennis van een context. Men kan 

bijvoorbeeld weten dat verliefdheid mede bepaald wordt door de feromonen die men ruikt, toch ruikt men 

niet ‘bewust’ die feromonen. Men ervaart dat men verliefd is.  

 De kennis die men uit een objectiverend perspectief opdoet is van belang voor een professional. De 

vakinhoudelijke kennis die hij of zij te bieden heeft komt vaak voort uit dit perspectief. Meestal probeert men 

uit dit soort kennis juist de lichamelijke ervaring te filteren. Zoals duidelijk is geworden is een kenmerk van 

lichamelijkheid namelijk dat die alleen subjectief ervaren  kan worden. Wat niet betekent dat die los staat van 

de context. Er is juist duidelijk geworden dat de lichamelijke ervaring alles met de context te maken heeft. 

Lichamelijke ervaring heeft desalniettemin een zekere vaagheid. Zeker wanneer men zich niet oefent in 

reflectie op lichamelijke signalen. Men ontwikkeld dan geen vocabulaire voor die lichamelijke ervaringen. Dat 

maakt het soms moeilijk lichamelijke signalen expliciet te benutten. Vanuit een objectiverend perspectief, 

zoals dat van Damasio, weet men echter dat dit niet betekent de biologische mechanismen die ten 

grondslag liggen aan onze waarneming geen invloed hebben op de kennis die men benut. Deze subjectieve 

en soms vage kwaliteit van lichamelijkheid maakt dat men zich misschien liever zou willen richten op kennis 

waarvan men aannemelijk kan maken dat die de subjectieve ervaring overstijgt. Het blijkt echter vanuit zowel 

het ervarings- als het objectiverend perspectief niet mogelijk om de lichamelijke en subjectieve kwaliteiten 

die er in waarneming van een context zitten, buiten te sluiten.  

 Men zou nu wellicht kunnen denken dat lichamelijkheid professioneel handelen alleen ingewikkelder 

maakt. Wellicht kan men die lichamelijke kant van contextuele kennis beter negeren of ontkennen? Dat zou 

echter onjuist zijn. Er ligt in lichamelijkheid een potentieel dat benut wordt en waar wellicht nog explicieter 

gebruik van zou kunnen worden gemaakt. De lichamelijke manier waarop men een context waarneemt heeft 

namelijk een meerwaarde. Omdat men zich in de binnenwereld van de lichamelijke ervaring van de context 

altijd op meer  kan rechten dan er op dat moment bewust ervaren wordt, kan men altijd meer kennis 

ontwikkelen. Lichamen dragen dit meer  met zich mee terwijl we dit meer  niet direct verwoorden of redelijk 

hoeven en kunnen begrijpen. Deze ervaringskennis wordt door professionals ook in de praktijk benut. 

Lichamelijkheid heeft als consequentie dat er altijd een bron van meer kennis over een context is.  

 Deels wordt die bron aan kennis al benut in de intuïtieve manier van handelen die professionals 

hebben. Ten dele vertrouwt men op die ervaringskennis. Ten dele is er echter ook de wens om deze manier 

van handelen beter te begrijpen. En ook onderscheid te kunnen maken tussen de neigingen die niet met de 

professionele context te maken hebben en de ervaringskennis die zo geïncorporeerd is dat men automatisch 

de juiste professionele interventie doet of juist niets doet. Blijkbaar kunnen deze twee gevoelens of signalen 

met elkaar verward worden. Dat is waarschijnlijk de rede voor de argwaan die men ook heeft ten aanzien 

van lichamelijkheid. Men wil de geïncorporeerde professionaliteit niet uitdrijven, maar tegelijkertijd niet blind 

vertrouwen op gevoelens.  

 Op verschillende manieren is naar voren gekomen dat aandacht en ruimte heel belangrijk zijn in een 

professionele setting. Aandacht en ruimte zijn niet per se talig. Voor die aandacht en ruimte is lichamelijke 

aanwezigheid nodig. Misschien juist  zonder taal. De aandacht hoeft niet gefixeerd te zijn op iets, maar is 

open en dynamisch. Dat is ook een omschrijving die op lichamelijkheid van toepassing is, volgens Merleau-

Ponty. Wat zich aandient kan met aandacht waargenomen worden. Dat is in bepaalde professionele settings 

de taak van de professional.  
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 In veel gevallen zal er naast die aandachtige lichamelijke aanwezigheid en waarneming ook een 

taalhandeling nodig zijn. De professional zal in de relatie die hij of zij aangaat met de ander willen 

uitwisselen wat zij aan kennis over de context verwerven. Men kan alleen met taal checken of het 

kennisgevoel  klopt met de ervaring van de ander. Ook kan men met taal dit kennisgevoel voor zich zelf, als 

het ware ,uit de vage brei aan lichamelijke signalen, die hij in de ervaring soms vormt, destilleren. De 

consequentie is dat taal een belangrijke rol inneemt in het inzetbaar maken van het meer aan lichamelijke 

informatie over een professionele context. Die taal moet dan wel verbonden worden aan de ervaringsrealiteit 

die gestoeld is op lichamelijke ervaring.  

 Dit zijn de consequenties van lichamelijkheid. Die subjectieve lichamelijke ervaring, die mede 

bepaald wordt door biologische mechanismen waar we geen inzicht in hebben vanuit onze innerlijke 

ervaring, vormt de kennis over de context die zo belangrijk is voor professioneel handelen. Vanuit een 

objectiverend perspectief kunnen we toch van alles te weten komen over de biologische mechanismen die 

onze ervaring bepalen. Reflectie op de eigen waarneming oefent ons vermogen om die waarneming zo 

adequaat mogelijk in te zetten. In een professionele setting betekent dit dat de signalen die men benut ook 

relevant zijn voor de professionele context. Het is onderdeel van de taak van een professional om steeds te 

bepalen wat wel en niet relevant is. De professional heeft enige vrijheid nodig om te onderzoeken wat wel en 

niet relevant is in die steeds veranderende context. Dit is namelijk niet altijd even evident. Enerzijds 

bemoeilijkt de vaagheid die lichamelijke signalen kunnen hebben het benutten van die signalen in een 

professionele context. Anderzijds zit er een potentieel aan meer informatie, en door reflectie kennis, in die 

lichamelijke signalen. Dit meer wordt ten dele al benut in de ervaringskennis die een ‘echte’ vakman of 

vrouw  zonder reflectie vooraf in de praktijk brengt. De vraag is hoe men het potentieel aan lichamelijke 

kennis kan benutten zonder blind te vertrouwen  of dood te reflecteren. Ik zal hieronder ingaan op de laatste 

deelvraag en enige handvatten geven voor het omgaan met lichamelijkheid in professioneel handelen.   

 

5.2 Handvatten voor omgaan met lichamelijkheid 

 in professioneel handelen  

 

De vraag die ik in deze paragraaf wil beantwoorden is: 'welke handvatten kan men aanreiken om 

lichamelijkheid een positieve rol te laten spelen in professioneel handelen en de moeilijke aspecten te 

beperken?'. Ik zal deze vraag beantwoorden door alle ideeën die ik heb opgedaan door dit onderzoek te 

doen, te bundelen. Die ideeën komen zowel uit de literatuur voort als uit de gesprekken die ik heb gevoerd. 

Ik geef hier echter ook mijn eigen inzichten en vermoedens weer. Het zijn handvatten, geen uitgewerkte 

methoden of technieken. Het gaat erom het potentiële meer aan kennis die lichamelijkheid in zich draagt te 

benutten en de ontoegankelijkheid die lichamelijke kennis in zich draagt zo open te breken dat het 

kennispotentieel ook daadwerkelijk een meerwaarde kan bieden aan professioneel handelen. Ik reik 

handvatten aan hoe men om kan gaan met de consequenties van lichamelijkheid in professioneel handelen. 

 Reflectievermogen is een belangrijk aspect van professionaliteit, dat is zowel gebleken in de 

literatuur als in de praktijk van de professionals die ik heb gesproken. Er is echter naar voren gekomen in 

verschillende gesprekken dat lichamelijkheid niet altijd een onderwerp van reflectie is. Het lijkt mij aan te 

raden dat lichamelijkheid veel nadrukkelijker als een onderwerp van reflectie te nemen. Dat zou betekenen 
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dat men hieraan ook in opleidingen, tot onder andere de professies van de respondenten in dit onderzoek, 

aandacht moet besteden.  

 Vanuit een ervaringsperspectief zou het aan te raden zijn dat professionals zich oefenen in het zeer 

specifiek letten op hun zintuiglijke waarneming. Wat ziet, hoort, voelt, ruikt en proeft men? Welke sensaties 

neemt men waar? Specifiek kan men letten op spanning en ontspanning. Ook op een neiging om een 

bepaalde beweging te maken kan men letten. Wanneer heeft men die neiging? Een neiging om te bewegen 

kan zowel lichamelijk als geestelijk ervaren worden. Wanneer heeft men die spanning of ontspanning. Ook 

frustraties of irritaties zijn zeer specifieke lichamelijke ervaringen, waar men op kan reflecteren. In de 

gesprekken kwam ik verschillende manieren tegen om zich hierin te oefenen zoals; haptonomie, meditatie 

en (organisatie) opstellingen. In de literatuur kwam ik de fenomenologische reductie en focussing19 tegen.  

 Een professional zou het gevoel dat ‘goed’ professioneel handelen met zich meebrengt kunnen leren 

kennen vanuit de lichamelijkheid. Wat voor ritme heeft het? Hoe beweegt men? Welke houding heeft men? 

Welke spanning voelt men? Welke ontspanning? Maar ook hoe voelt een neiging die niet professioneel 

inzetbaar is? Op welke gevoelens moet men alert zijn en welke lichamelijke kwaliteiten heeft een dergelijk 

gevoel?  

 Vanuit een objectiverend perspectief is het nuttig om goed op de hoogte te zijn van de biologische 

mechanismen die aan de menselijke waarneming ten grondslag liggen. Het is belangrijk om te weten dat 

bepaalde mechanismen niet inzichtelijk te maken zijn vanuit een ervaringsperspectief. Inzichten vanuit onder 

andere de neurologie en psychologie kunnen daar inzichten bieden die we niet in ons eigen brein en lichaam 

hebben. Ook kan het behulpzaam zijn om dit perspectief ook op de lichamelijkheid van de ander te hebben. 

Het nauwkeurig waarnemen van spanning en ontspanning, de houding, beweging en gezichtsuitdrukkingen 

van de ander kunnen hele nuttige observaties zijn in een professionele setting.  

 Door zich als professional in eerste instantie te richten op een nauwkeurige waarneming van zichzelf 

en van de ander begrenst men. De sensaties en gevoelens worden niet direct voor belanghebbend of waar 

aangenomen, maar onderzocht. Begrenzing is van belang omdat is gebleken dat lichamelijke signalen zoals 

irritatie niet per se iets met de professionele context te maken hebben. Een handzame aanwijzing dat een 

lichamelijk signaal iets met de context te maken heeft is dat dit signaal zich in de context  aandient. Daarom 

is het van belang om goed te weten hoe men in haar of zijn vel zit voor men in die context komt. Men is geen 

blanco canvas waar de context op geschilderd word. Men neemt de eigen inkleuring mee. Als men goed 

weet welke kleuren men al bij zich draagt kan men de kleur die geschilderd wordt in die context beter 

herkennen.  

 Verbinding met taal maakt lichamelijke signalen bewust toegankelijk. De lichamelijke ervaring van 

een context kan met taal gedeeld worden waardoor hij, in ieder geval ten dele, ook voor een ander 

toegankelijk wordt. Het is naar mijn idee van belang om een breed palet aan manieren van spreken tot de 

beschikking te hebben. Men kan denken aan filosofische manieren van spreken zoals die van Merleau-

Ponty. Of een neurologische taal zoals die van Damasio. Men zou kunnen zeggen dat zij over hetzelfde 

fenomeen spreken maar met andere woorden: een ander taalspel20. Iedere manier van spreken zal 

                                                 
19  Focussing is ontwikkeld door de filosoof en psychotherapeut Eugine Gendlin. Hij maakte gebruik van de fenomenologie en 

hermeneutiek om stapsgewijs lichamelijk bewustzijn te ontwikkelen.  

20  De filosoof Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951) gebruikte het  begrip taalspelen in Filosofische onderzoekingen ((1952) om de 

verschillende manieren van spreken te omschrijven die gelden in verschillende groepen zoals: families, bedrijven, taken van 
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gemakkelijker of moeilijker aansluiten op een ander publiek. Een professional kan proberen aan te sluiten op 

die verschillende taalspelen en daar een lichamelijke ervaringsrealiteit aan proberen te geven. Dit vergt 

oefening en ruimte om te experimenteren. Zowel in de professionele context als daarbuiten, bijvoorbeeld in 

een opleiding of met collega's. Men kan ook aan andere taal spelen de zoals een literaire of 

natuurwetenschappelijke.  

 Een enorm belangrijke aspect van de verbinding met taal is dat alleen door die verbinding een ander 

ook deelgenoot kan worden van de subjectieve ervaring. Alleen door te delen kan een professional ook 

checken of de persoonlijke ervaring klopt met de ervaring van de ander. Zonder die verbinding met de ander 

kan de persoonlijke ervaring van de professional alles bepalend worden. De gevoelswereld wordt dan nooit 

begrensd of gecheckt door de ervaring van de ander. Zonder die begrenzing zou gevoel  bijna in een 

machtsmiddel  kunnen veranderen. Men voelt het zo, dus het is waar. Dit is een redenering waar moeilijk 

tegen in te gaan is, juist omdat die gevoelens vaag blijven en er een gebrek aan oefening is om ook taal te 

verbinden aan die gevoelens. Het blijft dan in het ongewisse waar men het over heeft en waar die gevoelens 

vandaan komen. Dit is geen rede om gevoel niet te benutten, maar om juist meer te oefenen in hoe men 

gebruik kan maken van lichamelijke signalen. 

 Taal is echter niet altijd nodig. Ruimtes moeten niet dicht getimmerd worden met taal. Aandacht is 

vaak juist zwijgende lichamelijke aanwezigheid. Het moet ook niet zo zijn dat professioneel handelen bol 

komt de staan van de constante reflectie. Er moet ook gewoon gehandeld worden. Heel veel doet men 

automatisch goed omdat het al geïncorporeerd is. Het lijkt mij nuttig het lichamelijke gevoel dat men heeft bij 

deze geïnspireerde professionele momenten te leren herkennen. Niet om het totaal te benoemen, maar om 

de stand van het lichaam zich eigen te maken.  

 Ik heb in dit onderzoek me op de professional zelf gericht. Er is in de professionele situatie echter 

altijd sprake van een ander. De lichamelijkheid van een professional heeft natuurlijk ook een effect op die 

ander. Dit aspect van lichamelijkheid is nauwelijks aan bod gekomen. Een professional kan zelf echter ook 

het effect van de lichamelijkheid van een ander mee maken. Wellicht valt hier nog veel van te leren. Hoe 

beweegt een andere professional zich bijvoorbeeld wanneer men hun professie in uw ogen goed uitvoert? 

Wat is de houding van die professional? Hoe zit die persoon in zijn vel? Wat straalt die uit? Hier nauwkeurig 

op letten zou wel eens een goede leerschool kunnen zijn voor het benutten van de eigen lichamelijkheid.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
wetenschap.  
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Hoofdstuk Zes 

Incorporeren 
 

In dit laatste hoofdstuk geef ik de conclusie van dit onderzoek en beantwoord ik daarmee de vraagstelling. 

Daarnaast koppel ik terug naar het belang van dit onderzoek voor de humanistiek en doe ik een suggestie 

voor vervolgonderzoek. De vraagstelling die centraal heeft gestaan in deze scriptie is de volgende: 

 

Hoe kan men omgaan met de consequenties van lichamelijkheid in professioneel handelen? 

 

Deze vraag is van belang omdat lichamelijkheid een gegeven is waar nog niet altijd aandacht aan wordt 

besteed in professionele contexten. Ik heb deze vraag proberen te beantwoorden door een kwalitatief 

onderzoek te doen op basis van de gefundeerde theoriebenadering. De volgende deelvragen zijn leidend 

geweest om tot een antwoord op de vraagstelling te komen: 

 

1. Hoe kan men professionaliteit opvatten? 

2. Hoe kan men lichamelijkheid opvatten? 

3. Wat zijn de consequenties van lichamelijkheid voor professioneel handelen? 

4. Welke handvatten kan men aanreiken om lichamelijkheid een positieve rol te laten spelen in 

professioneel handelen en de moeilijke aspecten te beperken?  

 

Ik wilde een bijdrage leveren aan het denken over professionaliteit aan de UvH. Ook was het mijn 

doelstelling om door de gesprekken met de respondenten die ik heb gekozen een duidelijker beeld te 

scheppen van de werkvelden die horen bij de afstudeervarianten van de master humanistiek.  

 De eerste deelvraag heb ik beantwoord op basis van theoretische inzichten. Ik heb professionaliteit 

gekenschetst door verschillende aspecten ervan te onderscheiden. Gespecialiseerde kennis bleek een 

belangrijk onderdeel van professionaliteit te zijn. Daarnaast moet men de kunde en het inzicht hebben om 

die kennis toe te passen. Een professional handelt en heeft daar vaardigheden voor geleerd. Die 

vaardigheden zijn bij een vakman of vrouw geïncorporeerd wat betekent dat men ook op basis van 

prereflectieve ervaringskennis handelt. Professionaliteit is geen stilstaand product, maar een proces. Dit 

komt onder andere door dat professionals in een steeds veranderende context handelen. De complexiteit 

van die context toelaten en de verschillende perspectieven proberen in te nemen zijn essentiële onderdelen 

van professioneel handelen. Professionaliteit heeft daarom steeds minder te maken met standaard 

antwoorden op problemen, maar meer met lokale en context gebonden oplossingen.  

 Reflectievermogen bleek een van de belangrijkste vaardigheden te zijn voor een professional. Inzicht 

in onder andere de verschillende belangen en invloeden is van belang. Deze verkrijgt een professional door 

te reflecteren op zichzelf en de context.  

 De professional heeft de verantwoordelijkheid om zijn of haar taak zo 'goed' mogelijk uit te voeren en 

ook na te denken wat dat betekent. Wat maakt een professional tot een goede professional? En welke 

waarden spelen dan een rol? Dit bewustzijn van de waardegeladenheid van professioneel handelen is mede 
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van belang omdat macht een rol kan spelen in een professionele context. Zowel macht van de professional 

als macht van andere partijen kan aan de orde zijn en het handelen beïnvloeden. Belangen kunnen 

tegenstrijdig zijn en veranderlijk. Dit maakt het belang om consciëntieus te handelen voor een professional 

groter.  

 De tweede deelvraag heb ik vanuit de theorie beantwoordt op basis van fenomenologische en 

neurologische inzichten. Vanuit die inzichten kon ik verschillende aspecten van lichamelijkheid 

onderscheiden. Lichamelijkheid is een relationeel begrip en is bepalend voor de kennisverwerving van een 

situatie. Die relatie tot de situatie is deels een bewuste en deels een onbewuste relatie. Vanuit een 

ervaringsperspectief kan men zich richten op de voorbewuste en bewuste lichamelijke ervaring van een 

situatie. Vanuit de fenomenologie van Merleau-Ponty en Les Todres zijn verschillende inzichten aan de orde 

geweest die dit ervaringsperspectief omschrijven. Lichamelijkheid is in die situatie een eenheid van gevoelde 

sensaties. Er is sprake van een constante wisselwerking tussen omgeving en lichaam. De lichamelijkheid is 

open en dynamisch vanuit dit ervaringsperspectief. De waarneming kan zowel op het eigen lichaam als op 

de omgeving gericht zijn.  

 Er is sprake van activiteit in de menselijke ervaring van een situatie.  Men handelt, dat is de eerste 

lichamelijke verhouding die men met de wereld heeft. Deze verhouding is eerst prereflectief. Men kent 

daarna taal aan de gevoelde sensatie toe. Er is echter een overvloed aan sensaties en indrukken die maakt 

dat er het gevoel kan ontstaan dat er altijd meer gezegd kan worden of dat er altijd andere manieren zijn om 

iets goed te omschrijven of te begrijpen.  

 Dat er altijd meer is dan we kunnen zeggen of vatten is een aanwijzing dat er meer is dan we bewust 

kunnen ervaren. Op dit onbewuste niveau kan een objectiverend perspectief toegepast worden. Dat doet 

bijvoorbeeld Antonio Damasio vanuit de neurologie. Hij laat zien dat de lichamelijke ervaring vanuit het 

ervaringsperspectief wellicht open en dynamisch is maar dat hier een stabiel zelfgevoel aan voorafgaat. 

Tegen de achtergrond van dit zelfgevoel kan informatie uit de zintuigen verwerkt worden. Het zelfgevoel 

kleurt echter de waarnemen. Biologische mechanismen en persoonlijke geschiedenis spelen een belangrijke 

rol in de inkleuring die vanuit het lichaam gegeven wordt aan de waargenomen informatie. Daarnaast 

verwerkt ons lichaam informatie deels op een onbewust niveau wat betekent dat men niet altijd kan 

achterhalen hoe we tot een inzicht zijn gekomen. Vanuit een ervaringsperspectief kan men zich richten op dit 

kennisgevoel en het proberen uit te kristalliseren.  

 Na deze theoretische verkenning van de twee hoofdbegrippen in deze scriptie heb ik beschrijvingen 

gegeven van de gesprekken die ik met verschillende professionals heb gevoerd. In die gesprekken heb ik 

met de professional besproken wat hun opvatting van professionaliteit was en welke rol lichamelijkheid hierin 

speelde. In iedere beschrijving kwamen verschillende thema's naar voren. Die thema's heb ik geclusterd en 

vervolgens heb ik aan die themaclusters de theoretische inzichten verbonden. Op basis van die verbinding 

kwam ik op het antwoord op mijn derde deelvraag: Wat zijn de consequenties van lichamelijkheid voor 

professioneel handelen? 

 Lichamelijkheid heeft consequenties voor de contextuele kennis die een professional benut in zijn 

professionele handelen. Lichamelijkheid kleurt die kennis. Een professional heeft ten dele inzicht in het 

proces dat ten grondslag ligt aan kennisverwerving, ten dele heeft men dit niet. Tenminste niet vanuit een 

subjectief ervaringsperspectief. Op de bewuste lichamelijke ervaring kan men reflecteren. Op dit vlak geldt 

het ervaringsperspectief van lichamelijkheid dat men heeft op het eigen lichaam. Die ervaring van 
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lichamelijkheid is niet direct talig. Er is activiteit nodig om te zoeken naar de juiste woorden die passen bij die 

ervaringen. De ervaring begint op het grensgebied tussen bewustzijn en voorbewustzijn. Een professional 

kan zich oefenen in reflectie op de lichamelijke signalen. Welke signalen zeggen iets over de professionele 

context en welke niet? De lichamelijke signalen dienen zich niet in hapklare cognitieve brokken aan 

waardoor ze vaak een zekere vaagheid hebben. Daarom is reflectie en oefening in het toekennen van 

woorden aan die ervaringen belangrijk om lichamelijke signalen te kunnen benutten in een professionele 

context. Het is echter niet zo dat professioneel handelen alleen reflectief is. De professional kan 

ervaringskennis incorporeren. Daardoor kan men vanuit die kennis handelen zonder direct bewust te weten 

waarom men zo handelt als men doet.  

 Op de biologische mechanismen die ten grondslag leggen aan het organisme dat het lichaam is, kan 

niet direct gereflecteerd worden. We kunnen die mechanismen wel begrijpen vanuit een objectiverend 

perspectief. Dit geeft een andere soort van kennis dan die men opdoet vanuit het ervaringsperspectief. 

Vakinhoudelijke kennis komt vaak voort uit dit objectiverende perspectief. Ook biedt het inzicht in de manier 

waarop men de wereld waarneemt en begrijpt en de onbewuste mechanismen die daaraan ten grondslag 

liggen.  

 In lichamelijkheid ligt naast deze ondoorzichtige kant ook een potentieel aan kennis over een 

professionele context. Vanuit het ervaringsperspectief op lichamelijkheid ervaart men dat er vaak meer over 

een situatie te zeggen en te begrijpen valt dan men direct doet. Dit kennisgevoel kan onderzocht en benut 

worden wanneer een professional zich oefent in reflectie op de lichamelijke signalen die bij dit kennisgevoel 

horen. Door te zoeken en te experimenteren met woorden en steeds opnieuw te checken bij  de eigen 

ervaring en die van de ander of wat men voelt ook klopt met wat die ander ervaart kan men een 

kennisgevoel professioneel benutten.  

 Tot slot heb ik enkele handvatten gegeven voor de manier waarop men om kan gaan met de 

lichamelijke realiteit van professioneel  handelen. Men zou zich expliciet kunnen oefenen in reflectie op 

lichamelijke signalen door allereerst vanuit het ervaringsperspectief die signalen heel nauwkeurig te leren 

kennen. Dit geldt ook voor de lichamelijkheid van de ander. Wanneer men nauwkeurig waarneemt kan men 

het gevoel dat hoort bij ‘goed’ professioneel handelen leren herkennen. Vervolgens is oefening in 

verschillende manieren van spreken over die gevoelens en aansluiten op verschillende taalspelen 

raadzaam. Vanuit een objectiverend perspectief kan men inzicht verwerven in de biologische mechanismen 

die ten grondslag liggen aan onze waarneming en begrijpen wat daarbinnen de mogelijkheden zijn.  

 Met deze verbinding tussen theoretische inzichten aan de gesprekken die ik heb gehad met 

professionals heb ik een antwoordt te geven op de vraagstelling: Hoe kan men omgaan met de 

consequenties van lichamelijkheid in professioneel handelen?  

 

Terugkoppeling naar humanistiek en suggesties voor vervolgonderzoek  

Humanistiek is een wetenschap met een levensbeschouwelijk fundament, het humanisme. De menselijke 

vermogens vormen de kern van deze levensbeschouwing. (Beginselverklaring van het Humanistisch 

Verbond, 1973) Vaak werd de nadruk gelegd op de rede. Die rede blijkt echter ook een gevoelskwestie te 

zijn. De twee zijn niet zo netjes te scheiden als we wellicht hoopten. Die lichamelijke kant van de rede een 

plaats geven in het humanisme is van belang juist omdat het vanuit een redelijk standpunt niet houdbaar is 
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om dat niet te doen. Zowel in de literatuur als in de praktijk blijkt dat men dit ook niet wil tegenhouden. Toch 

is reflectie op lichamelijke kennisgevoelens nog geen gemeengoed. Er is nog geen traditie opgebouwd. Er is 

nog geen gedeeld taalspel waar professionals zich van kunnen bedienen. Hier lijkt voor de humanistiek een 

mogelijkheid te liggen om een traditie op te bouwen waarin ook de lichamelijke relatie die men met de wereld 

heeft tot zijn volle potentie te benutten in een professionele situatie. Humanistiek is een multidisciplinaire 

wetenschap die daardoor van veel verschillende taalspelen gebruik kan maken. Met name de filosofische en 

psychologische manier van spreken is op de UvH sterk ontwikkeld. Er zijn echter ook biologische en 

natuurwetenschappelijke manieren van spreken die men zou kunnen verbinden aan de filosofische en 

psychologische manier van spreken. Hierdoor kan men meer professionals betrekken bij het incorporeren 

van lichamelijkheid in hun denken over professionaliteit.  

 Dit lijkt me eens te meer een potentieel dat binnen de humanistiek ontwikkeld kan worden omdat 

normatieve professionalisering een thema is waar men zich aan de UvH mee bezighoudt. Uit verschillende 

gesprekken met professionals – met bijvoorbeeld Wouter Michels en Victor Banen – is gebleken dat 

gevoelens nauw  samenhangen met waarden en normen die van belang zijn voor een professional. Of men 

die waarden en normen nu wel of niet wil nastreven daargelaten, via gevoel kan men zich bewust worden 

van de waarden en normen die voor hem of haar van belang zijn. Bewustzijn van die waarden en normen 

werd in de literatuur en de praktijk gezien als een belangrijk aspect van professionaliteit.  

 Daarnaast koppelden verschillende professionals macht ook aan lichamelijkheid. Men kan macht 

voelen. In professionele situaties kunnen de belangen van één groep of persoon dominant worden. Het zou 

kunnen dat een professional inzicht in dit krachtenveld van belangen kan krijgen ook door alert te zijn op 

lichamelijke signalen. Macht hangt vaak samen met een zekere schimmigheid, vertelt Wouter Michels. 

Vanuit rationele vermogens kan men soms geen grip op het krachtenveld van belangen krijgen, maar men 

kan toch voelen dat er spanning is of scheve machtsverhoudingen spelen. Tot die kennis heeft men wellicht 

op lichamelijk vlak sneller toegang dan men dat op redelijk vlak heeft. Dit lijkt mij specifiek met het oog op 

humanisering relevante lichamelijke kennis.  

 Het lag niet binnen de reikwijdte van deze scriptie om me nog verder te verdiepen in mogelijke 

manieren om lichamelijkheid een duidelijke plaats te geven in professionalisering. Hier ligt naar mijn idee 

potentieel voor verschillende vervolgonderzoeken. Zo zou men methoden van lichamelijke reflectie die reeds 

zijn ontwikkeld, zoals focussing of fenomenologisch onderzoek, kunnen koppelen aan normatieve 

professionalisering. Men zou zich ook specifiek kunnen richten op de relatie tussen waarden en normen en 

lichamelijkheid. Kan die relatie bijdragen aan humanisering? Wellicht kan men meer inzicht in het 

krachtenveld van belangen krijgen door zich op specifieke lichamelijke signalen te letten? Men zou ook 

kunnen onderzoeken of er specifieke lichamelijke signalen een aanleiding kunnen zijn voor een 

professionele interventie. Of juist voor het bieden van ruimte en een interventie achterwege te laten. 

Professionals lijken graag een onderscheid te willen kunnen maken tussen lichamelijke signalen die relevant 

zijn en neigingen die er niet toe doen in een professionele setting. De vraag hoe hier een onderscheid 

tussen kan worden gemaakt lijkt mij ook interessant. Ook ben ik benieuwd of men een bepaalde lichamelijke 

staat van zijn op kan zoeken die de professionaliteit bevorderd. In een vervolgonderzoek zou men dergelijke 

specifiekere hypothesen rond lichamelijkheid kunnen gaan onderzoeken bij professionals. Kortom er liggen 

nog voldoende vragen om te onderzoeken. Dit onderzoek is een eerste verkenning in de richting van het 

incorporeren van lichamelijkheid in professionaliteit.  
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Samenvatting 
 

Ons lichaam is het begin en eindpunt voor alles wat wij in dit leven kunnen doen en meemaken. Men begrijpt 

en ervaart de wereld vanuit die lichamelijkheid. Juist omdat onze lichamelijkheid een gegeven is hoeft het 

niet als goed of slecht gewaardeerd te worden. Dat neemt niet weg dat die lichamelijkheid consequenties 

heeft.   

In deze scriptie verbind ik lichamelijkheid aan professionaliteit. De lichamen van de professionals en 

de personen waarmee zij te maken hebben, maken de situatie concreet. Hoe kan men er voor zorgen dat 

lichamelijkheid in die concrete situatie in zijn volle potentie benut wordt? En hoe kan men zorgen dat de 

moeilijkheden van lichamelijkheid voor professioneel handelen beperkt worden?  

Erkennen dat we lichamelijke wezens zijn –  en wellicht niets meer dan dat – , lijkt mij bij uitstek een 

humanistiek standpunt. Het is niet de vraag of men naar het eigen lichaam en gevoel moet luisteren, men 

heeft niet de keuze om het niet  te doen.  

Ik probeer in deze scriptie te verkennen welke rol lichamelijkheid in professionaliteit speelt. Ik heb de 

volgende vraagstelling gehanteerd: ‘hoe kan men omgaan met de consequenties van lichamelijkheid in 

professioneel handelen?’ Deze vraag heb ik beantwoord door middel van empirisch kwalitatief onderzoek. Ik 

heb vijftien professionals, uit de beroepsvelden die verbonden zijn aan de master afstudeervarianten  aan de 

UvH, gesproken over dit onderwerp. Ik heb gebruik gemaakt van de gefundeerde theoriebenadering. Ook 

vindt men in deze scriptie een literaire achtergrond waar ik de analyse van de gesprekken aan verbind. Ik 

heb daarvoor onder ander gebruik gemaakt van het werk van Maurice Merleau-Ponty en Antonio Damasio.  
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Bijlage Een 

Thema Clusters  
 

Cluster 1: kritische houding 

Verwarring rond professionaliteit (LS)21 

Professionaliteit eenzijdig ingevuld (LB) 

Bezwaar tegen professionaliteit (KM) 

Achterdochtig naar professionaliteit (AO) 

 

Cluster 2: de taak 

De taak uitvoeren (HK) 

Een taak uitvoeren (EH) 

Inzicht in de organisatie (EP) 

 

Cluster 3: vanzelfsprekende aspecten van professionaliteit 

Ervaring (KM) 

Verschillende aspecten van professionaliteit (VB) 

Kennis (KM) 

Verantwoordelijkheid nemen, en een rugzak (BW) 

Aspecten van professionaliteit (EL) 

Inzicht (WM) 

 

Cluster 4: verantwoordelijkheid 

Zich verantwoorden (EP) 

Verantwoordelijkheid nemen (JV) 

Verantwoordelijkheid (WM) 

Lichamelijk appèl (WM) 

Verantwoordelijkheid nemen, en een rugzak (BW) 

 

Cluster 5: grenzen 

Grenzen (EL) 

Grenzen (LS) 

Grens in de gaten houden (BW) 

Grenzen stellen (WM) 

De organisatie (EH) 

 

Cluster 6: ethische kant 

                                                 

21 Achter ieder thema staan tussen haakjes de initialen van de respondent waar het thema aan is ontleent.  



108 

Goed handelen (AB) 

Niet alleen gevoel, maar ook geweten (BW) 

Zorgvuldigheid als kernwaarde (BW) 

Normen expliciteren (VB) 

Ethische kant (KM) 

Verleiding (AO) 

 

Cluster 7: reflectief vermogen 

Verleiding (AO) 

Gevoelens (JV) 

Waarom doet ze het? (JV) 

Reflectie op zijn eigen neigingen (HK) 

Zelfkennis (WM) 

Bewustwording (EH) 

Bewust worden over de eigen inbreng (MB) 

Reflecteren op spanningen (VB) 

Verschillende aspecten van professionaliteit (VB) 

Verantwoordelijkheid nemen, en een rugzak (BW) 

Aspecten van professionaliteit (EL) 

Jezelf beschikbaar stellen (LB) 

 

Cluster 8: taal 

Taalgebruik (EH) 

Taal (AO) 

 

Cluster 9: aandacht en ruimte 

Professionaliteit is aandacht en ruimte (LS) 

Jezelf beschikbaar stellen (LB) 

Present zijn (BW) 

Taalgebruik (EH) 

Verleiding (AO) 

Bewustwording (EH) 

Denken in beweging (AO) 

 

Cluster 10: de relatie of de connectie 

Een connectie maken (HK) 

De relatie opbouwen (EL) 

Open houding (EP) 

Relateren (KM) 

 

Cluster 11: context 
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Professionaliteit verschilt per context(AB) 

Context (FD) 

Steeds opnieuw beginnen (KM) 

 

Cluster 12: niet makkelijke te bespreken 

In onze maatschappij (EL) 

Belang van lichamelijkheid niet altijd maatschappelijk erkend (MB) 

 

Cluster 13: hoe men in hun vel zit 

Lekker in het vel zitten (LB) 

Lekkere workflow (EL) 

Goed in zijn vel zitten (HK) 

Hoe ze in haar vel zit (EH) 

Lekker in het vel zitten (EP) 

 

Cluster 14: signaalgever 

Naar je lichaam luisteren (AB) 

Het ongedifferentieerde (FD) 

Uit het hoofd naar het hart (FD) 

Verandering (FD) 

Lichaam als signaalgever(LS) 

Ongrijpbare signalen (LS) 

Intuïtie (LB) 

Bron van informatie (LB) 

Intuïtie (EL) 

Intuïties serieus nemen (BW) 

Lichamelijke signalen van zichzelf (MB) 

Contact met eigen gevoel maken (VB) 

Haar eigen lichamelijke signalen (EH) 

Kennis is lichamelijk (KM) 

Gevoelens (AO) 

 

Cluster 14: interventies 

Voorbode voor een interventie (AB) 

Motiverende kracht (WM) 

 

Cluster 15: macht 

Macht (VB) 

Macht (KM) 

 

Cluster 16: positie in de ruimte 
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Fysieke afstand (AO) 

 

Cluster 17: aanraking 

Aanraking (LB) 

Aanraking (EH) 

Aanraking (JV) 

Aanraking (FD) 

 

Cluster 18: lichaamstaal 

Lichamelijkheid van de ander (EH) 

Aanwezigheid (KM) 

Non-verbale communicatie (MB) 

Non-verbaal gedrag (VB) 

Non-verbale communicatie (EP) 

Lichaamstaal (JV) 

 

Cluster 19: onderwerp 

Lichamelijkheid als onderwerp (LB) 

Lichamelijkheid als onderwerp (MB) 

Lichamelijkheid als inhoud (VB) 

Als onderwerp (EH) 

 

Cluster 20: niet bewust met lichamelijkheid  

Lichamelijkheid, daar werkt hij niet mee (AO) 

 

Cluster 21: het eigen lijf 

Zijn lijf (EL) 

Presentatie van het zelf (KM) 

Non-verbale communicatie (MB) 

Non-verbaal gedrag (VB) 

Non-verbale communicatie (EP) 

Lichaamstaal (JV) 

Overtuigen (EP) 

 

Cluster 22: uitstraling 

De atmosfeer (EH) 

Lichamelijke interventies (EL) 

 

Cluster 23: Intuïtie  

Voorbode voor een interventie (AB) 

Inzicht (WM) 
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Kennis (KM) 

Ervaring (KM) 

Kennis is lichamelijk (KM) 

Het ongedifferentieerde (FD) 

Contact met eigen gevoel maken (VB) 

Intuïties serieus nemen (BW) 

Bron van informatie (LB) 

Intuïtie (EL) 

Ongrijpbare signalen (LS)  

 


