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1.1

Inleiding

Onderzoek naar ‘goed samenwerken’

Iedereen heeft, meer of minder, te maken met samenwerking. En iedereen zal de
ervaring kennen: ‘dit loopt soepel!’. Of juist omgekeerd, met wellicht een gevoel
van ongemak of wrevel: ‘dit loopt gewoon niet zo goed, wat is hier aan de hand?’.
Voor mij zijn het terugkerende ervaringen in mijn werk.
Als procesbegeleider / consultant in de ouderenzorg beoog ik bij te dragen aan goede samenwerking, ten behoeve van goede zorg. Om goede zorg te verlenen, hebben
verschillende mensen en organisaties elkaar nodig. Juist omdat mensen en organisaties van elkaar verschillen, vullen zij elkaar aan en werken zij samen (Schruijer,
2005; Van Staveren, 2007; Kaats en Opheij, 2012). Goed samenwerken is zo te zien
als een voorwaarde voor goede zorg. Over ‘goede zorg’ is veel gezegd en geschreven,
ook vanuit een moreel perspectief. Over ‘goede samenwerking’ vanuit een moreel
perspectief, veel minder. Terwijl, zo is mijn gedachte, een moreel perspectief speciﬁeke vragen en aspecten naar voren haalt, die ook voor samenwerking belangrijk
kunnen zijn. Het onderzoeken van samenwerking vanuit een moreel perspectief is
mijn inzet voor dit onderzoek. In woorden van Nap, wiens onderzoek een inspiratiebron voor mij is (Nap, 2012): ik stel in dit onderzoek het belang om samenwerken ook vanuit een moreel perspectief te belichten. En wellicht is juist vanuit een
moreel perspectief op goede zorg, iets te leren voor goede samenwerking? Want
zowel zorg als samenwerking is een relationeel proces.
Dit is geen waardevrij onderzoek, maar een waardegebonden onderzoek, dat beoogt
waardevol te zijn. Maar wat is een moreel perspectief op samenwerking? Hoe is samenwerking vanuit een moreel perspectief te onderzoeken? Kan zo’n perspectief
bijdragen aan goede samenwerking? En welk soort kennis levert dit dan op? Dit zijn
in een notendop de vragen voor dit onderzoek waar ik, na verdieping in theorie en
praktijk, en in voortdurende wisselwerking tussen beide, antwoorden op heb geformuleerd. Het proces om antwoorden te vinden, is daarbij even belangrijk als het resultaat. Of anders gezegd: ook het onderzoeksproces is resultaat. Dat geldt zeker bij
het thema samenwerking, want het onderzoeksproces zelf is ook een proces van samenwerking. Mijn onderzoek en dit boek gaan dus niet alleen over samenwerking,
zij zijn zelf een proces en weerslag van samenwerking.
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Met deze introductie is een eerste blik geworpen op de gelaagdheid van dit onderzoek naar ‘goed samenwerken’. Het gaat over inhoud en proces van goed samenwerken, het ontwikkelen van een moreel perspectief op samenwerken, het ontwikkelen van moreel geladen praktijkgerichte en wetenschappelijke kennis, en het
vormt een weerslag van een onderzoek dat zelf een moreel leerproces van goed samenwerken beoogt te zijn.
Leeswijzer
In dit hoofdstuk sta ik allereerst stil bij de vraag waarom ik mij in dit onderzoek
richt op een moreel perspectief op goede samenwerking (paragraaf 1.2). Een discours waar ik deze vraag in kan plaatsen en dat inspirerend voor mij is, vind ik in
normatieve professionalisering, zoals dat is ontwikkeld aan de Universiteit voor
Humanistiek (paragraaf 1.3). Dit mondt uit in de vraagstelling en doel van dit onderzoek in paragraaf 1.4.

1.2

Waarom samenwerking in een moreel perspectief?

Samenwerking kan vanuit verschillende perspectieven worden onderzocht: bijvoorbeeld vanuit een strategisch, organisatorisch of groepsdynamisch perspectief.
Vanuit mijn morele inzet voor goede zorg en goede samenwerking ten behoeve
van goede zorg, ben ik met name geïnteresseerd in een moreel perspectief op samenwerking. ‘Een moreel perspectief’ is een begrip dat vanuit diverse stromingen
kan worden ingevuld (Widdershoven, 2000; Vorstenbosch, 2005; Den Hartogh,
Jacobs, Willigenburg, 2013). Als startpunt voor mijn onderzoek versta ik hieronder:
een perspectief dat zich richt op het goede doen op een goede manier; in samenwerking gaat het dan om hoe gezamenlijk het goede wordt gedaan op een goede
manier.
Een verkenning die ik heb gedaan in theorie over samenwerking heeft opgeleverd
dat een moreel perspectief hierin niet zozeer aan bod komt. Ik vlak het belang van
andere invalshoeken niet uit, maar ik focus op een moreel perspectief omdat dat in
mijn optiek meer aandacht verdient.1
Ik schets in deze paragraaf hoe ik, in wisselwerking tussen praktijk en theorie,
vanuit mijn professionele ontwikkeling ben uitgekomen bij een moreel perspec1
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De keuze voor een moreel perspectief impliceert dat ik met het begrip ‘goede samenwerking’
in dit boek bedoel: ‘goed’ vanuit een moreel perspectief.

1 Inleiding

tief als invalshoek voor mijn onderzoek naar goed samenwerken. In het discours
van normatieve professionalisering waarin ik mij en dit onderzoek plaats, is de beschrijving van mijn zoektocht naar deze invalshoek relevant, omdat deze de basis
vormt voor mijn onderzoek en mijn eigen rol hierin als onderzoeker en geëngageerd professional.
Persoonlijke achtergrond
Op een van mijn jeugdfoto’s sta ik als ‘zuster’ met een theedoek op mijn hoofd als
zusterskapje. Het hart voor ‘de zorg’ zat er blijkbaar al vroeg bij mij in. Mijn vakantiebaantjes waren werken in het verzorgingshuis in het dorp. Ik vond het leuk om
voor mensen te zorgen en contact te hebben met zoveel verschillende mensen.
Achter iedere deur een mens met een eigen persoonlijkheid, een eigen levensverhaal. Na de middelbare school ging ik naar de HBO-Verpleegkunde (HBO-V).
Vanuit mijn functie als verpleegkundige, met name vervuld in de psychiatrie, is
goede zorg altijd mijn leidraad geweest. Daarbij ben ik speciﬁek geïnteresseerd in
relaties tussen mensen, wat er gebeurt tussen mensen en wat dat teweeg brengt in
de relatie, alsook de bewuste en onbewuste drijfveren van mensen. Op een afdeling
psychiatrie komt daar nog bij de dynamiek tussen alle betrokkenen onderling: tussen patiënten onderling en tussen patiënten en professionals.2 In de jaren ’80, toen
ik werkte op een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ), hebben we met het team sociotherapie geïntroduceerd: een manier om het samenleven op de afdeling ook therapeutisch te hanteren. De interacties tussen patiënten
onderling, tussen patiënten en professionals en tussen professionals onderling
zijn in het sociotherapeutisch werken een belangrijk aangrijpingspunt voor leren,
reﬂecteren en het herstel van patiënten (Mertens, 1985). Op de PAAZ waren de ver2

Ik gebruik hier de term ‘patiënten’ die destijds gebruikt werd. In de ouderenzorg is tegenwoordig de term ‘cliënten’ gebruikelijk. Waar sprake is van behandeling, zoals in ziekenhuizen en zorg door artsen, wordt veelal gesproken van ‘patiënten’. In de intramurale ouderenzorg (verzorgingshuizen, verpleeghuizen) werd vroeger gesproken van bewoners. Er is een
omslag gekomen naar ‘cliënten’ om aan te geven dat het hier niet gaat om een medisch model
en om meer de zeggenschap en eigen regie van ‘de cliënt’ te benadrukken. Die wijziging vind
ik op zich een goede ontwikkeling, maar de term ‘cliënt’ kan ook misleidend zijn. Het kan de
suggestie wekken van autonome, zelf-kiezende en zelf-bepalende mensen, terwijl we weten
dat die autonomie en zelf kunnen bepalen, zowel aan de kant van de ‘cliënt’ als aan de kant
van de zorgverleners / zorgverlenende instituties, niet altijd op gaat. Het begrip ‘cliënt’ heeft
voor mij ook meer associaties met zorg als een economisch model dan als een zorgend model,
wat, zoals zal blijken in dit boek, mijn uitgangspunt is. Omdat ik (nog) geen betere term weet
en de term ‘cliënt’ is ingeburgerd, gebruik ik deze term, bij intramurale zorg afgewisseld met
de term ‘bewoner’. Nog beter zou zijn, zoals Van Houten aangeeft (2008, p 34), niet te spreken van cliënten - het gaat om personen dan wel burgers; zowel cliënten als professionals zijn
morele actoren. Om de verschillende posities aan te geven, spreek ik toch van cliënten, naast
bijvoorbeeld zorgmedewerkers en mantelzorgers.
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pleegkundigen degenen die, voor zover in deze setting van kortdurende opname
sociotherapie mogelijk was, de rol van sociotherapeut vervulden. Deze wijze van
werken stelde eisen aan de professionals om daadwerkelijk de relatie en de interactie aan te gaan. Ik citeer uit Mertens, destijds een belangrijke bron, over een van de
taken van de sociotherapeut: “Bij alle groepsbijeenkomsten is de sociotherapeut vooral
gericht op de confrontatie, het inzicht geven in het functioneren van de groepsleden, een appèl doen op de aanwezige mogelijkheden van iedere patiënt. Belangrijke aspecten zijn ook
het hanteren van groepsprocessen (de interacties tussen de verschillende groepsleden) en
het begeleiden van de groepsbijeenkomsten.” (Mertens, 1985, p 41). Mijn rol als verpleegkundige/sociotherapeut in deze setting was mijn eerste professionele gerichtheid
op de relationele dynamiek en gaf me de ervaring hoe die rol van betekenis kan
zijn voor het individu (zowel de ander als mijzelf) alsook voor de groep als geheel.
En ook ervaarde ik dat die rol het nodige van mijzelf vroeg: in deze rol en setting
kun je geen ‘onpersoonlijke professional’ zijn; je bent professional met je persoon,
met wie je bent. Overigens, realiseer ik me nu al schrijvende, was die relationele
gerichtheid ook in mijn opleiding HBO-V, eind jaren ‘70, al een belangrijke basis.
Bijvoorbeeld de intervisiebijeenkomsten in een kleine studiegroep; wekelijks bespraken we onze ervaringen in de praktijkstages, waarin de persoonlijke en professionele ontwikkeling verweven waren. Het reﬂecteren en verwoorden wat er speelt
in de relatie en interactie was voor mij, vanuit een achtergrond waarin ik dat niet
gewend was, zeer leerzaam.
Na ruim vijf jaar als verpleegkundige te hebben gewerkt, had ik behoefte aan een
andere invalshoek en ben ik rechten gaan studeren, met specialisatie gezondheidsrecht. Ook al sloeg ik een enigszins andere richting in, aan de zorg had ik
mijn hart verpand. Achteraf zie ik als rode draad tussen deze studie en mijn eerdere professionele ontwikkeling, dat beide gaan over relaties en interacties gericht
op het goede: een rechtvaardige omgang met elkaar (het recht) respectievelijk
het goede doen (zorg). Wat een cruciale les is in het recht, is dat we formele regels
hebben maar dat het altijd gaat om toepassing in de praktijk; daarvoor zijn in de
jurisprudentie begrippen als ‘redelijkheid en billijkheid’, ‘te goeder trouw’, ‘subsidiariteit en proportionaliteit’ ontwikkeld als toetsstenen. Het gaat om afwegen,
achterhalen van de bedoeling, aandacht voor de unieke situatie. Regels zijn niet
zo simpel als ze wellicht lijken, het gaat om rechtvaardigheid in de speciﬁeke situatie, waarover de meningen kunnen verschillen wat dat dan is. Ook hier komt de
persoon van de professional in beeld om afwegingen te maken en om te gaan met
normativiteit.3
3
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In dit kader is interessant het proefschrift van Eric van de Luijtgaarden, over een aanzet tot
normatieve professionalisering in de opleiding van juristen (2017).
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Vanuit deze achtergrond heb ik vervolgens in diverse functies en rollen aan uiteenlopende vraagstukken gewerkt in met name de ouderenzorg. Altijd met de inzet
dat het uiteindelijk bijdraagt aan (het werken aan voorwaarden voor) goede zorg.
Op een gegeven moment kwam daarbij het thema samenwerken bovendrijven – ik
richtte me steeds meer op het begeleiden van samenwerkingsprocessen. Daarbij
gaat het, hoewel op een andere manier dan in mijn eerdere rollen als verpleegkundige, beleidsmedewerker of manager, toch weer over relaties en over interacties
in groepen, direct of indirect gericht op goede zorg. Als ‘ingehuurde’ procesbegeleider voelde ik me altijd verantwoordelijk voor proces en resultaat, en was ik
geneigd tot beheersen en sturen. Tegelijk zit daar een spanning, omdat dit type
processen juist niet sterk is te plannen en sturen. Samenwerking blijkt complex
en gelaagd, met veel verschillende, ook tegenstrijdige belangen. In deze processen kreeg ik weer te maken met dezelfde ervaringen als in mijn tijd als verpleegkundige: ik ben professional met de persoon wie ik ben. In de eenjarige opleiding
Alliantiemanagement (SIOO)4 heb ik me verder ontwikkeld op dit punt. Hoe versterkt het persoonlijke en professionele elkaar, hoe kan ik mijn eigen hulpbronnen meer inzetten in een proces, hoe kan ik beter waarnemen en ervaren wat er
gebeurt, en meer afstemmen en inspelen op dat wat er gaande is? Ook in deze opleiding gold weer dat de studiegroep een belangrijk leermiddel was (en de vorm
van een ‘gezelschap’ ontwikkelde, een begrip waar ik later op terugkom): we leerden aan en met elkaar, we reﬂecteerden en vonden woorden voor de dynamiek
in de interacties (zoals: ‘van eiland naar ‘wij-land’’; ‘look at your ﬁsh’ – beter leren
zien). Mijn afstudeerwerkstuk gaf ik eind 2005 de titel ‘Verbinding’, met een foto
van een poort die ik aan het beeldhouwen was uit twee brokken steen, twee vormen die naar elkaar reiken. Daarmee verbeeldde ik mijn inzet in mijn werk vanuit mijn opleidingen en ervaring tot dan toe: ‘work in progress’, verbinding tussen
mijn persoonlijke en professionele ik, en vandaaruit beogen bij te dragen aan verbinding tussen partijen in een samenwerkingsproces. Alsook de poort als verbinding met, toegang tot, de wereld en ontwikkelingen daar achter.
Professionele rol als begeleider van samenwerkingsprocessen
Organisaties vragen begeleiding bij samenwerking, omdat samenwerking vaak lastig is, onder andere omdat er behalve gemeenschappelijke doelen ook eigen, mogelijk onderling strijdige, organisatiebelangen van betrokken partijen zijn. Men
wil ondersteuning om het gemeenschappelijke en maatschappelijk relevante doel
te realiseren – in de processen in de ouderenzorg die ik begeleidde, gericht op vol4

Een naam die overigens later is vervallen, de term alliantiemanagement suggereert ten onrechte dat allianties zijn te managen.
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doende en goede zorg voor hen die dat nodig hebben.5 Mijn rol als onafhankelijk
begeleider van samenwerkingsprocessen zie ik, en daarin zit ook mijn werkplezier,
in het helpen voorwaarden te scheppen voor een proces waarin mensen en organisaties zich aan elkaar en een ambitie kunnen verbinden. Heeft men oog en oor
voor elkaar en verstaat men elkaar ook? Hoe gaat men om met eigen en gedeelde
belangen? Hoe ‘spelen partijen met elkaar het spel’ en komt men tot nieuwe perspectieven, gericht op het gezamenlijke doel van de samenwerking? Hoe gaat men
om met de inherente spanningen en dilemma’s in de samenwerking?
Mijn ervaring is dat in de huidige tijd samenwerking steeds belangrijker wordt
maar ook steeds complexer. En daarmee wordt de vraag naar goed samenwerken
des te urgenter. De toenemende complexiteit zal meer morele vragen, spanningen
en dilemma’s oproepen, wat vervolgens weer de complexiteit kan doen toenemen.
Drie belangrijke oorzaken voor de complexiteit van samenwerking op basis van
mijn eigen ervaringen en bevestigd in de literatuur, zijn de volgende.
1| Samenwerking op basis van verschillen: spanningsvolle verhouding
Samenwerking tussen partijen is aantrekkelijk én noodzakelijk door de verschillen
tussen hen, juist door de verschillen vullen partijen elkaar aan (Schruijer, 2005; Van
Staveren, 2007; Kaats en Opheij, 2012). Die verschillen impliceren dat partijen meer
of minder afhankelijk zijn van elkaar. De verschillen maken samenwerking echter
ook complex en kunnen zorgen voor meer of minder spanningsvolle verhoudingen. Partijen werken ieder vanuit eigen kaders, hebben hun eigen belangen en hun
eigen taal. Het gaat om ‘multi-partijen-samenwerking’, door Schruijer gedeﬁnieerd
als “een zich ontwikkelend werkverband tussen twee of meer partijen dat wordt gevormd
ten dienste van een door de partijen te formuleren gemeenschappelijk doel, waarbij deze
partijen vanwege de unieke bijdrage die ze leveren aan het samenwerkingsdoel wederzijds
afhankelijk zijn” (Schruijer, 2005). Kaats en Opheij beschrijven dat het bij vrijwel
alle samenwerkingsverbanden gaat om meer partijen, een onduidelijk machtscentrum, moeilijk te scheiden oorzaak en gevolg, voortdurende wederzijdse beïnvloe5
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Behalve het inhoudelijke doel van goede zorg kunnen er ook andere of daarvan afgeleide doelen van samenwerking zijn, bijvoorbeeld economische en strategische doelen. Goede zorg is
echter het maatschappelijke doel. Dat is ook het uitgangspunt in de Governancecode Zorg,
die stelt dat de maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorginstelling is gelegen
in het bieden van goede zorg aan cliënten (Brancheorganisaties Zorg, 2017). De Commissie
Legemaate benoemt in een rapport voor de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders
voor Zorg en Welzijn dat de zorgorganisatie onderdeel is van de civil society en in dienst staat
van goede zorg (Commissie Legemaate, NVTZ, 2017). Van Heijst en Vosman benadrukken dat
de cure en care maatschappelijke instituties zijn met een eigen bestemming; zij stellen: “Wij
zetten, met andere woorden, de vraag op de agenda waar de gezondheidszorg eigenlijk toe dient.” (Van
Heijst en Vosman, 2010, p 12). Zij zien als gevaar dat “er andere doeleinden [schuiven] vóór het eigenlijke ‘waartoe’ van de gezondheidszorg” (Van Heijst en Vosman, 2010, p 33).
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ding, door elkaar lopende belangen en een verschil tussen retoriek voor de bühne
en overwegingen in de coulissen (Kaats en Opheij, 2012, p 43). Het samenwerkingsverband bestaat bij de gratie van de complexiteit: partijen kunnen het probleem
niet alleen oplossen en dit deﬁnieert hun onderlinge afhankelijkheid en heeft hen
bij elkaar gebracht (Kaats en Opheij, 2012, p 177). Maar behalve het gemeenschappelijke doel en gemeenschappelijke belang, houden partijen ook hun eigen belangen
(Schruijer, 2005).
2| Samenwerking in een complexe omgeving en dynamiek
Samenwerking vindt plaats in een complexe omgeving. Samenwerking in de zorg
staat bijvoorbeeld onder druk door het overheidsbeleid met aspecten als grotere
eigen verantwoordelijkheid voor de zorgvrager, gereguleerde marktwerking, transitie en decentralisatie (van Algemene wet bijzondere ziektekosten naar de Wet
langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning), en de wens de kosten
beheersbaar te houden. Dit heeft invloed op de complexiteit die op organisatieniveau wordt ervaren. Onder invloed van het neoliberale denken is de zorg deels een
markt geworden met aanbestedingsprocedures en ‘inkoop en verkoop’ van zorg.6
Zorgorganisaties ervaren dat het verlenen van goede zorg steeds vaker onder druk
komt te staan van budgettaire kaders en productiviteitseisen. Professionals moeten vaak opboksen tegen overmatige bureaucratie en verantwoordingseisen om
hun werk naar professionele maatstaven te kunnen doen, waardoor ook binnen
organisaties samenwerking tussen de verschillende niveaus onder spanning komt
te staan.
Niet alleen op organisatieniveau werkt het overheidsbeleid door, het beïnvloedt
ook het primaire zorgproces. De zelf- en samenredzaamheid die vanuit het overheidsbeleid wordt beoogd, betekent een andere verhouding tussen de zelfzorg, informele zorg (door mantelzorgers en vrijwilligers) en de formele zorg (door professionals). De ‘verplicht vrijwillige’ mantelzorg die de basis is in het overheidsbeleid,
terwijl tegelijkertijd de mogelijkheden om aanspraak te maken op zorg of beroep
te doen op voorzieningen afneemt, maakt een goede samenwerking en afstemming van verwachtingen, rollen en verantwoordelijkheden tussen betrokkenen
noodzakelijk maar ook complex.
Bij samenwerking tussen organisaties is relevant dat het ‘speelveld’ is veranderd door
het overheidsbeleid, bijvoorbeeld door de al genoemde invoering van gereguleerde marktwerking in de zorg en verandering in ﬁnancieringsstromen. Organisaties
6

Termen als ‘inkoop en verkoop’ van zorg die nu gangbaar zijn in de praktijk, plaats ik tussen
aanhalingstekens omdat die in mijn beeld teveel nadruk leggen op zorg als economisch model.
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zijn niet meer zeker van hun inkomsten; zij moeten dingen om de gunst van de ﬁnancier (gemeente, zorgverzekeraar) en van ‘de klant’ ofwel de oudere die hulp nodig heeft. Enerzijds betekent dit concurrentie tussen aanbieders (wie krijgt de aanbesteding gegund? Voor welk volume?). Anderzijds vragen de ontwikkelingen juist
om samenwerking zodat de oudere niet van hot naar her hoeft voor ondersteuning
en zorg (een integraal antwoord ‘op maat’ van de oudere, goede afstemming, ketenzorg). En ook die ketenzorg zelf is complex.7 In een systeem van marktwerking
gaan belangen als het voortbestaan van de organisatie zwaarder meetellen naast
het belang om samen met andere organisaties een integraal antwoord te bieden op
de vraag van de oudere. Het maatschappelijk belang kan dan onder druk staan van
economische en strategische belangen. Tegenstrijdige belangen en de tegengestelde bewegingen in het beleid, gericht op zowel samenwerking als concurrentie, maken de context voor organisaties en de omstandigheden waaronder samenwerking
plaatsvindt, complex.
3| Samenwerking is gelaagd; meerdere rollen in één persoon
Een derde oorzaak voor de complexiteit van samenwerking is dat samenwerking
gelaagd is. Het gaat om samenwerking tussen organisaties en/of tussen professionals met een bepaald organisatie- of professioneel doel, en tegelijk gaat het om
personen die samenwerken, en zij kunnen ook hun persoonlijke behoeften en doelen hebben in de samenwerking, bijvoorbeeld om gezien, gehoord, erkend te worden.8 Daarbij komt dat iedere persoon in de samenwerking meerdere rollen in zich
verenigt. De persoon is deelnemer in de samenwerking als zichzelf, als professional, en als vertegenwoordiger van een beroepsgroep en eventueel organisatie. En
een professional is ook nog werknemer of zelfstandig ondernemer. De ene persoon
met meerdere rollen werkt samen met een andere persoon met meerdere rollen.
Ofwel: de samenwerking vindt plaats tussen personen maar tegelijkertijd is die samenwerking breder dan die personen. Iedere persoon die samenwerkt brengt vanuit zichzelf, vanuit de organisatie en beroepsgroep belangen, normen en waarden
in én heeft te dealen met die van de samenwerkingspartner(s). De spanningsvolle
verhouding uit zich in en via deze personen. In de wijze van samenwerken is aan
de orde hoe de betrokkenen zich verhouden tot en interacteren met elkaar, hoe
zij omgaan met motieven en waarden, met gedeelde maar ook organisatie- of persoonlijke belangen en behoeften, vertrouwen en wantrouwen, dilemma’s en con-

7
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Zie bijvoorbeeld: Rosendal, Ahaus, Huijsman, Raad, 2009; Minkman, 2012.
Westra stelt dat de psychologische behoeften, belangen en beleving van betrokken personen
een belangrijke sleutel zijn om samenwerking te verbeteren (Westra, 2015). Ik denk dat hier
een kern van waarheid in schuilt, maar denk ook dat het complexer is en er meer factoren een
rol spelen.
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ﬂicten, macht en wederzijdse afhankelijkheid, die onderdeel zijn van samenwerking en ontstaan in het groepsproces.
Zonder uitputtend te willen zijn, zijn dit een aantal aspecten die samenwerking
complex maken. Hoe kunnen samenwerkingspartners op een goede manier omgaan met die complexiteit en komen tot goed samenwerken? Hoe kan ik als begeleider van samenwerkingsprocessen in mijn professionele rol omgaan met deze
complexiteit en bijdragen aan goed samenwerken? En achterliggende vraag: wat is
dan te zien als (moreel) goed samenwerken in deze complexiteit?
Zoektocht naar goed samenwerken
Ik heb in diverse opleidingen veel geleerd over samenwerking en het vormen van
allianties vanuit onder meer strategisch, organisatorisch en groepsdynamisch
perspectief. Dat heeft mij veel kennis, inzichten en handvatten gegeven voor mijn
werk. Kennis van en ervaring met al deze aspecten alsook mijn professionele en
persoonlijke achtergrond helpen mij in mijn begeleidende rol bij samenwerkingsprocessen. Tegelijkertijd ervaar ik dat er een soort onderlaag is, die niet eenvoudig
is te pakken en te benoemen, en die wel heel bepalend is voor het samenwerkingsproces en voor het omgaan met verschillen en spanningen. Ik werd geraakt door
de woorden van Kessels, Boers en Mostert die zeggen dat het gaat om “… doordringen naar diepere lagen van wat je met elkaar te maken wilt hebben en waar het werkelijk
om draait in de samenwerking” (Kessels, Boers, Mostert, 2002, p 167). Wat zijn dan
die diepere lagen? In mijn optiek gaat het hierbij met name om de betrekkingsaspecten (de onderlinge relaties tussen mensen), maar die veelal minder bewust
zijn en minder worden besproken dan de inhoudsaspecten (Watzlawick, 1970).
Janzing en Kerstens spreken van een oppervlakte- en dieptestructuur (Janzing en
Kerstens, 1984). Kaats en Opheij stellen dat samenwerkingsprocessen zich deels
aan de oppervlakte afspelen en deels in een onderstroom (Kaats en Opheij, 2012,
p 158). Aspecten die in de onderstroom spelen zijn volgens Kaats en Opheij: wie is
waarvoor verantwoordelijk? Hoe liggen de machtsverhoudingen? Wie doet wat?
‘What’s in it for us?’. ‘Who is – and isn’t – us?’. Zij stellen dat de onderstroom het
gedrag van de leden van de groep beïnvloedt en daarmee ook de dynamiek in de
groep, en eﬀect heeft op de werking van de groep (Kaats en Opheij, 2012, pp 160,
161). Van de Loo en Van Es stellen dat het van belang is om die onbewuste processen
te herkennen en te benutten (Van de Loo, 2007; Van Es, 2008). Het proces dat gaande is in een groep wordt ook beschreven door Van Paassen: “Er is een boven-de-tafel
gesprek waarin we dingen in taal uitdrukken en er is een onder-de-tafel gesprek, waarin een
onderstroom resoneert die in taal onzichtbaar blijft maar wel zijn werking heeft op de interactie en ons gevoel van verbinding.” (Van Paassen, 2014, p 85). Van Paassen noemt dat
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het belangrijk is om af te dalen in de onderstroom, voor het herstellen van verbindingen als dat nodig is (Van Paassen, 2014, p 86). Moeskops en Schruijer beschouwen deze processen vanuit een systeem-psychodynamisch perspectief op basis van
psychoanalytische concepten (Moeskops, 2006, 2012; Schruijer, 2013).
Al deze auteurs kijken naar de diepere lagen in samenwerking. Essentieel hierbij
is dat samenwerking tussen organisaties en professionals mensenwerk is (Kaats en
Opheij, 2012). Kaats en Opheij stellen: “Een samenwerking is kansrijk als mensen en organisaties zich met elkaar weten te verbinden in een betekenisgevend proces dat recht doet
aan de belangen en gericht is op een betekenisvolle ambitie.” (Kaats en Opheij, 2012, p 17).
Uit de begrippen ‘een betekenisgevend proces’ en ‘gericht op een betekenisvolle
ambitie’ spreekt voor mij een morele dimensie van samenwerking; het gaat om de
waarde en zin van het samenwerkingsproces. Die morele dimensie krijgt inhoud
door en tussen mensen en komt in hun handelen tot uiting. Kaats en Opheij beschrijven dat gedrag in samenwerkingsverbanden nog slechts beperkte aandacht
heeft gekregen in vergelijking met de strategische en structurele kant van samenwerkingsverbanden (Kaats en Opheij, 2012, p 131). Over samenwerking is veel geschreven.9 Echter, de morele aspecten van samenwerking komen daarin minder
aan bod (Remmerswaal, 2004, pp 78, 79; Jacobs, 2008, p 7; Kunneman, 2012c, p 10).
Kunneman doet een oproep aan organisatieadviseurs en onderzoekers in organisaties om, bij het kijken naar spanningen en conﬂicten en wat we daarvan kunnen
leren, de morele dimensie naar de voorgrond te halen in plaats van naar de achtergrond te schuiven. Hij stelt, naar aanleiding van een boek (van Van Muijen, Rupert
en Tours, 2012) met artikelen over spanningen in en rond organisaties en het productief maken van variëteit en complexiteit: “Ik denk dat we keigoed zijn in cognitieve
reﬂectie, in analyses en modellen, in pijlen en hokjes, in onderscheidingen en dimensies, en
in het bevorderen van het economisch succes van organisaties, maar dat we misschien minder goed zijn in ethische en morele leerprocessen. Terwijl daar eigenlijk de kern van onze
hedendaagse problematiek ligt. Dit boek geeft iedereen een ﬂinke duw in de goede richting
door te zeggen: laten we naar die spanningen kijken en naar conﬂicten en wat we daar van
kunnen leren, maar is vervolgens geneigd om de morele dimensie daarvan naar de achtergrond te schuiven en ik zou die graag op de voorgrond plaatsen.” (Kunneman, 2012c, p 10).
In aansluiting bij Kunneman wil ik een moreel perspectief op samenwerken onderzoeken: ik denk dat dit perspectief van belang is, niet alleen voor mij als procesbegeleider, maar ook voor alle betrokkenen in een samenwerkingsproces. Goed
samenwerken kan vanuit veel invalshoeken worden bezien en omvat meerdere
9
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aspecten, maar het perspectief waar in de theorie minder op is ingezoomd, is het
morele, terwijl juist dat perspectief de kern van samenwerken kan raken.10
Eerste oriëntatie op een moreel perspectief vanuit mijn achtergrond
Uit bovenstaand verhaal tekenen zich de eerste contouren af wat voor mij wezenlijke aspecten zijn in een moreel perspectief. Het gaat om:
• inhoud: de gerichtheid van de samenwerking (in de ouderenzorg op goede zorg,
als maatschappelijk relevant doel); én
• proces: de onderlinge relaties en interacties tussen mensen (om te werken aan
die goede zorg, dat maatschappelijke doel).
Bij zowel inhoud als proces spelen vragen, spanningen en dilemma’s die morele
afwegingen vragen: hoe verhouden zich verschillende, mogelijk tegenstrijdige
waarden en belangen? Wat is in deze situatie het goede om te doen? Hoe doen we
dat op een goede manier samen? En wat vraagt dat van mij, van ieder? Dat zijn vragen en afwegingen die in iedere situatie al lastig kunnen zijn, maar in complexe
situaties van samenwerking, met meerdere partijen, des te lastiger. Mijn ervaring
is, en daarin word ik bevestigd door de beperkte aandacht in de samenwerkingsliteratuur over een moreel perspectief, dat juist deze morele vragen en afwegingen
veelal onder de tafel blijven. Ik vermoed dat een moreel perspectief op samenwerking bewuster kan maken van morele vragen en spanningen die anders mogelijk
ongemerkt doorwerken in het handelen en in de samenwerkingsrelaties. Door de
waarden en morele vragen die er spelen te erkennen en expliciet te maken, kunnen
we ons ertoe verhouden en er mee omgaan.11
10 Ook Wierdsma, die in zijn emeritaatsrede ingaat op de rol van leiderschap in netwerken, vraagt
aandacht voor morele waarden en vragen: hij stelt dat het omgaan met de spanningsvelden die
de maatschappelijke ontwikkelingen oproepen, vragen om moreel leiderschap (Wierdsma,
2014, p 6). De eerder genoemde Commissie Legemaate wijst op het belang van morele oordeelsvorming voor raden van toezicht van zorgorganisaties, gericht op reﬂectie en dialoog over spanningen en conﬂicten die zich onvermijdelijk voordoen (Commissie Legemaate, NVTZ, 2017).
11 Methodieken die aandacht hebben voor morele vragen zijn bijvoorbeeld moreel beraad en
responsieve methodologie. Moreel beraad is door Molewijk gedeﬁnieerd als: “een methodisch
gesprek over of onderzoek naar aanleiding van een morele vraag aan de hand van concrete ervaringen
en onder leiding van een daartoe opgeleide gespreksleider” (Molewijk, in: Van Dartel en Molewijk,
2014, p 26; Kanne heeft onderzoek gedaan naar de betekenis van moreel beraad voor goede
zorg, Kanne, 2016). De methodiek van moreel beraad sluit niet direct aan bij mijn vraag, omdat ik gericht ben op de morele vragen direct in de samenwerking zelf. Wel heb ik me laten
voeden door de inzichten uit de methodieken voor moreel beraad voor de reﬂectie op de
morele vragen. Responsieve methodologie, uitgewerkt door Abma op basis van benaderingen van Stake en van Guba en Lincoln, richt zich op het betrekken van alle stakeholders wier
belangen op het spel staan, om in een dialogisch proces belangen, waarden en interpretaties
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1.3

Positionering van mijn onderzoek binnen normatieve
professionalisering

Voor mijn zoektocht naar goede samenwerking vanuit een moreel perspectief
vind ik in het discours van normatieve professionalisering een waardevol houvast.
In normatieve professionalisering gaat het juist om de normativiteit in het werk.
Kunneman is een van de grondleggers van dit discours (H. van Ewijk, 2013, p 56).
Normatieve professionalisering verbindt een moreel engagement als persoon en
professional met een morele horizon van praktijken. Het richt zich, kort gezegd,
op een rechtvaardige samenleving door middel van goed werk ‘dat deugt en deugd
doet’ (Kunneman, 2013c, p 452). ‘Werk dat deugt’ impliceert, geïnspireerd door
Sennett (2008), een ambachtelijke kwaliteit van werk, het leveren van goed werk,
op basis van een professioneel leerproces. ‘Werk dat deugd doet’ impliceert dat dat
goede werk ook goed doet, bijdraagt aan bijvoorbeeld goede zorg of goed politiewerk en daarmee aan een rechtvaardige samenleving. Beide aspecten (werk dat
deugt én deugd doet) zijn nodig: immers, iemand kan vanuit ambachtelijk oogpunt gezien kwalitatief goed werk leveren, maar dat werk kan moreel verwerpelijk
zijn (bijvoorbeeld: een perfect uitgevoerde roofoverval plegen).
Onderstaand ga ik eerst in op het discours van normatieve professionalisering, vervolgens op de positionering van mijn onderzoek binnen dit discours.

1.3.1 Het discours van normatieve professionalisering
Ontwikkeling van normatieve professionalisering
Normatieve professionaliteit en normatieve professionalisering zijn geworteld in
kritisch humanistische tradities en vooral ontwikkeld vanuit de Universiteit voor
Humanistiek (UvH) (Van Houten, 2008; Jacobs et al., 2008; H. van Ewijk, 2013; H.
van Ewijk en Kunneman, 2013). Met humanistiek wordt door de UvH bedoeld “een
multidisciplinaire wetenschappelijke benadering die put uit disciplines als ﬁlosoﬁe, sociologie, psychologie en geschiedenis, en geïnspireerd is door het humanisme.” Humanisme
wordt gezien als “een politiek en moreel streven naar een humanere samenleving” (www.
uvh.nl).12 Voor Derkx is het humanisme een ‘meaning frame’ dat oriëntatie biedt: “a
uit te wisselen en op te helderen. Consensus is niet het doel, een dialoog is geslaagd als meer
wederzijds inzicht en begrip is ontstaan en inzicht in de aanwezige verschillen. Ook deze methodiek is inspirerend voor mij en bepaalde principes zijn bruikbaar, zoals aandacht voor uitwisselen van verschil; de methodiek is echter niet geheel passend bij mijn vraag, omdat het
mij gaat om samenwerking in het hier en nu, in de samenwerkingsprocessen zelf (Abma en
Widdershoven, 2006).
12 Geraadpleegd 12 januari 2018.
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meaning frame is a set of assumptions, principles, and values embedded in a cultural environment, in groups and organizations, social institutions, and last but not least, in (memories of) important life experiences and a network of relatives, friends, exemplary ﬁgures”
(Derkx, 2011, p 136; 2010; 2015, p 426, met verwijzing naar Duyndam). Normatieve
professionalisering richt zich hierbij speciﬁek op professionele praktijken, als ingang voor het bijdragen aan een humanere samenleving. In de bundel ‘Praktijken
van normatieve professionalisering’, onder redactie van Van Ewijk en Kunneman,
beschrijft Van Ewijk hoe normatieve professionalisering zich heeft ontwikkeld; hij
concludeert dat normatieve professionalisering zich niet gemakkelijk laat vangen
in een deﬁnitie: “Het is meer een discours dan een concept.” (H. van Ewijk, 2013, p 60).
Inspirerende concepten voor normatieve professionalisering zijn ideeën over goed
leven, goed werk en goede zorg in een rechtvaardige samenleving. Belangrijke
bronnen hiervoor zijn onder andere Ricoeur (“aiming at the good life with and for
others, in just institutions”, Ricoeur, 1994, p 172), Tronto (zorgethisch, relationeel perspectief, Tronto, 1993) en Sennett (‘craftsmanship’, Sennett, 2008) (H. van Ewijk en
Kunneman, 2013).
Normatieve professionalisering heeft zich ontwikkeld vanaf de jaren 90 van de
vorige eeuw. Het begrip normatieve professionaliteit is gemunt door Van Houten
en Kunneman in 1994 (H. van Ewijk, 2013, p 56). “Dat begrip hing volgens Van Houten
overigens al in de lucht”, schrijft Van Ewijk. Aanvankelijk was of leek normatieve
professionaliteit vooral een reactie op het technisch-instrumentele professionaliteitsbegrip. Van Ewijk: “Al snel echter doet de nuance zijn werk en gaat men normativiteit ook verbinden met vakmanschap en esthetiek en krijgt het veel meer het beeld van de
desem, een grondstof die je overal doorheen tegenkomt.” (H. van Ewijk, 2013, pp 56, 57).
Met het begrip normatieve professionaliteit is beoogd “uitdrukking te geven aan de
menselijke, subjectieve en morele kant van het beroepsmatig handelen, een kant die niet
zo makkelijk 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 cliënt. Normatieve professionaliteit wijst op de zogenaamde praktische
wijsheid van hulpverleners (…) alsook op de waardegeladenheid van professionele keuzes,
handelingen en beslissingen en de reﬂectie daarover.”(Jacobs et al., 2008, p 7). Naast normatieve professionaliteit, dat meer een feitelijke beschrijving geeft van normativiteit in het professionele handelen, ontwikkelt Kunneman het begrip normatieve
professionalisering, waarin explicieter tot uitdrukking komt dat het gaat om een
permanent leerproces (H. van Ewijk, 2013, p 57; Jacobs et al., 2008, p 12). Normatieve
professionalisering richt zich op (het bevorderen van) “een reﬂexieve, onderzoekende
en lerende omgang” met de inherente normativiteit in het professioneel handelen,
gericht op goed werk (H. van Ewijk en Kunneman, 2013, p 9).
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Het goede in het werk staat in de huidige tijd vaak onder druk, onder andere door
als overmatig ervaren verantwoordings- en controlemechanismen.13 Dit leidt tot
een roep om meer ruimte voor de professional, maar juist de eigen moraliteit in
het professionele werk doet ook een appèl op professionals om te gaan staan voor
de waarden van hun professie, de eigen maatschappelijke opdracht en verantwoordelijkheid (Jacobs, 2008, p 45). Met verwijzing naar Freidson (2001) stellen Jacobs et
al.: “Zonder de ‘morele substantie’ wordt professioneel handelen louter geleid door economische en politieke belangen of door de vraag van de consument. Het is aan de professional
om hier als het ware boven te staan en ervoor te waken dat kennis en middelen ten dienste van het publieke goed worden ingezet en dat dit op een goede manier gebeurt, volgens
Freidson.” (Jacobs et al., 2008, p 8).
Reﬂexieve en lerende omgang met normativiteit
De inherente normativiteit in het professioneel handelen roept voortdurend morele vragen op en vraagt om afwegingen en reﬂectie. Reﬂectie vormt de basis voor
onderzoek en leren. Een belangrijke inspiratiebron voor normatieve professionalisering in dit kader is Schön, met zijn boek The Reﬂective Practitioner (1983). Schön
ziet het concept van de reﬂectieve professional als alternatief voor de zuiver technische en instrumentele professional (H. van Ewijk, 2013, p 29). Volgens Schön werken professionals in complexe contexten. Standaard aanpakken en procedures zijn
daarin niet voldoende, er is ook vakmanschap en weloverwogen handelen nodig.
Dit vraagt ‘reﬂection-in-action’ en ‘reﬂection-on-action’ (Schön, 1983). Professioneel
handelen vergt ook ‘tacit knowledge’, innerlijk vermogen of impliciete kennis, en
expliciete kennis (H. van Ewijk, 2013, p 32, met verwijzing naar Polanyi). Reﬂectie
bemiddelt tussen die kennislagen, tussen binnen- en buitenwereld, tussen cliënt
en professional, stelt Van Ewijk: “Reﬂectie betekent kritisch open te staan voor wat gebeurt en voortdurend zoeken en bedenken wat te doen, hoe beter te doen en wat te laten …
het is reﬂecteren vooraf, gedurende en na de interventie en het is reﬂecteren op de ander en
zijn context, op zichzelf en op de interactie.” (H. van Ewijk, 2013, pp 35, 36).
Normatieve professionalisering vergt, in lijn met de beschrijving van Sennett van
‘de ambachtsman’, de dialoog met datgene wat ‘onder handen is’ (Sennett, 2008);
alsook de eigen reﬂectie daarop en de reﬂectie, dialoog en leerzame wrijving met
13 Dit komt onder andere aan de orde in Van den Brink, Jansen en Pessers, 2005; Jansen, Van den
Brink en Kole, 2009; Achterhuis, 2010; Sandel, 2012; Baart, Vosman e.a., 2015; Tonkens, 2016. Het
komt ook aan de orde bij Nap, die bespreekt dat het beheersingsstreven de vraag naar ‘goed
werk’ belast en belemmert (Nap, 2012, p 167). In de praktijk ontstaan tegenbewegingen ten
behoeve van de aandacht voor de zorg (bijvoorbeeld ’Het roer moet om’, 2015; ‘(Ont)regel de
zorg’, 2017).
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anderen. Die dialoog met anderen is ook weer een vorm van samenwerking: samen
met anderen een ambacht beoefenen en in relatie en interactie met elkaar daarin
delen en aan en van elkaar leren. Kunneman introduceert hiervoor de term ‘gezelschapsvorming’, waar ik later op terug kom.
Normatieve professionalisering op meerdere niveaus
Normatieve professionalisering richt zich niet alleen op het handelen en de omgang met normativiteit van professionals in het primaire (zorg)proces, maar ook
op de management- en bestuurlijke complement, de organisatorische context en
het institutionele kader. Die aandacht voor andere niveaus dan het primaire proces is in de ontwikkeling van normatieve professionalisering gegroeid. Vanaf ruwweg 2010 is er aandacht gekomen voor de “management-complement” van normatieve professionalisering; daarbij gaat het om het verbinden van “goed werken, goed
organiseren en goed besturen” (H. van Ewijk en Kunneman, 2013, pp 13, 15). Van den
Ende en Kunneman noemden eerder al dat normatieve professionaliteit en normatieve professionalisering in de meeste publicaties vooral worden verbonden met
het vergroten van ruimte voor professionals en het vinden van aansluiting bij de
leefwereld van cliënten. Maar, stellen zij, het versterken van de morele betekenis
en werkzaamheid van systemen heeft veel minder aandacht gekregen. En datzelfde
geldt volgens hen voor de organisatorische inbedding van normatieve professionalisering (Van den Ende en Kunneman, 2008, p 74). Kunneman benoemt dat ‘goed
werk’ gestalte moet krijgen ook op het niveau van de systemen (Kunneman, 2013c,
p 453). Van Houten stelt dat de morele lading van het professionele handelen en de
reﬂectie daarover “… is gericht op het bevorderen van de kwaliteit van leven op micro- (de
cliënt), meso- (de instituties) en op macroniveau (de samenleving).” (Van Houten, 2008, p
34). Pieters noemt, bij het bespreken van normatieve professionaliteit en complexiteit, dat ethische positionering ook ‘schaalbaar’ is, waarmee hij bedoelt dat het op
meerdere niveaus uitwerking vraagt en ook facilitering en invulling op het niveau
van overkoepelende organisaties, instanties en samenlevingen (Pieters, 2013, p 426,
met verwijzingen naar Schroeder en naar Giampietro et al.).
Eerste oriëntatie op een moreel perspectief vanuit het discours van
normatieve professionalisering
Vanuit het discours van normatieve professionalisering komen vooralsnog als wezenlijke aspecten van een moreel perspectief naar voren:
• Handelen wordt geïnspireerd vanuit waarden en ideeën over wat goed leven,
goede zorg en goed werk is (Tronto, 1993; Ricoeur, 1992; Sennett, 2008). Met als
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bredere morele horizon het werken aan een goed leven met en voor anderen in
rechtvaardige instituties (Ricoeur).
• Belangrijk is een reﬂexieve, onderzoekende en lerende omgang met de inherente normativiteit en morele vragen in het professionele handelen, gericht op
goed werk (H. van Ewijk en Kunneman, 2013).
• Het gaat om een horizontale moraliteit, in dialoog met elkaar ingevuld, waarbij
het discours van normatieve professionalisering voeding kan bieden. Het gaat
dus niet om een verticale moraliteit, van bovenaf opgelegd of voorgeschreven.

1.3.2 ‘Goed samenwerken’ onderzoeken binnen normatieve
professionalisering
Dat ik mijn onderzoek positioneer binnen het discours van normatieve professionalisering, heeft meerdere betekenissen: a) ik beoog onderzoekend, reﬂecterend
en lerend bezig te zijn met het professionele handelen van mijzelf en van betrokken professionals; b) ik beoog bij te dragen aan het discours van normatieve professionalisering; en c) het discours biedt mij hulpbronnen voor inhoud en aanpak
van mijn onderzoek.
Als onderzoeker ben ik degene die professioneel handelt, met inbreng van professionele en eigen hulpbronnen om, samen met anderen, onderzoekend en lerend om
te gaan met de morele vragen en dilemma’s in een speciﬁeke praktijk. Dat is het
proces van mijn eigen normatieve professionalisering, samen met dat van de betrokken professionals. Ik doe dat werk als professional in het bewustzijn van wie ik
ben als persoon, met mijn vermogens en beperkingen, en sta daarbij open voor reﬂectie samen met anderen. Ervaren en gaan staan voor wat moreel op het spel staat
in dat werk en dat op een goede wijze doen, vraagt persoonlijke intuïties en eigenschappen en professionele vaardigheden. Normatieve professionalisering leert mij
daarbij dat het niet alleen gaat om wat ik als persoon van waarde vind, het gaat om
wat als persoon en als professional van waarde is tegen een bredere horizon van
goede zorg, en om daaraan bij te dragen door goed werk en goed samenwerken. In
dit werk en samenwerken krijgt ieder te maken met morele vragen, spanningen en
dilemma’s. Iedere werkelijkheid kent zijn eigen complexiteit. Kunneman doet een
appèl om die complexiteit niet uit de weg te gaan maar om ons daartoe te verhouden; in zijn term: ‘amor complexitatis’ (Kunneman, 2013b, p 33). Ik (en daarin sta
ik denk ik niet alleen) zou de werkelijkheid wel willen beheersen en sturen; maar
hoe meer vragen, spanningen en dilemma’s een ethisch karakter hebben, hoe minder dat mogelijk is. We kunnen beter leren ons tot die complexiteit te verhouden,
en in dialoog en leerzame wrijving met anderen, ermee omgaan en bewegen in de
richting die bijdraagt aan werk dat deugt en deugd doet. Daarbij zijn hulpbronnen
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onmisbaar; en dat is wat ik in dit onderzoek beoog: morele hulpbronnen aanboren
voor goed samenwerken en deze proberen te verwoorden in een moreel vocabulaire; om daarmee niet alleen voor mijzelf maar ook voor anderen deze hulpbronnen
beschikbaar te maken.
Daarmee beoog ik ook kennis en inzichten te ontwikkelen over samenwerking en
zo bij te dragen aan het discours van normatieve professionalisering. Goed samenwerken, als voorwaarde voor goede zorg en goed werk, is vooralsnog minder aan
bod gekomen binnen dit discours. Wel komt dit aan bod bij Jan van Ewijk, die zich
in zijn concept van ‘waardig strijden’ richt op inter-professionele samenwerking (J.
van Ewijk, 2013, pp 359 e.v.). Dat is voor mij een inspirerend concept dat ik ook zal
benutten.
Als derde punt is belangrijk dat het discours van normatieve professionalisering
mij inhoudelijke bronnen biedt om mijn vraag te onderzoeken, alsook concepten
voor de aanpak van mijn onderzoek. Die bronnen komen in de betreﬀende hoofdstukken in dit boek aan de orde.

1.4

Vraag- en doelstelling van het onderzoek, begrippen

Vraagstelling
Vanuit de beschreven achtergrond en het discours van normatieve professionalisering is de vraag voor mijn onderzoek:
Kan een moreel perspectief bijdragen aan het beter begrijpen en bevorderen van
goed samenwerken in de ouderenzorg?
Met ‘goed samenwerken’ doel ik op moreel goed samenwerken. In dit hoofdstuk heb
ik aangegeven dat in theoretische bronnen een moreel perspectief op samenwerking, voor zover ik heb kunnen nagaan, onderbelicht is. Terwijl vanuit het discours
van normatieve professionalisering en in mijn optiek een moreel perspectief juist
belangrijk en waardevol is. In algemene zin is een moreel perspectief gericht op het
goede doen op een goede manier; wat dat goede is en hoe dat op een goede manier
te doen, zijn morele vragen. Mijn gedachte is dat een moreel perspectief morele vragen, afwegingen, spanningen en dilemma’s in een samenwerkingsproces boven tafel kan brengen die zonder een moreel perspectief mogelijk (te) weinig aandacht
krijgen; daarmee kan een moreel perspectief iets toevoegen aan andere perspectieven op samenwerking en bijdragen aan een beter, in de zin van een vollediger,
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begrip van samenwerking. Dat vollediger begrip vanuit een moreel perspectief kan
goede samenwerking bevorderen doordat het inzicht kan geven in samenwerkingsprocessen en hulpbronnen kan bieden voor het omgaan met morele vragen en
afwegingen in samenwerking, wat in de huidige tijd, met samenwerking die complexer wordt en maatschappelijke belangen die onder druk staan, des te urgenter is.
Het formuleren van een antwoord op deze vraag vooronderstelt een stapsgewijze
aanpak: ik ontwikkel eerst in een aantal stappen een moreel perspectief, vervolgens doe ik onderzoek naar goed samenwerken vanuit dat perspectief. Deelvragen
voor dit stapsgewijze onderzoek zijn:
Ontwikkelen van een moreel perspectief:
1 Wat houdt een moreel perspectief op goed samenwerken in dit onderzoek in?
2 Wat licht in een praktijksituatie op vanuit dit ontwikkelde moreel perspectief
op samenwerken? Wanneer lijkt sprake te zijn van soepelere en stroevere samenwerking? Met welke elementen kan het theoretisch gevoede moreel perspectief op samenwerking vanuit de empirie worden aangevuld om een rijker
perspectief te ontwikkelen om goed samenwerken te kunnen beschrijven en
begrijpen?
3 Hoe kan vervolgens, voortbouwend op de bevindingen van het eerste empirisch onderzoek, dit ontwikkelde moreel perspectief op goed samenwerken
worden verrijkt op basis van theorie?
Onderzoek naar goed samenwerken:
4 Wat licht in een praktijksituatie op vanuit dit verrijkte perspectief (moreel ecologisch perspectief) over samenwerking en hoe kan met deze empirische bevindingen goed samenwerken worden beschreven en begrepen?
5 Hoe kan ik vanuit dit moreel ecologisch perspectief bijdragen aan morele leerprocessen gericht op goed samenwerken in een speciﬁeke praktijksituatie?
Doel en beoogd resultaat van het onderzoek
Het onderzoek beoogt op te leveren:
1
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Bijdrage aan wetenschappelijke kennis
Bijdrage aan wetenschappelijke kennis van goede samenwerking als onderdeel
van het discours van normatieve professionalisering en van de humanistiek als
wetenschappelijke discipline.
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2 Bijdrage aan praktische en maatschappelijke kennis
Bijdrage aan praktijkkennis van goede samenwerking, door het bieden
van inzicht in en een moreel vocabulaire voor goede samenwerking in de
ouderenzorg.
3

Bijdrage aan morele leerprocessen gericht op goede samenwerking in een speciﬁeke
praktijk
Bijdrage aan goed samenwerken, door het ondersteunen van een moreel leerproces bij betrokken professionals en het bieden van inzicht in en handelingsoriëntaties voor goede samenwerking in de praktijksituatie waar het onderzoek
plaatsvindt. Alsmede is beoogd een inspirerend voorbeeld te bieden voor andere onderzoekers / professionals voor een moreel leerproces gericht op goed
samenwerken in de praktijk.

4 Bijdrage aan het proces van normatieve professionalisering in de praktijk van mijzelf en
van betrokken professionals
Bijdrage aan de verdere normatieve professionalisering van mijzelf en
van betrokken professionals door een moreel leerproces gericht op goed
samenwerken.
Begrippen
Enkele centrale begrippen in mijn verhaal licht ik hier kort toe. Gaandeweg het onderzoek zullen deze, waar relevant, worden aangescherpt.
• Met goede samenwerking bedoel ik moreel goede samenwerking.
• Onder goede samenwerking versta ik vooreerst een samenwerkingsproces waarin zowel de gerichtheid van de samenwerking (inhoud) als het samenwerkingsproces (relaties en interacties) moreel goed zijn.
• Inherent aan goede samenwerking zijn morele vragen, spanningen en dilemma’s
die morele afweging vragen: wat is het goede om te doen en hoe doen we dat
op een goede manier samen? Spanningen en dilemma’s kunnen zowel intrapersoonlijk zijn (bijvoorbeeld als iemand zich met zichzelf in conﬂict voelt
komen, doordat hij conﬂicterende waarden ervaart die een lastige afweging
vragen) als interpersoonlijk (bijvoorbeeld als in het samenwerkingsproces
meerdere betrokkenen conﬂicterende waarden ervaren ten opzichte van elkaar
in hun samenwerkingsrelatie).
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• Om gradaties in (goede) samenwerking aan te geven gebruik ik de begrippen
soepelere samenwerking en stroevere samenwerking.
- Onder soepele samenwerking versta ik vooreerst een samenwerkingsproces
waarin de samenwerking tussen betrokkenen in hun ervaring over het algemeen harmonieus en vloeiend verloopt, waarin spanningen en dilemma’s
over de inhoud van de samenwerking en het samenwerkingsproces aan de
orde kunnen komen en waarbinnen eventuele verstoringen goed worden
opgevangen. Dit zal in gradaties zijn, het ware dus beter om te spreken van
‘soepelere’ samenwerking. Voor de eenvoud en het leesgemak spreek ik in
de tekst veelal over soepele samenwerking.
- Onder stroeve samenwerking versta ik vooreerst een samenwerkingsproces
waarin de samenwerking in de ervaring van één of meerdere betrokkenen
moeizaam en hortend verloopt, waarin spanningen en dilemma’s over de
inhoud van de samenwerking en het samenwerkingsproces worden toegedekt en niet samen worden besproken, en waarbinnen eventuele verstoringen het samenwerkingsproces (verder) bemoeilijken. Dit zal net als bij
soepele samenwerking in gradaties zijn, dus ook hier ware het beter om te
spreken van ‘stroevere’ samenwerking. Voor de eenvoud en het leesgemak
spreek ik in de tekst veelal over stroeve samenwerking.
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2.1

Wetenschapstheoretisch kader en
methodologie

Inleiding en leeswijzer

De basis voor mijn onderzoek ligt in het kritisch complexiteitsdenken, een van de
inspirerende bronnen voor normatieve professionalisering. Het complexiteitsdenken is een denken dat weet dat het altijd beperkt en voorlopig is en vanuit een
bepaald perspectief kijkt, op basis van pre-analytische keuzes. Ook ik maak preanalytische keuzes die mijn onderzoek kleuren, gevoed vanuit mijn professionele
ontwikkeling en vanuit het discours van normatieve professionalisering. In paragraaf 2.2 ga ik in op dit complexiteitsdenken.
Vervolgens ga ik in op de kennis die ik stapsgewijs in dit onderzoek ontwikkel. Ik
beoog praktijkgerichte wetenschappelijke kennis te ontwikkelen op basis van theoretisch-ﬁlosoﬁsche bronnen en in wisselwerking met de praktijk. De verschillende theoretische en empirische deel-onderzoeken die ik doe zijn wel te onderscheiden; ze zijn echter ook in nauwe samenhang en wisselwerking uitgevoerd - juist die
wisselwerking is voedend voor de ontwikkeling van verschillende typen kennis. De
verschillende typen kennis duid ik, in aansluiting bij Kunneman en anderen, aan
als modus 1, 2 en 3 kennis.14 In paragraaf 2.3 ga ik in op de verschillende kennismodi
en hoe deze aan de orde zijn in mijn onderzoek.
In paragraaf 2.4 komt de onderzoeksbenadering aan de orde voor de verschillende
stappen in het onderzoek: het ontwikkelen van een eerste conceptueel oriënterend (moreel) perspectief op basis van theoretisch-ﬁlosoﬁsche bronnen; dat eerste
perspectief kleur ik verder in vanuit een verkennend empirisch onderzoek en een
verdiepend theoretisch-ﬁlosoﬁsch onderzoek. Vervolgens doe ik met dit conceptu-

14 Samengevat: modus 1 kennis: kennis waarbij de probleemdeﬁnitie intern-wetenschappelijk
wordt bepaald en die leidt tot universeel geldige kennis. Modus 2: kennis waarbij praktische,
context-gebonden vragen het uitgangspunt vormen en de kennis leidt tot oplossingen voor
praktische vragen en problemen (Gibbons et al., 1995, aangehaald in Kunneman, 2005, pp 113,
114). Modus 3: kennismodus voorgesteld door Kunneman, waarbij het gaat om existentiële en
morele vragen die verbonden zijn met de beantwoording van contextgebonden vragen en problemen die in modus 2 kennisontwikkeling in het geding zijn en die om eigen vormen van inzicht en eigen morele leerprocessen vragen (Kunneman, 2005, pp 113-122; 2015b, p 13; 2016a, pp 12,
13).
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eel oriënterend perspectief een verdiepend empirisch onderzoek en een normatief
handelingsonderzoek naar goed samenwerken.
In paragraaf 2.5 ga ik in op de kwaliteitsmaatstaven die voor mij leidraad waren in
dit onderzoek. Tot slot ga ik in paragraaf 2.6 in op mijn rol als onderzoeker, die bij
modus 3 kennisontwikkeling, meer dan bij de meer reguliere modus 1 en 2 kennisontwikkeling, cruciaal is.

2.2

Kritisch complexiteitsdenken

2.2.1 Uitgangspunt: kritisch complexiteitsdenken
Wetenschapstheoretisch uitgangspunt is voor mij het kritisch complexiteitsdenken, met daarbij een inhoudelijke, morele inkleuring vanuit het discours van normatieve professionalisering. Het gaat hierbij om de verbinding van wetenschappelijke kennis met humanistieke waarden en inzichten (Kunneman, 2015, p 11). Juist
die verbinding mist volgens Kunneman in de modernistische reductionistische
wetenschap. Kunneman stelt dat in “a reductionist framework, humanistic studies
and all the value-riddled questions they address are banned from the realm of science”
(Kunneman, 2015, p 8). Kunneman baseert zich voor een vernieuwend perspectief
op wetenschapsontwikkeling waarin die verbinding juist wel een plaats krijgt,
op het kritisch complexiteitsdenken van met name Morin, Cilliers en Giampietro
(Kunneman, 2006; 2010; 2013c; 2015; 2016a).
Volgens Morin betekent het complexiteitsdenken een paradigmashift in de westerse wetenschap (Morin, 2008, pp 34-52). Complexiteitsdenken is, zo stelt Morin,
een reactie op het analytische reductionisme van Descartes, op de voorspelbaarheid vanuit het idee van zich herhalende processen van Newton, en op de klassieke
visie van Taylor van rationaliteit en orde. Vanuit het complexiteitsdenken zijn reductionisme, voorspelbaarheid en orde te simpel. Volgens Morin komen we er niet
met ontleden en vereenvoudigen van de werkelijkheid. Er is een andere manier
van kijken en denken nodig dan de oorspronkelijke wetenschappelijke principes.
Het vergt ook een andere manier van onderzoeken. Niet het ontleden in delen en
vereenvoudigen van de werkelijkheid, maar de delen bezien in hun samenhang en
wisselwerking onderling en met de context. De complexiteit emergeert als resultaat van de interacties tussen de componenten (Cilliers, 2008).
Het complexiteitsdenken maakt hiermee ook duidelijk dat we niet anders kunnen
dan reduceren, we kunnen nooit de gehele werkelijkheid overzien en kennen. We
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moeten er dus ook rekening mee houden dat we niet alles weten en kunnen overzien, en dat uit de wisselwerking tussen delen en geheel dingen kunnen oprijzen
die niet te voorspellen zijn. Complexiteitsdenken is een denken dat weet dat het altijd beperkt en voorlopig is, en gebonden aan een bepaalde tijd en plaats (Cilliers,
1998; 2000; 2008; 2013; Morin, 2008). Dit impliceert dat er van complexe systemen
meerdere valide beschrijvingen mogelijk zijn, die niet tot elkaar gereduceerd kunnen worden maar tevens niet arbitrair zijn; en het betekent dat kennisclaims over
complexe systemen altijd beperkt en voorlopig zijn (Cilliers, 2008). Dat moeten
we ons terdege realiseren en vooral moeten we de eﬀecten van die reductie erkennen (Cilliers, 2013). Volgens kritisch complexiteitsdenkers als Morin, Cilliers en
Giampietro verandert dat inzicht radicaal de manier waarop we kunnen denken
over wetenschap en samenleving, met name over fundamentele waarheid, objectieve kennis, reductionisme en causaliteit. Deze noties worden niet verworpen,
maar het perspectief van complexiteit maakt het noodzakelijk om de rol en status
ervan te her-evalueren (Cilliers, 2007, p 3).

2.2.2 Pre-analytische keuzes
Het complexiteitsdenken impliceert dat we altijd kijken naar een bepaald deel van
een complex systeem, op een bepaald moment (Cilliers, 2000, p 28; Morin, 2008,
p 97). In de onvermijdelijke keuze en reductie maak je altijd een selectie, stelt
Cilliers; je kent de grenzen niet en weet niet wat je buitensluit noch hoe datgene
wat je buitensluit van invloed is op wat je in beeld hebt en onderzoekt. Cilliers benadrukt, en spreekt daarom van kritisch complexiteitsdenken, dat in het omgaan
met de complexiteit een ethische dimensie schuilt die een voortdurende kritische
reﬂectie vraagt, bijvoorbeeld: waar wordt op gefocust, wie maakt daarvoor welke
keuzes en op basis waarvan? Het ethische verwijst naar de onvermijdelijkheid van
keuzes die niet wetenschappelijk of objectief gebaseerd kunnen worden (Cilliers,
2000, p 28; Cilliers, 2008; Cilliers, 2010). Calculatie is nooit voldoende; alle modellen die we maken zijn beperkt en informatie moet altijd worden geïnterpreteerd,
dat is nooit onafhankelijk van een kader (Cilliers, 2000, p 30). Ook dat kader is een
keuze (Cilliers, 2008). In mijn onderzoek is dit bijvoorbeeld aan de orde door mijn
keuze voor een moreel perspectief op samenwerking. Ik ben degene die, beargumenteerd, in dit onderzoek keuzes maakt. Bij het maken van keuzes komt onvermijdelijk macht (en potentieel ook tegenmacht) om de hoek kijken: wíe maakt
de keuzes, neemt de beslissingen en interpreteert? En wat en wie worden daarbij
uitgesloten of buiten beschouwing gelaten? De inzichten van Cilliers over de ethische dimensie sluiten aan bij wat Giampietro de onvermijdelijke pre-analytische
keuzes noemt (Giampietro, 2004). Volgens Giampietro miskent het heersende wetenschappelijke paradigma dat er bij het onderzoeken van complexe systemen en
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ontwikkelingen altijd sprake is van pre-analytische keuzes. Als voorbeelden noemt
hij de keuzes voor welke niveaus worden onderzocht en welke uitsnede in de tijd
wordt gemaakt. Die pre-analytische keuzes kunnen volgens Giampietro niet met
behulp van wetenschappelijke middelen worden gerechtvaardigd, omdat ze in
laatste instantie zijn gestoeld op bepaalde, kleinere en grotere verhalen. Die keuzes bepalen vervolgens wél het kader waarbinnen beschrijvingen worden gemaakt
en wat daarbij als ‘irrelevant’ buiten beschouwing wordt gelaten. Ook Giampietro
geeft aan dat daarbij op meerdere momenten macht aan de orde komt: bij de preanalytische keuzes, bij het bepalen van de perceptie en het omzetten van de perceptie in een representatie, het bepalen wie de verteller is, wat te doen op basis
van de resultaten en wat telt als ‘echte’ wetenschap (Giampietro, 2012, pp 79-85).
Daarom is volgens Giampietro relevant welke narratieven door wie worden gebruikt bij de keuzes die worden gemaakt.
Afhankelijk van de pre-analytische keuzes worden bepaalde dingen zichtbaar en
bepaalde oplossingen gevonden. De verschillen in de oplossingen reﬂecteren volgens Giampietro de basisverschillen in de wijze waarop verschillende waarnemers
het probleem hebben gepercipieerd en gerepresenteerd: “… diﬀerent observers can
make diﬀerent preanalytical choices about how to deﬁne the meaning assigned to particular words, such as ‘a segment of coast’, which will make them work with diﬀerent identities
for their investigated system. This will result in the coexistence of legitimate but contrasting scientiﬁc assessments.” (Giampietro, 2004, p 18). Giampietro maakt ook duidelijk
dat het belangrijk is om de hiërarchische natuur van het systeem dat wordt onderzocht, expliciet te adresseren; het is onmogelijk om een ‘‘right’ position’ te krijgen
van een bepaalde situatie als het gaat om complexe systemen: “Systems that are organized over diﬀerent hierarchical levels (such as humans made of organs, made of cells, made
of molecules, made of atoms, etc., which at the same time are part of a household, part of a
community, part of a country, part of a large whole) show diﬀerent identities when looked
at (and represented on) these diﬀerent levels.” (Giampietro, 2004, pp 5, 6). Een manier
om met perceptie en representatie om te gaan, baseert Giampietro op het concept
van triadic reading van Peirce (1935), waarbij onderscheid wordt gemaakt naar niveaus: 1) focal level (het niveau waar je je op richt); 2) higher level (de context); en
3) lower level (Giampietro 2004, p 36). Er is een ‘cascade van lagen’. Het beeld geeft
nooit het complete complexe systeem weer, maar alleen die laag of dat perspectief
dat is gekozen (Giampietro 2004, p 34). In mijn empirische onderzoeken komt dit
ook naar voren: ik kies een bepaald niveau waar ik me op richt en ga beknopt in op
boven- en onderliggende niveaus.
Kunneman bouwt voort op de ethische implicaties van het kritisch complexiteitsdenken (Kunneman, 2010; 2013a). Met een verwijzing naar Cilliers wijst ook
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Kunneman erop dat macht en onderdrukking bij de normatieve, pre-analytische
keuzes, een wezenlijke rol spelen: “The reason why a certain description is acceptable
has to do less with rationality and more with power.” (Kunneman, 2010, p 133, citaat van
Cilliers, 2004, p 24). Het betekent volgens Kunneman, zoals ook door Giampietro
gesteld, dat narratieven een cruciale rol hebben – met welk verhaal worden preanalytische keuzes gelegitimeerd? Kunneman stelt: “… in the last resort ethical
complexity cannot be understood on the basis of (more or less general) theories, but requires narrative forms of modelling.” (Kunneman, 2010, p 150). Bij Morin, Cilliers en
Giampietro blijft de vraag naar hoe te kiezen tussen verhalen die normatieve keuzes legitimeren, onbeantwoord. Kunneman, en verder uitgewerkt in normatieve
professionalisering, geeft voor de beantwoording van die vraag wel een bepaalde
richting: de normatieve keuzes die worden gemaakt, worden in verband gebracht
met de morele inzet en morele horizon van een professionele praktijk, en met werk
dat deugt en deugd doet in de ervaring en naar het oordeel van betrokkenen. Het
gaat om het ontwikkelen van kennis en inzichten die goed werk betreﬀen, met en
voor anderen, in rechtvaardige instituties; bijvoorbeeld goed politiewerk, of goede
zorg en goed samenwerken ten behoeve van goede zorg. Narratieven die op deze
inzet zijn gebaseerd, kunnen keuzes die onvermijdelijk moeten worden gemaakt,
vanuit het perspectief van normatieve professionalisering tot op zekere hoogte legitimeren; relevant daarbij is dat sprake kan zijn van uitwisseling met en dialoog
over andere richtinggevende morele waarden ten aanzien van werk met en voor
anderen (leerzame wrijving).
De diverse pre-analytische keuzes die ik maak in mijn onderzoek beoog ik te onderbouwen en te legitimeren vanuit het discours van normatieve professionalisering alsmede vanuit mijn eigen professionele ontwikkeling en betrokkenheid op
goede zorg, goed werk en goed samenwerken, in kritische wisselwerking met mijn
eigen reﬂectie daarop en die van betrokkenen. In mijn onderzoeksvragen komen
die pre-analytische keuzes deels al naar voren: ik richt mij op een speciﬁek, moreel,
perspectief op samenwerking, waarmee ik andere mogelijke perspectieven buitensluit. In de wijze waarop ik dat moreel perspectief inkleur, zitten vervolgens ook
weer pre-analytische keuzes: bijvoorbeeld welke theoretische hulpbronnen neem
ik als uitgangspunt? En ik maak keuzes in de praktijksetting en richt mij op bepaalde niveaus van samenwerking – ik licht een bepaald deel uit (‘focal level’), wetend
dat andere niveaus invloed hebben, waarbij ik niet kan overzien wat de invloed is
van hetgeen ik buitensluit. Deze pre-analytische keuzes hebben onvermijdelijk
invloed op wat wel (en niet) naar voren komt in het onderzoek; en ook dat ík dit
zal zien, maar een andere onderzoeker zal iets anders zien. Met de onderbouwing
van mijn keuzes beschrijf ik wát de kleuring geeft aan mijn perspectief, waarmee ik
mijn positie helder beoog te maken en open voor het gesprek.
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2.3

Verschillende kennismodi

Met het kritisch complexiteitsdenken als wetenschapstheoretisch uitgangspunt
in mijn onderzoek geef ik aan hoe we in mijn optiek de werkelijkheid kunnen
waarnemen en daar kennis van kunnen nemen (ontologisch, epistemologisch).
Kunneman voegt daar, in lijn met Cilliers, de ethische complexiteit aan toe.
Daarmee bedoelt hij dat het ontwikkelen van de praktijk en van praktijkkennis
gebeurt van binnenuit die praktijk, niet vanuit een waarnemerspositie. Het gaat
om werken en onderzoeken in relatie en interactie met elkaar, in die complexe
werkelijkheid, en met alle plezier en moeite die daarmee gepaard gaat. Kunneman
neemt als startpunt voor het begrijpen van complexiteit de ervaringen van levende
wezens. Hij ziet complexiteit niet zozeer als kenmerken van systemen die van buitenaf bestudeerd kunnen worden, maar als ervaring die verbonden is met een bijzondere vorm van bestaan, van verwikkeling van levende wezens in en met elkaar
(Kunneman, 2013a; 2017, p 353). Zijn vraag is dan: hoe kunnen we beter leren werken met die verwikkelingen? (Kunneman, 2017, p 364). In dit kader zijn de verschillende vormen van kennisontwikkeling relevant: modus 1, 2 en 3 kennis. Deze drie
vormen zijn te onderscheiden, maar zijn ook verweven met elkaar.

2.3.1 Modus 1 en modus 2 kennisontwikkeling
Het onderscheid tussen modus 1 en modus 2 kennisontwikkeling is in 1995 gemaakt door Gibbons et al. (Kunneman, 2005, p 113, met verwijzing naar Gibbons et
al., 1994; Sandstrom, 2014). De kern van het verschil tussen beide vormen van kennisontwikkeling ligt in het soort probleem, wie het probleem deﬁnieert en wat het
resultaat of de oplossing voor het probleem is. In modus 1 kennis bepaalt de betrokken wetenschappelijke gemeenschap welke vragen worden onderzocht en is
het beoogde resultaat universeel geldige kennis. Modus 2 kennis heeft praktische,
contextgebonden vragen en problemen als uitgangspunt en de kennis beoogt te
leiden tot oplossingen voor praktische vragen en problemen. Daaraan gekoppeld
is de kennisontwikkeling bij modus 1 vaak monodisciplinair en gebonden aan
een speciﬁek domein; modus 2 kennisontwikkeling heeft veelal een interdisciplinair karakter. De kwaliteit van modus 1 kennisontwikkeling wordt bepaald door
de speciﬁeke wetenschappelijke gemeenschap, er is sprake van een verticale, ondemocratische verhouding tot de omgeving. Bij modus 2 wordt de kwaliteit niet
alleen bepaald door de wetenschappelijke gemeenschap, met maatstaven als betrouwbaarheid en validiteit, maar ook door andere partijen of ‘stakeholders’ en is
daarmee meer democratisch: maatstaf is of de ontwikkelde kennis bijdraagt aan
de beantwoording van speciﬁeke praktijkvragen en het goed oplossen van praktische problemen; hier is dus sprake van een dubbele kwaliteitsborging (Kunneman,
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2005, pp 113, 114; 2015b; 2016a). Met het onderscheid in modus 1 en 2 kennis kan
volgens Kunneman recht worden gedaan aan het feit dat moderne wetenschap
verschillende ‘gezichten’ heeft. Enerzijds de relatief onafhankelijke wetenschappelijke gemeenschappen, gericht op het beschrijven en verklaren van voorheen
onbekende stabiele patronen in onze wereld. Anderzijds, de wetenschap die is
gericht op nieuwe kennis en technieken voor het oplossen van praktische problemen (Kunneman, 2015b, p 14). Kunneman stelt: “De grote betekenis van dit onderscheid
tussen kennissoorten of kennisproducties in modus-één en modus-twee is in mijn ogen dat
daarmee op wetenschapstheoretisch niveau recht kan worden gedaan aan de ingrijpende
vermaatschappelijking die de wetenschappelijke kennisverwerving de afgelopen decennia
heeft doorgemaakt.” (Kunneman, 2005, p 114). Bij modus 1 kennisontwikkeling maar
met name bij modus 2 kennisontwikkeling zijn volgens Kunneman existentiële en
morele vragen aan de orde, die om eigen inzichten vragen en eigen morele leerprocessen noodzakelijk maken. Die vragen blijven echter vaak buiten beeld volgens
hem; daarom stelt hij een derde kennismodus voor (Kunneman, 2005, p 116).15 Deze
derde kennismodus staat niet op zichzelf, maar staat in relatie tot de ontwikkeling
van modus 1 en 2 kennis (Kunneman, 2015b, p 16).

2.3.2 Modus 3 kennisontwikkeling
Bij modus 3 kennis gaat het primair om ontwikkeling van kennis en inzichten over
existentiële en morele kwesties in een speciﬁeke professionele praktijk, met en
door betrokkenen. Daarmee is tegelijk ontwikkeling van die praktijk aan de orde
(Kunneman, 2005, p 113; 2015; 2016a; H. van Ewijk, 2013, p 63). Het gaat om het zichtbaar maken van verschillende waarden en normatieve vanzelfsprekendheden die
spelen in de vragen en problemen in die professionele context. Veelal betreft het
‘trage vragen’ waar geen klip-en-klare antwoorden op te geven zijn. Kunneman
wijst er op dat deze vragen in de huidige tijd vaak in de knel komen en worden om15 In vervolg op het onderscheid dat Gibbons et al. hebben gemaakt in modus 1 en 2 kennis, hebben meerdere auteurs modus 3 kennis voorgesteld. Sandstrom (2014) heeft onderzoek gedaan
naar de ontwikkeling en conceptualisering van het begrip modus 3 kennis. Sandstrom stelt:
“This recognition that science is social and not individual has brought with it a new understanding of
what it means to ‘do science’ and to think scientiﬁcally. … Mode 3 gives attention to the attitude of individuals and communities with respect to awareness of their potential to transform the world around
them using science, technology and other types of personal and community knowledge. Knowledge in
mode 3 thus cannot be studied without using ‘reﬂexive tools’- what can I/we do? – in other words it
oﬀers reﬂexive knowledge about ourselves as subjects as well as knowledge and science as ‘objects’ that
are inter-subjective by deﬁnition.” (Sandstrom, 2014, p 20). Sandstrom heeft in zijn onderzoek geconcludeerd dat niet ieder hetzelfde onder modus 3 kennis verstaat. Kunneman benadrukt
volgens Sandstrom waarschijnlijk het meest expliciet de morele en existentiële dimensie
(Sandstrom, 2014, p 27). Ik volg in mijn betoog de opvatting van Kunneman over modus 3
kennis.
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gevormd tot beheersmatige vragen of ze worden verdrongen naar het persoonlijke
domein. Juist deze trage vragen zijn cruciaal – ze raken veelal de kern van ‘waar het
om gaat’ in de professionele praktijk. In die vragen kunnen ook de spanningen
zichtbaar worden omdat er vaak meerdere, tegenstrijdige waarden en belangen
op het spel staan: spanningen in de professionele praktijk zelf en spanningen over
hoe met deze vragen wordt omgegaan in de context van de professionele praktijk,
de organisaties en instituties (Kunneman, 2012a; Robbesom, 2017). Door de verschillende waarden en vanzelfsprekendheden te onderkennen, kan met elkaar
worden nagegaan hoe ‘goed werk’ in deze speciﬁeke situatie invulling kan krijgen.
Daarbij gaat het niet om een individuele, willekeurige invulling van wat goed is,
en ook niet om een absolute, universeel geldende invulling; maar om met betrokkenen kritisch na te gaan wat onderliggende, mogelijk verschillende waarden zijn,
die waarden met elkaar confronteren en laten schuren, samen nagaan wat in deze
speciﬁeke situatie dan het goede is en hoe dat kan worden waargemaakt (‘leerzame
wrijving’). Zo kan in een concrete praktijk een moreel leerproces op gang komen.
Hierin komt de kern van normatieve professionalisering naar voren: reﬂexief, onderzoekend en lerend omgaan met de praktijk, waarbij de rechtvaardiging van wat
hier het goede is, wordt gezocht in de morele inzet van die praktijk.
Dit modus 3 leerproces bouwt voort op en vindt plaats in wisselwerking met modus 1 en 2 kennis, bijvoorbeeld inspirerende theoretisch-ﬁlosoﬁsche concepten en
begrippen (zoals het moreel perspectief dat ik ontwikkel in dit onderzoek). En een
belangrijke rol spelen de eigen levenservaringen, culturele hulpbronnen en zingevingskaders van de betrokkenen, die naar voren komen in de gezamenlijke dialoog en in de leerzame wrijving van perspectieven. Via uitwisseling van verhalen,
beelden en voorbeelden kan inzicht worden verworven en via verhalen worden de
inzichten verspreid. Met die verhalen, beelden, metaforen en inspirerende concepten en begrippen kan in organisaties, in termen van Kunneman, samen een steeds
rijkere ‘humuslaag’ worden gecreëerd van existentieel en moreel relevante betekenisgeving in relatie tot professionele vragen. Die humuslaag kan vervolgens weer
bijdragen aan deze morele leerprocessen en hieruit kunnen leerprocessen oprijzen
(Kunneman, 2005, pp 122, 131, 134, 135; Robbesom, 2017, p 106).
Deze morele leerprocessen vergen bepaalde randvoorwaarden: zij vragen het zich
toewenden naar deze trage vragen en naar datgene wat vaak moeilijk te verwoorden is; en dat vraagt ruimte om stil te staan bij ervaringen, verhalen uit te wisselen
tussen professionals en het in leerzame wrijving brengen van de verschillende en
mogelijk tegenstrijdige waarden die aan de orde zijn in de praktijk. Deze leerprocessen zijn gebonden aan ‘betekenistijd’: “de betekenisvolle momenten waarin mensen
daadwerkelijk geraakt worden, emotioneel in beweging komen, geïnspireerd raken en via

38

2 Wetenschapstheoretisch kader en methodologie

inzicht en overtuiging morele verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen” (Kunneman,
2005, p 131). Het vraagt ook vermogens van betrokkenen en het betekent dat betrokkenen als persoon in het geding komen. Dat vraagt een cultuur van veiligheid,
vertrouwen en respect. Hier zien we de eerder genoemde ethische complexiteit
naar voren komen: bij modus 3 kennisontwikkeling vindt het leerproces plaats in
de dialoog en leerzame wrijving samen met betrokkenen, met alle morele vragen
van dien (Kunneman, 2010, p 137). Voor mij als onderzoeker gaat het hier niet om
een waarnemerspositie, maar ik ben betrokken in het leerproces, vanuit mijn eigen morele inzet en in aansluiting bij de morele inzet van de praktijk. Ik treed in
de interactie, ga morele vragen aan en beoog samen met betrokkenen spanningen
en dilemma’s in leerzame wrijving te onderzoeken. Daarbij betreft het niet meer
alleen de vragen, spanningen en dilemma’s die inherent zijn aan de situatie, maar
onvermijdelijk kom ik als onderzoeker zelf in het spel en gaat het ook om mijn
eigen vragen, spanningen en dilemma’s in de relaties en interacties. In modus 3
leerprocessen gaat het niet meer zozeer om wat en hoe, maar om wie wij zijn, in
verwikkeling met de ander (Kunneman, 2017, p 366). (Hier kom ik op terug in paragraaf 2.6.)
Modus 3 kennisontwikkeling kan niet meer worden verantwoord met de kwaliteitsmaatstaven zoals die gelden voor modus 2 kennis; de rechtvaardiging en verantwoording is verbonden met de morele inzet van die praktijk zelf en de manier
waarop de onderzoeker zich als ‘meewerkend professional / onderzoeker’ daarmee
engageert. De onderzoeker heeft in het handelingsbetrokken onderzoek de rol van
het aanwakkeren van het morele leerproces en het op de voorgrond stellen van
het belang van de morele reﬂectie op datgene wat op het spel staat in die praktijk.
Daarbij gaat het niet primair om het ontwikkelen van wetenschappelijke kennis
maar om het bevorderen en ondersteunen van morele leerprocessen in de praktijken, mede gesteund door en als impuls voor wetenschappelijk onderzoek, en het
leren van dat proces. Als kwaliteitsmaatstaf bij modus 3 kennisontwikkeling kan
gelden wat de bijdrage is aan morele leerprocessen in de praktijk, die naar voren
komt in het verrijken van de morele verhalen, alsook het articuleren van wie wij
zijn en kunnen zijn in relatie tot wetenschappelijke en technische ontwikkelingen
en professionele richtsnoeren (Kunneman, 2013a). Het oordeel daarover is vooral
ook aan betrokkenen in de praktijk zelf. De kwaliteit zal ook zichtbaar zijn in de
wijze waarop de onderzoeker zich zelf toont in de verwikkeling met anderen: wie
ben ik voor de ander, in de verwikkeling en het morele leerproces met de ander en
mijzelf? Wat leer ik / wat leren wij hiervan voor deze en andere situaties die vragen
om verdere ontwikkeling? Die leerprocessen hebben primair een narratieve vorm
en zijn verbonden met de ontwikkeling van ons eigen levensverhaal en dat van anderen (Kunneman, 2013a). (Op de verantwoording kom ik terug in paragraaf 2.5.)
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2.3.3 Ontwikkelen modus 1, 2 en 3 kennis in verbinding
De rol van modus 3 kennis in de algemene en praktijkgerichte wetenschappelijke
kennis, is in ontwikkeling. Vanuit het discours van normatieve professionalisering
is een verbinding tussen de drie kennisvormen cruciaal en voedend voor elkaar
(Kunneman, 2016a, p 25). Van Ewijk stelt: “Mode 3 vervangt de andere modaliteiten
niet maar complementeert hen door het onderzoek te richten op de vraag wat het wil realiseren en hoe het zich verbindt aan een zingevend kader. Mode 2 staat wel open voor integratie, co-creatie en het binnenstaander perspectief maar verbindt zich niet expliciet met
normativiteit, het uiteindelijk doel van professionals om dienstbaar te zijn aan de common
goods.” (H. van Ewijk, 2013, p 63). Volgens Kunneman kan normatieve professionalisering als een voortgaand reﬂexief proces bijdragen aan de combinatie van de
drie vormen van kennisontwikkeling (Kunneman, 2016a, p 21). Normatieve professionalisering kan worden gezien, stelt hij “as an ongoing reﬂexive process aiming for
situational connections between the diﬀerent modes allowing to enrich the production and
professional use of knowledge according to mode 1 and mode 2, with mode 3 knowledge.”
(Kunneman 2016a, p 25). Kunneman ziet hierin een belangrijke rol voor professionals en organisaties, juist ook doordat deze een verbinding kunnen maken tussen
de systeem- en leefwereld; hij spreekt van een overgangszone of interferentiezone
tussen beide werelden (Kunneman 2006, p 133; 2015). Juist in deze overgangszone
ontwikkelt zich modus 3 kennis in zijn optiek. Aan het verbinden van de verschillende vormen van kennis in dit overgangsgebied beoog ik met dit onderzoek mede
bij te dragen.

2.4

Onderzoeksbenadering

2.4.1 Stappen in het onderzoek, wisselwerking theorie en praktijk
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden en de diverse typen kennis te ontwikkelen, maak ik een iteratieve beweging tussen theoretisch en empirisch onderzoek. Het onderzoek behelst:
• Ontwikkeling van een theoretisch en empirisch gevoed conceptueel oriënterend perspectief (hoofdstuk 3, 4, 5).
• Empirisch onderzoek naar goed samenwerken:
- Een (conceptueel gestuurd) beschrijvend onderzoek (hoofdstuk 6).
- Een normatief handelingsonderzoek (hoofdstuk 7).
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Aanpak en opbouw van het volledige onderzoek en de weergave in dit boek, in
schema:
Resultaat
Goed samenwerken vanuit moreel
ecologisch perspectief

Hoofdstuk

H8

Onderzoek naar goed samenwerken vanuit moreel ecologisch perspectief
Normatief handelingsonderzoek

H7

Beschrijvend onderzoek

H6

2e empirisch onderzoek

Ontwikkelen conceptueel oriënterend perspectief
2e theorie onderzoek

1e empirisch onderzoek

1e theorie onderzoek

Van moreel perspectief naar moreel
ecologisch perspectief

H5

Vulling van moreel perspectief vanuit
praktijk

H4

Eerste versie moreel perspectief

H3

Uitgangspunten
W etenschapstheoretisch kader en methodologie

H2

In deze paragraaf ga ik in op de verschillende stappen in het onderzoek.

2.4.2 Ontwikkelen van theoretisch en empirisch gevoed
conceptueel oriënterend perspectief
Om samenwerking vanuit een moreel perspectief te onderzoeken, maak ik allereerst gebruik van theoretisch-ﬁlosoﬁsche hulpbronnen. Deze bronnen, die modus
1 en 2 kennis bieden, ontleen ik met name aan het discours van normatieve professionalisering. In hoofdstuk 3 en 5 licht ik mijn (pre-analytische) keuze voor de
bronnen toe. Op basis van deze theoretisch-ﬁlosoﬁsche bronnen ontwikkel ik een
moreel perspectief als een conceptueel oriënterend perspectief. Met dit perspectief beoog ik een relevant en bruikbaar conceptueel zoeklicht te hebben om gevoelig te zijn voor de morele dimensie van samenwerking in de praktijk.
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Het conceptueel oriënterend perspectief ontwikkel ik stapsgewijs in wisselwerking tussen theorie en praktijk (abductie; Maso en Smaling, 1998). Deze stappen
zijn:
• Eerste, verkennend, theoretisch onderzoek: ontwikkelen van een eerste versie
van een moreel perspectief.
• Eerste, verkennend, empirisch onderzoek: onderzoeken van samenwerking
vanuit deze eerste versie van mijn moreel perspectief in de praktijk, om dat perspectief te kunnen aanscherpen.
• Tweede, verdiepend, theoretisch onderzoek: aanscherpen van de eerste versie
van mijn moreel perspectief en doorontwikkeling tot een moreel ecologisch perspectief op basis van de bevindingen van het eerste empirisch onderzoek en
van theoretisch-ﬁlosoﬁsche bronnen.16
In schema:

Conceptueel
oriënterend
perspectief

1e theoretisch
onderzoek
¨

1e empirisch
onderzoek ¨

2e theoretisch
onderzoek

Moreel perspectief

Bevindingen voor
aanscherpen van het
moreel perspectief

Moreel ecologisch
perspectief

2.4.3 Empirisch onderzoek naar goed samenwerken vanuit
conceptueel oriënterend perspectief
Het tweede, verdiepende empirisch onderzoek naar goed samenwerken vanuit het
ontwikkelde conceptueel oriënterend perspectief betreft twee vragen, gericht op
de ontwikkeling van verschillende typen kennis. Die verschillende vragen leiden
tot twee verschillende onderzoeksbenaderingen: een conceptueel gestuurd beschrijvend onderzoek en een normatief handelingsonderzoek. Deze twee verschillende benaderingen zijn uitgevoerd binnen één onderzoek in een organisatie. De
twee onderzoeksvragen en onderzoeksbenaderingen zijn wel onderscheiden, maar
deze vonden in wisselwerking plaats; met in de eerste periode de nadruk op het
conceptueel gestuurde beschrijvend onderzoek, in de tweede periode de nadruk
op het normatief handelingsonderzoek.

16 Het ‘conceptueel oriënterend perspectief’ is het begrip dat verwijst naar dat perspectief als
methodisch hulpmiddel; ‘moreel perspectief’ en ‘moreel ecologisch perspectief’ zijn de begrippen die weergeven wat de inhoud is van het conceptueel oriënterend perspectief.
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In schema, de verhouding van de beide onderzoeksbenaderingen in tijd weergegeven:

2e praktijk- onderzoek
november 2015

mei 2016

Beschrijvend onderzoek

Normatief handelingsonderzoek

De beide onderzoeksbenaderingen zijn voedend voor elkaar geweest; de verschillende typen kennis zijn in wisselwerking ontwikkeld:
• beschrijvend onderzoek vanuit moreel ecologisch perspectief (dus conceptueel / theoriegestuurd beschrijven), gericht op het beschrijven en begrijpen van
goed samenwerken vanuit moreel ecologisch perspectief (modus 2 kennisontwikkeling, met doorwerking naar het normatief handelingsonderzoek / modus
3 kennis); en
• normatief handelingsonderzoek, gericht op het bijdragen aan morele leerprocessen van goed samenwerken in die speciﬁeke praktijk vanuit moreel ecologisch perspectief (modus 3 kennisontwikkeling, met doorwerking naar het beschrijvend onderzoek / modus 2 kennis).
Hoe die wisselwerking heeft plaatsgevonden komt in de verschillende hoofdstukken aan de orde. Onderstaande ﬁguur geeft schematisch de onderlinge samenhang
weer:
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Discours Normatieve Professionalisering
 morele inzet
praktijk

 eigen persoonlijke/professionele
morele inzet in aansluiting bij praktijk

Beschrijvend
onderzoek
begrijpen en beschrijven
van goed samenwerken
vanuit moreel ecologisch
perspectief

(Modus 2)

Normatief
handelingsonderzoek

bijdragen aan morele
leerprocessen gericht
op goed samenwerken
vanuit moreel
ecologisch perspectief

(Modus 3)

2.4.4 Onderzoeksmethoden conceptueel gestuurd verkennend en
beschrijvend empirisch onderzoek
De verschillende stappen vergen hun eigen methoden en aanpak. Voor de ontwikkeling van het conceptueel oriënterend perspectief en het empirisch onderzoek
ga ik uit van data-, methoden- en theoretische triangulatie. Daarbij sluit ik aan bij
Smaling die deze triangulatie belangrijk acht om, vanuit het complexiteitsdenken,
anti-reductionistisch te werk te gaan. Smaling stelt over triangulatie: “In het kader
van complexiteitsdenken moeten we dan deze vormen van triangulatie niet zozeer zien als
controlemiddelen voor betrouwbaarheid en validiteit, maar als middelen om meer aspecten van een verschijnsel op het spoor te komen en te onderzoeken. Anders gezegd: het gaat
hier om validiteit in de zin van een zo ruim en rijk mogelijke dekking van een verschijnsel.”
(Smaling, 2013, p 95). Het gaat mij om samenwerking in de dagelijkse praktijk. Pols
stelt de vraag: ‘hoe krijg je het dagelijkse in het vizier?’ Het simpele antwoord op
die vraag is, in haar woorden: “ga erheen en ga kijken”. Als wetenschappelijk antwoord formuleert ze: “maak gebruik van methodes die zijn ontwikkeld om het alledaagse
te beschrijven: de methodes van de antropologie. Antropologische methoden als participerende observatie en interviews, etnograﬁe en praxiograﬁe17 zijn behulpzaam bij het ontwikkelen van een ethiek van het sociale.” (Pols, 2013, pp 72, 73).

17 Pols: “De term komt uit Annemarie Mol (2002), het in de plaats stellen van Praxis voor Etnos, praktijk
voor volk.” (Pols, 2013, pp 73/79 noot 14 in tekst van Pols).
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Het eerste, verkennende, empirisch onderzoek (voor de ontwikkeling van het conceptueel oriënterend perspectief) betreft vier gesprekken, waarin ik in het kader
van een (toenmalige lopende) opdracht, met samenwerkingspartners heb gesproken over hun samenwerking tussen verschillende zorgorganisaties. Op basis van
de bevindingen uit dit verkennende onderzoek heb ik de eerste versie van het moreel perspectief aangescherpt tot een moreel ecologisch perspectief.
Vanuit het ontwikkelde moreel ecologisch perspectief heb ik vervolgens een tweede, verdiepend empirisch onderzoek gedaan. Dit onderzoek betreft een kwalitatief
onderzoek gericht op het genereren van data om samenwerking te kunnen beschrijven en begrijpen vanuit het ontwikkelde moreel ecologisch perspectief (conceptueel gestuurd). Hiervoor heb ik gedurende een aantal maanden onderzoek gedaan naar samenwerking tussen zorgmedewerkers en mantelzorgers, in een team
kleinschalig wonen voor mensen met dementie in een verpleeghuis en in een team
basiszorg in een verzorgingshuis, waarbij ik, beperkt, ook heb ingezoomd op de samenwerking tussen de niveaus in de organisatie. Op de onderzoeksetting en keuze
hiervoor ga ik verder in in de afzonderlijke hoofdstukken.
De methoden die ik heb toegepast voor het conceptueel gestuurde empirisch onderzoek zijn:
1| Interviews / formele en informele gesprekken
In het eerste en tweede empirisch onderzoek heb ik formele en informele gesprekken, gepland en ongepland, gevoerd om informatie te vergaren over de samenwerking, ervaringen te horen en te verzamelen van betrokkenen en deze ervaringen
met hen te bespreken, om op die manier zicht te krijgen op wat voor hen relevant
is in het samenwerkingsproces, hoe men het samenwerkingsproces ervaart en wat
de samenwerking soepeler of stroever maakt. Ook boden deze gesprekken in het
tweede empirisch onderzoek mij gelegenheid om mijn bevindingen als onderzoeker uit de participerende observatie te checken (Patton, 2002, p 287).
2| Participerende observatie
In het tweede empirisch onderzoek heb ik ook participerende observatie gedaan.
Participerende observatie sluit aan bij het doel van mijn onderzoek: het begrijpen
van de morele dimensie in samenwerking zoals die zich voordoet in de praktijk.
Het is daarom van belang om zo dicht mogelijk bij de gewone sociale en persoonlijke werkelijkheid te blijven (Maso en Smaling, 1998, p 9). Ik beoog via persoonlijk
observeren en participeren in de praktijk, deze praktijk (voor zover mogelijk) van
binnenuit te ervaren en begrijpen alsook de betekenis die de betrokkenen in de
dagelijkse praktijk toekennen aan hun ervaringen, houding en gedrag. Een ander
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belangrijk punt van participerende observatie is dat er aspecten zichtbaar kunnen
worden waarover mensen in een interview, als alternatieve methode, mogelijk niet
zouden (willen of kunnen) praten (Patton, 2002, p 263). Participerende observatie
biedt de mogelijkheid voorbij de selectieve waarnemingen van anderen te gaan;
door eigen waarnemingen kan een meer volledig beeld van de situatie worden
verkregen (Patton, 2002, p 264). En het biedt de mogelijkheid om eigen kennis en
ervaringen, opgedaan in de participerende observatie, te gebruiken voor reﬂectie
en introspectie. Eigen indrukken en ervaringen kunnen helpen om de situatie en
mensen te begrijpen (Patton, 2002, p 264).
3| Documentstudie
Documentstudie heb ik gebruikt als methode om achtergrondinformatie te vergaren van betrokken organisaties. Daarnaast heb ik algemene documenten bestudeerd over de ontwikkelingen in de ouderenzorg om meer zicht te krijgen op de
context van mijn onderzoek (overheidsbeleid, adviesorganen, maatschappelijke
ontwikkelingen).
4| Focusgroep
In het tweede empirisch onderzoek heb ik een bijeenkomst belegd, geïnspireerd
op de methode van een focusgroep (Mortelmans, 2007, pp 317 e.v.). Voor deze bijeenkomst heb ik gericht mensen uitgenodigd die betrokken zijn geweest in mijn
onderzoek. In en met deze groep heb ik mijn bevindingen op hoofdlijn besproken;
tevens had deze bijeenkomst een betekenis in het normatief handelingsonderzoek
gericht op de onderlinge samenwerking binnen de organisatie.
Op de inzet van de methoden, databronnen, analyse en opbrengst ga ik verder in
bij de verschillende empirische onderzoeken.
Thick description
De bevindingen van het tweede, verdiepende empirische onderzoek krijgen in dit
boek hun weerslag in een ‘thick description’. Onder thick description wordt verstaan: “rijke en gedetailleerde beschrijvingen van relevante omstandigheden, situaties en
mechanismen” (Boeije, 2014, p 180). Patton noemt bij thick description: “… the capacity to open up a world to the reader through rich, detailed and concrete descriptions of people and places – “thick descriptions” (Geertz, 1973; Denzin, 2001) - in such a way that we can
understand the phenomenon studied and draw our own interpretations about meanings
and signiﬁcance.” (Patton, 2002, p 438). Mortelmans noemt bij thick description dat
het gaat om “… rijke kwalitatieve data die toelaten om sociale gebeurtenissen niet enkel
te beschrijven, maar ook te plaatsen in een bredere context van waaruit het handelen voort-
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kwam.” (Mortelmans, 2007, p 282). Het gaat om data die ingebed zijn in een ruimer geheel en vanuit dat geheel het beantwoorden van de vraagstelling toelaten
(Mortelmans, 2007, pp 282, 308-314). Een thick description sluit ook aan bij het kritisch complexiteitsdenken zoals boven beschreven, dat onder meer stelt dat juist
de samenhang en wisselwerking tussen de delen en tussen de delen en het geheel,
cruciaal is. Vanuit de thick description beoog ik antwoord te formuleren op mijn
vraag naar goed samenwerken.

2.4.5 Normatief handelingsonderzoek
Behalve op het (conceptueel gestuurd) beschrijven en begrijpen van samenwerking, richt mijn onderzoeksvraag zich ook op het bevorderen van goed samenwerken vanuit mijn moreel ecologisch perspectief. Het doel daarvan is enerzijds het
aanwakkeren van een leerproces en verdere ontwikkeling van die praktijk, anderzijds om van dit proces te leren ten behoeve van het begrijpen van samenwerking
en het verder ontwikkelen van een moreel perspectief op goed samenwerken. Het
gaat hierbij om normatief handelingsonderzoek dat, in wisselwerking met modus
1 en 2 kennis, een speciﬁeke vorm van kennisontwikkeling is en een speciﬁek soort
kennis (modus 3) oplevert. Voor modus 1 en 2 kennis zijn de methoden en methodologische eisen meer uitgekristalliseerd; voor modus 3 kennis is dat minder het
geval en is, mede door de aard van de kennisontwikkeling, eerder sprake van werkwijzen dan van methoden. Mijn inzet en aanpak in dit onderzoek houdt in dat ik
zelf in de praktijksituatie treed, niet alleen om deze te onderzoeken, maar ook om
het ‘morele belang te stellen’ van goed samenwerken, om in woorden van Nap te
spreken (Nap, 2012).18 Het gaat hierbij niet alleen om mijn morele inzet als geëngageerde professional, het is een inzet in aansluiting bij die van de betreﬀende
praktijk. Dat past ook bij normatieve professionalisering, dat beoogt verbinding te
maken tussen enerzijds wetenschappelijke kennis en anderzijds praktijkkennis en
het bijdragen aan die praktijkontwikkeling, en daarmee de verbinding tussen modus 1, 2 en 3 kennis. Normatieve verwetenschappelijking duidt “in de eerste plaats op
de bijdrage van normatief geladen wetenschappelijk onderzoek aan morele leerprocessen in
organisaties, met het oog op werk dat deugt en deugd doet.” (H. van Ewijk en Kunneman,
2013, p 13). Daarbij gaat het ook om “toegankelijk maken – zowel op wetenschappelijk
als op maatschappelijk niveau – van ervaringen en inzichten rond werk dat deugt en deugd
doet en rond vormen van organiseren en besturen die dat ondersteunen en bevorderen.” (H.
van Ewijk en Kunneman, 2013, p 15).

18 In hoofdstuk 5 en 7 ga ik verder in op het belang-stellend ontwikkelen van Nap (2012).
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In de traditie van kwalitatief onderzoek zijn voor normatief handelingsonderzoek veel methodische aanwijzingen te vinden. Dat geldt in het bijzonder voor de
stroming die bekend staat als actieonderzoek of handelingsonderzoek (Maso en
Smaling, 1998, p 26; Boog et al., 2005; Van Lieshout, Jacobs, Cardiﬀ, 2017).19 Smaling
legt expliciet de verbinding tussen complexiteitsdenken en kwalitatief onderzoek
en noemt met name participatief onderzoek en actieonderzoek als vormen van
kwalitatief onderzoek die ondersteund worden door dit complexiteitsdenken
(Smaling, 2013, pp 89-98). Smaling spreekt van een “normatief handelingsonderzoek,
waarin de onderzoekers ook nog een eigen normatieve positie innemen die zij ook willen
en kunnen uitleggen en onderbouwen” (Smaling, 2008, p 27). Smaling benoemt, in
aansluiting bij de ethische geladenheid zoals door Cilliers genoemd, de ‘onvermijdelijke rol van normatieve geladenheid’ maar werkt niet verder uit hoe dit doorwerking krijgt in het kwalitatieve onderzoek. Normatieve professionalisering gaat
hier een stap verder, zoals ook genoemd in paragraaf 2.2.2: vanuit normatieve professionalisering gezien gaat het om perspectieven die kunnen helpen om een praktijk in morele zin te verrijken door het bevorderen van werk dat deugt en deugd
doet. Personen verbinden zich met de morele inzet van instituties en de daarmee verbonden professies en geven daar in hun handelen praktisch gestalte aan:
“Professionalisering is niet alleen een innerlijke kwaliteit en houdingsaspect maar vraagt
juist om realisatie en verbinding met de context en het concrete handelen.” (H. van Ewijk,
met verwijzing naar Kunneman, 2013, p 57). Juist in het handelen van personen
licht het morele op, alsook de morele vragen en spanningen en dilemma’s die daarmee gepaard kunnen gaan. In deze praktijk wordt kennis al werkendeweg ontwikkeld, het gaat om leren van praktijken en cases (H. van Ewijk, met verwijzing naar
Schön, 2013, pp 38, 39). Het gaat om reﬂecteren vooraf, tijdens en achteraf, op de ander, de context, het proces en zichzelf (H. van Ewijk, 2013, p 61). Jacobs et al. stellen
dat waarden vaak in het handelen verborgen en vanzelfsprekend zijn, totdat ze botsen met andere waarden; er is een speciﬁeke blik nodig om de diverse en botsende
waarden in de praktijk van de zorgprofessional te kunnen benoemen en bevragen,
“een blik die de messy business van het professionele handelen kan vangen” (Jacobs et al.,
2008, p 11, met verwijzing naar Schön).
In hoofdstuk 7 ga ik verder in op theoretische richtingwijzers voor en de aanpak
van mijn normatief handelingsonderzoek.

19 Bij de verdere uitwerking van normatief handelingsonderzoek in hoofdstuk 7 kom ik terug
op actieonderzoek als basis voor dit normatief handelingsonderzoek.
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2.5

Verantwoording

2.5.1 Kwaliteit verkennend en verdiepend beschrijvend empirisch
onderzoek
In de conceptueel gestuurde verkennende en verdiepende empirische onderzoeken gaat het met name om ontwikkeling van modus 2 kennis. Bij modus 2 kennis
gaat het om een dubbele kwaliteitsborging zoals genoemd in paragraaf 2.3: om beoordeling door de wetenschappelijke gemeenschap aan de hand van wetenschappelijke kwaliteitsmaatstaven én om de beoordeling door betrokkenen of de kennis
bijdraagt aan de beantwoording van speciﬁeke praktijkvragen. Ook komen hierbij de pre-analytische keuzes met hun normatieve vragen, zoals welk perspectief
wordt gekozen, op de voorgrond; het gaat immers nadrukkelijk om de betekenis
voor die praktijk. Die keuzes heb ik gemaakt vanuit mijn eigen professionele ontwikkeling, in aansluiting bij de praktijkvraag en binnen het bredere discours van
normatieve professionalisering. Ik heb beoogd mijn pre-analytische keuzes te verhelderen en onderbouwen in de beschrijving van de achtergrond van mijn onderzoeksvraag en mijn morele inzet in hoofdstuk 1, alsmede in de beschrijvingen van
de context van het verkennende empirisch onderzoek (hoofdstuk 4) en de context
en de morele inzet van de organisatie waarbij ik in het verdiepende empirisch onderzoek heb aangesloten (hoofdstuk 6 en 7).
Onderstaand ga ik in op de kwaliteitsmaatstaven waar ik me voor het verkennend
en verdiepend (beschrijvend) empirisch onderzoek op heb georiënteerd; in paragraaf 2.5.2. ga ik in op die voor het normatief handelingsonderzoek.
1| Recht doen aan het object van studie; intersubjectiviteit
Maso en Smaling noemen als een belangrijke kwaliteitseis voor kwalitatief onderzoek: ”recht te doen aan het object van studie: het object van studie te laten spreken en niet
vertekenen” (Maso en Smaling, 1998, p 66). Het recht doen aan het object betreft
niet alleen de onderzoeksconclusies en de handelwijzen, maar ook de houding en
mentale activiteit van de onderzoeker (Maso en Smaling, 1998, p 67). Een voorwaarde voor het ‘recht doen aan het object van studie’ is volgens Maso en Smaling dat
de onderzoeker zich persoonlijk betrokken voelt en zich ook inlaat met de te bestuderen werkelijkheid (Maso en Smaling, 1998, p 79; Smaling, 2010, pp 27, 28, met
verwijzing naar Guba en Lincoln, 1989). Het gaat ook om een dialogische intersubjectiviteit, deze wordt gekenmerkt door interactieve relaties, openheid, wederzijds
vertrouwen en respect, en een zekere symmetrie (Maso en Smaling, 1998, p 81).
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Duidelijk is dat mijn onderzoek een eigen morele inzet kent – de vraagstelling is
gekleurd vanuit mijn professionele ontwikkeling en persoonlijke waarden, evenals
mijn pre-analytische keuzes. Vanuit die persoonlijke en professionele inzet heb ik
beoogd recht te doen aan het object van onderzoek. Ik voelde me betrokken en heb
me, door de participerende observatie, de contacten en gesprekken ingelaten in de
praktijk. En zoals Maso en Smaling stellen: ik heb beoogd mijn persoonlijke en professionele inzet bereﬂecteerd, intelligent en positief aan te wenden. In het onderzoek was dialogische intersubjectiviteit een belangrijk onderdeel, zowel inhoudelijk als methodologisch. Dat komt bijvoorbeeld naar voren in de gesprekken met
zorgmedewerkers, teamleiders, de werkgroepen en met de klankbordgroep. Door
de ‘thick description’ in hoofdstuk 6 heb ik beoogd recht te doen aan de praktijk
en de medewerkers, mantelzorgers en bewoners te laten spreken. Op de reﬂectie
op mijn eigen houding en inzet, en hoe ik de relatie ben aangegaan en anderen heb
betrokken, ga ik in in hoofdstuk 7.
Bij ‘recht doen aan het object van studie’ past ook het begrip ‘authenticity’
(Smaling, 2010, p 27, met verwijzing naar Guba en Lincoln, 1989). Smaling noemt
dat de authenticiteitscriteria niet alleen het methodologische hoe aangaan, maar
ook het inhoudelijke wat en waartoe (Smaling, 2010, p 28, met verwijzing naar Guba
en Lincoln, 1989). Het wat en waartoe en mijn onderbouwing daarvan komt met
name naar voren in hoofdstuk 1, aanleiding en achtergrond van mijn vraag, en ik
kom er op terug in het slothoofdstuk.
2| Betrouwbaarheid: navolgbaarheid, coherentie, kritiseerbaarheid
Interne betrouwbaarheid vat ik in lijn met Maso en Smaling op als de betrouwbaarheid binnen het onderzoeksproject (Maso en Smaling, 1998, p 69). Nu ik dit
onderzoek als enige onderzoeker heb uitgevoerd, is een eerste relevante maatstaf
in dit kader de navolgbaarheid (‘trackability’) (Maso en Smaling, 1998, pp 68, 70;
Smaling, 2010, p 27, met verwijzing naar Guba en Lincoln, 1989). Door de beschrijvingen van de methoden en mijn aanpak in de diverse hoofdstukken, het beschrijven en onderbouwen van de keuzes die ik in dit onderzoek heb gemaakt, en door
de ‘thick description’ beoog ik dat het onderzoek navolgbaar is, in die zin dat de lezer de gang van mijn onderzoek kan nagaan en het eigen oordeel kan vormen over
mijn beantwoording van de onderzoeksvragen.
Een tweede maatstaf voor interne betrouwbaarheid is een zekere consistentie van
onderzoeker of tussen verschillende methoden (Maso en Smaling, 1998, p 69).
Doordat ik de enige onderzoeker was, was er in die zin sprake van consistentie. Ook
is sprake van consistentie tussen de methoden die ik heb gebruikt: de methoden
vullen elkaar aan, in de gesprekken kon ik bijvoorbeeld mijn waarnemingen en
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interpretaties uit de participerende observaties toetsen. Smaling waarschuwt dat
niet te dwingend gestreefd moet worden naar consistentie, dat zou in zijn optiek
te remmend werken (Smaling, 2010, p 26). In die zin spreekt hij ook van coherentie
als een argument voor geloofwaardigheid, en dat moet ruimer worden begrepen
dan consistentie (Smaling, 2010, p 26). Coherentie heb ik beoogd te bereiken door
in mijn analyse gebruik te maken van de hermeneutische cirkel of beter: spiraal
beweging, om daarmee een samenhangende interpretatie van delen en geheel te
krijgen. Ook heb ik naar coherentie gestreefd in mijn moreel ecologisch perspectief als conceptueel oriënterend perspectief, om hierin verschillende, maar bij elkaar aansluitende theoretisch-ﬁlosoﬁsche bronnen te verwerken.
Een derde maatstaf die Maso en Smaling noemen is kritiseerbaarheid (Maso en
Smaling, 1998, p 68; Smaling, 2010, p 27, met verwijzing naar Guba en Lincoln,
1989). Hierbij gaat het om het kritisch oordeel van anderen. Voor dit kritische oordeel is de navolgbaarheid relevant, zoals ik die hierboven heb beschreven met de
genoemde manieren om daarin te voorzien.
Naast interne betrouwbaarheid gaat het ook om externe betrouwbaarheid; dit
betreft de herhaalbaarheid van het onderzoek. Herhaalbaarheid is bij kwalitatief
onderzoek niet echt mogelijk; daarvoor is de onderzoeksituatie te veranderlijk en
in dit type onderzoek is de rol en inzet van de onderzoeker zelf cruciaal, het onderzoek draagt altijd een persoonlijk stempel. Volgens Maso en Smaling kan slechts
virtuele herhaalbaarheid worden verlangd (Maso en Smaling, 1998, pp 68, 70). Wel
zijn in dit kader de boven beschreven maatstaven van navolgbaarheid en kritiseerbaarheid relevant. Ik heb hierboven beschreven hoe ik heb beoogd daaraan tegemoet te komen.
3| Validiteit: geloofwaardigheid, overdraagbaarheid
Validiteit wordt door Maso en Smaling opgevat als de afwezigheid van systematische vertekeningen (Maso en Smaling, 1998, p 68). Als parallel voor interne validiteit noemt Smaling ‘credibility’ (Smaling, 2010, p 27, met verwijzing naar Guba
en Lincoln, 1989). In dit kader heb ik meerdere wegen gevolgd: allereerst triangulatie van methoden en databronnen die elkaar aanvullen, zoals aangegeven in de
diverse hoofdstukken bij de aanpak. Ik ben in het verdiepende empirisch onderzoek gedurende een langere periode op de afdelingen en in gesprek met betrokkenen geweest. Een eerste ‘thick description’ en analyse van mijn bevindingen van
dit onderzoek heb ik laten meelezen door de betrokken teamleiders en een betrokken EVV’er en zij hebben aangegeven zich te herkennen in de weergave (membercheck; Maso en Smaling, 1998, pp 71, 72). Tevens heb ik tussentijds teksten voorgelegd aan externe meelezers en commentaar gevraagd en gekregen. Gedurende het
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onderzoek heb ik notities gemaakt en een logboek bijgehouden met mijn ervaringen, vragen en reﬂecties, die ik regelmatig heb besproken met direct betrokkenen
in het onderzoek, met de klankbordgroep in de organisatie, met de trainers van
Steunpunt Mantelzorg en met buitenstaanders. Met het bijhouden van het logboek heb ik beoogd mijn ervaringen vast te leggen en vertekening in mijn herinnering door de tijd te voorkomen. Behalve dat deze maatregelen bijdragen aan de
interne validiteit, dragen zij ook bij aan de betrouwbaarheid (Smaling, 2010, p 27,
met verwijzing naar Guba en Lincoln, 1989).
Externe validiteit van een onderzoek betreft de generaliseerbaarheid; dat is echter
niet het doel en ook niet mogelijk bij een onderzoek als dit. Het onderzoek is uitgevoerd in déze praktijk en kan in beginsel alleen iets over déze praktijk zeggen. Een
parallel voor dit criterium is overdraagbaarheid (‘transferability’; Maso en Smaling,
1998, pp 74, 78; Smaling, 2010, p 27, met verwijzing naar Guba en Lincoln, 1989). Ik
beoog dat bevindingen uit dit onderzoek inzichten bieden die, naar analogie,
bruikbaar zijn. Daarbij gaat het om overdraagbaarheid en het bieden van een inspiratiebron voor zowel onderzoekers als betrokkenen in andere samenwerkingsprocessen. De ‘thick description’ van het tweede empirische onderzoek beoogt bij te
dragen aan deze overdraagbaarheid.

2.5.2 Kwaliteit normatief handelingsonderzoek
In het normatief handelingsonderzoek gaat het met name om ontwikkeling van
modus 3 kennis, met doorwerking naar modus 2 kennis. Bij deze kennis gaat het,
voortbouwend op modus 1 en 2 kennis, om ontwikkeling van de praktijk, de verdere professionele ontwikkeling van betrokkenen en de kennis die dat oplevert.
De primaire opbrengst zit in de praktijk zelf; secundair bij modus 3 kennis is de
opbrengst voor de wetenschappelijke gemeenschap. De onderzoeker begeeft zich
ín de praktijk, met daarin de trage vragen, normatieve vanzelfsprekendheden,
spanning tussen meerdere, mogelijk tegenstrijdige waarden en belangen, en zoekt
samen met de betrokken professionals naar wegen hoe ermee om te gaan en de
praktijk verder te ontwikkelen. In de praktijk is er geen houding van emotionele
distantie, hoewel de onderzoeker wel regelmatig een bepaalde mate van ‘observing third’ moet innemen om te observeren en reﬂecteren op wat er gaande is in
de relatie en te kunnen reageren (Benjamin, 2007).
Bij modus 3 kennisontwikkeling en het type onderzoek dat daarbij past, gaat het
van een meer descriptieve, analytische houding van de onderzoeker naar een meer
geïnvolveerde en belang-stellende houding (Nap, 2012). Normatieve professionalisering en de reﬂectie hierop is context-, tijd- en plaatsgebonden. Het onderzoek
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vindt dus plaats in díe bepaalde praktijk en kan in beginsel alleen iets over díe
praktijk zeggen. De morele inzet van de praktijk en van de onderzoeker, en het samen in dialoog en leerzame wrijving die praktijk onderzoeken, is kern van het onderzoek. Wel is beoogd dat de opgedane inzichten leerzaam zijn en als inspiratiebron kunnen dienen voor andere professionals (overdraagbaar). In dit kader zijn
relevante kwaliteitsmaatstaven de rijkdom van het verhaal over het onderzoek en
de bevindingen, alsook het doorzichtig maken van de gevolgde werkwijze (navolgbaar, kritiseerbaar). Hoe meer het gaat om het gebeuren tussen mensen waarin het
werken met morele vragen, spanningen en dilemma’s aan de orde is, hoe meer het
verhaal de vorm wordt waarin dat is te delen en te beschrijven (in tegenstelling tot
herhaalbare processen en patronen). Juist waar de subjectiviteit zo in het spel is,
is het vertellen en tonen ‘zo is het gegaan’ om vervolgens te kunnen kijken ‘en wat
kunnen we daar van leren’ te zien als een kwaliteitsmaatstaf. De werkwijze is niet
repliceerbaar, maar kan wel een inspiratiebron vormen. Daartoe beoogt de ‘thick
description’ bij te dragen.
Kern van het modus 3 leerproces is ‘het morele werk’ en de ontwikkeling daarin in
het werk van normatieve professionals. In ‘moreel werk’ gaat het om onderliggende, mogelijk tegenstrijdige waarden onder ogen te zien en in leerzame wrijving te
brengen met elkaar, morele afwegingen te maken, gericht op (in casu) goede zorg,
en daartoe goed werk te bieden en goed samen te werken in deze speciﬁeke praktijk. In dit onderzoek wordt dit morele werk niet alleen als onvermijdelijk gezien,
maar als het hart van het leerproces dat ik beoog te bevorderen: hoe kunnen professionals in hun werk (betere) morele afwegingen en keuzes maken in het licht
van wat moreel op het spel staat? De beschrijvingen en bevindingen in hoofdstuk
7, mede op basis van de inzichten in hoofdstuk 6, zijn gericht op het ondersteunen
van die morele afwegingen. Ook hierbij gaat het om een dubbele verantwoording.
Enerzijds via de gebruikelijke criteria voor kwalitatief onderzoek, dat is de methodologische verantwoording gericht op valide modus 2 kennis zoals hierboven beschreven. Anderzijds via de betekenis voor het morele leerproces dat ik als onderzoeker beoog te bevorderen. Ervaren degenen met wie ik werk in de praktijk het als
bijdragend aan werk dat deugt en deugd doet? Dat komt aan de orde in hoofdstuk
6 en met name hoofdstuk 7. De methoden voor modus 2 onderzoek worden hier
verbonden met het ontwikkelen en uitproberen van onderzoeksvormen en werkwijzen die de ontwikkeling van modus 3 kennis ondersteunen.

53

2 Wetenschapstheoretisch kader en methodologie

2.6 Betekenis van mijn rol als onderzoeker
Normatieve professionalisering vraagt het reﬂexief omgaan met normativiteit en
de verbinding met en realisering in het concrete handelen. Dat heeft ook betekenis voor het doen van onderzoek: de onderzoeker treedt als betrokken persoon in
de relatie waarin de kennis- en praktijkontwikkeling plaatsvindt. De persoonlijke
kenmerken, achtergrond en hulpbronnen van de onderzoeker en die van de andere
betrokkenen zijn van invloed op het werk (H. van Ewijk en Kunneman, 2013, p 17).
Hier komt een diepere laag in het spel dan gebruikelijk in onderzoek aan de orde
is. Het gaat om wat en hoe er gebeurt in de relatie en hoe hierin wordt geleerd met
het oog op werk dat deugt en deugd doet. In mijn onderzoek betekent het dat ik verbinding maak tussen de rol van meer regulier, reﬂexief onderzoeker en die van geengageerde onderzoeker met een morele inzet, in aansluiting bij de praktijksetting.
Verschillende rollen kunnen in een persoon samenvallen, stelt Schön: “The roles of
practitioner and researcher will have permeable boundaries, and research and practice careers will intertwine as a matter of course. (Schön, 1983, p 325)” (H. van Ewijk, 2013, p 39).
De rol en invloed van de onderzoeker wordt ook in het kritisch complexiteitsdenken benoemd. Onderzoekers zijn degene die bijvoorbeeld pre-analytische keuzes
maken, die de perceptie van de werkelijkheid bepalen en deze coderen in een representatie, informatie comprimeren en daarmee reduceren, de kennisclaims maken op basis van het onderzoek, en die zich bewust moeten zijn van de betekenis
hiervan voor het onderzoek (Giampietro, 2012). Dit geldt niet alleen voor modus 3
kennisontwikkeling, maar ook voor modus 1 en 2 voor zover die zich richt op complexe systemen en samenhangen. Het geldt des te sterker voor modus 3, vanwege
de persoonlijke en professionele morele inzet van de handelingsonderzoeker bij
de ontwikkeling van modus 3 kennis.
Gezien de betekenis van mijn rol als onderzoeker ben ik in hoofdstuk 1 ingegaan
op de persoonlijke achtergrond van mijn vraag en komt in hoofdstuk 7 reﬂectie op
mijn rol aan de orde.
Door mijn onderzoek chronologisch weer te geven, in de vorm van een ‘thick
description’, en in mijn verhaal over het normatief handelingsonderzoek, kan de
lezer behalve de beantwoording van de vraag naar goede samenwerking, ook de
ontwikkelingsgang in dit onderzoek volgen en mijn eigen zoektocht, de vragen
waar ik tegen aan loop als normatieve professional/onderzoeker en hoe ik daar
mee omga. Voor de lezer die direct naar de resultaten van het ontwikkelingsproces
wil: per hoofdstuk geef ik in de afsluitende paragraaf op basis van de bevindingen
een samenvattend antwoord op de deelvraag van dat hoofdstuk.
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3.1

Een eerste versie van een moreel
perspectief

Vraagstelling en aanpak van het eerste theoretisch
onderzoek

In dit hoofdstuk zet ik de eerste stap voor het ontwikkelen van een moreel perspectief als conceptueel oriënterend perspectief. De deelvraag voor dit verkennende
theoretisch onderzoek, is:
Wat houdt een moreel perspectief op goed samenwerken in dit onderzoek in?
Voor een moreel perspectief baseer ik mij in dit hoofdstuk op het zorgethisch perspectief van Joan Tronto, dat een van de bronnen is van normatieve professionalisering (Tronto, 1993; 2013; H. van Ewijk, 2013, p 55). Tronto ziet care als een relationeel proces, waarbij het, direct of uiteindelijk, gaat om het goed voorzien in een
concrete zorgbehoefte (Tronto, 1993, pp 105, 108). Zij gaat uit van een afhankelijkheid tussen mensen waarbij behoefte aan zorg van de één een appèl kan doen op
de ander om aan die behoefte tegemoet te komen (Tronto, 1993, p 105). En dat werkt
ook omgekeerd, want mensen zijn nooit volledig autonoom maar moeten worden begrepen in een conditie van interdependentie (Tronto, 1993, p 162). Hier zie
ik bepaalde overeenkomsten met samenwerking: ook samenwerking is te zien als
een relationeel proces (tussen samenwerkingspartners), waarin sprake is van een
bepaalde afhankelijkheid van elkaar en waarbij het uiteindelijk ook gaat om het
voorzien in zorgbehoeften.20
Daaruit volgt mijn gedachte, en vraag, of en hoe het zorgethisch, relationeel perspectief, vanuit een oriëntatie op het goede en hoe het goede goed te doen (inhoud
en proces), van betekenis kan zijn voor goede samenwerking? Dus ‘opgetild’ of
‘vertaald’ kan worden naar het samenwerkingsproces? Ik wil verkennen welk zoeklicht en welke begrippen dit relationeel perspectief mij kan bieden voor een moreel perspectief op samenwerking in de zorg.

20 In paragraaf 3.2.2 noem ik in dit kader dat samenwerking en zorg zijn te zien als in elkaar
genest.
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Allereerst onderzoek ik hoe samenwerking zich verhoudt tot het perspectief van
Tronto. Vervolgens leid ik uit haar perspectief een zoeklicht en begrippen af, als basis voor een moreel perspectief op samenwerking. Ik start met een eerste, voorlopig, moreel perspectief, om hiermee in de praktijk te verkennen of dit perspectief
bruikbaar is en hoe ik het kan aanscherpen. Vanuit deze verkenning in theorie en
praktijk scherp ik vervolgens in hoofdstuk 5 op basis van theoretisch onderzoek
het perspectief aan. Dat betekent dat ik mij in het onderhavige hoofdstuk beperk
tot slechts een deel van de theorie van Tronto, als startpunt voor een moreel perspectief. Later, bij de aanscherping van dat perspectief, zal ik dieper ingaan op haar
theorie.

3.2

Samenwerking in verhouding tot het relationeel
perspectief van Tronto

De ethic of care neemt de zorgrelatie als uitgangspunt: de relatie tussen een zorgontvanger en zorggever. Bij samenwerking gaat het om een samenwerkingsrelatie,
tussen samenwerkingspartners. Kan de theorie over de zorgrelatie betekenis hebben voor het onderzoek naar de samenwerkingsrelatie? Hoe kan die samenwerkingsrelatie worden gezien ten opzichte van de zorgrelatie in de ethic of care? Dat
is onderwerp van deze paragraaf.

3.2.1 Samenwerking binnen de brede deﬁnitie van care
Omdat mijn onderzoek zich richt op de ouderenzorg, lijkt het wellicht voor de
hand te liggen om zorgethiek als uitgangspunt te nemen. Zorgethiek gaat inderdaad over zorg, maar met name de zorgethiek zoals uitgewerkt door Tronto beoogt
een veel breder perspectief te bieden dan alleen zorg als concrete zorgverlening
in de dagelijkse praktijk. Vanuit de brede deﬁnitie van care die Tronto hanteert,
kan, zo vermoed ik, het perspectief van Tronto ook betekenis hebben voor goede
samenwerking.
‘Caring’ is voor Tronto een integraal moreel en politiek concept (Tronto, 1993, p
124). Care is in haar optiek een cruciaal concept voor het bewegen naar een meer
“just and caring human society” (Tronto, 1993, p 21). Tronto heeft samen met Fisher
‘caring’ gedeﬁnieerd als: ”a species activity that includes everything that we do to maintain, continue and repair our ‘world’ so that we can live in it as well as possible. That world
includes our bodies, our selves, and our environment, all of which we seek to interweave in
a complex, life-sustaining web.”(Tronto, 1993, p 103). Vanuit deze brede deﬁnitie wordt
een relationeel perspectief geformuleerd in termen van behoeften en responsen:
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wat hebben mensen van elkaar nodig om de wereld, de situatie waarin we leven, zo
goed mogelijk leefbaar te houden of te maken? Zorg en zorgen heeft in de deﬁnitie
van Tronto niet alleen betrekking op het zorgproces in de relatie tussen zorgvrager en zorgverlener, maar heeft ook betekenis als perspectief voor andere relaties
en verhoudingen in de samenleving. De centrale morele vraag is volgens Tronto:
“How can I (we) best meet my (our) caring responsibilities?” (Tronto 1993, p 137). Deze
opvatting houdt in de optiek van Tronto ook een sociale en politieke betekenis van
care in. Care is een cruciaal concept voor een adequate theorie over hoe we samenlevingen meer moreel kunnen maken (Tronto, 1993, p 154). De morele kwaliteiten
die Tronto beschrijft voor een zorgrelatie, zoals aandacht, moeten we volgens haar
niet beperken tot de directe zorg, maar deze kunnen bijvoorbeeld ook het uitoefenen van burgerschap gelden (Tronto, 1993, pp 167, 168). “As a political idea, then, caring is best understood not as a utopian device that will end all conﬂict, but as a value that
should be made more central in our constellation of political concerns.” (Tronto, 1993, p
172). Tronto beoogt hiermee niet te zeggen dat care de eerste of enige waarde moet
zijn, ook bijvoorbeeld gerechtigheid is nodig; care verdient serieuze aandacht, is
haar boodschap (Tronto, 1993, p 154).
De opvatting van Tronto over zorg als breed begrip wordt door anderen gedeeld.
Van Houten bijvoorbeeld heeft deze gedachtenlijn doorgetrokken naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor morele dimensies van maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat hij te rade bij de zorgethiek – in zijn optiek kunnen de
morele dimensies aandacht, verantwoordelijkheid, competentie en ontvankelijkheid, inhoud geven aan wat maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent
(Van Houten, 2005, pp 102, 103). Held beschrijft de implicaties van de zorgethiek
voor politieke, sociale en globale vraagstukken. Zij stelt dat de inzichten van ‘caring’ kunnen worden vertaald naar andere morele kwesties (Held, 2006, p 26); en:
“… care should not be limited to the household or family; care should be recognized as a political and social value also.” (Held, 2006, p 38). Held bediscussieert de implicaties van
de zorgethiek voor een herstructurering van sociale en politieke instituties (Held,
2006, p 130), tot aan globale relaties toe (Held, 2006, pp 161 e.v.).
Hieruit concludeer ik dat het concept van caring ook relevant kan zijn voor een
moreel perspectief op samenwerking. Samenwerking in de ouderenzorg is ook een
vorm van “maintain, continue and repair our ‘world’ so that we can live in it as well as possible” zoals de deﬁnitie van Tronto en Fisher aangeeft.
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3.2.2 Samenwerking en zorg in elkaar ‘genest’
Kern in de theorie van Tronto is dat care een zorgpraktijk is, waarmee ze bedoelt
dat het bij ‘good care’ gaat om denken én handelen, waarbij een concrete behoefte het uitgangspunt is en uiteindelijk in een concrete behoefte wordt voorzien
(Tronto, 1993, pp 108, 153). Samenwerking zelf is geen directe zorgpraktijk, in die zin
dat er veelal niet direct in die samenwerkingsrelatie wordt ingespeeld op zorgbehoeften van een ander. Maar indirect wel. Tronto spreekt in dit kader van ‘nested
ends’ (Tronto, 1993, p 104; 2013, p 21). Het doel van de samenwerking, gericht op
(het scheppen van voorwaarden voor) het primaire zorgproces, en het doel van
het primaire zorgproces, goede zorg, zijn te zien als in elkaar genest. Tronto stelt:
“Caring is not only about the intimate and daily routines of hands-on care. Care also involves the larger structural questions of thinking about which institutions, people, and practices should be used to accomplish concrete and real caring things.” (Tronto, 2013, p 139).
Care is dus op verschillende niveaus aan de orde, maar wel altijd gericht op daadwerkelijke zorg. Dat genest zijn kan op meerdere manieren, stelt Tronto (Tronto,
2013, p 21). Bijvoorbeeld de genestheid van meer speciﬁeke naar bredere doelen of
omgekeerd: van bredere naar speciﬁekere doelen. Een andere vorm van genestheid is dat bepaalde zorgpraktijken van elkaar afhankelijk kunnen zijn voor goede zorg, bijvoorbeeld als de één faciliteiten nodig heeft die de ander beschikbaar
kan stellen. Zorg en samenwerking kunnen op deze manier in elkaar genest zijn.
Samenwerking kunnen we op deze manier zien als onderdeel van de zorgpraktijk,
gericht op het scheppen van voorwaarden voor goede zorg en daarmee, indirect,
gericht op het voorzien in zorgbehoeften en goede zorg.
De genestheid van samenwerking komt ook op een andere manier in de theorie
van Tronto naar voren. Tronto beschrijft care als een proces dat uit een aantal samenhangende fasen bestaat (in de volgende paragraaf ga ik daar verder op in). Eén
van die fasen is de herkenning dat men iets kan doen om in te spelen op een zorgbehoefte van iemand (‘taking care of’; Tronto, 1993, pp 105-108). Een voorbeeld is het
geven van geld aan een dakloze op straat: dit is een vorm van ‘taking care of’, want
geld bevredigt niet direct de behoefte van de dakloze maar verschaft wel bronnen
daarvoor (Tronto, 1993, p 107). Samenwerking in de ouderenzorg is te zien als een
vorm van ‘taking care of’ – zien dat men iets kan doen om daadwerkelijke zorg mogelijk te maken en de verantwoordelijkheid nemen om dat ook te doen, om samen
te werken aan voorwaarden voor goede zorg.
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3.2.3 Samenwerking als relationeel proces
Tronto gaat uit van een relationeel mensbeeld: mensen zijn wederzijds afhankelijk
en daardoor relationeel verbonden. Ieder mens is op bepaalde momenten in zijn
leven kwetsbaar en afhankelijk van zorg van anderen (Tronto, 1993, p 163). Van daaruit hebben mensen verantwoordelijkheid voor elkaar. Het relationele proces dat
Tronto beschrijft voor het voorzien in een zorgbehoefte, met een bepaalde afhankelijkheid, zie ik ook terug in samenwerking. Partijen gaan een samenwerkingsrelatie met elkaar aan, heb ik in hoofdstuk 1 beschreven, omdat zij verschillen van
elkaar en juist daardoor elkaar nodig hebben en kunnen aanvullen (een bepaalde
afhankelijkheid hebben van elkaar).
In het beeld van Tronto gaat het bij care om het uiteindelijk voorzien in een concrete zorgbehoefte (Tronto, 1993, pp 105, 108). Zoals ik samenwerking in de ouderenzorg opvat gaat het daarbij inderdaad uiteindelijk om concrete, goede zorg en ligt
samenwerking daarmee in het verlengde van concrete zorgverlening. Mijn vraag
naar samenwerking richt zich echter niet direct op de relatie van samenwerking
met de concrete zorgverlening en hoe vanuit de samenwerking wordt voorzien in
daadwerkelijke zorg (hoewel dit natuurlijk een interessante en relevante vraag is).
Ik wil inzoomen op de samenwerking zelf, op dat relationele proces van samenwerking tussen betrokkenen die afhankelijk zijn van elkaar om goede zorg te bieden
en die daarom samenwerken. Dat betekent dat ik het relationeel perspectief richt
op (een deel van) de samenwerking in het netwerk rond de cliënt en op (een deel
van) voorwaardenscheppende niveaus. Het gaat mij dan niet om de zorgbehoeften
van de cliënt waar de samenwerking uiteindelijk op is gericht, maar om de behoeften van betrokkenen in het samenwerkingsproces jegens elkaar om voorwaarden
voor zorg te scheppen. Hoe gaan samenwerkingspartners in hun relatie om met
behoeften van anderen, wordt die behoefte erkend, wordt daaraan tegemoet gekomen? Met de focus op de samenwerking richt ik mijn perspectief op een speciﬁek
onderdeel van de bredere zorgpraktijk.

3.2.4 Behoeften in samenwerking?
Tronto ziet caring als “a natural (if untrained) impulse among all humans to connect to
one another by thinking about, and helping meet, the other’s needs” (Tronto, 2013, p 32).
Zorgen is een reactie, een impuls, om tegemoet te komen aan behoeften van een
ander. Maar hoe zit dat in een samenwerkingsrelatie? Behoeften van samenwerkingspartners jegens elkaar zijn andere behoeften dan iemands behoefte aan zorg
die een ‘natural impulse’ oproepen. Kunnen we in samenwerking dan wel spreken
van ‘behoeften van samenwerkingspartners jegens elkaar’? Ik meen dat dat wel
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mogelijk is, en daarbij laat ik me leiden door het onderscheid dat Tronto maakt
tussen behoeften (’needs’) en belangen (‘interests’).21 Dat licht ik toe.
Tronto stelt dat iemand die een behoefte heeft, een beroep doet op een andere respons dan iemand doet die een belang heeft: “How one arrives at a need is a matter of
social concern, how one arrives at an interest not.”(Tronto, 1993, p 164). Aan welke behoeften tegemoet zou moeten worden gekomen, is een vraag die in de optiek van
Tronto in een bredere morele context moet worden beschouwd, alsook in een
politieke en culturele context. In algemene zin kunnen we hier wel teruggrijpen
op de eerder genoemde deﬁnitie van Tronto en Fisher, dat het bij ‘caring’ gaat om
activiteiten die onze wereld in stand houden of herstellen zodat we er zo goed mogelijk in kunnen leven – dat is een algemene ‘social concern’, kunnen we zeggen.
‘Social concern’ vat ik op als een maatschappelijke verantwoordelijkheid; waarbij
ik, in navolging van Suàrez Müller en Klomp, een maatschappelijke verantwoordelijkheid interpreteer als een morele verantwoordelijkheid. Morele verantwoordelijkheid is in hun optiek erop gericht “dat vormen van humaniteit niet alleen behouden
en beschermd, maar tevens ontwikkeld en vermenigvuldigd worden.” (Suàrez Müller en
Klomp, 2017, p 47). Dat sluit aan bij de eerder genoemde deﬁnitie van ‘caring’ zoals door Tronto en Fisher verwoord. In die morele, maatschappelijke verantwoordelijkheid gaat het bijvoorbeeld om goede zorg en (in dit onderzoek) om goede
samenwerking om die zorg mogelijk te maken. Vertaald naar mijn onderzoek is
dan de vraag: is er in samenwerking sprake van behoeften? Of van belangen? Of
in andere woorden: is er sprake van een ‘social concern’? Wordt er een appèl gedaan op een respons van de ander? Hier grijp ik terug op het eerder genoemde begrip ‘nested ends’ van Tronto: het doel van zorg en van samenwerking zijn in elkaar
genest. In die zin kan in mijn optiek wel worden gesproken van behoeften in de
samenwerking als de samenwerking is gericht op het scheppen van voorwaarden
voor de daadwerkelijke zorgverlening, en daarmee is er sprake van een verantwoordelijkheid van de één om in te spelen op de behoefte van de ander – op datgene wat
de samenwerkingspartner nodig heeft om zorg te kunnen bieden. We hebben ook
gezien dat samenwerking is te zien als een vorm van ‘taking care of’ – het mogelijk
maken dat zorg kan worden verleend, ook dat vraagt in deze redenering het nemen
van verantwoordelijkheid.

21 Het Van Dale Nederlands woordenboek deﬁnieert ‘behoefte’ als een bewust gemis van iets
dat niet of zeer bezwaarlijk ontbeerd kan worden; iets wat men nodig heeft. Een ‘belang’
wordt omschreven als iets dat iemand raakt, doordat zijn voordeel, zijn voorspoed ermee is
gemoeid.
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In schema:
Need (behoefte)

Interest (belang)

•

Kwestie van ‘social concern’
(maatschappelijke, morele
verantwoordelijkheid; i.c. het
scheppen van voorwaarden voor goede
zorg)

•

Geen kwestie van ‘social concern’

•

Doet moreel appèl op respons van de
ander om in te spelen op de behoefte

•

Doet niet zo’n moreel appèl op
respons

Ik concludeer dat behoeften en afhankelijkheden in het relationele zorgproces
niet zonder meer zijn te vertalen naar een samenwerkingsproces maar wel in elkaars verlengde liggen, vanuit de geneste doelen van zorg en samenwerking en de
verantwoordelijkheid voor ‘taking care of’; van daaruit kunnen we in een samenwerkingsproces, dat is gericht op (het scheppen van voorwaarden voor) goede
zorg, wel spreken van behoeften van samenwerkingspartners jegens elkaar. Dat
neemt niet weg dat in samenwerking ook belangen kunnen en zullen spelen en dat
er wellicht een spanningsveld is tussen behoeften en belangen. Dit is een punt dat
ik markeer voor het verkennende empirisch onderzoek om aan te scherpen.

3.3

Voeding vanuit relationeel perspectief voor moreel
perspectief op samenwerking

Nu ik heb beschreven hoe de samenwerkingsrelatie kan worden gezien ten opzichte van het relationeel perspectief van Tronto, is de vraag: welke voeding biedt dat
perspectief voor een moreel perspectief op samenwerking?

3.3.1 Relationeel proces ontleed in fasen en kwaliteiten
In het relationeel perspectief beschrijft Tronto dat en hoe aan behoeften tegemoet
kan worden gekomen. Het omgaan met elkaar, het responderen op elkaar, is een
moreel proces. De gedachtenlijn van Tronto hierover is voedend voor mijn moreel
perspectief. Hoe geeft men invulling en vorm aan de relatie, is er aandacht voor de
ander, wordt de ander begrepen in zijn speciﬁeke situatie en hoe daarop een antwoord kan worden gegeven?
Tronto heeft het relationele zorgproces in vier fasen onderscheiden, later aangevuld met een vijfde fase (Tronto, 1993, pp 105-108; 2013, p 23). Deze fasen vestigen de
aandacht op de verschillende stappen of onderdelen in het proces om behoeften te
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signaleren, verantwoordelijkheid te nemen om er op in te spelen en de wijze waarop dat gebeurt (Tronto 1993, p 168). Tronto wijst er op dat het gaat om samenhangende fasen (‘interconnected’; Tronto, 1993, p 106). Zij stelt dat deze fasen niet alleen gelden voor het individuele niveau, maar ook een beschrijving kunnen geven
voor ‘caring’ op sociaal en politiek niveau, bijvoorbeeld: hoe gaat de samenleving
om met daklozen? (Tronto, 1993, p 106). De fasen kunnen tevens worden gebruikt
als een ‘standard’ om te beoordelen of het zorgproces adequaat en geïntegreerd
is en waar het kan verbeteren. Op deze wijze kunnen de fasen analytisch helpen
(Tronto, 1993, p 110).
De zorgpraktijk, met de verschillende fasen, is complex volgens Tronto. Het vraagt
volgens haar bepaalde morele kwaliteiten om behoeften te kunnen signaleren en
beantwoorden, verantwoordelijkheid te nemen en in de relatie te treden (Tronto,
1993, pp 127, 136). Ze heeft daarom bij de verschillende fasen speciﬁeke morele kwaliteiten benoemd. Evenals bij de fasen, gelden deze kwaliteiten niet alleen voor het
individuele niveau van zorg: de kwaliteiten kunnen ook worden gezien als kwaliteiten die nodig zijn voor democratische burgers om goed te kunnen leven in
een pluralistische samenleving en zo ons denken en handelen als burgers voeden
(Tronto, 1993, pp 161, 167).
Tegelijkertijd signaleert Tronto dat er méér nodig is dan de speciﬁeke kwaliteiten
die zij benoemt, omdat zorg ook conﬂicten en dilemma’s impliceert (Tronto, 1993,
p 136). In andere woorden: zorg is niet het enige maar wel een cruciaal concept
voor het meer moreel kunnen maken van onze samenleving (Tronto, 1993, p 154).
Dit punt, dat Tronto noemt dat méér nodig is dan zorg en de genoemde kwaliteiten, is een punt dat ik hier markeer; dat kan later in het onderzoek van belang zijn
voor het aanscherpen van het moreel perspectief dat ik ontwikkel.
De fasen in het relationele proces en daarmee corresponderende morele kwaliteiten die Tronto beschrijft, zijn (Tronto, 1993, pp 105-108; 127-137; 2013, pp 22, 23, 34, 35):
1

Caring about: in de eerste plaats moet herkend worden dat care nodig is. Iemand
moet de behoefte (‘need’) van een ander of anderen herkennen. Dit vraagt
attentiveness – als we geen aandacht hebben voor de behoeften van anderen, is
het niet mogelijk hier op in te gaan.

2 Taking care of / caring for: de volgende stap is herkennen dat men iets kan doen
om in te spelen op de gesignaleerde behoeften. De morele kwaliteit die hierbij
aansluit is responsibility. Het gaat om verantwoordelijkheid nemen voor de behoefte en nagaan hoe hierop gereageerd kan worden. Het gaat niet om een for-
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mele verplichting, maar om verantwoordelijkheid die is gebaseerd op politieke
motivatie, cultuur en individuele psychologie.
3

Care-giving: hier gaat het om het inspelen op de behoefte aan zorg, de concrete activiteit, het daadwerkelijke zorg verlenen. Dit vraagt competence, het goed
kunnen zorgen, vaardigheden, omdat anders niet wordt voorzien in de behoefte aan zorg.

4 Care-receiving: de volgende fase is dat de zorg daadwerkelijk aansluit bij de behoefte van degene die zorg ontvangt; voorziet de zorg adequaat in de behoefte?
Hier gaat het om de responsiveness van de zorgontvanger. Het gaat erom dat de
zorgverlener zich engageert met de positie van de ander en de ander niet ziet
zoals hij, zorgverlener, zichzelf ziet.
5 Caring with: aanvullend op deze vier fasen heeft Tronto in 2013 een vijfde fase
beschreven: caring with. Zorgbehoeften en de wijze waarop daarin wordt voorzien moeten consistent zijn met democratische principes van rechtvaardigheid, gelijkheid en vrijheid voor allen (Tronto, 2013, p 23). Het gaat om de verantwoordelijkheid van mensen in een democratie “for ‘caring with’ each other. …
It requires that citizens care enough about caring – both in their own lives and in the
lives of their fellow citizens – to accept that they bear the political burden of caring for
the future.” (Tronto, 2013, p xii). Morele kwaliteiten hierbij zijn pluraliteit, communicatie, vertrouwen en respect, solidariteit (Tronto, 2013, p 35, met verwijzing naar
Sevenhuijsen).
Goede zorg vereist dat de fasen als een geheel geïntegreerd zijn in een voortgaand
proces, en evenzo de kwaliteiten (Tronto, 1993, p 136). De fasen zijn niet per deﬁnitie volgtijdelijk, er kan ook een heen-en-weer-beweging zijn (voor het zien of de
zorg aansluit bij de behoefte is bijvoorbeeld aandacht nodig).
De fasen en kwaliteiten die Tronto beschrijft voor het relationele proces, zie ik als
een eerste vulling voor mijn moreel perspectief op samenwerking.

3.3.2 Ongelijke verhoudingen, macht en afhankelijkheid
In het relationele mensbeeld van Tronto, met wederzijdse afhankelijkheid tussen
mensen, is het centrale punt dát, en de wijze waarop, mensen op elkaar betrokken
zijn. Daarbij heeft Tronto ook aandacht voor macht. Macht speelt zodra er sprake
is van een behoefte van de één waarbij deze afhankelijk is van een ander om daarin te voorzien. De ander heeft de macht om wel of niet op die behoefte in te gaan.
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Er is dus een ongelijkheid in de relatie die kan overgaan in dominantie en onderschikking; dat vraagt alertheid op mogelijk misbruik van die macht (Tronto, 1993,
pp 135, 146). De posities van macht en afhankelijkheid kunnen verdeeld zijn over
beide partijen (ook de zorggever heeft behoeften) of kunnen in de tijd wisselen. En
afhankelijkheid op sommige aspecten wil niet zeggen dat iemand helemaal afhankelijk is. De machtige is zich vaak niet bewust van zijn macht en bijvoorbeeld hoe
hij met het voorzien in zijn eigen behoeften, de behoeften van anderen kan ‘overrulen’. Degene met macht kan bijvoorbeeld, bewust of onbewust, zich verschuilen
en behoeften van anderen niet zien, zich onttrekken aan verantwoordelijkheid, de
ander identiﬁceren alleen op zijn behoeftigheid (‘otherness’), zich paternalistisch
gedragen, of gebruik maken van zijn macht om anderen in zijn behoeften te laten
voorzien (‘privileged irresponsibility’) (Tronto, 1993, pp 145, 146).
In de optiek van Tronto is zorg als politiek concept een ‘tool’ voor kritische analyse
om deze machtsrelaties bloot te leggen (Tronto, 1993, p 172). In het kader van de ongelijke machtsverdeling en afhankelijkheid vindt Tronto het van belang om care te
verbinden met een theorie van ‘justice’ en te bewaken dat zorg democratisch van
aard is; wat zorg democratisch maakt volgens haar, is de focus van care op behoeften en op de balans tussen zorggevers en zorgontvangers (Tronto, 1993, p 171).
De aanwezigheid van en het omgaan met macht in relaties is ook een belangrijk
aspect voor mijn moreel perspectief voor samenwerking.

3.3.3 Care als ‘tool’
In de vorige twee paragrafen kwam al aan de orde dat Tronto care ook ziet als een
‘standard’ om ‘inadequacies’ te beoordelen (Tronto, 1993, p 110), of als een ‘tool’
voor een kritische analyse van machtsrelaties (Tronto, 1993, p 172). Hierdoor voel
ik mij geïnspireerd en gesteund om een moreel perspectief op basis van haar ethic
of care, te benutten als conceptueel oriënterend perspectief en als ‘tool’ om samenwerkingsrelaties te onderzoeken. Tronto laat zelf zien hoe ze de fasen en kwaliteiten gebruikt als tool om processen te bevragen of analyseren die breder zijn dan
primaire zorgprocessen. Bijvoorbeeld waarom bepaalde groepen mensen arm zijn
(Tronto, 2016). Voor het nemen van het relationeel perspectief als uitgangspunt
voor mijn moreel perspectief en daarmee als zoeklicht zie ik me ook gesteund door
de opvatting van Sevenhuijsen. Sevenhuijsen hanteert de zorgethiek als reﬂectie
op de vraag, in concrete sociale praktijken, naar de handelwijze en manier om morele problemen te verwoorden en te interpreteren (Sevenhuijsen, 1996, p 79). Zij
schetst, voortbouwend op de theorie van Tronto, de zorgethiek als een moreel vocabulaire, met een vermogen “om sociale problemen zichtbaar te maken, te verwoorden
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en voor oordeelsvorming geschikt te maken.” (Sevenhuijsen, 1996, p 47). Sevenhuijsen
geeft aan dat een vocabulaire simpliﬁcerend kan werken. Zij stelt daarom: “In die
zin kan de verwoording van een denkstelsel wellicht het beste worden opgevat als het construeren van een zoeklicht, een poging om op een zinvolle wijze speciﬁeke ervaringen en
overwegingen te belichten en naar voren te brengen.” (Sevenhuijsen, 1996, pp 47, 48).
Dat zoeklicht construeren is wat ik beoog te doen met het ontwikkelen van een
conceptueel oriënterend perspectief voor goed samenwerken.

3.4

Samengevat: moreel perspectief op basis van Tronto

In dit hoofdstuk heb ik een aantal kernthema’s benoemd uit het relationeel perspectief van Tronto die mij een zoeklicht en begrippen bieden voor een moreel perspectief als eerste, conceptueel oriënterend perspectief voor goede samenwerking.
Tronto heeft deze thema’s bedoeld voor ‘caring practices’. Ik heb aangegeven dat,
zoals ik Tronto interpreteer, ik deze ook kan hanteren voor samenwerkingsprocessen, waarbij ik mij realiseer dat een zorgrelatie en een samenwerkingsrelatie niet
hetzelfde zijn. Ik baseer mij voor mijn moreel perspectief dus op het relationeel
perspectief van Tronto, mijn eigen toevoeging daaraan in dit onderzoek is dat ik
deze lens niet richt op de zorgrelatie maar op de samenwerkingsrelatie, wat de thema’s een eigen inkleuring zal geven, bijvoorbeeld bij het begrip behoeften.
Samengevat houdt de eerste, voorlopige versie van mijn moreel perspectief in ofwel is het bedoeld dat dit perspectief gevoelig maakt voor:
1

Behoeften (die een appèl doen op de ander; het voorzien in een behoefte is een ‘social
concern’) en belangen (geen ‘social concern’)
De afhankelijkheid en behoeften / belangen van samenwerkingspartners jegens
elkaar in een samenwerkingsrelatie zijn van een andere orde dan de afhankelijkheid en behoeften van een zorgvrager jegens een zorggever in een zorgrelatie. Tronto maakt onderscheid tussen het wel of geen ‘social concern’ zijn van
een behoefte respectievelijk belang. Ik wil in het eerste empirisch onderzoek,
om deze eerste versie van dit moreel perspectief verder te ontwikkelen, deze
behoefte en ‘social concern’ verkennen. Welke behoeften van samenwerkingspartners kan ik zien in de samenwerking, welk beroep wordt gedaan op de andere partij? Hoe verhouden zich behoeften en belangen?

2 De vijf fasen en morele kwaliteiten van het relationele zorgproces
- Caring about; attentiveness.
- Taking care of; responsibility.
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- Care-giving; competence.
- Care-receiving; responsiveness.
- Caring with; pluraliteit, communicatie, vertrouwen en respect, solidariteit.
Voor het onderzoek naar het omgaan met de behoeften in de samenwerkingsrelatie maak ik gebruik van de fasen en morele kwaliteiten die Tronto onderscheidt in het relationele proces. Vanuit de brede, sociaal en politiek gedreven
deﬁnitie van zorg die Tronto hanteert, kunnen deze fasen en morele kwaliteiten
een bron vormen om ook andere relaties dan de primaire zorgrelatie te analyseren. Zijn deze fasen en morele kwaliteiten te herkennen in het samenwerkingsproces? Wat is de werking van deze fasen en morele kwaliteiten in het samenwerkingsproces? Zijn er méér morele kwaliteiten nodig? Welke?
3

Aanwezigheid van en omgaan met macht
Het relationeel perspectief van Tronto vraagt aandacht voor het omgaan met
macht in relaties waarin sprake is van afhankelijkheid. Hoe is macht te herkennen in samenwerkingsrelaties? Hoe werkt macht en afhankelijkheid in die relaties? Hoe wordt hiermee omgegaan?

Met deze eerste versie van een moreel perspectief ga ik een eerste empirisch onderzoek doen, om dit perspectief vervolgens (in hoofdstuk 5) te kunnen aanscherpen.
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4

Verkenning: het moreel perspectief
op de praktijk

4.1

Vraag- en doelstelling van het eerste empirisch
onderzoek

De eerste versie van het moreel perspectief wil ik, in wisselwerking met de praktijk, verder aanscherpen. Mijn vragen voor dit eerste empirisch onderzoek zijn:
1

2

Wat licht in een praktijksituatie op vanuit dit ontwikkelde moreel perspectief op samenwerking? Wanneer lijkt sprake te zijn van soepelere en stroevere
samenwerking?
Met welke elementen kan dit theoretisch gevoede moreel perspectief op samenwerking vanuit de empirie worden aangevuld om een rijker perspectief te ontwikkelen om ‘goed samenwerken’ te kunnen beschrijven en begrijpen?

Doel van dit eerste empirisch onderzoek in het geheel van het onderzoek is een
verkenning hoe het theoretisch-ﬁlosoﬁsch gevoede moreel perspectief vanuit de
praktijk verder kan worden ontwikkeld als conceptueel oriënterend perspectief
voor goede samenwerking.
Voor dit onderzoek maak ik gebruik van data die ik het kader van mijn werk heb
verkregen. Een van mijn projecten betrof de proeftuinen geriatrische revalidatiezorg (2010-2012). In de proeftuinen had ik de rol om het overall proces op landelijk
niveau te begeleiden en het proces in de regionale proeftuinen te monitoren. In de
proeftuinen ging het om samenwerking tussen bijvoorbeeld verpleeghuis, ziekenhuis, revalidatiecentrum en zorgverzekeraar om geriatrische revalidatiezorg, destijds een nieuwe vorm van zorg, te ontwikkelen.22 Binnen een landelijk kader kon
iedere proeftuin een eigen invulling geven aan de samenwerking. Bij de periodieke
gesprekken die ik had om de samenwerking te monitoren, vielen mij de verschillen op tussen de proeftuinen. Ik werd getriggerd door de vraag: waarom loopt de
samenwerking in de ene proeftuin soepeler dan in een andere?23 Gaande dit pro22 Geriatrische revalidatiezorg is zorg voor mensen, veelal ouderen, die te maken hebben met
meerdere aandoeningen, kwetsbaar zijn, en revalidatie nodig hebben na bijvoorbeeld een
hersenbloeding of heupoperatie.
23 Aan het slot van hoofdstuk 1 heb ik een (voorlopige) omschrijving gegeven van de begrippen
soepelere en stroevere samenwerking.
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ject ontstond het plan voor mijn onderzoek en het idee om deze gesprekken als
data te gebruiken. Gezien de verschillen in de samenwerking, vermoedde ik dat
deze gesprekken relevante data zouden kunnen zijn voor mijn onderzoek.
Leeswijzer
In dit hoofdstuk beschrijf ik allereerst de aanpak van mijn eerste empirisch onderzoek (paragraaf 4.2). Vervolgens ga ik in paragraaf 4.3 in op de situatie van de proeftuinen geriatrische revalidatiezorg in het algemeen en op vier proeftuinen in het
bijzonder, met een korte weergave van de bevindingen over de samenwerking per
proeftuin, als basis voor de beantwoording van de vragen van dit eerste empirisch
onderzoek in paragraaf 4.4 en 4.5.

4.2

Aanpak

Iteratieve beweging tussen theorie en praktijk
Met het in hoofdstuk 3 ontwikkelde eerste moreel perspectief ga ik nu een eerste empirisch onderzoek doen. Met deze empirische bevindingen wend ik mij in
hoofdstuk 5 opnieuw tot theoretisch-ﬁlosoﬁsche bronnen om het conceptueel orienterend perspectief te kunnen aanscherpen. Met het zo ontwikkelde perspectief
ga ik vervolgens empirisch onderzoek doen naar goed samenwerken (hoofdstuk 6
en 7).
Keuze voor deze data
De data in dit eerste empirisch onderzoek zijn transcripties van audio-opnames
van de derde en tevens laatste ronde van gesprekken in het project van de proeftuinen geriatrische revalidatiezorg (als achtergrondinformatie put ik uit de kennis
van het gehele traject van iedere proeftuin). Deze gesprekken gebruik ik om een
aantal redenen voor dit onderzoek:
• Mijn ervaring in deze proeftuinen heeft mijn vraag naar de verschillen in de
samenwerking opgeroepen; het gaat immers om soortgelijke situaties, binnen
een uniform (landelijk) kader.
• De gesprekken gingen over een lopende samenwerking die actueel en relevant
was voor betrokken partijen. De data zijn daarmee een weerslag van daadwerkelijke situaties van samenwerking waar iets op het spel stond.
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• De gesprekken gingen óver de samenwerking tussen partijen, maar tegelijkertijd was de samenwerking ook hier en nu, in het gesprek zelf, aanwezig.
• Het was een kans die zich voordeed om data te genereren over een aantal gelijksoortige samenwerkingsprocessen.
De data zijn primair verzameld voor monitoring van de proeftuinen, die is uitgevoerd voor de opdrachtgever (zijnde een landelijke stuurgroep / het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Dat de data niet primair zijn verzameld
voor dit onderzoek, heeft voor- en nadelen. Voordeel is dat de gesprekken onderdeel zijn van lopende samenwerkingsprocessen van de ketenpartners, die direct
betrekking hebben op (het creëren van randvoorwaarden voor) zorgverlening. Het
onderwerp en de samenwerking is actueel en relevant voor de gesprekspartners.
Nadeel is dat de gesprekken een bepaalde kleuring hadden doordat monitoring in
opdracht van de landelijke stuurgroep het primaire doel was. De proeftuinen staan
letterlijk en ﬁguurlijk ‘in de kijker’ en organisaties willen zich graag, om meerdere
redenen, gunstig proﬁleren. Dat neemt niet weg dat de ketenpartners in de overleggen ook thema’s hebben besproken die spannend waren in het proces of moeizaam verliepen. Ook speelde in enkele gesprekken dat er spanningen waren, die
onderdeel waren van het lopende proces en niet ter plekke, mede gezien het doel
en de duur van het gesprek, konden worden uitgediept. Dat waren voor het onderhavige onderzoek wel interessante momenten (die in de analyse ook terugkomen).
Gezien de fase van het onderzoek en het doel van dit eerste empirisch onderzoek
(aanscherpen conceptueel oriënterend perspectief) weegt in mijn optiek het voordeel het zwaarst.
Databronnen
Per proeftuin heb ik in de loop van ruim anderhalf jaar een aantal gesprekken gevoerd met de ketenpartners gezamenlijk. De laatste ronde gesprekken vond plaats
in mei 2012 op locatie van het betrokken verpleeghuis en deze gesprekken duurden
circa anderhalf uur. De opdrachtgever en de proeftuinen heb ik voorafgaand aan
de laatste ronde van de monitorings-gesprekken gevraagd om toestemming voor
gebruik van deze laatste gesprekken als data. In alle gevallen kreeg ik deze toestemming en de gelegenheid om de gesprekken op te nemen.
Voor deze gesprekken had ik een topiclijst, om in alle proeftuinen informatie over
een aantal dezelfde thema’s boven tafel te krijgen. Het gesprek was een open gesprek met een terugblik op de samenwerking en de ontwikkelde revalidatiezorg;
open, om ook naar voren te laten komen wat gesprekspartners willen inbrengen
over het samenwerkingsproces en om de samenwerking in het gesprek ter plekke
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ruimte te geven. Deelnemers aan het gesprek waren veelal directeuren, managers,
artsen, gespecialiseerd verpleegkundigen en stafadviseurs van de samenwerkingspartners; per gesprek gemiddeld zeven personen. De bevindingen zijn per gespreksmoment (start van de proeftuin, halverwege, eind) beschreven in een rapportage per proeftuin, die door de projectleider van de betreﬀende proeftuin is
geaccordeerd.
Van de acht gesprekken in de laatste ronde heb ik er uiteindelijk vier gebruikt voor
een verdergaande analyse van de samenwerking. In de eerste analyse bleken de
andere vier proeftuinen onvoldoende relevante informatie over samenwerking te
bevatten: hier lag de focus meer op de ontwikkeling van de geriatrische revalidatiezorg dan op de samenwerking. Dat het gaat om vier gesprekken betekent dat het
een beperkt onderzoek is. In deze fase van het onderzoek past dat, omdat het nu
gaat om een verkenning van samenwerking voor het aanvullen van het conceptueel oriënterend perspectief.
Mijn rol
Mijn rol, vanuit de opdracht om in deze gesprekken de samenwerking te monitoren en hierover te rapporteren, heb ik opgevat als proberen de informatie te vergaren over het proces van vernieuwing in de zorg en de samenwerking daarbij, met
respect voor het lopende proces en ieders belangen daarin. Dus inventariserend
en explorerend om zaken duidelijk te krijgen; niet actief interveniërend. Dat sloot
aan bij de wijze waarop ik de gegevens voor dit onderhavige onderzoek wilde gebruiken: verkennend. Ik kreeg als procesbegeleider wel een bepaalde vertrouwenspositie, maar werd tegelijk door de proeftuinen ook wel gezien als de ‘voyeur’ namens de landelijke stuurgroep. Tegelijk ben ik me ervan bewust geweest dat ook
ikzelf als procesbegeleider bepaalde behoeften en/of belangen heb.24 Richting
mijn opdrachtgever, om goed verslag te doen van de samenwerking in de proeftuinen. Richting de proeftuinen om een evenwichtig beeld te schetsen dat recht doet
aan hun situatie. En er is ook een professionele en persoonlijke behoefte en/of belang: om mijn werk als professional goed te doen, om datgene wat op het spel staat
(goede revalidatiezorg, goede samenwerking) in de gesprekken op een goede manier aan de orde te stellen en het gesprek erover te voeren, alsook dit tegelijkertijd
ter plekke te dóen (goed werk leveren, goed samenwerken), zodat ik met mijn rol
ook een bijdrage lever aan de samenwerking en de ontwikkeling van de geriatrische revalidatiezorg.
24 Een van de thema’s waar ik vanuit mijn moreel perspectief in dit onderzoek naar kijk, is het
verschil tussen behoeften en belangen. Het betekent dat ik, voordat ik daarover meer duidelijkheid heb gecreëerd, soms nog zoek welk woord het meest passend is.
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Analyse en opbrengst
De audio-opnames van de laatste ronde gesprekken heb ik getranscribeerd. De analyse ben ik begonnen met intensief lezen van de gesprekken (Coﬀey en Atkinson,
1996; Maso en Smaling, 1998; Boeije, 2014). Vervolgens heb ik de transcripties met
behulp van het computerprogramma Atlas.ti open gecodeerd met in mijn achterhoofd de vragen: wat gebeurt hier, hoe zijn de relaties en interacties, waar zitten de
spannende momenten in de samenwerking, hoe wordt omgegaan met de spanningen en dilemma’s in de samenwerking en hoe wordt dat zichtbaar in het gesprek?
Zie en ervaar ik soepelere of stroevere samenwerking, hoe ervaren samenwerkingspartners zelf de samenwerking? Daarna heb ik de transcripties opnieuw gecodeerd
met gebruikmaking van het eerste ontwikkelde moreel perspectief als zoeklicht,
om selectief en sensitief te zijn voor bepaalde aspecten in de data. Ook heb ik mijn
intuïtie, kennis en ervaring gebruikt om te markeren wat me opvalt bij het lezen
van de transcripties van de gesprekken. Wat spreekt uit het materiaal, uitgaand van
mijn vraagstelling? Vervolgens heb ik overall gekeken hoe wordt omgegaan met
spanningen, wat zie ik gebeuren in de interacties vanuit mijn moreel perspectief,
wat zie ik nog meer gebeuren wat relevant lijkt in het licht van het moreel perspectief? In deze analyse heb ik een heen en weer gaande beweging gemaakt tussen de
delen en het geheel: vanuit de codes heb ik thema’s ontwikkeld, die bevraagd vanuit mijn moreel perspectief, weer terug naar de teksten, en naar de thema’s en het
moreel perspectief (hermeneutische cirkel (of beter: spiraal); Patton, 2002, pp 497,
498; Boeije, 2014, p 33). Het onderzoek levert hiermee inzichten op over soepelere
en stroevere samenwerking en geeft aanknopingspunten voor het aanvullen van
de eerste versie van het moreel perspectief.
Het eerste onderzoek in schema:
Aanpak verkennend, 1e empirisch onderzoek
Methoden

Formele gesprekken (open interviews) met topiclijst

Databronnen

Ketenpartners in de proeftuinen / groepsgesprekken met
betrokkenen

Data

Rapportages
Audio-opnames en transcripties van audio-opnames
Logboek

Analyse

Hermeneutische cirkel en interpretatie, op basis van theoretischﬁlosoﬁsch gevoed moreel perspectief

Opbrengst

Inzichten in soepele en stroevere samenwerking t.b.v.
aanscherping moreel perspectief als conceptueel oriënterend
perspectief
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4.3

Proeftuinen geriatrische revalidatiezorg

In deze paragraaf ga ik eerst in op de proeftuinen geriatrische revalidatiezorg in algemene zin, vervolgens beschrijf ik op hoofdlijn de situatie en bevindingen over
de samenwerking per proeftuin (vier in totaal).

4.3.1 Wat zijn de proeftuinen geriatrische revalidatiezorg?
In de ‘Proeftuinen geriatrische revalidatiezorg’ gaat het om samenwerking tussen verschillende zorgorganisaties in de keten. De proeftuinen waren gericht op
vernieuwing in de geriatrische revalidatiezorg en het leren van ervaringen in de
praktijk. De aanleiding voor de proeftuinen was de overheveling van de geriatrische revalidatiezorg van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) naar de
Zorgverzekeringswet per 2012. De gedachte is dat die overheveling, behalve de wijziging in de verzekeringsgrondslag, ook kansen biedt voor vernieuwing in de zorg.
Immers, de organisaties in de keten van de zorg: het ziekenhuis, dat de medischspecialistische zorg biedt voorafgaand aan de geriatrische revalidatiezorg, en het
verpleeghuis, de aanbieder van de geriatrische revalidatiezorg, komen dan in hetzelfde ﬁnancieringssysteem met dezelfde zorginkoper, de zorgverzekeraar. (In de
AWBZ was het zorgkantoor de inkoper voor de geriatrische revalidatiezorg.)
De ‘Proeftuinen geriatrische revalidatiezorg’ was een twee jaar durend stimuleringsprogramma (2010 - 2012) van de landelijke stuurgroep geriatrische revalidatiezorg (gevormd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ActiZ,
Patiëntenfederatie Nederland, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Verenso,
Zorgverzekeraars Nederland). Er zijn, na de mogelijkheid van een open inschrijving, door de landelijke stuurgroep 16 proeftuinen geselecteerd, in verschillende
stadia van ontwikkeling, die een innovatief aanbod van geriatrische revalidatiezorg ontwikkelen op maat van de cliënt. In een proeftuin zijn in ieder geval betrokken een verpleeghuis (‘trekker’ van de proeftuin, omdat daar de grootste verandering moet plaatsvinden), een ziekenhuis en de zorgverzekeraar / zorgkantoor als
inkoper van de zorg.
Om het stimuleringsprogramma te begeleiden en om te leren van de proeftuinen,
heeft de stuurgroep twee procesbegeleiders aangesteld. Een collega en ik, ieder
werkzaam als zelfstandig consultant, hebben deze rol vervuld. De rol als procesbegeleider hield in het begeleiden van het overall proces en het monitoren van de
samenwerking in de 16 proeftuinen om hieruit kennis te genereren en onderling
kennis te delen. Gezamenlijk waren we verantwoordelijk voor het totaal; om het
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werkbaar te houden hadden we de proeftuinen verdeeld en waren we ieder speciﬁek gericht op acht proeftuinen.
De landelijke stuurgroep wilde kunnen volgen hoe de proeftuinen verlopen, welke
vernieuwing in de zorg ze opleveren, hoe het samenwerkingsproces verloopt en
wat we van dit alles kunnen leren. Daartoe hadden mijn collega en ik de taak om
de proeftuinen te monitoren en te rapporteren over het proces in de proeftuinen.
Deze monitoring bood een unieke kans om meer inzicht te krijgen in het samenwerkingsproces. De monitoring heeft per proeftuin plaatsgevonden, in de vorm
van een aantal periodieke gesprekken door de procesbegeleider in een gezamenlijk overleg van de ketenpartners. Het meten van de eﬀecten van de vernieuwde
zorg, was geen onderdeel van ons traject.
Overeenkomsten en verschillen tussen proeftuinen
De proeftuinen hebben wat betreft de keten van samenwerking een aantal overeenkomsten en verschillen; deze kunnen relevant zijn voor de wijze van samenwerken.
Overeenkomstig is dat het overal gaat, gegeven het kader, om het ontwikkelen van
geriatrische revalidatiezorg. Deze zorg wordt geboden door het verpleeghuis en is
vaak een doorontwikkeling van de reactiveringszorg die het verpleeghuis al bood.
De ontwikkeling van geriatrische revalidatiezorg vindt plaats in samenwerking
met een ziekenhuis, omdat het (onder andere) gaat om een betere aansluiting en
snellere doorplaatsing van cliënten van ziekenhuis naar verpleeghuis.
Verschillen tussen de proeftuinen betreﬀen op hoofdlijn:
• Of, en welke partijen, behalve het verpleeghuis en ziekenhuis, nog meer zijn
betrokken, bijvoorbeeld ook andere verpleeghuizen of ziekenhuizen, en/of
een revalidatiecentrum (dat medisch specialistische revalidatiezorg biedt voor
veelal jongere mensen zonder co-morbiditeit).
• De mate waarin zorgverzekeraar / zorgkantoor is betrokken. In enkele proeftuinen willen deze meer actief betrokken zijn, in andere zijn zij meer op de achtergrond omdat zij de inhoudelijke ontwikkeling van geriatrische revalidatiezorg
een zaak vinden van de zorgaanbieders.
• De mate van concurrentie die verpleeghuizen ervaren: in enkele situaties is het
verpleeghuis de enige aanbieder van revalidatiezorg in een regio, in andere situaties is er juist concurrentie.
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• De focus: enkele proeftuinen richten zich sterk op de inhoudelijke ontwikkeling van de zorg binnen het verpleeghuis en minder op de samenwerking in de
keten met het ziekenhuis.
• De wijze waarop de proeftuin is georganiseerd en wie hierin zijn betrokken, bijvoorbeeld al dan niet een stuurgroep met alle betrokken partijen die regelmatig bij elkaar komt.

4.3.2 Proeftuin 1
Situatieschets
Deze proeftuin is gesitueerd in een grote stad, waar meerdere organisaties met
verpleeghuizen en meerdere ziekenhuizen zijn. Eén grote stedelijke organisatie
met verpleeghuizen heeft initiatief genomen en afspraken gemaakt met een aantal ziekenhuizen om te participeren in de proeftuin. Het verpleeghuis wil graag
met alle ziekenhuizen eenduidige afspraken maken over doorverwijzing en zo een
sluitende keten van geriatrische revalidatiezorg realiseren. Ketencoördinatoren, in
dienst van het verpleeghuis, vervullen een belangrijke rol in de afstemming in de
dagelijkse praktijk tussen ziekenhuizen en de verpleeghuizen van de zorgorganisatie. Door het verpleeghuis was beoogd om in samenwerking met de ziekenhuizen
een meer systematische aanpak te ontwikkelen voor de doorverwijzing vanuit het
ziekenhuis naar het verpleeghuis, maar dit bleek praktisch niet haalbaar: vanuit de
ziekenhuizen werd hiervoor geen tijd vrijgemaakt of werd er geen prioriteit aan
gegeven. Een belangrijke reden is dat de ziekenhuizen niet met iedere stedelijke
organisatie van verpleeghuizen aparte afspraken willen maken over verwijzing en
zij wachten op een landelijk model. Het onderhavige verpleeghuis wil zich juist
onderscheiden van de andere verpleeghuizen in de stad; er is veel verpleeghuiscapaciteit in de stad en verpleeghuizen hebben te maken met leegstand, er is dus
sprake van concurrentie tussen verpleeghuizen.
Door de situatie van meerdere verpleegorganisaties die met elkaar concurreren, en
meerdere ziekenhuizen die met elkaar concurreren, ontstaat de situatie dat gezamenlijk overleg ingewikkeld is. Ieder ziekenhuis wil met alle zorgorganisaties die
vervolgzorg bieden, zoals verpleeghuizen, om tafel en een bepaalde uniformiteit,
dezelfde afspraken, in die relatie. En omgekeerd willen die verpleegorganisaties
ieder zélf apart om tafel met alle ziekenhuizen, van wie zij zorg krijgen doorverwezen, om uniforme afspraken te maken en om zich te kunnen onderscheiden van
andere verpleeghuizen ten behoeve van de doorverwijzing.
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In het gesprek dat ik met de ketenpartners voer voor de monitoring van de proeftuin en dat ik als data gebruik, nemen deel de projectleider / stafmedewerker en
de twee ketencoördinatoren van het verpleeghuis, een stafmedewerker van ziekenhuis 1, een manager van ziekenhuis 2 en een manager van ziekenhuis 3 (ziekenhuis
4 en 5 zijn afwezig). De zorgverzekeraar is verhinderd, vanuit het verpleeghuis is er
wel regelmatig contact met de zorgverzekeraar.
Bevindingen samenwerking in proeftuin 1
In proeftuin 1 ervaren betrokkenen een stroeve samenwerking. De behoefte van
het verpleeghuis is om met alle ziekenhuizen eenduidige afspraken te maken over
doorverwijzing en zo een sluitende keten van geriatrische revalidatiezorg te realiseren. Aan deze behoefte ligt ten grondslag enerzijds het ontwikkelen en kunnen
bieden van goede revalidatiezorg en een goede afstemming in de keten met de ziekenhuizen. Anderzijds ligt hieraan ten grondslag het gegeven dat het verpleeghuis
zich in een concurrerende omgeving bevindt: er zijn meerdere verpleeghuizen die
geriatrische revalidatiezorg bieden en meerdere ziekenhuizen die doorverwijzen.
Het verpleeghuis brengt de eigen behoeften summier op tafel en krijgt nauwelijks
respons. De ziekenhuizen voelen zich ook niet echt aangesproken door het verpleeghuis. Het verpleeghuis laat het hierbij en is verder niet expliciet in haar wens
van goede afstemming en samenwerking met de ziekenhuizen en van voldoende
doorverwijzingen. Ieder ‘doet zijn ding’ en partijen laten elkaar dat ook doen. De
relatie en interactie wordt niet echt aangegaan. Partijen zijn onderling terughoudend, er is sprake van een vrijblijvende uitwisseling. Wat daarbij in deze situatie
een rol speelt, is de concurrentie; deze lijkt sterker dan de samenwerking. Ieder ziekenhuis wil eigen afspraken, aansluitend bij de eigen processen, met de verpleegorganisaties. En omgekeerd wil ieder verpleeghuis eigen afspraken met ziekenhuizen en preferente aanbieder zijn. Dat maakt dat niet gezamenlijk wordt gezocht
naar oplossingen, er wordt gehoopt of verwacht dat er regels komen van buitenaf
(landelijk niveau).
Wat ik in de analyse zie oplichten vanuit mijn eerste versie van mijn moreel perspectief in deze stroeve samenwerking is, samengevat:25
• Wat ieders behoeften zijn en hoe die zich tot elkaar verhouden, wat gemeenschappelijk op het spel staat (goede geriatrische revalidatiezorg) en wat verder
aan belangen speelt, komt beperkt of niet op tafel. De samenwerkingspartners
erkennen dat zij van elkaar afhankelijk zijn voor het bieden van goede zorg (er
25 In de beantwoording van de vragen in paragraaf 4.4 en 4.5 komt dit diepgaander terug.
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is een bepaalde wederzijdse behoefte van partijen), maar zij maken dit niet gemeenschappelijk. Niemand neemt het initiatief om op te komen voor wat gezamenlijk op het spel staat.
• De fasen in het relationele proces komen niet op gang; de morele kwaliteiten
hiertoe komen niet naar voren.
• Er is geen inzet van macht om te doorbreken dat ‘ieder zijn ding doet’ en om
meer gemeenschappelijkheid te creëren.
• Er is sprake van concurrentieverhoudingen, partijen blijven denken vanuit ieders organisatiebelang en dat belemmert om het gemeenschappelijke te vinden en aan te gaan.

4.3.3 Proeftuin 2
Situatieschets
In proeftuin 2 wordt samengewerkt tussen een verpleeghuis, een ziekenhuis en
de zorgverzekeraar. Het verpleeghuis is initiatiefnemer van de proeftuin. Het
verpleeghuis heeft een goede samenwerking met het ziekenhuis. Dit komt mede
voort uit het feit dat het verpleeghuis annex aan het ziekenhuis een transferafdeling heeft. Dat maakt de samenwerking in de dagelijkse praktijk eenvoudiger: artsen en verpleegkundigen van het ziekenhuis kunnen snel in consult komen op de
transferafdeling en indien nodig ondersteuning bieden. Anderzijds komt de specialist ouderengeneeskunde van het verpleeghuis regelmatig op de afdelingen in het
ziekenhuis in consult als het gaat om kwetsbare ouderen.
Een belangrijk onderdeel van het overleg tussen de partijen is dat het verpleeghuis
al langere tijd, en ook weer tijdens dit monitorings-gesprek (voorjaar 2012), het gesprek zoekt met de zorgverzekeraar over wat de zorgverzekeraar wil en verwacht
met betrekking tot geriatrische revalidatiezorg. Het verpleeghuis heeft beoogd om
in de proeftuin, met verpleeghuis, ziekenhuis én zorgverzekeraar gezamenlijk, geriatrische revalidatiezorg te ontwikkelen: een goede werkwijze in het ziekenhuis
en in het verpleeghuis, met een goede aansluiting en afstemming in de keten tussen deze zorgorganisaties, zodat de zorg voor de cliënt in een vloeiende lijn doorgaat en hij op het juiste moment wordt overgeplaatst. Het verpleeghuis, en ook het
ziekenhuis, heeft zelf nadrukkelijk ideeën over wat men goede geriatrische revalidatiezorg vindt en hoe men die zorg in de keten samen vorm wil geven. Door de
gezamenlijke ontwikkeling met de zorgverzekeraar, verwacht men de erkenning
van de zorgverzekeraar dát dit goede revalidatiezorg is. De zorgverzekeraar is per
2013 immers verantwoordelijk voor de inkoop van de geriatrische revalidatiezorg.
Daarbij speelt mee dat het verpleeghuis en het ziekenhuis verwachten dat er in de
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regio ook andere aanbieders van geriatrische revalidatiezorg zullen komen; men
wil zekerheid dat de investering die men nu doet in de ontwikkeling van deze zorg,
beloond zal worden doordat de zorgverzekeraar deze gaat inkopen. Het gesprek
over de erkenning door de zorgverzekeraar en een bepaalde zekerstelling voor de
toekomst komt echter niet goed tot stand en blijft voor het verpleeghuis onbevredigend. Tegelijkertijd geldt voor de zorgverzekeraar ook dat de geriatrische revalidatiezorg een nieuwe vorm van zorg is, waarvoor de criteria voor de inkoop nog in
ontwikkeling zijn. Dat is een van de redenen waarom de zorgverzekeraar participeert in de proeftuin: willen leren van de praktijk, als basis voor de te ontwikkelen
criteria voor de inkoop van geriatrische revalidatiezorg.
In het gesprek dat ik met de ketenpartners voer voor de monitoring van de proeftuin, nemen vanuit het verpleeghuis deel een directeur, een locatiemanager, de
projectleider / hoofd paramedische dienst en de projectadviseur (stafmedewerker). Vanuit het ziekenhuis neemt een manager deel. Vanuit de zorgverzekeraar
een stafmedewerker (zij is niet de accounthouder voor deze zorgorganisatie en
heeft geen beslissingsbevoegdheid).
Bevindingen samenwerking in proeftuin 2
In proeftuin 2 ervaren betrokkenen een stroeve samenwerking. In het gesprek
komt de frustratie naar voren van de mensen van het verpleeghuis dat de zorgverzekeraar geen duidelijkheid verschaft over de erkenning en inkoop van de ontwikkelde geriatrische revalidatiezorg. De zorgverzekeraar geeft echter niet met zoveel
woorden aan dat die duidelijkheid niet kan worden gegeven; de vraag van het verpleeghuis en ziekenhuis blijft daarmee hangen, wordt niet weersproken noch beantwoord. De mensen van het verpleeghuis voelen zich machteloos. Doordat men
geen duidelijke reactie krijgt van de zorgverzekeraar, wordt hun reactie in het gesprek harder en conﬂictueuzer, en lijkt de zorgverzekeraar zich meer terug te trekken. Op een bepaald moment wordt de aanvallende reactie van verpleeghuis en
ziekenhuis richting de zorgverzekeraar begrensd: als de directeur van het verpleeghuis begrip opbrengt voor de opstelling van de zorgverzekeraar en zich afvraagt of
het appèl dat het verpleeghuis doet om meer zekerheid te geven over de toekomstige inkoop, wel op zijn plaats is. Op die reactie van de directeur reageert de stafmedewerker van de zorgverzekeraar opgelucht.
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Wat ik zie oplichten vanuit mijn moreel perspectief in deze stroeve samenwerking
is:
• Er is niet gemeenschappelijk gemaakt wat wederzijdse behoeften zijn en wat op
het spel staat in de samenwerking. Ook belangen zijn niet nader besproken.
• Aanvankelijk komen de fasen in het relationele proces wederzijds niet op gang
en lijken morele kwaliteiten afwezig: geen aandacht van de zorgverzekeraar
voor de behoefte van het verpleeghuis, geen verantwoordelijkheid nemen voor
een appèl, geen respons van de een op de ander. Dit leidt tot niet gezien en erkend voelen, verwijdering. En ook emoties als frustratie, boosheid, cynisme, die
leiden tot een terugtrekkende beweging van de andere partij.
• Er ontbreken bepaalde betrokkenen uit het netwerk aan tafel, die wel relevant
zijn; hierdoor stagneert het gesprek.
Ik zie echter ook iets oplichten vanuit mijn moreel perspectief, wat lijkt bij te dragen aan het soepeler worden van de samenwerking:
• Er komt op een gegeven moment aandacht voor een bepaalde behoefte van een
betrokkene in het samenwerkingsproces, fasen en morele kwaliteiten ten aanzien van deze behoefte worden dan zichtbaar.
• Er is sprake van een wisselwerking en samenhang tussen verschillende elementen van mijn moreel perspectief. Vanuit aandacht voor de behoefte van de ander en verantwoordelijkheid nemen wordt op een gegeven moment moreel positie ingenomen om in de bres te springen voor iemand en een ander tegenspel
te bieden; zo wordt actief gewerkt aan herstel in de relatie door een beweging
te maken van een conﬂictueuze toon naar meer afstemming in de relatie. De
andere partij ervaart daardoor meer ruimte en hoeft zich minder schrap te zetten; de spanning neemt af.
• Emoties als boosheid en frustratie kunnen behalve de samenwerking verstroeven, óók bijdragen aan het soepeler worden van de samenwerking, doordat ze
de respons opwekken van verantwoordelijkheid nemen, tegenspel bieden, gericht op herstel van de relatie.
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4.3.4 Proeftuin 3
Situatieschets
In proeftuin 3 wordt samengewerkt tussen twee verpleeghuizen, een ziekenhuis en een revalidatiekliniek. Verpleeghuis 1 is initiatiefnemer van de proeftuin.
Verpleeghuis 2 werkt in een andere regio, maar werkt wel samen met hetzelfde
ziekenhuis, en dit verpleeghuis wil ook geriatrische revalidatiezorg ontwikkelen.
Verpleeghuis 1 wil vernieuwing in de geriatrische revalidatiezorg, binnen de eigen
organisatie en in de samenwerking met het ziekenhuis, omdat men ziet dat in deze
keten verbeteringen mogelijk zijn. Leidende gedachte daarbij is dat de cliënt de
juiste zorg krijgt op de juiste tijd op de juiste plaats. In de samenwerking met het
ziekenhuis vergt dit aandacht voor een tijdige overplaatsing van de cliënten vanuit
het ziekenhuis naar het verpleeghuis en goede afstemming in de zorg.
De samenwerking van verpleeghuis 1 met verpleeghuis 2 en het revalidatiecentrum
loopt al langer en daarin worden geen knelpunten ervaren. Verpleeghuis 2 werkt
in een andere regio, waardoor er geen sprake is van concurrentie. Met het revalidatiecentrum is eveneens geen concurrentie, omdat duidelijk is dat het verpleeghuis
en het revalidatiecentrum zich op andere doelgroepen richten. Waar nodig wordt
naar elkaar doorverwezen. De zorgverzekeraar is alleen op afstand betrokken bij
het proces; deze vindt de ontwikkeling van de geriatrische revalidatiezorg een zaak
van de zorgorganisaties.
In de optiek van verpleeghuis 1 stagneert de samenwerking tussen het verpleeghuis en het ziekenhuis. Volgens het verpleeghuis worden cliënten vanuit de chirurgische afdeling niet tijdig aangemeld en doorgeplaatst naar het verpleeghuis;
daardoor liggen deze cliënten te lang in het ziekenhuis en start de revalidatie niet
op tijd, terwijl dat essentieel is voor goede zorg voor de cliënt. De specialist ouderengeneeskunde, projectleider van het verpleeghuis, heeft de afgelopen periode
geprobeerd om over de tijdige doorverwijzing en afstemming van de behandeling
afspraken te maken met de chirurgische afdeling in de vorm van transmurale zorgpaden waarin de behandeling en doorverwijzing is beschreven; een concept is gereed in overleg met nurse practitioners van het ziekenhuis, maar het wachten is op
het ﬁat van de chirurgen. De projectleider van het verpleeghuis heeft hier de directeur van het ziekenhuis, die vanuit het ziekenhuis projectleider is van de proeftuin,
op aangesproken. Dit heeft nog niet tot een verandering in de situatie geleid. De
frustratie in het verpleeghuis hierover is groot, omdat dit nu al een tijd sleept.
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In het gesprek zijn vier managers en drie professionals (specialisten ouderengeneeskunde, revalidatiearts) van de beide verpleeghuizen, het ziekenhuis en het
revalidatiecentrum aanwezig. De directeur van het ziekenhuis is onverwacht
verhinderd.
Bevindingen samenwerking in proeftuin 3
In proeftuin 3 ervaren betrokkenen van het verpleeghuis een stroeve samenwerking met het ziekenhuis. Voor de vervulling van de behoefte aan afstemming in de
keten is het verpleeghuis afhankelijk van de medewerking van het ziekenhuis. De
specialist ouderengeneeskunde van het verpleeghuis heeft dit besproken met de
directeur van het ziekenhuis als verantwoordelijke en mede-projectleider van de
proeftuin. De specialist ouderengeneeskunde is echter vastgelopen, de directeur
van het ziekenhuis pakt het in haar optiek niet of onvoldoende op en er komt geen
verandering in de doorverwijzing vanuit de chirurgische afdeling. Men voelt zich
aan het lijntje gehouden. Het vertrouwen van het verpleeghuis is hierdoor ondermijnd. De manager en specialist ouderengeneeskunde van het verpleeghuis voelen
zich machteloos ten opzichte van het ziekenhuis. In het gesprek wordt door andere
gesprekspartners geopperd om rechtstreeks naar de chirurgen te gaan of naar de
raad van bestuur van het ziekenhuis, maar de mensen van het verpleeghuis willen
niet om de directeur van het ziekenhuis heen, ze vinden dat ze eerst nog een keer
met hem zelf moeten gaan praten. Zij proberen zich te verplaatsen in het perspectief van de directeur van het ziekenhuis en begrijpen waarom het voor hem mogelijk ingewikkeld is. Zij balanceren tussen enerzijds zich machteloos voelen en
anderzijds toch het gesprek willen aangaan op basis van wat er op het spel staat:
goede revalidatiezorg.
Vanuit het ziekenhuis is in het gesprek een manager aanwezig, die niet direct betrokken is bij de afdeling waar het knelpunt ligt. Als het gaat over de inspanningen
van het ziekenhuis om transmurale zorgpaden voor chirurgie te ontwikkelen, onttrekt zij zich eerst aan het gesprek. Dit wordt door de anderen geaccepteerd. Later
geeft ze aan dat ze de spanning herkent die het verpleeghuis benoemt richting de
chirurgische afdeling. Ze toont en voelt zich in de loop van het gesprek toch aangesproken en verantwoordelijk als vertegenwoordiger van het ziekenhuis. De ideeën
die ze aandraagt bieden echter voor het verpleeghuis niet wat men als een oplossing ziet.
Wat ik vanuit mijn moreel perspectief zie oplichten in deze stroeve samenwerking
is:
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• Beperkte gemeenschappelijkheid tussen ziekenhuis en verpleeghuis over wederzijdse behoeften en wat gezamenlijk op het spel staat: goede geriatrische
revalidatiezorg.
• Beperkte zichtbaarheid van de fasen van het relationele proces en morele
kwaliteiten.
• Zich machteloos voelen als de andere partij geen respons geeft op de eigen
behoefte.
• Betrokkenen in het netwerk die ontbreken aan tafel, waarbij degene ontbreekt
die een bepaalde sleutel (bepaalde macht) in het samenspel wordt toebedacht.
Er lijkt echter ook iets op te lichten vanuit mijn moreel perspectief, wat bijdraagt
aan het gaandeweg soepeler worden van de samenwerking:
• Inzetten van de fasen en morele kwaliteiten: vanuit aandacht en verantwoordelijkheid nemen, lijkt machteloosheid te kunnen worden overwonnen en te
worden opgekomen voor wat op het spel staat. Hier is weer samenhang te zien
tussen verschillende elementen van het moreel perspectief.
• We zien dat iemand zich verplaatst in de ander en deze probeert te begrijpen,
door aandacht te hebben voor de ander en de bredere context te zien waarin de
ander functioneert.

4.3.5 Proeftuin 4
Situatieschets
In deze proeftuin wordt samengewerkt tussen een verpleeghuis (initiatiefnemer), twee ziekenhuizen en een revalidatiecentrum. De partijen vormen sinds de
start van de proeftuin medio 2010 een stuurgroep en komen maandelijks bijeen.
Voorzitter van de stuurgroep is de directeur bedrijfsvoering van het verpleeghuis.
De zorgverzekeraar volgt het proces op enige afstand.
In de startfase van de proeftuin was er sprake van enige terughoudendheid bij
een van de ziekenhuizen. De manager van dit ziekenhuis benadrukte dat het ziekenhuis zich wilde kunnen blijven onderscheiden. Gaande het traject heeft een
andere manager plaatsgenomen in de stuurgroep. De samenwerking is voorop komen te staan, de concurrentie naar de achtergrond verdwenen. Ieder ziekenhuis
ervaart binnen de samenwerking voldoende ruimte om de eigenheid te kunnen
behouden.
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Om tot een goede afstemming in de keten te komen en tot goede aansluiting en
continuïteit van zorg tussen beide ziekenhuizen en het verpleeghuis, hebben de
organisaties samen besloten om vanuit ieder ziekenhuis een gespecialiseerd verpleegkundige te detacheren in het verpleeghuis. Deze twee verpleegkundigen hebben de rol om de vernieuwing in de geriatrische revalidatiezorg mede te ontwikkelen en de verbinding tussen de ziekenhuizen en het verpleeghuis verder inhoud en
vorm te geven. Deze verpleegkundigen hebben een belangrijke bijdrage geleverd
aan de ontwikkelingen.
In het overleg dat was gepland voor de monitoring bleken de twee ziekenhuizen
verhinderd te zijn. Daarom is een tweede overleg gepland waarbij zij wel aanwezig
waren. Verder waren aanwezig een van de twee gespecialiseerd verpleegkundigen,
de directeur bedrijfsvoering en directeur behandeling van het verpleeghuis, en
een manager van het revalidatiecentrum. De zorgverzekeraar was in beide overleggen afwezig, omdat deze de ontwikkeling van geriatrische revalidatiezorg een zaak
van de zorgaanbieders vindt.
Bevindingen samenwerking in proeftuin 4
In proeftuin 4 ervaren betrokkenen een soepele samenwerking. Richtsnoer in de
samenwerking in deze proeftuin is het belang van de cliënt. Ieder heeft daarvoor
binnen de eigen organisatie actie ondernomen alsook acties in de keten, zoals de
detachering van twee gespecialiseerd verpleegkundigen vanuit de ziekenhuizen
naar het verpleeghuis. De rol van deze twee verpleegkundigen had een versterkend eﬀect: daarmee werd de inhoud (goede zorg) nog meer op de voorgrond geplaatst en in praktische zin versterkt; en de verbinding tussen de organisaties werd
versterkt.
In deze proeftuin was opmerkelijk dat de aanvankelijke terughoudendheid vanuit
concurrentie-overwegingen van een van de ziekenhuizen, gaandeweg verdween.
Hierbij speelde een rol de (onverwachte) wisseling van de manager van het betreffende ziekenhuis. In de nieuwe situatie zaten van de twee ziekenhuizen twee managers aan tafel die elkaar kenden en onderling al regelmatig kennis en informatie
uitwisselden. Wat ook voor beide ziekenhuizen een belangrijke rol lijkt te hebben
gespeeld, was de erkenning door het verpleeghuis van wat voor het ziekenhuis op
het spel stond: ieder ziekenhuis wilde de eigen werkwijze bij de doorverwijzing
naar het verpleeghuis handhaven. Het verpleeghuis erkende en accepteerde dit en
paste de eigen werkwijze aan op ieder ziekenhuis. Met daarbij voor ogen: het gaat
uiteindelijk om de goede zorg en de afstemming in de keten, dat hoefde voor het
verpleeghuis niet per se een uniforme werkwijze te zijn. Dit lijkt de ziekenhuizen
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ruimte te hebben gegeven en daarmee te hebben bijgedragen aan de samenwerking met het verpleeghuis en met elkaar.
Een belangrijke succesfactor werd door betrokkenen gezien in de betrokkenheid
van meerdere organisatielagen: mensen van de inhoud (professionals), het beleid
en management. Het gezamenlijke adagium was: de inhoudelijke gedrevenheid
(wat samen op het spel staat) staat voorop, beleid en management zijn faciliterend.
Er was wederzijds vertrouwen, waardering en respect voor elkaar.
Ten opzichte van de eerder besproken proeftuinen valt hier op het ontbreken van
machteloosheid. De directeur bedrijfsvoering van het verpleeghuis gebruikt hier
de macht die hij heeft op een verbindende manier: macht wordt ingezet om (voorwaarden voor) goede zorg te bieden, dat is wat gemeenschappelijk op het spel
staat.
Wat ik zie oplichten vanuit mijn moreel perspectief in deze soepele samenwerking
is:
• Leidende en verbindende rol van de behoeften van partijen – van wat op het
spel staat: goede zorg voor de cliënt.
• De behoefte van partijen is wederzijds en wordt gemeenschappelijk gemaakt;
partijen springen over hun organisatiebelangen heen, ten behoeve van wat samen op het spel staat.
• Behalve wat gemeenschappelijk op het spel staat is er ook aandacht voor wat
voor de ander nog meer op het spel staat.
• De wisselwerking tussen de verschillende elementen van mijn moreel perspectief: de fasen en morele kwaliteiten van het relationele proces, met moreel positie innemen en macht inzetten op een manier die verbindend werkt. Het versterkend eﬀect van bovengenoemde aspecten in de keten van samenwerking.
• Centrale rol van twee gespecialiseerd verpleegkundigen door de verschillende
lagen en partijen heen; zij verpersoonlijkten op een bepaalde manier ‘wat op
het spel staat’.
• De juiste mensen aan tafel - betrokkenheid van meerdere organisatielagen.
• Onverwachte ontwikkelingen die in dit geval positief hebben bijdragen.
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4.3.6 Situaties van soepelere en stroevere samenwerking; overzicht
In een schematisch overzicht geef ik weer wat vanuit mijn moreel perspectief in
de proeftuinen lijkt op te lichten wat betreft soepelere respectievelijk stroevere samenwerking zoals hiervoor besproken. (Pt = proeftuin.)
Pt

Soepelere samenwerking

1

Stroevere samenwerking
‘Wat op het spel staat’ (goede
geriatrische revalidatiezorg) is niet
gemeenschappelijk gemaakt.
Niemand neemt initiatief om op te
komen voor ‘wat op het spel staat’.
Fasen van relationele proces komen
niet op gang; morele kwaliteiten
komen niet naar voren.
Concurrentieverhoudingen.

2

Fasen van relationele proces en
morele kwaliteiten komen naar
voren bij zien van behoefte van een
samenwerkingspartner.

‘Wat op het spel staat’ is niet
gemeenschappelijk gemaakt.

Moreel positie innemen om tegenspel
te bieden en actief te werken aan
herstel van relatie door beweging van
conﬂictueus naar afstemming.

Fasen van relationele proces komen
niet op gang wat betreft ‘wat op het spel
staat’; morele kwaliteiten komen niet
naar voren.

Wisselwerking en samenhang tussen
de verschillende elementen van het
moreel perspectief.

Machteloosheid.

Emoties als boosheid, cynisme,
wantrouwen kunnen bij een ander
verantwoordelijkheid opwekken en
begrenzing gericht op herstel relatie.

Emoties als boosheid, cynisme,
wantrouwen die leiden tot
verwijdering.
Ontbreken van betrokkenen uit het
netwerk.

3

Inzetten van fasen en morele
kwaliteiten, vanuit aandacht en
verantwoordelijkheid nemen wordt
opgekomen voor ‘wat op het spel staat’.

‘Wat op het spel staat’ is beperkt
gemeenschappelijk gemaakt.

Wisselwerking en samenhang tussen
de verschillende elementen van het
moreel perspectief.

Fasen van relationele proces komen
beperkt op gang; morele kwaliteiten
komen beperkt naar voren.
Machteloosheid.
Ontbreken van betrokkenen uit het
netwerk.
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Pt

Soepelere samenwerking

4

‘Wat op het spel staat’ is leidend en
verbindend.

Stroevere samenwerking

Behoefte van partijen is wederzijds en is
gemeenschappelijk gemaakt.
Naast wat gemeenschappelijk op het
spel staat, is er ook aandacht voor wat
voor de ander meer op het spel staat.
Er wordt moreel positie ingenomen;
macht wordt op een verbindende
manier ingezet.
Wisselwerking en samenhang tussen de
elementen van het moreel perspectief.
Centrale rol van twee gespecialiseerd
verpleegkundigen.
Betrokkenheid van meerdere
organisatielagen.
Onverwachte ontwikkelingen die in dit
geval positief bijdragen.

4.4 Wat licht op over samenwerking vanuit mijn moreel
perspectief?
De eerste vraag voor dit eerste empirisch onderzoek, die ik nu kan gaan beantwoorden, is:
Wat licht in een praktijksituatie op vanuit het ontwikkelde moreel perspectief op samenwerking? Wanneer lijkt sprake te zijn van soepelere en stroevere samenwerking?
Onderstaand ga ik in op de drie thema’s van het in hoofdstuk 3 ontwikkelde moreel perspectief:
1 Behoeften en belangen.
2 Fasen en morele kwaliteiten van het relationele proces.
3 Omgaan met macht en afhankelijkheid.
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Alsmede op enkele aanvullende thema’s die vanuit het empirisch onderzoek naar
voren komen.

4.4.1 Behoeften en belangen, ‘wat moreel op het spel staat’
1| Van begrip ‘behoeften’ naar begrip: ‘wat moreel op het spel staat’
In mijn moreel perspectief heb ik beschreven dat Tronto onderscheid maakt tussen behoeften in een relatie die een ‘social concern’ (morele, maatschappelijke verantwoordelijkheid) zijn en een moreel appèl doen op een ander, en belangen die
geen ‘social concern’ zijn en niet zo’n moreel appèl doen. Die ‘social concern’ en
dat morele appèl hebben daarmee betekenis voor de samenwerkingsrelatie. Wat
toont zich in de samenwerkingsrelatie in de proeftuinen geriatrische revalidatiezorg over die ‘social concern’ en wat kunnen we dan zeggen over het begrip behoefte in samenwerking?
In de verschillende proeftuinen is te herkennen dat het gaat om het in samenwerking scheppen van voorwaarden voor goede zorg, in casu het ontwikkelen en bieden van geriatrische revalidatiezorg in de keten van ziekenhuis en verpleeghuis.
Het realiseren van voorwaarden voor goede zorg is te zien als genest in het bieden
van goede zorg en als een vorm van ‘taking care of’ (paragraaf 3.2.2). Het scheppen
van voorwaarden voor goede zorg is zo te zien als een ‘social concern’. In aansluiting bij de deﬁnitie van Tronto en Fisher kunnen we zeggen dat het bij een social
concern gaat om activiteiten die onze wereld in stand houden of herstellen zodat
we er zo goed mogelijk in kunnen leven (Tronto, 1993, p 103). Voor de interpretatie
van ‘social concern’ in de zorgsector is ook relevant de maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorginstelling zoals beschreven in de Governancecode
Zorg: die betreft het bieden van goede zorg aan cliënten (Brancheorganisaties
Zorg, 2017). Ofwel: het gaat bij het ontwikkelen van geriatrische revalidatiezorg
om een ‘social concern’, een maatschappelijk doel. Het ontwikkelen en bieden van
geriatrische revalidatiezorg, dat maatschappelijke doel, vergt afstemming tussen
ziekenhuis en verpleeghuis. Het verpleeghuis en ziekenhuis hebben elkaar nodig
om die voorwaarden voor geriatrische revalidatiezorg te kunnen realiseren. In de
proeftuinen begint die behoefte bij de verpleeghuizen, waar de geriatrische revalidatiezorg wordt ontwikkeld. Het verpleeghuis is daarvoor afhankelijk van het ziekenhuis (zoals tijdige doorverwijzing en aanmelding). In termen van het moreel
perspectief: het verpleeghuis heeft een behoefte (aan afstemming) die een appèl
doet op het ziekenhuis; die behoefte komt voort uit de maatschappelijke doelstelling. Om te werken aan die maatschappelijke doelstelling wordt samenwerking
aangegaan.
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In de proeftuinen werd zichtbaar dat de behoefte van de één, ook de behoefte van
de ander kan zijn of worden, vanuit ieders maatschappelijke doelstelling. In de
proeftuinen zijn bijvoorbeeld de ziekenhuizen afhankelijk van verpleeghuizen om
cliënten tijdig te kunnen doorverwijzen voor goede vervolgzorg, de verpleeghuizen zijn afhankelijk van tijdige en juiste doorverwijzing vanuit de ziekenhuizen
om cliënten goede zorg te kunnen bieden. Partijen hebben dan wederzijds een behoefte (of zouden die moeten hebben vanuit de maatschappelijke doelstelling).
Behalve dat de behoefte wederzijds is, kunnen de behoeften echter ook spanningen geven. Bijvoorbeeld: voor de ziekenhuizen staat niet alleen met dít ene verpleeghuis iets op het spel, maar ook met andere verpleeghuizen met wie zij samenwerken en die hier niet aan tafel zitten. Daar hebben zij rekening mee te houden.
Op basis van deze bevindingen maak ik een intuïtieve sprong om in plaats van
het begrip behoeften in samenwerking te spreken van ‘wat moreel op het spel staat’.
Dat begrip geeft in mijn optiek beter weer dat het in samenwerking gaat om een
maatschappelijke doelstelling (‘social concern’) waarbij alle betrokken partijen
gezamenlijk een bepaalde verantwoordelijkheid hebben, waarbij ook wederzijdse
behoeften kunnen bestaan, gericht op het uiteindelijke doel en verantwoordelijkheid van voorzien in zorgbehoeften. ‘Wat moreel op het spel staat’ is in deze gedachtenlijn inhoudelijk de kern van de samenwerking.
2| ‘Wat moreel op het spel staat’ (behoeften) in relatie tot belangen
Via het begrip behoefte en ‘social concern’ ben ik onder punt 1 uitgekomen op ‘wat
moreel op het spel staat’. De volgende vraag is hoe zich dat verhoudt tot belangen
die geen ‘social concern’ zijn, maar die ook op het spel kunnen staan. Hoe is het
onderscheid te maken, wanneer is nog wel en wanneer is er niet meer te spreken
van een ‘social concern’ die een moreel appèl doet op de samenwerkingspartner?
In de proeftuinen is te herkennen dat een verpleeghuis bezig kan zijn om zich te
positioneren in een concurrerende omgeving om (voldoende) cliënten doorverwezen te krijgen, omdat het verpleeghuis investeert in deze nieuwe vorm van zorg en
er vanuit economisch perspectief voldoende omzet gemaakt moet worden om voldoende inkomsten te genereren. Deze positionering kan samenhangen met andere
verantwoordelijkheden die de organisatie heeft: behalve de verantwoordelijkheid
(om voorwaarden te scheppen) voor zorgverlening, ook bijvoorbeeld een verantwoordelijkheid als werkgever naar de werknemers (en om te kunnen beschikken
over voldoende medewerkers om de zorg te verlenen) en een verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van zorg in de regio voor mensen die daar behoefte
aan hebben. Deze verantwoordelijkheden zijn te zien als aansluitend bij de maatschappelijke doelstelling van de organisatie om goede zorg te bieden. De diverse
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verantwoordelijkheden van de organisatie zijn op deze manier te zien als ‘genest’
in de verantwoordelijkheid om in behoeften van zorgvragers te voorzien en daarmee te beschouwen als een ‘social concern’ in de samenwerking (‘wat moreel op
het spel staat’). Maar als de gerichtheid van de organisatie minder uitgaat van de
maatschappelijke doelstelling van de organisatie, als het de organisatie meer
gaat om bijvoorbeeld ‘groeien om te groeien’ of ‘concurreren om te concurreren’,
dan kunnen we in mijn optiek níet meer goed spreken van genestheid in de verantwoordelijkheid om te voorzien in behoeften, of van een ‘social concern’.26 Dan
wordt de ‘social concern’ minder en daarmee wordt minder verantwoordelijkheid
bij de ander opgeroepen. Dan is er minder sprake van ‘taking care of’ om in zorgbehoeften te voorzien. Dan lijkt het begrip ‘belangen’ beter te passen.
In de proeftuinen zie ik dat het onderscheid tussen behoeften (‘wat moreel op het
spel staat’) en belangen niet zwart-wit is. De relevantie van het onderscheid is echter dat een behoefte iets anders oproept dan een belang: het gaat om al dan niet
een moreel appèl en een morele, maatschappelijke verantwoordelijkheid om in
te spelen op dat appèl. Dát het onderscheid vaak lastig is, kan juist spanningen en
conﬂicten geven.
Dit onderscheid tussen behoeften en belangen wil niet zeggen dat belangen niet
gerechtvaardigd kunnen zijn. Die belangen zijn er, kunnen gerechtvaardigd zijn en
kunnen in de samenwerking worden behartigd, de andere organisatie kan worden
opgeroepen er rekening mee te houden of in te voorzien; maar vanuit mijn moreel
perspectief doen belangen niet zo’n moreel appèl en roepen niet zo’n morele verantwoordelijkheid als behoeften doen.
Vanuit bovenstaande analyse kom ik tot het conceptuele, vereenvoudigde onderscheid tussen:
a Behoeften ofwel ‘wat moreel op het spel staat’ die een ‘social concern’ zijn omdat
ze gericht zijn op een maatschappelijk doel en genest zijn in de verantwoordelijkheid om in behoeften van zorgvragers te voorzien; ‘wat moreel op het spel
staat’ doet een moreel appèl en roept een morele verantwoordelijkheid tot een
respons op van de ander.
26 De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) spreekt in dit kader van de spanning
tussen de interne functie (gericht op het behoud en uitbreiding van de eigen organisatie) en
de externe functie (de maatschappelijke kerntaak; wat ik heb genoemd: ‘wat moreel op het
spel staat’ en de morele, maatschappelijke verantwoordelijkheid). De RMO stelt dat er sprake
is van perversiteit zodra de externe functie ondergeschikt raakt aan de interne functie (RMO,
2011).
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b Belangen van samenwerkingspartners, die niet gericht zijn op een maatschappelijk doel en niet genest zijn in de verantwoordelijkheid om in behoeften van
zorgvragers te voorzien. Het belang kan gerechtvaardigd zijn en kan ook ‘op het
spel staan’, en de één kan een oproep doen aan een ander, maar er is geen moreel appèl zoals bij een ‘social concern’.
In schema:
Behoeften

Belangen

•

‘Social concern’

•

Geen ‘social concern’

•

‘Wat moreel op het spel staat’

•

‘Wat meer op het spel staat’

•

Doet moreel appèl op respons

•

Doet niet zo’n moreel appèl op
respons

3| Erkenning van en ruimte voor wat méér op het spel staat
Tegelijk met ‘wat moreel op het spel staat’ en wat een maatschappelijke verantwoordelijkheid aanspreekt, kunnen er dus ook belangen op het spel staan, die,
hoewel geen ‘social concern’, wel gerechtvaardigd zijn. Het kan ruimte geven in
de samenwerking als aan die belangen wel aandacht wordt gegeven, was te zien
in de proeftuinen. (Hier is een relatie te zien met de fasen en morele kwaliteiten
van het relationele proces waar ik hierna op inga.) Dat kan wel een spanning geven: ‘wat moreel op het spel staat’ is inhoudelijk de kern van de samenwerking, het
betekent dat dat voldoende ruimte moet krijgen en niet overschaduwd moet worden. Anderzijds: als er geen ruimte is voor wat nog méér op het spel staat, bijvoorbeeld organisatiebelangen, kan er mogelijk geen aandacht en ruimte zijn voor wat
maatschappelijk moreel op het spel staat. Ook kan er een spanning zijn tussen ‘wat
moreel op het spel staat’ en wat nog meer op het spel staat. Het kan betrokkene(n)
voor dilemma’s stellen, het vergt morele afwegingen.
4| ‘Wat moreel op het spel staat’ kan verbinden
In de proeftuinen zie ik dat ‘wat moreel op het spel staat’ een verbindende werking
lijkt te hebben wanneer er sprake is van soepelere samenwerking; in de proeftuinen waar ‘wat moreel op het spel staat’ niet gemeenschappelijk wordt gemaakt, zie
ik stroevere samenwerking.
‘Wat moreel op het spel staat’ kan de ander in zijn morele verantwoordelijkheid
raken en tot handelen brengen. Waarbij datzelfde ook omgekeerd kan gelden: ook
voor de ander kan iets moreel op het spel staan waar de eerste door geraakt kan
worden en waar deze op kan inspelen. Die wederzijdsheid, die ik onder punt 1 al
noemde, kan verbindend en versterkend werken. In de vierde proeftuin werd ‘wat
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moreel op het spel staat’, goede afstemming in de keten om zo tot goede geriatrische revalidatiezorg te komen, concreet besproken en werd gemeenschappelijk en
wederzijds. De behoefte van de één riep een respons en een behoefte bij de anderen
op. ‘Wat moreel op het spel staat’ werd de kern van de samenwerking. Er ontstond
een gedeelde basis en die werkte versterkend in de samenwerking. Zelfs zodanig,
dat ‘wat moreel op het spel staat’ een sterkere focus kreeg in de samenwerking dan
wat voor ieder nog meer op het spel stond. Organisaties sprongen ‘over hun eigen
schaduw’ en organisatiebelangen heen, zoals een deelnemer in het overleg het
verwoordde, ten behoeve van ‘wat moreel op het spel staat’. Er was sprake van soepele samenwerking. Het tegendeel was aan de orde in een andere proeftuin: ‘wat
moreel op het spel stond’ werd niet gemeenschappelijk gemaakt. ‘Wat moreel op
het spel staat’ raakte ondergesneeuwd onder afzonderlijke organisatiebelangen. In
deze situaties werkte ‘wat moreel op het spel staat’ niet verbindend en was sprake
van stroevere samenwerking.
In een samenwerkingsrelatie is die wederzijdsheid regelmatig juist de reden voor
de samenwerking. Partijen gaan immers veelal samenwerken omdat zij iets willen
realiseren wat zij niet alleen kunnen of samen beter kunnen, zoals ik eerder beschreef. Die wederzijdsheid en wat gezamenlijk moreel op het spel staat, lijkt echter regelmatig geen onderwerp van gesprek . Voor de vraag naar goede samenwerking is dan relevant: wat kan helpen om ‘wat moreel op het spel staat’ in beeld en
op tafel te krijgen? In de proeftuinen heb ik gezien dat helpend kan zijn:
• aandacht voor en erkenning van ‘wat moreel op het spel staat’,
• waarbij de fasen en morele kwaliteiten van het relationele proces een bepaalde
werking kunnen hebben,
• in wisselwerking met het innemen van een morele positie om op te komen
voor ‘wat moreel op het spel staat’.
Daar ga ik in paragraaf 4.4.2 en 4.4.3 op in.
5| ‘Wat moreel op het spel staat’ kan conﬂicteren
‘Wat moreel op het spel staat’ kan behalve verbindend werken, ook spanningen of
conﬂicten geven: er kunnen meerdere, onderling strijdige behoeften of waarden
op het spel staan, en voor een organisatie kunnen er meerdere zaken op het spel
staan. Deze tegenstrijdigheden zijn onderdeel van en beïnvloeden de relaties en interactie. Wat betekent dit voor deze samenwerking en hoe kan hier door ieder en
gezamenlijk mee worden omgegaan? Dit sluit aan bij het onder punt 3 genoemde:
‘wat moreel op het spel staat’ en wat méér op het spel staat, kan spanningen en di-
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lemma’s geven; erkenning van tegenstellingen vraagt dat deze worden gezien en
erkend om in bewerking te kunnen worden genomen.

4.4.2 Fasen en morele kwaliteiten van het relationele proces
Het tweede thema van mijn moreel perspectief betreft de fasen van het relationele
proces en de morele kwaliteiten die Tronto heeft beschreven. Eerst ga ik in op de
situatie van soepele samenwerking en wat daarin oplicht van de fasen en morele
kwaliteiten, daarna op de situatie van stroevere samenwerking.
1| Fasen en morele kwaliteiten, in situaties van soepele samenwerking
In de proeftuinen is te zien dat in de situaties waarin de samenwerking soepel verloopt, de fasen en kwaliteiten meer herkenbaar zijn dan in situaties van stroevere
samenwerking. Er is bij soepele samenwerking meer sprake jegens elkaar van ‘caring about’ en ‘attentiveness’, van ‘taking care of’ en ‘responsibility’, van ‘care-giving’
en ‘competence’, van ‘care-receiving’ en ‘responsiveness’, en van ‘caring with’ en
respect, vertrouwen, communicatie, solidariteit. Ook is te zien dat in een situatie
van stroeve samenwerking meer openheid in de relatie komt als er meer aandacht
is, de betrokkene zich verplaatst in de ander en verantwoordelijkheid neemt voor
wat er gebeurt. De fasen en kwaliteiten zijn dus te herkennen in de proeftuinen. In
de samenwerkingsrelatie lijken de morele kwaliteiten bij te dragen aan het geven
van een respons van de ene partij op de andere partij, net zoals Tronto beschrijft in
de zorgrelatie.
In de proeftuinen is te herkennen dat de morele kwaliteiten in een samenwerkingsrelatie ook op een andere manier kunnen werken dan het geven van een respons op de ander en ook op die manier kunnen bijdragen aan soepele samenwerking. De morele kwaliteiten kunnen bijdragen aan het opkomen voor ‘wat moreel
op het spel staat’ en aan het bieden van tegenspel in het samenwerkingsproces,
met name als ‘wat moreel op het spel staat’ niet wordt (h)erkend door de ander of
als er sprake is van spanningen in de samenwerking. De morele kwaliteiten kunnen helpen de spanningen onder ogen te zien en aan te gaan. Bijvoorbeeld als er,
vanuit de aandacht voor ‘wat er moreel op het spel staat’ en hoe de ander daarmee
omgaat, verantwoordelijkheid wordt genomen voor wat er gaande is in het samenwerkingsproces en de dialoog daarover wordt geopend of de ander tegenspel
wordt geboden, wat kan bijdragen aan het versoepelen van samenwerking.
2| Fasen en morele kwaliteiten, in situaties van stroevere samenwerking
In de proeftuinen zijn ook situaties te zien waarin er geen of nauwelijks respons is
van de ene partij op de andere, de fasen en morele kwaliteiten zijn dan niet of nau-
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welijks herkenbaar of we zien het tegenovergestelde van de kwaliteiten: er is geen
of beperkte aandacht voor de ander en voor ‘wat moreel op het spel staat’, er wordt
geen verantwoordelijkheid genomen voor een appèl van de ander. In die situaties
is er sprake van stroevere samenwerking. In de eerste proeftuin is bijvoorbeeld te
zien dat iedere organisatie zijn eigen weg zoekt en ‘zijn ding doet’. En partijen laten
elkaar dat ook doen. De relaties en interactie worden niet echt aangegaan. Partijen
zijn onderling terughoudend, er is sprake van een vrijblijvende uitwisseling. In termen van Tronto: er is geen sprake van ‘caring about’ en geen aandacht voor elkaars
behoeften en belangen; er is geen ‘taking care of’; geen verantwoordelijkheid voor
wat er gezamenlijk moreel op het spel staat. Het proces met een behoefte waar een
moreel appèl van uit gaat en de mogelijkheid van een respons, met aandacht voor
datgene ‘wat moreel op het spel staat’, komt niet op gang.
Dat roept de vraag op: waarom komt er in die situaties geen respons van de één op
de ander? Wordt niet gezien ‘wat moreel op het spel staat’? Is er wellicht een spanning tussen de gesignaleerde behoefte en verantwoordelijkheid om daar op in te
spelen en een eigen behoefte of andere verantwoordelijkheid? Is er onwil, of onmacht? Als er geen respons is, komt het samenspel niet goed op gang.
3| Dynamiek in de relatie
Die beide kanten, enerzijds de aanwezigheid van morele kwaliteiten gericht op afstemming op elkaar en anderzijds het ontbreken van die morele kwaliteiten, brengen een bepaalde dynamiek teweeg in het samenwerkingsproces. Enerzijds zijn
bewegingen van versoepeling te zien in de samenwerking, vanuit de morele kwaliteiten van het relationele proces. Anderzijds van verstroeving bij het ontbreken
van die morele kwaliteiten. Maar het ontbreken van morele kwaliteiten lijkt ook
weer een tegenreactie te kunnen oproepen - juist het inzetten van morele kwaliteiten: het nemen van verantwoordelijkheid om moreel positie in te nemen, zo nodig
iemand tegenspel te bieden en bijvoorbeeld grenzen te stellen, om op te komen
voor ‘wat moreel op het spel staat’ en behoud van de relatie, wat vervolgens weer
kan bijdragen aan soepelere samenwerking. Dat is bijvoorbeeld te zien in de tweede proeftuin, waar de directeur en projectleider van het verpleeghuis boos en cynisch reageren naar de zorgverzekeraar die niet de duidelijkheid geeft waar het verpleeghuis en ziekenhuis om vragen. Op enig moment wijzigt de opstelling van de
directeur van het verpleeghuis: zij brengt begrip op voor de opstelling van de zorgverzekeraar en ze vraagt zich af of het appèl dat het verpleeghuis doet op de zorgverzekeraar voor meer duidelijkheid en zekerheid over de toekomstige inkoop, wel
op zijn plaats is. Dit moment is een kantelpunt in het gesprek, hier maakt de directeur een beweging van meer confronterend en conﬂictueus naar verzoenend, met
aandacht voor en afstemming op de reactie en positie van de zorgverzekeraar. De
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directeur neemt verantwoordelijkheid door de toon die is ingezet naar de zorgverzekeraar te begrenzen. Daarbij schippert ze met enerzijds haar frustratie en gevoel
van machteloosheid en zich afhankelijk voelen van de zorgverzekeraar. Anderzijds
neemt ze nu moreel positie in: ze begrenst, verplaatst zich in het perspectief van
de zorgverzekeraar en reﬂecteert in bepaalde mate op wat er gebeurt (vorm van
‘care-giving’). Ze erkent een mogelijk belang bij de zorgverzekeraar (‘het is de vraag
of we dat appèl kunnen doen’) en een bepaalde machtspositie van de zorgverzekeraar
(‘jullie als geldverstrekker’). Ze realiseert zich, blijkt in het gesprek, dat de zorgverzekeraar afhankelijk is van landelijke kaders die nog niet zijn uitgekristalliseerd. De
directeur geeft ook de spanning aan die daarin meespeelt voor het verpleeghuis en
ziekenhuis – zij zijn wel afhankelijk van de zorgverzekeraar als geldverstrekker. Op
de begrenzende reactie van de directeur reageert de stafmedewerker van de zorgverzekeraar opgelucht (vorm van ‘care-receiving’ en ‘responsiveness’). Hierin is ook
te zien hoe ieder in de samenwerking bepaalde behoeften kan hebben. Niet alleen
het verpleeghuis heeft een behoefte; ook de medewerker van de zorgverzekeraar
heeft in dit overleg een bepaalde behoefte – bijvoorbeeld om begrepen en erkend
te worden in de situatie dat zij nu geen uitspraak kan doen. Het inspelen van de
directeur van het verpleeghuis op die behoefte brengt een bepaalde ontspanning
in de interactie teweeg en herstel van de relatie.
Ik zie hierin een dynamiek tussen afstemming in de relatie (meer harmonisch, aansluitend bij de fasen en morele kwaliteiten zoals beschreven door Tronto) en wat
ik vooreerst noem: weerwoord geven, tegenspel bieden in de relatie (meer het aangaan van het constructieve conﬂict). Niet als tegenover elkaar gesteld, maar complementair, beide vormen (van afstemming en tegenspel bieden) kunnen elkaar
juist nodig hebben. ‘Caring about’ en aandacht voor de ander kan ook oproepen
om tegenspel te bieden. Weerwoord geven of tegenspel bieden is dus niet per deﬁnitie de negatieve variant van fasen en kwaliteiten gericht op afstemming op de
behoefte van de ander; het kan ook een positieve waarde hebben. Dit is een bevinding die voor mij opmerkelijk is, omdat ik in de vraagstelling en aanpak van dit onderzoek naar goede samenwerking, mijn startpunt heb gezocht in een perspectief
dat uitgaat van zorgzaamheid en afstemming in de relatie, in de zin van ingaan op
de behoefte als kwaliteit voor de samenwerkingsrelatie. Mijn bevinding tot nu toe
is dat afstemming en inspelen op de behoefte inderdaad een rol kunnen spelen bij
goede samenwerking. Nu komt echter naar voren dat óók het weerwoord geven en
tegenspel bieden daarbij betekenis kunnen hebben. Dit sluit aan bij het in hoofdstuk 3 gemarkeerde punt, dat Tronto stelde dat méér nodig is dan de door haar genoemde morele kwaliteiten.
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4.4.3 Aanwezigheid van en omgaan met macht
Het derde thema in mijn moreel perspectief is het omgaan met macht. In relaties
van afhankelijkheid is onvermijdelijk macht aan de orde heeft Tronto genoemd.
Dat geldt ook voor samenwerkingsrelaties. In de proeftuinen is te zien dat die
macht en afhankelijkheid verschillende uitwerkingen kunnen hebben. Macht kan
verbindend worden ingezet en bijdragen aan de samenwerking. Omgekeerd kan
een bepaalde inzet van macht of machteloosheid ondermijnend werken aan het
samenwerkingsproces. Ook in de machtsverhouding is een dynamiek zichtbaar.
1| Machteloosheid
Degene die afhankelijk is kan zich meer of minder machteloos voelen.
Machteloosheid kan op verschillende aspecten betrekking hebben, zo blijkt uit de
proeftuinen. Iemand kan zich bijvoorbeeld machteloos voelen om (voorwaarden
voor) goede zorg te realiseren, om veilig te stellen ‘wat moreel op het spel staat’.
Mensen kunnen anderen macht toedichten en zichzelf machteloos voelen, wellicht meer dan gegeven de situatie aan de orde is, omdat ieder tegelijkertijd een
bepaalde macht kan hebben én afhankelijk kan zijn. Wat mensen het gevoel van
machteloosheid lijkt te geven, is bijvoorbeeld als er geen respons komt en zij ervaren niet gezien en gehoord te worden. De vraag daarbij is of de ander zich bewust is
van de macht die hem/haar wordt toegedicht, en of hij/zij die macht zo wil gebruiken en zo bedoelt, of niet. Die macht en machteloosheid kan leiden tot een grotere
afstand tot elkaar in de samenwerking. Het kan leiden tot boze, cynische reacties
zagen we in de tweede proeftuin. In deze situatie was opmerkelijk dat vervolgens
juist deze boosheid en cynisme leidde tot een tegenbeweging: het bleek een prikkel voor de directeur om de boosheid van de collega te begrenzen. Iets soortgelijks
speelde in de derde proeftuin. De mensen van het verpleeghuis voelen zich machteloos ten opzichte van de directeur van het ziekenhuis, maar vanuit ‘wat moreel
op het spel staat’, goede revalidatiezorg, besluiten zij opnieuw het gesprek aan te
gaan met hem om op te komen voor ‘wat moreel op het spel staat’ in de samenwerking. Dat blijkt een prikkel te kunnen zijn om tot een verandering in de situatie te
komen, tot het werken aan meer evenwicht in de samenwerkingsrelatie, tot (herstel van) de verbinding.
2| Tegenwerkende of verbrekende macht
Macht kan ook op een wijze worden ingezet die, wat ik nu noem: tegenwerkt of verbrekend werkt in de relatie, bewust of onbewust. Dat is bijvoorbeeld aan de orde
in de situaties dat een cruciale speler afwezig is, zoals in proeftuin 2 en 3. Iemand
met een bepaalde macht ontbreekt in het overleg, waardoor bepaalde aspecten
niet goed kunnen worden besproken en stagneren. De vraag is of de afwezige be-
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trokkenen zich hiervan bewust zijn. Daarbij kan ook de vraag worden gesteld of de
afwezigen mogelijk teveel macht wordt toegedicht en het aﬂeidt van de eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen.
Een andere vorm waar wellicht te spreken is van het op tegenwerkende of op verbrekende wijze macht inzetten, is te zien in de eerste proeftuin, waar ieder ziekenhuis in de samenwerking uitgaat van de eigen situatie en het eigen perspectief. Er
wordt geen verbinding gelegd met elkaar; die verbinding wordt juist ondermijnd
doordat men blijft uitgaan van de eigen situatie en niet wordt gekeken naar het
gezamenlijke, maatschappelijke doel (‘wat moreel op het spel staat’).
3| Verbindende macht
In de proeftuinen zie ik echter ook een andere beweging, namelijk dat iemand
verantwoordelijkheid neemt en macht op een verbindende manier inzet, bijvoorbeeld door tegenspel te bieden, cynische reacties te begrenzen, of alsnog het gesprek aan te gaan met een afwezige directeur, ten behoeve van ‘wat moreel op het
spel staat’ en de samenwerkingsrelatie. Maar wie heeft macht? In samenwerking is
er (veelal) sprake van een wederzijdse afhankelijkheid. Partijen hebben elkaar nodig, er ligt dan een bepaalde macht bij beide partijen.27 We zagen dat in de vierde
proeftuin: het verpleeghuis was de partij met een appèl ten opzichte van de ziekenhuizen (behoefte aan afstemming). Vanuit het verpleeghuis is dit appèl gedaan en
is tevens een bepaalde macht ingezet, om ‘wat moreel op het spel staat’ (voorwaarden voor goede zorg) gemeenschappelijk te maken. De afhankelijke partij was hier
tegelijkertijd de partij die het initiatief nam en macht op een verbindende manier
inzette. Vanuit de afhankelijkheid van het verpleeghuis gedacht, zouden de ziekenhuizen een bepaalde macht hebben om al dan niet in te gaan op het appèl van
het verpleeghuis. De ziekenhuizen verkeerden in een situatie dat zij concurrerend
waren ten opzichte van elkaar. Juist door de inzet van het (van de ziekenhuizen afhankelijke) verpleeghuis, kwamen beide ziekenhuizen met elkaar om de tafel en
ontstond een samenwerkingsrelatie. Hier was sprake van iemand die een bepaalde
rol nam en gegund werd, wellicht juist omdat dat gebeurde vanuit macht die gericht was op het verbinden en die gestoeld was op ‘wat moreel op het spel staat’. De
situatie geeft ook aan dat afhankelijkheid en macht niet zo eenvoudig liggen. Inzet
van verbindende macht lijkt in de proeftuinen bij te dragen aan (herstel van) de
verbinding in de samenwerking.

27 Ook in andere relaties, zoals in een zorgrelatie, kan die wederzijdse afhankelijkheid en daarmee ook de wederzijdse macht aanwezig zijn, zonder dat betrokkenen zich daarvan bewust
zijn of dat zo ervaren.
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4.4.4 Samenhang tussen behoeften, belangen, morele kwaliteiten,
macht
In de verschillende thema’s van mijn moreel perspectief die in de voorgaande
paragrafen de revue zijn gepasseerd, is een samenhang en een wisselwerking te
herkennen:
• ‘Wat moreel op het spel staat’ kan inhoudelijk de kern, de gerichtheid, van samenwerking vormen.
• Als dat gezamenlijk is of wordt gemaakt, kan ‘wat moreel op het spel staat’ verbindend werken in de samenwerking.
• De fasen van het relationele proces en de morele kwaliteiten lijken bij te dragen aan (h)erkenning van ‘wat moreel op het spel staat’ en afstemming jegens
elkaar in de samenwerking. In deze situaties is soepelere samenwerking te
herkennen.
• In situaties waar ‘wat moreel op het spel staat’ niet of minder herkenbaar is,
zijn ook de fasen van het relationele proces en de morele kwaliteiten minder
herkenbaar; in die situaties lijkt er minder afstemming jegens elkaar. In deze
situaties is stroevere samenwerking te herkennen.
• In situaties van stroevere samenwerking lijken een bepaalde kracht om op te
komen voor ‘wat moreel op het spel staat’ alsook morele kwaliteiten belangrijk
te zijn om de samenwerking te versoepelen: morele kwaliteiten gericht op het
inzetten van verbindende macht en waar relevant de ander weerwoord te geven, ten behoeve van ‘wat moreel op het spel staat’ en het afstemmen op elkaar.

4.4.5 Context, meerdere niveaus en netwerk van verbindingen
Tot slot nog enkele andere thema’s die in de analyse van de proeftuinen naar voren zijn gekomen. Allereerst de context. In de proeftuinen zagen we dat de context
invloed heeft op de samenwerkingsrelaties, bijvoorbeeld het overheidsbeleid (veranderende wet- en regelgeving), de ﬁnanciën (wijzigende bekostigingsregels), de
lokale situatie (mate van concurrentie bijvoorbeeld). Vanuit de ontwikkelingen in
de context kan ‘wat moreel op het spel staat’ onder druk komen te staan en de samenwerkingsrelatie complexer worden. Ook is van invloed wie en welke niveaus
van de organisatie betrokken zijn. Voor goede interactie en afstemming is belangrijk dat diegenen betrokken zijn in de samenwerking die daadwerkelijk verantwoordelijkheid hebben dan wel kunnen nemen, om te reageren of in te spelen op
‘wat moreel op het spel staat’. Enerzijds zagen we in een proeftuin bijvoorbeeld de
relevantie van een directeur die betrokken was (of juist ontbrak), anderzijds ook
de relevantie van gespecialiseerd verpleegkundigen die een directe link hadden
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met het primaire zorgproces. Ieder niveau heeft een eigen rol te vervullen in het
proces, en die rol moet worden gezien en waargemaakt. Ook blijkt relevant dat een
samenwerkingsverband veelal een netwerk vormt, waarin vele verbindingen (of
juist ontbrekende verbindingen) zijn, die van invloed zijn op de samenwerking.
Relevant is ook het gegeven dat iedere persoon in een samenwerkingsverband niet
alleen onderdeel is van die samenwerking, maar ook is ingebed in zijn eigen organisatie en netwerk, en rekening heeft te houden met of verantwoording heeft af te
leggen binnen de eigen organisatie. In enkele proeftuinen kwam dit aan de orde
door de dubbele loyaliteit die enkele betrokkenen ervaarden: zowel naar de deelnemers in het samenwerkingsverband, als naar de eigen organisatie. Zij moesten
soms schipperen met deze loyaliteit.28

4.5 Hoe kan het tot nu toe ontwikkelde moreel perspectief
worden aangescherpt?
Vanuit de bevindingen wat oplicht in een praktijksituatie van samenwerking vanuit het moreel perspectief, beschreven in de vorige paragraaf, kan ik nu de tweede
vraag voor dit eerste empirisch onderzoek beantwoorden. Deze vraag was:
Met welke elementen kan het theoretisch gevoede moreel perspectief op samenwerking vanuit de empirie worden aangevuld om een rijker perspectief te ontwikkelen
om ‘goed samenwerken’ te kunnen beschrijven en begrijpen?
Ik kom tot de volgende elementen voor aanscherping en aanvulling van mijn moreel perspectief.
1| De begrippen behoeften en belangen
a Uit het onderscheid tussen behoeften en belangen zoals Tronto dat maakt,
neem ik mee dat iets wat een ‘social concern’ (behoefte; morele, maatschappelijke verantwoordelijkheid) is, een moreel appèl doet op een respons van een
ander. Er kan méér op het spel staan (belangen), en ook dat vraagt erkenning en
ruimte, maar dat is geen ‘social concern’ en doet niet zo’n moreel appèl. Dit onderscheid tussen behoeften en belangen is niet altijd strikt te maken, er is een
grijs gebied. Het gaat hier om een vereenvoudigd, conceptueel onderscheid.
b In plaats van het begrip behoeften gebruik ik in samenwerking het begrip ‘wat
moreel op het spel staat’; dat geeft in mijn optiek preciezer aan dat het gaat om
28 In hoofdstuk 1 kwam dit aan de orde als een van de aspecten die samenwerking complex maken: de verschillende rollen van betrokkenen in de samenwerking.

97

3 Verkenning: het moreel perspectief op de praktijk

een verantwoordelijkheid voor het werken aan een maatschappelijk doel waarbij samenwerkingspartners van elkaar afhankelijk zijn. ‘Wat moreel op het spel
staat’ is vanuit moreel perspectief waar het inhoudelijk om gaat in de samenwerking in de zorg.
2| De werking van ‘wat moreel op het spel staat’ in de relatie tussen partijen
a ‘Wat moreel op het spel staat’ kan verbindend werken in de samenwerking als
dat wordt (h)erkend en gedeeld door de samenwerkingspartners. Als ‘wat moreel op het spel staat’ gemeenschappelijk is of wordt, kan dat leiden tot een versterkende wisselwerking en soepelere samenwerking.
b ‘Wat moreel op het spel staat’ kan ook minder aanwezig zijn of (h)erkend worden en niet gemeenschappelijk worden gemaakt. In deze situaties lijkt stroevere samenwerking te zijn.
c Voor samenwerkingspartners kunnen er meerdere zaken op het spel staan (behalve ‘wat moreel op het spel staat’ kunnen er ook belangen op het spel staan)
die ‘wat moreel op het spel staat’ onder druk kunnen zetten. Dit kan spanningen en dilemma’s geven.
3| De werking van de fasen en morele kwaliteiten van het relationele proces
a De fasen en morele kwaliteiten zoals Tronto heeft beschreven, zijn te herkennen in een samenwerkingsproces als gericht op afstemming in de samenwerkingsrelatie; zij lijken bij te dragen aan soepele samenwerking.
b Er zijn ook situaties waarin de fasen en morele kwaliteiten niet of minder herkenbaar zijn of waar de morele kwaliteiten een tegengestelde werking hebben
(bijvoorbeeld géén aandacht, geen verantwoordelijkheid nemen). In deze situaties lijkt stroevere samenwerking te zijn.
4| Macht in de samenwerkingsrelatie
a Inzet van verbindende macht, ten behoeve van ‘wat moreel op het spel staat’ en
de samenwerkingsrelatie, lijkt bij te dragen aan soepele samenwerking.
b Er kan ook sprake zijn van machteloosheid of het inzetten van macht op een
wijze die tegenwerkt aan ‘wat moreel op het spel staat’ of aan de relatie. In die
situaties lijkt sprake te zijn van stroevere samenwerking. Dat kan echter leiden
tot een tegenbeweging – tot het bieden van tegenspel en opkomen voor ‘wat
moreel op het spel staat’ en de relatie.
5| De samenhang en wisselwerking tussen de verschillende onderdelen van het
moreel perspectief
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Uit bovenstaande komt naar voren dat de verschillende thema’s van het morele
perspectief niet los zijn te zien van elkaar, zij hebben juist een wisselwerking met
elkaar.
a ‘Wat moreel op het spel staat’ is vanuit moreel perspectief inhoudelijk de kern
van samenwerking. Als dat gezamenlijk is of wordt gemaakt, kan ‘wat moreel
op het spel’ staat verbindend werken in de samenwerking.
b De fasen van het relationele proces en de morele kwaliteiten zoals beschreven
door Tronto alsmede het zo nodig inzetten van verbindende macht lijken bij
te dragen aan (h)erkenning van ‘wat moreel op het spel staat’ en de samenwerkingsrelatie. In deze situaties is soepelere samenwerking te herkennen.
c In situaties waar ‘wat moreel op het spel staat’ niet of minder herkenbaar is, lijken ook de fasen van het relationele proces en de morele kwaliteiten minder
herkenbaar. Er is meer machteloosheid of verbrekende macht herkenbaar en
minder inzet van verbindende macht. In deze situaties is stroevere samenwerking te herkennen.
d Vanuit ‘wat moreel op het spel staat’ en gericht op behoud of herstel van de samenwerkingsrelatie kan verantwoordelijkheid worden genomen om verbindende macht in te zetten en zo nodig de ander tegenspel te bieden of te begrenzen. Hierin is een dynamiek te herkennen van verstroeving naar versoepeling
in de samenwerking.
6| De invloed van de context, meerdere niveaus en netwerk van verbindingen
a De context blijkt relevant. Deze kan bijvoorbeeld ´wat moreel op het spel staat´
onder druk zetten doordat er meerdere, mogelijk tegengestelde belangen en
ontwikkelingen zijn die de samenwerking complexer maken. Het samenwerkingsproces speelt zich af in díe speciﬁeke context.
b Ook is van invloed wie en welke niveaus van de organisatie betrokken zijn.
Ieder niveau heeft een eigen rol in het proces. De samenwerking blijkt gelaagd:
betrokkenen in de samenwerking hebben meerdere rollen en bevinden zich in
een netwerk van verbindingen, wat een extra spanning kan geven in een samenwerkingsproces. Dit alles draagt bij aan de complexiteit van de samenwerking,
waarin het relationele proces tussen de samenwerkingspartners, met de bovengenoemde spanningen en dilemma’s, zich afspeelt.
Op basis van deze verkennende bevindingen ga ik in het volgende hoofdstuk terug
naar de theorie: waar vind ik aanknopingspunten om deze empirische bevindingen theoretisch te verdiepen en daarmee mijn moreel perspectief aan te scherpen
en aan te vullen?
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5

5.1

Van moreel perspectief naar moreel
ecologisch perspectief

Vraag- en doelstelling tweede theoretisch-ﬁlosoﬁsch
onderzoek

In dit hoofdstuk ga ik terug naar de theorie, om mijn in hoofdstuk 3 ontwikkelde
eerste versie van een moreel perspectief aan te scherpen op basis van het eerste empirisch onderzoek. De vraagstelling voor dit tweede theoretisch-ﬁlosoﬁsch onderzoek is:
Hoe kan, voortbouwend op de bevindingen van het eerste empirisch onderzoek, dit
moreel perspectief op goed samenwerken worden verrijkt op basis van de theorie?
Doel is om dit moreel perspectief aan te scherpen en aan te vullen als conceptueel
oriënterend perspectief voor mijn onderzoek naar goed samenwerken in de volgende onderzoeksfase.
Voor de theorie ga ik terug naar Tronto, omdat ik in hoofdstuk 3 alleen een aantal
kernthema’s uit haar theorie heb gebruikt als startpunt voor mijn moreel perspectief. Voor aanscherping ben ik ook bij andere auteurs te rade gegaan. Gaandeweg
heb ik op basis van empirische bevindingen en theorie een intuïtieve sprong gemaakt, toen ik op het begrip ‘morele ecologie’ stuitte. Dat begrip was een ‘aha-erlebnis’ voor mij, het weerspiegelde een kern waar ik naar zocht, zonder dat ik op
dat moment een precieze invulling had van dat begrip. Dit is vervolgens het kernconcept geworden in mijn onderzoek. Ik heb geen algemeen aanvaarde deﬁnitie
van ‘morele ecologie’ kunnen vinden. Het wordt door verschillende auteurs en
op verschillende terreinen gebruikt, en ieder gebruikt het op een eigen manier.
Daarom ontwikkel ik in dit hoofdstuk mijn eigen inkleuring van een ‘moreel ecologisch perspectief’.
Leeswijzer
In paragraaf 5.2 start ik met een theoretische verdieping van de thema’s die in het
eerste empirisch onderzoek naar voren zijn gekomen. Op basis hiervan heb ik de
sprong gemaakt naar een moreel ecologisch perspectief; in paragraaf 5.3 belicht
ik kort het begrip ‘morele ecologie’ elders in de theorie. Vervolgens verken ik, als
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aanvulling op mijn moreel perspectief, in paragraaf 5.4 een ecologisch perspectief.
In paragraaf 5.5 vertaal ik dat ecologisch perspectief naar samenwerking en maak
ik de stap naar een moreel ecologisch perspectief. Tot slot beschrijf ik in paragraaf
5.6 mijn inkleuring van een moreel ecologisch perspectief op basis van de theoretisch-ﬁlosoﬁsche verkenning in dit hoofdstuk.

5.2

Aanscherping moreel perspectief

5.2.1 Behoeften en belangen
Behoeften, die een moreel appèl doen op een respons van de ander, vormen de basis in het relationeel perspectief van Tronto en heb ik in hoofdstuk 3 beschreven als
het eerste thema van mijn moreel perspectief. Tronto spreekt naast behoeften van
belangen; behoeften zijn in haar optiek een ‘social concern’, belangen zijn niet zo’n
‘social concern’ (paragraaf 3.2.4). Het begrip behoeften in samenwerking heb ik
gekoppeld aan ‘wat moreel op het spel staat’ (paragraaf 4.4.1). Voor een verdieping
maak ik nu eerst een uitstapje naar de algemene theorie over samenwerking – wat
wordt daarin gezegd over belangen en de relatie tot ‘wat moreel op het spel staat’?
Behoeften en belangen in theorie over samenwerking
Over samenwerking is veel geschreven. Ik maak daaruit een beperkte selectie, het
is immers niet mijn doel een algemeen onderzoek te doen naar samenwerking
maar een moreel perspectief op samenwerking te ontwikkelen. Ik baseer mij voor
de algemene theorie over samenwerking met name op Kaats en Opheij, organisatieadviseurs, die in 2012 samen zijn gepromoveerd op het thema ‘leren samenwerken tussen organisaties’; hoewel ik door een veel breder scala van auteurs ben geinspireerd.29 De theorie van Kaats en Opheij is dermate breed én diep dat deze een
goede algemene basis vormt. Op onderdelen zoom ik in op andere auteurs, waar zij
speciﬁek ingaan op het relationele aspect van samenwerking, wat aansluit bij het
relationeel perspectief in mijn moreel perspectief.
1| Soorten belangen
Kaats en Opheij beschrijven hun visie op samenwerking als: “Een samenwerking is
kansrijk als mensen en organisaties zich met elkaar weten te verbinden in een betekenisgevend proces dat recht doet aan de belangen en gericht is op een betekenisvolle ambitie. Het
is de grote opgave om daar de juiste condities voor te scheppen.” (Kaats en Opheij, 2012,
29 Zie noot 9 in hoofdstuk 1.
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p 17). De begrippen ‘belangen’ en ‘betekenisvolle ambitie’ raken direct of indirect
aan de begrippen belangen en behoeften die ik onderzoek. Ik ga eerst in op belangen, onder punt 2 ga ik in op betekenisvolle ambitie.
Kaats en Opheij onderscheiden drie soorten belangen; deze kunnen tegelijkertijd
aan de orde zijn bij iedere betrokkene in de samenwerking (Kaats en Opheij, 2012,
pp 99, 100):
• collectieve (of maatschappelijke) belangen, die verschillen per situatie en context;
deze belangen, die door betrokkenen in de samenwerking worden ingebracht,
kunnen volgens Kaats en Opheij behulpzaam zijn bij het tot stand komen van
een samenwerkingsrelatie;
• organisatiebelangen, die veelal gekoppeld zijn aan de doelen en kernwaarden
van de organisaties die betrokkenen in de samenwerking vertegenwoordigen;
• individuele belangen, gekoppeld aan persoonlijke overtuigingen, drijfveren en
belangen van de betrokkenen in de samenwerking.30
Collectieve of maatschappelijke belangen kunnen, nu we het hebben over de ouderenzorg, worden gekoppeld aan het begrip ‘social concern’ dat Tronto hanteert bij het
begrip behoefte en daarmee aan mijn begrip ‘wat moreel op het spel staat’. In de
ouderenzorg gaat het immers om goede zorg en dat is een maatschappelijk belang.
Ook kunnen er organisatiebelangen zijn en individuele belangen. Door mijn koppeling van maatschappelijke belangen aan ‘wat moreel op het spel staat’, wordt duidelijk dat ik moreel onderscheid maak in de drie genoemde soorten belangen en
dat ik het maatschappelijk belang anders positioneer dan Kaats en Opheij doen:
dat maatschappelijke belang staat moreel op het spel in de wijze waarop ik deze begrippen hanteer en is van een andere orde dan organisatiebelangen en individuele
belangen.31 Hierbij sluit ik aan bij de eerder genoemde Raad voor Maatschappelijke
Ontwikkeling, die onderscheid maakt tussen de interne functie (gericht op het
behoud en uitbreiding van de eigen organisatie) en de externe functie (de maatschappelijke kerntaak / het maatschappelijk belang). Zodra de externe functie (het
maatschappelijke belang) ondergeschikt raakt aan de interne functie (de organisatie- en eigen belangen), is volgens de RMO sprake van perversiteit (RMO, 2011, pp

30 Het onderscheid in deze drie soorten belangen was ook in het eerste empirisch onderzoek, de
proeftuinen geriatrische revalidatiezorg, te herkennen.
31 Dat wil niet zeggen dat organisatie- en individuele belangen niet ook moreel van aard kunnen zijn. In de wijze waarop ik de begrippen hanteer, gaat het erom dat ‘wat moreel op het
spel staat’ een maatschappelijk belang betreft en maatschappelijk gezien moreel op het spel
staat voor betrokkenen in de samenwerking.
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39-49). Ook de RMO geeft het maatschappelijk belang (voor organisaties met een
maatschappelijke functie) dus een extra gewicht.32
In samenwerking spelen zowel ‘wat moreel op het spel staat’ als organisatie- en
persoonlijke belangen meer of minder, bleek in het eerste empirisch onderzoek. In
hoofdstuk 4 heb ik aangegeven dat het onderscheid tussen behoeften (‘wat moreel
op het spel staat’) en belangen (wat méér op het spel staat) niet zwart-wit blijkt.
Daarin kwam tevens naar voren dat ook aandacht nodig is voor wat méér op het
spel staat. Hoe verhouden ‘wat moreel op het spel staat’ en belangen zich tot elkaar
in de theorie over samenwerking?
2| Verhouding tussen ‘wat moreel op het spel staat’ en belangen
Kaats en Opheij stellen dat belangen centraal zijn en een centrale plek dienen te
krijgen in samenwerking (Kaats en Opheij, 2012, p 99). Alleen wanneer de belangen
inzichtelijk worden gemaakt, stellen Kaats en Opheij, kan samen worden gezocht
naar win-winoplossingen. Dat vraagt oprechte interesse in elkaars belangen en een
betekenisvolle dialoog (Kaats en Opheij, 2012, pp 124, 125). Daarvoor is een context
van betrouwbaarheid en vertrouwen nodig, een gezamenlijk vertrekpunt in taal
en informatie, en de kunst van het samen denken (Kaats en Opheij, 2012, p 111). Die
betekenisvolle dialoog en oprechte interesse, en de waarde van een context van
betrouwbaarheid en vertrouwen, herken ik vanuit het relationeel perspectief van
Tronto en vanuit mijn bevindingen in de proeftuinen geriatrische revalidatiezorg.
De centrale plek die Kaats en Opheij aan belangen geven, en met name de gelijkstelling daarin van maatschappelijke, organisatie- en individuele belangen, roept
(voortbouwend op ook het onderscheid dat RMO maakt, zoals hiervoor genoemd)
echter vragen bij mij op.
Kaats en Opheij gaan uit van een driehoek met daarin lagen van standpunten, belangen en waarden en normen; daarin vormen de overlappende belangen ‘de gouden driehoek’ (zie de donkerste kleine driehoek in onderstaande ﬁguur, ad 1). Zij
gaan ervan uit dat aan een standpunt belangen ten grondslag liggen, en daar weer
aan ten grondslag liggen waarden en normen. Kaats en Opheij stellen dat in samenwerking het gezamenlijk belang zo groot mogelijk moet worden gemaakt. Dit
32 In aanvulling op de lijn die het RMO volgt: de spanning is in mijn optiek meer gelaagd dan
alleen die tussen ex- en interne functie. Er kunnen bijvoorbeeld ook spanningen zijn binnen
de interne functie over het al dan niet voldoende gericht zijn op de externe functie en hoe dat
wordt gedaan. Het moreel ecologisch perspectief dat ik ontwikkel zou een verdiepend inzicht
kunnen bieden in de spanning tussen de in- en externe functie en in de spanningen binnen
de functies; alsook hoe betrokkenen omgaan met die spanningen en al dan niet vanuit een
morele betrokkenheid een verbindende rol vervullen in die spanningen en tussen de in- en
externe functies.
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verbeelden zij in de volgende ﬁguur ad 1; schuiven de driehoeken meer ineen, dan
vergroot het gezamenlijke belang:

Standpunt

S

S

S

S

Belang

B

B

B

B

Waarden
en normen

W en N

W en N

1 Overlap in belang en

W en N

S
B

W en N

2 Overlap in waarden en
normen

W en N

S
B

W en N

3 Groeiende overlap in
waarden en normen

Afbeelding naar: ﬁguur 4.1 De gouden driehoek (naar Wesselink en Paul, 2010), Kaats en Opheij,
2012, p 99.

We zien in deze ﬁguur een focus op, in termen van Kaats en Opheij, de ‘gouden driehoek’ van gezamenlijke belangen. Wat ik opmerkelijk vind, is dat zij niet spreken
over de overlap in waarden en normen (ﬁguur, ad 2); die overlap is volgens deze ﬁguur groter dan de gezamenlijke belangen en zou nog groter worden als de overlap
in de belangen groter wordt (de driehoeken meer in elkaar schuiven, ﬁguur, ad 3).
Bij de waarden en normen, de basis van de belangen volgens deze ﬁguur, zie ik een
verband met wat ik noem ‘wat moreel op het spel staat’. Kaats en Opheij spreken
bij de waarden en normen over ‘shared values’, die onderdeel zijn van de missie
van de samenwerking; die missie is gebaseerd op met elkaar gedeelde waarden en
normen (Kaats en Opheij, 2012, p 73). In hun uitgebreide en gedegen studie zie ik
waarden en normen en de morele dimensie van samenwerking relatief beperkt
naar voren komen. Relevant in dit kader is wellicht hun begrip ‘gedeelde ambitie’
(Kaats en Opheij, 2012, p 61). Het begrip ambitie wordt niet echt gedeﬁnieerd. Er
wordt onder meer onder verstaan: de combinatie van doelen plus missie en/of strategie die breed gedragen en begerig nagestreefd en nageleefd wordt; bezig zijn met
zinvolle dingen; het resultaat van een proces van betekenisgeving; het komen tot
een gemeenschappelijke betekenis van een nieuwe werkelijkheid; een wenkend
perspectief (Kaats en Opheij, 2012, pp 61, 62, 91). Bij het bepalen van de ambitie zetten zij, vanuit de vraag: ‘wat willen wij dat de samenwerking ons oplevert?’ naast
elkaar: 1) ‘Wat is je kernwaarde?’ en: 2) ‘Wat is je belang?’ (Kaats en Opheij, 2012, p
69). De kernwaarde en het belang vormen samen de ambitie, zo leid ik hieruit af.
Zij stellen dat een gedeelde en betekenisvolle ambitie van groot belang is als bindmiddel in de samenwerking (Kaats en Opheij, 2012, p 61). Het is niet genoeg dat een
ambitie wordt gedeeld, de ambitie moet er ook toe doen, deugen en aantrekkelijk
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zijn voor mensen in samenwerking (Kaats en Opheij, 2012, p 92). In ‘ertoe doen’ en
‘deugen’ lees ik een morele dimensie. En, stellen Kaats en Opheij, de ambitie moet
bijdragen aan het belang of succes van ieder van de partners, want juist dat prikkelt ieder om een bijdrage te leveren aan het samenwerkingsverband (Kaats en
Opheij, 2012, p 92). Wat ik hieruit aﬂeid is dat de ambitie en onderliggende waarden en normen belangrijk worden geacht, maar dat belangen meer centraal staan
in de samenwerking bij Kaats en Opheij; immers, zij stellen dat ‘de ambitie moet
bijdragen aan het belang van ieder’ en ‘het belang prikkelt een bijdrage te leveren’.
De gemeenschappelijke waarden en normen zouden, zo lijkt mij, echter wellicht
eerder ‘de gouden driehoek’ en de kracht in de samenwerking kunnen zijn dan de
gezamenlijke belangen!?
En hoe is dit terug te zien bij Schruijer, hoogleraar organisatiepsychologie en gespecialiseerd in interorganisationele samenwerkingsrelaties? Schruijer deﬁnieert
‘multipartijensamenwerking’ als “een zich ontwikkelend werkverband tussen twee of
meer (juridisch onafhankelijke) partijen dat wordt gevormd ten dienste van een door de
partijen te formuleren gemeenschappelijk doel, waarbij deze partijen vanwege de unieke
bijdrage die ze leveren aan het samenwerkingsdoel wederzijds afhankelijk zijn” (Schruijer,
2005). Een doel is gericht op wat een samenwerkingsverband concreet wil bereiken. In het bereiken van dat doel spelen belangen een rol. Schruijer wijst erop dat
het in samenwerking erom gaat hoe er tot een gedeeld doel kan worden gekomen
waarin ieder zijn eigen belang kan herkennen: “Door het samenbrengen van de verschillende belangen, identiteiten en uniciteiten bereik je met elkaar het hogere doel. Maar
let op, het gaat dus om een gedeeld doel, niet een gedeeld belang. Ieder heeft zijn eigen belang en die uniciteit moet je in een proces overeind kunnen houden. Pas dan lever je meerwaarde ten dienste van het te bereiken doel. ….. Het betreft individuen aan tafel, die relaties
aangaan om een gezamenlijk probleem (of ambitie) aan te pakken en die de belangen van
hun achterban behartigen.” (Schruijer, geïnterviewd door Luijten, 2012). Schruijer benadrukt het gedeelde doel in de samenwerking, vanuit een gezamenlijk probleem
of een gezamenlijke ambitie. Dat gedeelde doel noemt zij het ‘hogere doel’. In het
gezamenlijke probleem, de gezamenlijke ambitie, en/of het gedeelde, hogere doel
zie ik overeenkomsten met wat ik heb genoemd ‘wat moreel op het spel staat’. Het
is iets waar partijen samen aan willen werken en waarbij ze elkaar nodig hebben,
voor het realiseren van het doel zijn zij afhankelijk van elkaars bijdrage in de samenwerking. Dat is het ‘hogere’ in de samenwerking. Daarbij brengt iedere partij
zijn eigenheid in, mét zijn eigen belangen. In mijn terminologie is ‘wat moreel op
het spel staat’ het gemeenschappelijke, daarbij kunnen partijen tevens hun eigen
belangen hebben. Die belangen moeten wel erkend worden, ieder moet zijn uniciteit overeind kunnen houden, in de woorden van Schruijer.
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Balans in behoeften - Tronto
Op deze plaats maak ik even een uitstapje naar Tronto. Wat ik hierboven beschrijf
over de verhouding tussen ‘wat moreel op het spel staat’ en wat méér op het spel
staat, komt op een bepaalde manier ook bij Tronto aan bod. Zij beschrijft de situatie dat niet alleen de één (zorgvrager) een behoefte heeft, er kan tegelijkertijd ook
een behoefte van de ander (zorggever) zijn. Het is volgens Tronto cruciaal dat die
behoefte van de ander ook wordt erkend en daaraan wordt tegemoet gekomen,
ook opdat deze ander in de behoefte van de eerste kan blijven voorzien. Tronto stelt
dat het belangrijk is om een balans te houden tussen de behoeften van degenen die
zorg geven en degenen die zorg krijgen; juist door te focussen op de behoeften en
op de balans tussen zorggevers en zorgontvangers, wordt care meer democratisch
(Tronto, 1993, pp 136, 171). Daarmee kan volgens Tronto ook de wederzijdsheid van
de onvermijdelijk aanwezige macht en afhankelijkheid in de relatie zichtbaar worden, kan er zorgvuldiger mee worden omgegaan en kan deze mogelijk meer in balans komen. (‘Macht’ komt terug in paragraaf 5.2.4.)
Conclusie behoeften en belangen
In de theorie van Kaats en Opheij en die van Schruijer vind ik bevestiging van mijn
empirische bevinding om onderscheid te maken naar ‘wat moreel op het spel
staat’, als maatschappelijk belang of doel (‘een gedeeld hoger doel’) en naar ‘wat
meer op het spel staat’: organisatie- en individuele belangen.33 Evenals in de empirie naar voren kwam, leert de theorie dat ook die belangen aandacht vragen.
Uit de theorie leid ik eveneens af dat het samenwerken aan een gedeeld doel of een
gedeelde ambitie, verbindend kan zijn in het samenwerkingsproces. Hierin zie ik
een bevestiging van mijn empirische bevinding dat ‘wat moreel op het spel staat’
verbindend kan werken in de samenwerking.

5.2.2 ‘Wat moreel op het spel staat’
Wat staat moreel op het spel?
Wat houdt ‘wat moreel op het spel staat’ inhoudelijk in? Het relationeel perspectief impliceert dat ‘wat moreel op het spel staat’ in de speciﬁeke praktijk ingekleurd moeten worden. Dat neemt niet weg dat er, vanuit het relationeel perspec33 Zoals aangegeven stellen Kaats en Opheij de drie onderscheiden belangen (maatschappelijk,
organisatie- en individueel belang) gelijk, maar zie ik in hun theorie aanleiding om wél onderscheid te maken tussen deze drie verschillende belangen.
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tief en vanuit het discours van normatieve professionalisering, wel richting wordt
gegeven. Ik kom hier terug op een aantal inspirerende concepten voor normatieve
professionalisering die ik in hoofdstuk 1 al heb genoemd: naast het zorgethisch, relationeel perspectief van Tronto (1993), ook Ricoeur (1994) en Sennett (2008; 2012)
(H. van Ewijk, 2013). Op basis van deze bronnen zie ik drie kernthema’s waar het om
gaat bij ‘wat moreel op het spel staat’ in de ouderenzorg:
• Goede zorg: de ouderenzorg is gericht op goede zorg voor hen die daaraan behoefte hebben. Goede zorg begint met aandacht hebben voor die behoeften en
verantwoordelijkheid nemen om daar op in te spelen.
• Goed werk: werk dat deugt en deugd doet, in het licht van de praktijk waar dat
werk wordt gedaan. Goede zorg wordt gerealiseerd door goed werk. Goed werk
vraagt vakmanschap en, gegeven de normativiteit in het werk, een kritische, reﬂexieve en lerende omgang met de vraag wat goed is in een situatie.
• Goed samenwerken: in het licht van mijn onderzoek zie ik goed samenwerken als
voorwaarde voor goede zorg en goed werk. Wat goed samenwerken kan inhouden, is onderwerp van dit onderzoek. Goede zorg, goed werk en goed samenwerken zie ik als in elkaar genest.
Binnen normatieve professionalisering wordt het goede geassocieerd met aandacht, goed doen, goed zijn, betrokkenheid en onderlinge zorg. Het staat hiermee,
stelt Van Ewijk, “tegenover de managerial-achtige benadering, doorgeschoten instrumentalisering en doorgeschoten rationalisering van kennis.” (H. van Ewijk, 2013, pp 55, 56).
Met de begrippen: goede zorg, goed werk en goed samenwerken, geef ik een bepaalde richting aan het begrip ‘wat moreel op het spel staat’.
Morele dimensie kennen in praktijk
Wat concreet in een situatie van samenwerking moreel op het spel staat, is iets wat
door betrokkenen met elkaar in die speciﬁeke situatie en context besproken moet
worden volgens Tronto, die zich daarbij baseert op Walker (die weer voortbouwt
op de ‘ethic of care’ van Tronto; Tronto, 2013, p 53). Walker benadrukt dat in een relationeel mensbeeld moraliteit is gesitueerd en zich toont in de wijze waarop mensen met elkaar omgaan, in hun ‘moral stance’ (Walker, 2003, p 78). Moraliteit is niet
iets abstracts en algemeens, stelt Walker, maar ontwikkelt zich in processen tussen
mensen en moraliteit kan alleen daar worden gekend: “Morality is truly a collective
and collaborative work” (Walker, 2007, p 262). Volgens Walker is ‘moral knowledge’
een gemeenschappelijk product en proces; ‘moral life’ ziet zij als een voortgaande
onderhandeling tussen mensen, een proces van wederzijdse toedeling, aannemen
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of ombuigen van verantwoordelijkheden, en het begrijpen van de implicaties hiervan (Walker, 2007, p 67). ‘Morality’ wordt voortdurend samen ontwikkeld, waarin
wordt geleerd aan en met elkaar (Walker, 2007, p 69). Het gaat niet om “seeking
the covering laws that explain the outputs of an idealized internalized system”. Maar: “It
supplies instead a picture of morality as social negotiation in real time, where members
of a community of roughly or shared moral beliefs try to reﬁne understanding, extend consensus, and eliminate conﬂict among themselves.” (Walker, 2007, p 71). Door gedeelde
‘moral understandings’ wordt een ‘moral equilibrium’ gecreëerd, en dat creëert
wederzijds elkaar verstaan (Walker 2007, p 71). Om te komen tot gedeelde ‘moral
understandings’ is dialoog nodig, stelt Walker. Hierin zie ik terug wat vanuit de
theorie over samenwerking wordt gezegd door Kaats en Opheij, en door Schruijer,
dat het belangrijk is om het gedeelde doel en de belangen inzichtelijk te krijgen en
met elkaar te bespreken. En ik herken het in normatieve professionalisering, waarin het gaat om het op een goede manier bewust zijn van, reﬂecteren op en omgaan
met de inherente normativiteit in het werk en de samenwerking (H. van Ewijk en
Kunneman, 2013, p 9).
Opkomen voor ‘wat moreel op het spel staat’
In het empirisch onderzoek in de proeftuinen kwam naar voren dat ‘wat moreel
op het spel staat’ tot een (re)actie kan leiden. ‘Wat moreel op het spel staat’ doet
een appèl op de ander, en kan een verantwoordelijkheid tot een respons oproepen. De (re)actie ligt dan bij de ander. Ook kwam naar voren dat degene voor wie
iets moreel op het spel staat, zelf kan opkomen voor ‘wat moreel op het spel staat’.
Normatieve professionalisering impliceert om datgene wat van waarde is, in te
brengen en te adresseren. Hoe doe je dat in de praktijk op een goede manier? Hoe
kom je op voor ‘wat moreel op het spel staat’? En wat is daarvoor nodig? Binnen
normatieve professionalisering zijn hiervoor afgelopen jaren enkele concepten of
werkwijzen ontwikkeld. Ik ga hier speciﬁek in op twee concepten, die inspirerend
zijn voor mijn moreel perspectief voor goede samenwerking. Nap (lector waardevolle praktijkontwikkeling aan de Politieacademie) heeft het ‘belang-stellend
ontwikkelen’ uitgewerkt (Nap, 2012); J. van Ewijk heeft vanuit zijn werk aan de
Politieacademie het concept van ‘waardig strijden’ ontwikkeld (J. van Ewijk, 2013,
pp 359 e.v.).
1| Belang-stellend ontwikkelen
Jan Nap heeft binnen zijn eigen werk onderzoek gedaan naar goed politiewerk en
gekeken naar: wat is goed politiewerk, en hoe komt dat in de praktijk tot ontwikkeling? (Nap, 2012). Daarbij heeft hij een actieve rol vervuld: hij heeft het belang
gesteld van ‘wat moreel op het spel staat’ - goed politiewerk. Dat heeft hij gedaan
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door belangstellend te zijn en politieagenten te vragen naar hun handelen en het
gesprek daarover aan te gaan in het licht van goed werk en goed professioneel handelen. De werkwijze die hij gaandeweg heeft ontwikkeld, is hij ‘belang-stellend
ontwikkelen’ gaan noemen. Centraal hierin is volgens Nap dat iemand de vraag
moet stellen: is dit goed werk? Het is een vraag die mensen aan zichzelf en aan anderen kunnen stellen; het stellen en toelaten van de vraag is een uitdrukking van
normatieve professionalisering (Nap, 2012, pp 171, 175). Nap voegt daar aan toe: ”De
vraag ‘wat is goed?’ kan in een postmoderne wereld, waarin geopenbaarde claims op de
waarheid wel kunnen worden gedaan, maar nooit als algemeen geldig kunnen worden erkend, niet overtuigend beantwoord worden. Het is om die reden een verontrustende vraag
voor de gevestigde orde. De vraag ‘wat is goed?’ is een vraag die de gelijkwaardigheid van
gesprekspartners oproept en in die oproep confronteert met de opgave tot het innemen van
een positie. Het is een vraag die oproept tot het nemen van verantwoordelijkheid.” (Nap
2012, p 172). “De vraag naar goed werk is dus altijd: wat wordt hier, in dit concrete handelen, zichtbaar aan goed werk?” (Nap, 2012, p 173). Ofwel: het gaat om het opkomen
voor (het belang-stellen van) ‘wat moreel op het spel staat’ en dat in de speciﬁeke
situatie met elkaar bespreken.
Het gaat bij belang-stellend ontwikkelen om de aandacht te richten op een concrete situatie, waarbij wordt ingebracht wat van waarde is. Nap beschrijft dat het allereerst gaat om ‘ter sprake brengen’: moreel positie innemen van waaruit je verantwoordelijkheid neemt, een bepaald belang stelt, waar je anderen op aanspreekt.
Dat is de basis voor de dialoog en het ‘tot spreken brengen’: anderen uitnodigen
tot het inbrengen van ervaringen en deze samen bespreken. Het vergt van alle betrokkenen dat zij ‘zich aan laten spreken’ en gehoor geven aan het gestelde belang
en de uitnodiging tot dialoog. Op deze wijze kan de praktijk tot ontwikkeling komen (Nap, 2012, pp 177-179). Nap zegt hierover: “Het is een gelijktijdige ontwikkeling
van inhoud en gespreksruimte. Het is ook een ontwikkeling van de aard van de relatie. Die
ontwikkelt zich van strategisch, positioneel naar communicatief, co-creërend. In aanvang is
er een belang-stellende initiator die erop uit is anderen te bewegen tot leren. De inzet en
posities verschillen. In de loop van het proces kunnen ook (de) anderen belang-stellend worden en ontwikkelt zich vanuit die meervoudige inzet een dialoog of een gezamenlijk zoeken
naar wat van waarde is of wat van waarde ontwikkeld kan worden.” (Nap, 2012, p 178).
Hierin zie ik een verbinding met de morele kwaliteiten zoals genoemd door
Tronto: als iemand ‘het belang stelt’ doet dat een appèl op de andere partij om zich
te laten aanspreken, verantwoordelijkheid te nemen voor een respons. ‘Het belangstellen’ vraagt bepaalde morele kwaliteiten; Nap spreekt van “het durven handelen
zonder vaste grond onder de voeten; dat wil zeggen, het gaat om moed en vertrouwen.”
(Nap, 2012, p 23). En: “Normatieve professionalisering of belang-stellend ontwikkelen
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vergt de deugd van moed.” (Nap, 2012, p 177). Het vergt het (kunnen en durven) innemen van een morele positie waarbij je verantwoordelijkheid neemt en je de ander
aanspreekt (Nap, 2012, p 179, met verwijzing naar Butler, 2004, p 129). Vertaald naar
mijn begrip ‘wat moreel op het spel staat’ gaat het om een morele positionering
– om op te komen voor ‘wat moreel op het spel staat’ en dat vergt moed. Belangstellend ontwikkelen met de aanvullende morele kwaliteit van moed vormt een
waardevolle aanvulling voor het moreel perspectief op samenwerking.34
2| Waardig strijden
Een tweede inspirerend concept vanuit normatieve professionalisering voor het
opkomen voor ‘wat moreel op het spel staat’ is het concept ‘waardig strijden’ dat
Jan van Ewijk heeft ontwikkeld (J. van Ewijk, 2013, pp 359 e.v.). Dit concept komt
voort uit de problemen die J. van Ewijk signaleert in de samenwerking tussen professionals in het sociale domein. Hij beschrijft een casus van een multi-probleemgezin waarin vele hulpverleners zijn betrokken en waarin achteraf blijkt hoezeer
er langs elkaar heen wordt gewerkt. Hij zoekt naar een concept dat kan bijdragen
aan goede samenwerking tussen professionals en aan het realiseren van waarden
waar het in dit domein om gaat. Hij gaat ervan uit dat impasses en stagnaties in de
samenwerking in veel gevallen verbonden zijn met strijd om de voorrang van de
ene professionele praktijk en de daarmee verbonden professionele logica boven de
andere. Daarom is hij op zoek “naar de wijze waarop en de condities waaronder strijd en
conﬂicten tussen frontlinie-professionals en de professionele logica’s die zij vertegenwoordigen ‘waardiger’ gevoerd en vorm gegeven kunnen worden met het oog op het realiseren
van morele waarden in het sociale domein.” (J. van Ewijk, 2013, p 362). Waardig strijden
zie ik als een inspirerend concept voor het opkomen voor ‘wat moreel op het spel
staat’, vooral als er sprake is van botsende perspectieven en waarden.
Waardig strijden ziet J. van Ewijk als een vorm van normatieve professionalisering,
wat hij, met Kunneman (2005) en Jacobs (2008) ziet als een continu leerproces.
Met hen gaat hij er ook van uit dat een leerproces gepaard gaat met botsingen en
strijd. Van Ewijk stelt: “Waar deze auteurs echter wegen zoeken om de botsingen en strijd
en de ‘schaduwgevechten’ zo snel mogelijk te overstijgen en over te gaan naar het register
van ‘zorg, aandacht, gelijkwaardigheid en dialoog’, zoals Jacobs zegt, daar is het mij te doen
om het benutten van de ‘kracht’ en de ‘energie’ die daarin aanwezig is voor het realiseren
van morele waarden in het sociale domein.” (J. van Ewijk, 2013, p 362). Hier zie ik een
link met de bevinding in mijn empirisch onderzoek dat mijn perspectief te smal is

34 Relevant is hier om het begrip ‘belang’ zoals Nap dat gebruikt, op de juiste wijze te begrijpen
en positioneren in mijn moreel perspectief: het ‘belang’ van Nap sluit aan bij mijn begrip ‘wat
moreel op het spel staat’.
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als ik alleen uitga van afstemming in de relatie (ik constateerde dat ook het bieden
van tegenspel betekenis kan hebben in samenwerking).
Van Ewijk spreekt over het stileren van de strijd: het voeren van de strijd op een
bepaalde manier. Hij baseert zich daarbij op de martiale kunsten, zoals die in het
Verre Oosten aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw zijn ontwikkeld
(J. van Ewijk, 2013, p 363). In ‘waardig strijden’ wordt gebruik gemaakt van de kracht
en energie die in spanningen en conﬂicten aanwezig is. Spanningen worden op
deze wijze productief gemaakt met het oog op het realiseren van morele waarden
waar het in die betreﬀende praktijk om gaat. Daarbij is het van belang om te zien
welke botsende waarden in het geding zijn, deze te benoemen en te bevragen; zo
kan een leerproces ontstaan. Dat leerproces kan gepaard gaan met botsingen en
strijd. Van Ewijk stelt dat het er niet om gaat om zo snel mogelijk hieruit te komen,
maar om de kracht en energie die in de spanning aanwezig is, te benutten. En dat
op een goede, waardige manier te doen. Via ‘co-creatieve en constructieve confrontaties’ wil Van Ewijk ‘lastige verschillen’ beetpakken en in beweging zetten (J. van
Ewijk, 2013, p 362). Het begrip ‘waardig strijden’ gaat om de wijze waarop de strijd
plaats vindt, maar ook om de waarden waarvoor wordt gestreden – waardig strijden vindt plaats in naam van de waarden die in dat domein op het spel staan (J.
van Ewijk, 2013, pp 360, 362, 370). Vertaald naar mijn terminologie: het gaat om ‘wat
moreel op het spel staat’ en daar op een waardige wijze voor opkomen.
Evenals belang-stellend ontwikkelen vraagt waardig strijden een eigen morele
kwaliteit, die ik samenvat in het begrip ‘gestileerde strijdbaarheid’. Alleen strijdbaarheid is niet genoeg, uit de casus die Van Ewijk beschrijft blijkt volgens hem
dat: “... ondanks een hoge mate van strijdbaarheid in het sociale domein en zeer veel goede
bedoelingen en inspanningen om morele waarden te realiseren, door het ontbreken van stilering van de strijd het tegendeel gerealiseerd wordt van wat werd beoogd.” (J. van Ewijk,
2013, p 383). Stilering van de strijd vraagt het in acht nemen van bepaalde principes: 1) de eigen kracht en kracht van de ander zo gebruiken, dat die het realiseren
van morele waarden niet belemmeren maar helpen realiseren; 2) toebrengen van
schade aan de ander zoveel mogelijk voorkomen; 3) afbakening van het strijdperk: het strijdpunt niet te snel verplaatsen naar buiten de eigen invloedsfeer, niet
vluchten in cynisme of algemeenheden, niet verwijten dat iemand een kwestie te
persoonlijk opvat. En het vraagt het ontwikkelen van met die principes verbonden
deugden en oefenen van vaardigheden: 1) het versterken van toekomstgerichtheid
in plaats van gerichtheid op het verleden en zoeken van schuldigen; bijvoorbeeld
door vragen te stellen en kernachtig te formuleren wat moreel op het spel staat; 2)
versterken van bedachtzaamheid en behoedzaamheid, het gaat om traagheid die
hoort bij werken in moeilijke omstandigheden; 3) betrachten van discretie: geen
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triomfalisme, een ander moet waardig kunnen verliezen omdat hij daarmee bijdraagt aan wat moreel op het spel staat, zelf leren incasseren van ongunstige ontwikkelingen (J. van Ewijk, 2013, pp 370-372).
Conclusie ‘wat moreel op het spel staat’
‘Wat moreel op het spel staat’ heb ik vanuit het richtinggevende discours van normatieve professionalisering benoemd als goede zorg, goed werk en goed samenwerken. Wat dat precies inhoudt, zal door betrokkenen in de speciﬁeke situatie en
context in dialoog met elkaar moeten worden bepaald. (H)erkenning van ‘wat moreel op het spel staat’ kan verbindend werken in de samenwerking, is naar voren
gekomen uit theorie en empirie. Opkomen voor ‘wat moreel op het spel staat’ is
daarom belangrijk. Inspirerende concepten daarvoor vanuit het discours van normatieve professionalisering zijn voor mij ‘belang-stellend ontwikkelen’ (Nap, 2012)
en ‘waardig strijden’ (J. van Ewijk, 2013). Morele kwaliteiten die hierbij passen zijn
moed en gestileerde strijdbaarheid. Met deze concepten en morele kwaliteiten vul
ik mijn moreel perspectief aan.

5.2.3 Fasen en morele kwaliteiten: aandachtige afstemming en
aanvullende morele kwaliteiten
Fasen in het relationele proces en morele kwaliteiten: aandachtige
afstemming
De fasen en morele kwaliteiten van het relationeel perspectief van Tronto heb ik in
hoofdstuk 3 beschreven als het tweede thema van mijn moreel perspectief. In het
empirisch onderzoek blijken deze fasen en morele kwaliteiten een ‘tool’ te zijn om
meer inzicht te krijgen in de samenwerkingsrelatie en hoe al dan niet een respons
wordt gegeven op de ander. De fasen en morele kwaliteiten waren herkenbaar in
situaties van soepelere samenwerking en leken bij te dragen aan deze samenwerking. De door Tronto beschreven morele kwaliteiten vat ik samen als een houding
van ‘aandachtige afstemming’ in de relatie.
Ontbreken van morele kwaliteiten
In situaties waarin de fasen en morele kwaliteiten niet herkenbaar waren, was sprake van stroevere samenwerking. Tronto bespreekt bij de morele kwaliteiten wat er
aan de hand is als deze kwaliteiten er níet zijn:
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1

Attentiveness
Als we géén aandacht hebben, kunnen we niet proberen aan de behoeften tegemoet te komen, stelt Tronto. Dat noemt ze, met een verwijzing naar Weil en
Arendt, een ‘moral failing’ (Tronto, 1993, pp 127, 128). Tronto formuleert daarbij de vraag: “when is ignorance simply ignorance, and when is it inattentiveness?”.
Behalve ‘ignorance’ kan het ook gaan om ‘unwillingness’ (Tronto, 1993, pp 129,
130).

2 Responsibility
Bij ontbreken of het tegengestelde van verantwoordelijkheid nemen is sprake
van géén verantwoordelijkheid nemen, wegkijken. Maar hoe moeten we dit
zien? ‘Moet’ verantwoordelijkheid nemen als er een appèl is, is dat te zien als
een verplichting? Tronto heeft daarover duidelijke ideeën, daar ga ik hierna op
in (Tronto, 1993, pp 129, 131).
3

Competence
Bij ontbreken van competentie is sprake van incompetentie. Met alleen een intentie om het goed te doen of je best doen, zijn we er niet, stelt Tronto (Tronto,
1993, pp 136, 137). Je moet het ook echt goed doen, anders wordt niet voorzien in
de behoefte. De competentie moet zijn gericht op daadwerkelijk in de behoefte
voorzien; dat impliceert ook dat er bijvoorbeeld aandacht moet zijn voor adequate middelen om te kunnen voorzien in de behoefte (Tronto, 1993, pp 133, 134).

4 Responsiveness
‘Responsiveness’ vraagt iets van zowel de gever als de ontvanger; als ‘responsiveness’ ontbreekt kan dat iets zeggen over beide partijen: dat de gever niet
passend heeft afgestemd op de behoefte en daardoor niet wordt voorzien in de
behoefte van de vrager; en/of dat de vrager niet heeft laten weten aan de gever
of is voorzien in zijn behoefte. Wat ‘responsiveness’ problematisch kan maken
volgens Tronto, is dat het niet betekent dat we onszelf moeten verplaatsen in
de ander, maar: “it suggests that we consider the other’s position as that other expresses it.” (Tronto, 1993, pp 134-136). Hier is zichtbaar dat de verschillende morele
kwaliteiten samenhangen, want het vraagt aandacht en competentie om dat
te kunnen doen. Bijvoorbeeld: juist vanuit een machtspositie, onvermijdelijk
aanwezig in relaties met afhankelijkheid, kan iemand er blind voor zijn dat de
eigen reactie niet aansluit bij de behoefte van de ander en er geen sprake is van
‘responsiveness’ of misbruik maken van de kwetsbaarheid en afhankelijkheid
van de ander en de eigen macht misbruiken; en kan het voor de ander, vanuit
een afhankelijke positie, moeilijk zijn om aan te geven dat de aansluiting er
niet is (Tronto, 1993, p 135). (Op macht kom ik in paragraaf 5.2.4 terug.)
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5 Pluraliteit, communicatie, vertrouwen, respect, solidariteit
Deze kwaliteiten zijn gekoppeld aan ‘caring with’ waarin Tronto ook het democratisch gehalte, het samen-doen, met aandacht voor de langere termijn, naar
voren brengt. Ontbreken of het tegengestelde van deze waarden houdt in ondemocratisch, niet samen doen; wantrouwen; géén communicatie, solidariteit
en respect. Vertaald naar samenwerking kunnen we zeggen: ontbreken of de tegengestelde werking van deze waarden is dat niet iedereen naar vermogen meedoet en participeert in de samenwerking (Tronto, 2013, pp 23, 30).
Bij de fasen en morele kwaliteiten is het belangrijk om ook het ontbreken
van deze morele kwaliteiten te signaleren, om meer inzicht te krijgen in het
samenwerkingsproces.35
Verantwoordelijkheid of verplichting?
Ik wil hier kort stilstaan bij het onder 2 genoemde punt: is het nemen van verantwoordelijkheid om in te gaan op een appèl, te zien als een verplichting tot respons? Vertaald naar samenwerking: als er een (gezamenlijke, maatschappelijke)
verantwoordelijkheid is voor ‘wat moreel op het spel staat’, roept dat dan ook een
verplichting op jegens elkaar in de samenwerking om te voorzien in wat ieder nodig heeft van de ander?
Volgens Tronto gaat het bij het geven van een respons op een behoefte niet om een
formele benadering, als het nakomen van verplichtingen. Het begrip verantwoordelijkheid heeft voor haar een andere connotatie en context dan het begrip verplichting. Verantwoordelijkheid kijkt verder dan formele regels, stelt ze. Bij zorg
als politieke en ﬁlosoﬁsche notie zijn we volgens Tronto meer gebaat bij een ﬂexibele notie van zorg, dan dat we vasthouden aan een verplichting als basis voor wat
mensen voor elkaar zouden moeten doen (Tronto, 1993, pp 131-133). Dezelfde lijn
volgt Sevenhuijsen. Zij ziet ‘zorgen als activiteit’ als het vermogen en de bereidheid
om behoeften te zien en te horen en om verantwoordelijkheid te nemen door op
die behoeften in te gaan; het is niet per se bedoeld als een verplichting om te zorgen voor ieder die een zorgende respons oproept. Het praktiseren van zorgethiek
wordt door Sevenhuijsen gekenmerkt door een bepaalde morele activiteit: “Morele
35 Morele kwaliteiten vergen ook psychologische kwaliteiten: om in relatie te treden is bijvoorbeeld nodig dat iemand voldoende psychologische autonomie heeft om positie in te kunnen
nemen, af te stemmen op de ander en verschil te kunnen verdragen. Deze basale psychologische (psychodynamische) aspecten zijn wezenlijk in relaties en hebben invloed op hoe
mensen zich bewegen in relaties, maar dit onderzoek richt zich niet op deze psychologische
aspecten. Ze komen later beperkt aan de orde als ik Jessica Benjamin aanhaal.
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problemen worden in eerste instantie waargenomen en besproken vanuit een zorgende houding, te weten aandachtigheid, verantwoordelijkheid en het commitment om een probleem
van meerdere kanten te bezien. De conclusie daarvan hoeft niet per se een verplichting tot
zorgen in te houden: het kan ook betekenen dat men afziet van zorg, bijvoorbeeld omdat
men zich niet kan vinden in de behoefteclaims van de ander, of niet over middelen beschikt
om deze te bevredigen, of omdat deze claims te zeer conﬂicteren met eigen behoeften of morele overtuigingen.” (Sevenhuijsen, 1996, pp 104, 105).
Eenzelfde lijn kunnen we volgen voor goede samenwerking: ‘wat moreel op het
spel staat’ roept een bepaalde verantwoordelijkheid op bij de samenwerkingspartners jegens elkaar omdat zij elkaar nodig hebben om dat te realiseren, maar van
een formele verplichting jegens elkaar zullen we niet snel kunnen spreken in samenwerking (behoudens het nakomen van afspraken die partijen met elkaar zijn
overeengekomen en wettelijke verplichtingen). Zoals ook Tronto en Sevenhuijsen
aangeven: er kunnen meerdere behoeften spelen, of er kunnen conﬂicten bestaan
binnen of tussen behoeften / ‘wat moreel op het spel staat’. Dit kan spanningen en
dilemma’s geven die morele afwegingen vragen.
Morele kwaliteiten: niet uitputtend
De fasen en daarbij passende morele kwaliteiten zijn in de optiek van Tronto cruciaal; zij noemt echter ook dat er méér morele kwaliteiten belangrijk zijn voor een
ethic of care dan zij nu heeft beschreven (Tronto, 1993, p 136; 2013, pp 35, 36). Want
“care involves conﬂict”, stelt Tronto, en dat vraagt meer kwaliteiten dan de genoemde
(Tronto, 1993, pp 109, 136). Er kan sprake zijn van spanning en conﬂict omdat een
integratie van de fasen en morele kwaliteiten niet eenvoudig is, maar die is wel
nodig voor goede zorg, in de optiek van Tronto (‘integrity of care’). In de praktijk
kunnen er spanningen en dilemma’s zijn binnen iedere fase alsook tussen de fasen. Ook kan er spanning zijn tussen de eigen behoeften en behoeften van de ander; of er is spanning omdat er meerdere behoeften van meerdere betrokkenen
zijn die conﬂicteren met elkaar. Tronto stelt: “to resolve this conﬂict will require more
than an injunction to be attentive, responsible, competent, and responsive.” (Tronto, 1993,
p 136). Deze constatering sluit aan bij mijn bevindingen in het empirische en het
onderhavige theoretische onderzoek, dat er méér morele kwaliteiten (dan de door
Tronto genoemde) nodig zijn in het relationele proces. Zij gaat verder niet in op
welke kwaliteiten dat dan zijn.
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Aanvullende morele kwaliteiten, bij: opkomen voor ‘wat moreel op het spel
staat’
Morele kwaliteiten die aanvullend zijn op die door Tronto zijn genoemd, kwamen naar voren in de vorige paragraaf bij de concepten van belang-stellend ontwikkelen en waardig strijden, om op te komen voor ‘wat moreel op het spel staat’.
Belang-stellend ontwikkelen vraagt moed; waardig strijden vergt gestileerde
strijdbaarheid.
De morele kwaliteiten van Tronto (in mijn woorden: gericht op aandachtige afstemming) en de aanvullende morele kwaliteiten (gericht op opkomen voor ‘wat
moreel op het spel staat’) kunnen elkaar versterken, bleek in het empirisch onderzoek. Daar zit moreel werk, zouden we kunnen zeggen, om af te wegen wat nodig is
in een situatie om het goede te doen.
Conclusie fasen en morele kwaliteiten
De fasen en morele kwaliteiten zoals beschreven door Tronto zijn voedend voor
goede samenwerking en bieden een ‘tool’ om meer inzicht te krijgen in samenwerkingsrelaties; daarbij is ook relevant te signaleren wat er speelt als de morele kwaliteiten ontbreken. Tronto heeft de morele kwaliteiten die zij heeft genoemd, niet
bedoeld als uitputtend; er zijn méér kwaliteiten nodig, stelt zij, want zorg houdt
onvermijdelijk ook spanning en conﬂict in, en dat vraagt eigen kwaliteiten; welke
kwaliteiten dit zijn, blijft bij Tronto in het midden.
Morele kwaliteiten die ik tot nu toe méér op het spoor ben gekomen zijn die bij het
‘belang-stellend ontwikkelen’ en ‘waardig strijden’ om op te komen voor ‘wat moreel op het spel staat’: te weten moed en gestileerde strijdbaarheid. Met deze kwaliteiten verbreed ik het spectrum voor het aangescherpte moreel perspectief. (In
de volgende paragraaf zullen we zien dat er nog enkele morele kwaliteiten worden
toegevoegd aan het spectrum.)

5.2.4 Verbindend omgaan met macht: moreel weerwerk bieden
Het derde thema in mijn moreel perspectief zoals beschreven in hoofdstuk 3, is
macht. In situaties van afhankelijkheid kan sprake zijn van ongelijkheid en daarmee van macht en onderschikking (Tronto, 1993, p 135). In het empirisch onderzoek
ben ik, wat ik heb genoemd, ‘verbindende macht’ en ‘tegenwerkende of verbrekende macht’ op het spoor gekomen. In deze paragraaf ga ik verder in op macht.
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Uitgangspunt in de theorie over samenwerking is dat, vergelijkbaar met het relationeel perspectief van Tronto, bij samenwerking altijd machtsverhoudingen
meespelen. Macht kan in samenwerkingsverbanden vorm krijgen door het uitoefenen van invloed, bijvoorbeeld door overtuigen, inspireren, een persoonlijk beroep doen, onderhandelen, legitimeren, druk uitoefenen (Kaats en Opheij, 2012, pp
168, 169). Kaats en Opheij verwijzen naar Kahane (2010), die stelt dat macht twee
kanten heeft: er is een productieve macht (macht tot) en een schadelijke macht
(macht over). Kaats en Opheij stellen: “Productieve macht uit zich in het vermogen om
dingen gedaan te krijgen, vooruitgang te boeken, een wil te eﬀectueren. Schadelijke macht
uit zich in misbruik en handelingen die negatieve eﬀecten hebben voor anderen.” (Kaats en
Opheij, 2012, pp 195, 196). Maar zij maken daarbij ook duidelijk dat het geen eenvoudig goed-fout beeld is: “... wordt gemakkelijk een tegenstelling in het leven geroepen
tussen altruïstisch en empathisch gedrag aan de ene kant en positioneel, machtgerelateerd
en hiërarchisch gedrag aan de andere kant. Een dergelijke tegenstelling is te eenvoudig en
onbevredigend. … De noodzaak van executiekracht en doorzettingsmacht wordt daarmee
miskend. De praktijk leert dat een teveel aan altruïstisch en empathisch gedrag in samenwerkingsrelaties regelmatig leidt tot apathie en stilstand.” (Kaats en Opheij, 2012, p 195).
Wat dus essentieel is, is hóe met macht wordt omgegaan, want macht is niet neutraal, macht wordt uitgeoefend door iemand. Met welke inzet / welke gerichtheid
en op welke wijze oefent iemand macht uit? En hoe kun je er op een goede manier
mee omgaan als er macht op jou wordt uitgeoefend? Voor de vraag naar goede samenwerking gaat het dan om: hoe kan met macht worden omgegaan, zodat het bijdraagt aan goede samenwerking en een goede samenwerkingsrelatie? Of in andere
woorden: hoe kan op een verbindende wijze met macht worden omgegaan?
Macht is een veelomvattend thema; vanuit mijn vraagstelling naar goed samenwerken beperk ik mij voor het omgaan met macht in mijn moreel perspectief tot
drie inspirerende concepten uit het discours van normatieve professionalisering,
die ik in deze paragraaf bespreek. Deze concepten vat ik samen onder het begrip
‘moreel weerwerk bieden’.
Moreel weerwerk bieden
Met ‘moreel weerwerk bieden’ bedoel ik het moreel positie innemen ten opzichte
van iemand (of meerdere personen) om op een verbindende manier om te gaan
met macht in de relatie. Moreel weerwerk bieden kan nodig zijn om ‘wat moreel
op het spel staat’ in het spel te houden en om de samenwerkingsrelatie (waarin
wordt gewerkt aan ‘wat moreel op het spel staat’) te behouden, herstellen of versterken. Het begrip geeft aan dat het moreel werk vraagt om waarden, die onder
druk komen, weer te laten werken. Vanuit het perspectief van macht kan dat van-
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uit verschillende posities: vanuit een positie dat je zelf macht hebt en macht kunt
uitoefenen om waarden overeind te houden; of vanuit een positie dat je afhankelijk bent en wordt geconfronteerd met macht van een ander die je moet weerstaan
of tegenspreken om wat van waarde is overeind te houden. Moreel weerwerk bieden kan dus vanuit verschillende posities.36
1| Macht ten goede
Als je macht hebt, kun je die ten goede inzetten, stelt Jan Nap. Nap zijn we eerder tegengekomen met het concept ‘belang-stellend ontwikkelen’. Nap heeft het begrip
‘macht ten goede’ geïntroduceerd in zijn lectorale rede voor de Politieacademie
(Nap, 2014; Nap, 2015a, pp 8-17). Zijn vraag is: de politie heeft macht - hoe kan de
macht van de politie ‘ten goede’ worden ingezet, gericht op het bijdragen aan het
goede samenleven? Die vraag kunnen we in mijn optiek doortrekken naar alle professies: hoe zet je de macht die je hebt zodanig in, dat het bijdraagt aan het goede?
Kun en durf je te gaan staan voor wat van waarde is in die praktijk, vooral ook als
wat van waarde is, bekneld dreigt te raken? Of is het te moeilijk om de ‘plek der
moeite’ te betreden, kies je voor het vermijden van eventuele moeilijkheden? (Nap,
2014, pp 14, 21, 22). Want ook al heb je een bepaalde macht, je kunt je ook kwetsbaar
en afhankelijk voelen. Je kunt bijvoorbeeld als politieagent of als zorgmedewerker
een bepaalde macht hebben ten opzichte van burgers, bewoners of mantelzorgers,
maar je weet niet hoe ze zullen reageren, en je hebt ook collega’s met een mening,
je hebt een leidinggevende tegenover wie je je handelen moet verantwoorden, er
zijn geschreven en ongeschreven normen in de organisatie waartoe je je moet verhouden. In een onveilige situatie kan het voornemen tot vrijmoedig spreken een
voornemen blijven, stelt Nap. Dan blijft de mogelijkheid om macht ten goede in

36 ‘Moreel weerwerk bieden’ sluit aan bij het begrip ‘tegenkracht organiseren’ waarvan de
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling spreekt in een gelijknamig rapport (RMO, 2011).
Hierin wordt duidelijk dat het bieden van tegenkracht nodig kan zijn én niet eenvoudig is.
Het rapport is opgesteld om lessen te trekken uit de kredietcrisis voor andere sectoren dan
het bankwezen, maar geeft in mijn optiek ook waardevolle lessen voor samenwerkingspraktijken. De RMO beschrijft dat, juist als er meervoudige belangen en perspectieven aanwezig
zijn, het risico is dat één belang gaat domineren, actoren strategisch gedrag gaan vertonen en
het systeem zich gaat voegen naar één dominant belang. Het is echter nodig volgens de RMO
om de meervoudigheid tot zijn recht te laten komen, met name ook om ervoor te zorgen dat
het externe belang, de maatschappelijke functie, blijft gewaarborgd. Dat vergt tegendruk die
handelingspatronen ter discussie kan stellen. Echter, juist als de meervoudigheid onder druk
komt en (dus) tegenspel nodig is, vermindert de ruimte voor dat tegenspel en is het moeilijker om tegendruk te bieden (RMO, 2011). Hierin herken ik ook de spanning die Wierdsma
noemt tussen én voor de mening willen uitkomen én de verbinding met de groep willen
houden (Wierdsma, 2014, p 67). Als die spanning uit de weg wordt gegaan en iemand besluit
om morele zaken onbesproken te laten om de harmonie niet te verstoren, kan dat worden gezien als een vorm van ‘immorele zwijgzaamheid’ (Wierdsma, 2014, p 70, met verwijzing naar
Swieringa, en Bird en Waters).
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te zetten, onbenut. Het inzetten van macht ten goede vraagt dan ook professionele
moed en vrijmoedig spreken (Nap, 2014, pp 14, 21, 22).
Bij de inzet van ‘macht ten goede’ gaat het volgens Nap om “Een strategische interventie die weer ruimte maakt voor communicatief handelen met het oog op de bedoeling.”
(Nap, 2014, p 58). In mijn termen: macht ten goede is gericht op ‘wat moreel op
het spel staat’ en op (het voortzetten van) de samenwerkingsrelatie om daar aan
te werken; het gaat om het verbindend inzetten van macht. Nap waarschuwt echter: “Zeker als we machtiger zijn, is er eerder de neiging om de ander te ontkennen of te
overheersen dan om er ruimte voor te maken.” Ofwel: in plaats van macht ten goede, is
het inzetten van macht ten kwade verleidelijk. In dat kader stelt hij: “De opgave voor
degene met macht is om zich te laten begrenzen, ter wille van een hoger goed.” (Nap, 2014,
p 52, met verwijzing naar Benjamin, 1998).
Nap brengt in zijn gedachtegoed verschillende concepten samen: belang-stellend ontwikkelen, macht ten goede, parrhêsia, vreedzaam begrenzen, waardig
strijden. Ik zie daarin bij Nap een bepaalde vervloeiing. Hij spreekt bijvoorbeeld
van ‘belang-stellend ontwikkelen’ als een ‘parrhesiastische praktijk’: vrijmoedig
de waarheid spreken in naam van de morele kern van de professie (Nap, 2015b, p
24). Hoewel ik zie dat de genoemde concepten elkaar nodig hebben en aanvullen,
maak ik in mijn moreel perspectief een wat scherper conceptueel onderscheid dan
Nap doet. Het maakt in mijn optiek verschil in welke positie je bent: ben je in een
positie om macht uit te oefenen (en kun je macht ten goede uitoefenen; ook al kun
je je in die positie óók afhankelijk voelen zoals boven genoemd, het onderscheid
is niet zwart-wit), of ben je in een afhankelijke positie en wordt er macht op jou
uitgeoefend (en moet je macht weerstaan). Daarom vind ik het belangrijk om meer
te focussen op de verschillende machtsposities. Dat brengt mijns inziens scherper
naar voren wat de invloed van macht is en de mate van risico die iemand loopt
bij het adresseren van de waarde die op het spel staat in de relatie, en daarmee de
mate van moed die het vraagt om te spreken.
Het betekent dat ik het concept ‘macht ten goede’ opvat als de situatie waarin iemand met een bepaalde macht (zoals een professional of leidinggevende) deze
macht inzet ten opzichte van anderen die in een bepaalde mate afhankelijk van
hem zijn (verticale relatie), en dit doet op een verbindende wijze met het oog op
morele waarden die op het spel staan. Het inzetten van macht ten goede impliceert
dat diegene die dit doet, openstaat voor leerzame wrijving over zijn machtsinzet
en voor eventuele begrenzing van of tegenspraak door collega’s; of en wat het goede is, moet met elkaar in de praktijk kunnen worden besproken (hierin komt de
samenhang van de concepten naar voren).
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Naast het uitoefenen van macht ten goede onderscheid ik twee situaties gericht op
het weerstaan van macht: ‘vreedzaam begrenzen’ en ‘parrhêsia’.
2| Vreedzaam begrenzen
Vanuit het perspectief van macht kan iemand geconfronteerd worden met macht
van een ander waar hij zich niet aan wil onderwerpen maar die macht wil weerstaan. Bijvoorbeeld bij onevenredige inzet of misbruik van macht. Een vorm van
weerstaan is het vreedzaam begrenzen van macht. Degene die vreedzaam begrenst
oefent een bepaalde tegen-macht uit. Dat is een situatie waar sprake is van of gestreefd wordt naar een min of meer gelijkwaardige verhouding.
Kunneman baseert het begrip ‘vreedzaam begrenzen’ op inzichten van Jessica
Benjamin, psychoanalytica. Kunneman schrijft: “Volgens Benjamin wordt een groot deel
van onze dagelijkse omgang gedomineerd door intrapsychische constructies, waarin over
en weer de reële ander verdwijnt in de ‘schaduw’ van onze eigen idealiserende of projecterende intrapsychische constructies, en omgekeerd. In haar ogen hebben wij anderen nodig
voor de begrenzing van de projecterende en identiﬁcerende manifestaties van almachtsverlangen. Zij introduceert daarvoor het begrip ‘containment’, dat ik vertaal als ‘vreedzame begrenzing’ of ‘verbindende begrenzing’. Vreedzame vormen van begrenzing zijn verbindend
omdat de begrenzing plaats vindt tegen de horizon van een rijkere voortzetting van de relatie.” (Kunneman, 2012a, p 50). Deze vreedzame begrenzing brengt volgens hem een
horizontale dynamiek in, in plaats van de verticale dynamiek van het zich verheffen boven de ander of het zich onderwerpen aan de ander (Kunneman, 2012a, p 25).
Morele verbindingen tussen mensen berusten niet alleen op zorg en solidariteit,
stelt Kunneman, maar zijn in hoge mate afhankelijk van het vermogen van mensen om lastige verschillen onder ogen te zien en op verbindende wijze macht uit
te oefenen (Kunneman, 2012c, p 12). Dit vraagt volgens hem inzicht, vaardigheden
en vrijmoedig spreken van betrokkenen (en het vergt psychologische kwaliteiten,
zoals genoemd in noot 35). Dat is niet altijd eenvoudig, maar het draagt bij aan de
onderlinge relaties en samenwerking, stelt Kunneman: “De acceptatie van vreedzame
begrenzing van onverschilligheid in relaties en in werk bevordert zorgzaamheid en bevestigt
de kracht en de waarde van de onderlinge samenwerking. Hetzelfde geldt voor het vrijmoedig
tegenspreken van anderen die macht opdringen of misbruiken. Wanneer de ander die tegenspraak en begrenzing kan accepteren vanuit zicht op beter werken en vruchtbaarder samenwerken, ontstaat een terp in het moeras van het onderlinge geklooi en wordt de samenwerking robuuster, omdat hij tegen een stootje blijkt te kunnen.” (Kunneman, 2012a, pp 55, 56).
Vreedzame begrenzing vergt het moreel positie innemen ten opzichte van een ander die een bepaalde macht uitoefent, met het oog op het voortzetten en versterken van de relatie. Evenals bij ‘macht ten goede’ vergt dit vrijmoedig (tegen)spre-
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ken als morele kwaliteit. Het weerstaan van de ander heeft een risico in zich – het is
gericht op voortzetten van de relatie, maar het is niet zeker of dat zo zal gaan, of de
ander ervoor openstaat en zich laat begrenzen.
3| Parrhêsia
De derde positie van macht is als je afhankelijk bent van een ander en de macht
van die ander wilt weerstaan. In zo’n afhankelijkheidsrelatie opkomen voor wat
van waarde is, vraagt risicovol vrijmoedig tegenspreken; je zet jezelf en de relatie
op het spel. Vanuit het discours van normatieve professionalisering gaat het om
‘parrhêsia’: het vrijmoedig spreken in de relatie met en gericht op de ander(en)
over wat ertoe doet als het erop aankomt. ‘Parrhêsia’ komt voort uit ‘pan rhêma’;
‘parrhêsiazesthai’ betekent ‘alles zeggen’ (Foucault, 2011, p 28). Dat kan zijn alles
zeggen, om het even wat je zegt (‘kletsmajoor’), dat noemt Foucault een ongunstige betekenis van het woord. Of het is alles zeggen in de zin van de waarheid
spreken zonder iets te verbergen of te verhullen, zonder veinzerij en opsmuk; dat
noemt Foucault de positieve betekenis van ‘parrhêsia’. Foucault ziet ‘parrhêsia’ als
een modaliteit van waarheidspreken, het is geen techniek maar een zijnswijze. Het
gaat om een soort handelen vanuit een voorbeeldige levenswijze waardoor degene
die de waarheid spreekt, zich manifesteert: hij verschijnt voor zichzelf en wordt
door anderen erkend als iemand die de waarheid spreekt (Foucault, 2011, pp 20, 21).
Voor degene die spreekt is het niet zomaar een mening die hij uit, maar er is een
fundamentele band tussen het gesprokene en wat hij denkt, hij beschouwt het als
zijn morele verantwoordelijkheid om te spreken tegenover anderen. Bij ‘parrhêsia’
neemt de spreker een extra risico doordat hij in een minder machtige positie is
dan de ander. Hij loopt het risico dat de ander wordt gekwetst door wat hij zegt,
boos of geërgerd wordt, of bijvoorbeeld geweld gebruikt of hem ontslaat.
‘Parrhêsia’, vrijmoedig spreken, vraagt niet alleen moed van de spreker, maar ook
van degene die wordt aangesproken; diegene moet kunnen luisteren naar de spreker die het risico neemt om te spreken en moet kunnen accepteren wat de spreker zegt (Foucault, 2011, pp 29-33). Klaase noemt dit ‘confronterend én verbindend’
spreken (Klaase, 2017, p 385). Bij het parrhesiastisch spreken door professionals
spreekt hij van ‘professionele moed’.
Aanvullende morele kwaliteit, bij: moreel weerwerk bieden
Nu kom ik terug op de in paragraaf 5.2.3 genoemde ‘aanvullende morele kwaliteiten’ (aanvullend op de morele kwaliteiten van Tronto in mijn eerste moreel perspectief). Voor het op een verbindende manier inzetten van macht, gericht op
‘wat moreel op het spel staat’ en het voortzetten van de relatie, heb ik het begrip
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‘moreel weerwerk bieden’ geïntroduceerd, met als concepten ‘macht ten goede’,
‘vreedzaam begrenzen’ en ‘parrhêsia’. Deze concepten vragen als morele kwaliteit
vrijmoedig (tegen)spreken. Ook hier ligt een verbinding met de morele kwaliteiten zoals genoemd door Tronto: het vraagt bijvoorbeeld aandacht en competenties
om te kunnen zien en afwegen wat nodig is in deze situatie, alsmede verantwoordelijkheid te nemen om zo nodig de ander vrijmoedig moreel weerwerk te bieden.
Conclusie macht
Macht is onvermijdelijk aanwezig in afhankelijkheidsrelaties; essentieel is hoe met
die macht wordt omgegaan. Voor goede samenwerking is de vraag hoe op een verbindende wijze kan worden omgegaan met die macht: zodanig dat deze bijdraagt
aan het veiligstellen van morele waarden en de samenwerkingsrelatie. Ik maak gebruik van drie concepten uit het discours van normatieve professionalisering gericht op het verbindend omgaan met macht:
• ‘macht ten goede’: inzetten van macht vanuit de eigen machtspositie (Nap, 2014,
2015a);
• ‘vreedzaam begrenzen’: weerstaan van macht die je vanuit een ander ervaart en
deze begrenzen, verbindende tegen-macht bieden (Kunneman, 2012a, 2012c,
2013c; met verwijzing naar Benjamin, 1998);
• ‘parrhêsia’: vanuit een afhankelijke positie de macht van een ander weerstaan en
(risicovol) tegenspreken (Foucault, 2011).
Deze concepten onderscheid ik vanwege de verschillende machtsposities, maar ze
hangen nauw samen, vullen elkaar en hebben elkaar nodig (bijvoorbeeld: je kunt
tegelijk macht hebben én afhankelijk zijn; het uitoefenen van macht ten goede
door de één kan vreedzame begrenzing of parrhesiastisch tegenspreken van de ander vragen). Ik vat deze concepten samen in het begrip ‘moreel weerwerk bieden’.
Deze concepten vragen vrijmoedig spreken van betrokkenen. Moreel weerwerk
bieden is risicovol: je kunt hiermee jezelf en de relatie op het spel zetten, en het is
niet gezegd dat zal lukken wat je beoogt.

5.2.5 Context, meerdere niveaus, netwerk, samenhang en
wisselwerking
Uit het eerste empirisch onderzoek kwam naar voren de invloed van de context
waarin het samenwerkingsproces en de samenwerkingspartners zich bevinden,
alsook de netwerken waar zij deel van uitmaken en de verschillende niveaus binnen het institutionele verband waar de samenwerkingspartners ieder voor zich
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mee te maken hebben. Ik realiseer me dat ik hiermee een aantal veelomvattende
thema’s in één keer benoem. En tegelijk beïnvloedt dat alles elkaar, is er een samenhang en wisselwerking. Hier raken we aan de complexiteit van het samenwerkingsproces, waaraan ik in hoofdstuk 1 al refereerde.
Context, niveaus, netwerk, samenhang en wisselwerking in het relationeel
perspectief van Tronto
De context is ook aan de orde in het relationeel perspectief van Tronto. De behoefte
van de één, die een appèl doet op een ander, kan alleen worden beoordeeld in de
context, stelt Tronto: ‘”Care as a practice … requires a deep and a thoughtful knowledge
of the situation, and of all the actors’ situations, needs and competencies. To use the care
ethic requires a knowledge of the context of the care process.” (Tronto, 1993, pp 136, 137).
Dat impliceert dat we erop attent moeten zijn om de omstandigheden van de ander te zien in de hele context en dat in brede zin – de omstandigheden van de ander, maar ook die van de zorggever zelf en van de zorgpraktijk (Tronto, 1993, pp 14,
118). Er zijn bijvoorbeeld méér zorgvragers met behoeften, de zorggever heeft zelf
ook behoeften, heeft te maken met eigen competenties en onvermogens, en een
rol speelt bijvoorbeeld ook hoe de zorg is gefaciliteerd. Daarbij gaat het om een beoordeling van behoeften in de persoonlijke alsook de sociale en politieke context
(Tronto, 1993, pp 136, 137). Hierin kunnen zich spanningen en dilemma’s voordoen
waarin afwegingen moeten worden gemaakt. De context beïnvloedt of en hoe uiteindelijk op de behoefte van de ander wordt ingespeeld. En alleen in die context
kan worden bepaald of iets goede zorg is.
In die context is ook aan de orde dat het niet alleen gaat om persoonlijke relaties,
mensen zijn veelal ook onderdeel van een netwerk: er is de mogelijkheid “that connections might be to larger units, such as one’s extended family, community, and so forth.”
(Tronto, 1993, p 96). Ook de zorgpraktijk bevindt zich in een groter, organisatorisch
verband dat weer is ingebed in een institutioneel kader. Dat is de context waarin
de professionele zorggever werkt en van waaruit meerdere waarden en belangen
in het spel zijn en ‘wat moreel op het spel staat’ onder druk kan komen te staan.
Zorgen is dus meer dan een houding en activiteit van een individu, dat individu
en diens relaties en interacties worden beïnvloed door die bredere context (Tronto,
1993, p 118).
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Context, niveaus, netwerk, samenhang en wisselwerking in
systeemperspectief
Voor de samenhang en wisselwerking biedt ook de eerder aangehaalde theorie
over samenwerking aanknopingspunten, met name het systemisch perspectief.
Schruijer richt zich, vanuit het systeem-psychodynamisch perspectief, op het begrijpen van de sociale en psychologische dynamiek die zich binnen en tussen
groepen en organisaties afspeelt (Schruijer, 2013). Schruijer stelt: “Samenwerking is
iets systemisch: het betreft individuen aan tafel, die relaties aangaan om een gezamenlijk
probleem (of ambitie) aan te pakken en die de belangen van hun achterban behartigen; dit
geschiedt in een wijdere context die ook van invloed is op wat er aan tafel gebeurt. Welke organisaties rond de tafel zitten is een functie van de taak en de verschillen die daarvoor nodig
zijn.” (Schruijer, geïnterviewd door Luijten, 2012).
Het systeem-psychodynamisch perspectief is voor Schruijer vooral een manier
van kijken naar en werken met de dynamiek van een systeem als sociaal systeem
(Schruijer, 2013, p 277). Het begrijpen van dynamische processen van en in groepen en organisaties, die functioneren als (onderdelen van) sociale systemen in
een voor dat systeem relevante context, is in haar optiek essentieel (Schruijer,
2013, p 274). Schruijer en Vansina stellen: “Het kunnen denken in termen van relaties,
onderlinge afhankelijkheden en het systemisch karakter van fenomenen is onontbeerlijk in
samenwerking.” Zij zien echter juist vaak een gebrek aan systemisch denken bij betrokkenen (Schruijer en Vansina, 2007, p 215). Een van de uitgangspunten bij het
systeem-psychodynamisch perspectief is dat een sociaal systeem bestaat uit verschillende, elkaar beïnvloedende systeemniveaus (individu, groep, organisatie,
omgeving / context) die het gedrag beïnvloeden. Niet het individu is het uitgangspunt in dit perspectief, maar het systeem. Individuen worden niet eenvoudigweg
als autonome wezens beschouwd, maar als individuen die tevens groepslid en organisatielid zijn (Schruijer, 2013, pp 274, 275, 277).37 In dit systemisch denken zien
we een verband met het relationeel perspectief van Tronto, waarin het in de relatie
reageren jegens elkaar centraal staat. Het systemisch perspectief verbreedt echter
het netwerk.
Conclusie context, niveaus, netwerk, samenhang en wisselwerking
Vanuit zowel het relationeel perspectief van Tronto als het systemisch perspectief
komt de relevantie naar voren van de context: die is van invloed op de relaties en
37 In hoofdstuk 1 heb ik dit genoemd ‘meerdere rollen in één persoon’, als een van de aspecten
die samenwerking complex maken.
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interactie. Binnen die context is sprake van samenhang en wisselwerking tussen de
verschillende elementen. Voor goede samenwerking is een relevante vraag hoe die
context invloed heeft en hoe die samenhang werkt. Daarom ga ik hierover verdere verdieping zoeken in theorie, als aanvulling op de theoretische verdieping van
mijn moreel perspectief zoals tot nu in dit hoofdstuk onderzocht.

5.3

Van moreel perspectief naar moreel ecologisch
perspectief

5.3.1 Intuïtieve sprong in het onderzoek
Eerst even een pas op de plaats
Vóór ik de volgende stap zet in het theoretisch onderzoek, maak ik in deze paragraaf even een pas op de plaats, met een terug- en vooruitblik.
Ik ben dit onderzoek gestart met een moreel perspectief als conceptueel oriënterend perspectief, met thema’s en begrippen gebaseerd op het relationeel perspectief van Tronto. Met de vraag: hoe kan dit moreel perspectief vanuit de empirie worden aangescherpt ten behoeve van onderzoek naar goede samenwerking?
Dat empirisch onderzoek heeft opgeleverd dat een breder spectrum aan morele
kwaliteiten van belang is voor samenwerking dan genoemd in het eerste moreel
perspectief. Niet alleen zijn kwaliteiten van belang gericht op, wat ik heb samengevat als ‘aandachtige afstemming’, maar ook morele kwaliteiten gericht op wat ik
noem ‘opkomen voor wat moreel op het spel staat’ en ‘moreel weerwerk bieden’.
Ook werd duidelijk dat in het perspectief meer aandacht nodig is voor de context
die van invloed is op het relationele proces en de onderlinge samenhang en wisselwerking tussen de elementen van het perspectief. Dit zijn punten om mijn moreel
perspectief mee aan te scherpen en die ik nader theoretisch wil onderzoeken.
Intuïtieve sprong
Op dit punt maak ik een intuïtieve sprong in het onderzoeksproces en kom ik van
het begrip ‘moreel perspectief’ op het begrip ‘moreel ecologisch perspectief’. In
het theoretisch-ﬁlosoﬁsch onderzoek ben ik gestuit op het begrip ‘morele ecologie’.38 Dat was een ‘aha-erlebnis’. Met nog slechts een beknopte omschrijving in dit
38 In een artikel van Visse, Widdershoven, Abma (2012); ik kom daar in de volgende paragraaf op
terug.
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artikel, weerspiegelde dit begrip voor mij ontbrekende elementen in mijn perspectief. Want ecologie gaat over samenhang, wisselwerking, context, en in het begrip
‘morele ecologie’ wordt die samenhang en wisselwerking verbonden met ‘moreel’,
krijgt dat een moreel karakter. Dit begrip ben ik theoretisch gaan onderzoeken. In
de volgende paragraaf ga ik in op dit begrip; ik beschrijf eerst waarom dit begrip
me raakte en me houvast bood in mijn zoektocht naar goed samenwerken.
Waarom moreel ecologisch perspectief?
Vanuit normatieve professionalisering, besproken in hoofdstuk 1, gaat het om
goed werk en goed samenwerken dat deugt en deugd doet, tegen de bredere horizon van een rechtvaardige samenleving. Goed werk en goed samenwerken is ingebed in, of onderdeel van een groter geheel. De morele inzet van goed werk en
goed samenwerken wordt gevoed door en is ook zelf voedend aan het geheel. Door
de morele inzet wordt bijgedragen aan de bredere maatschappelijke waarde (‘wat
moreel op het spel staat’) van goede zorg en een rechtvaardige samenleving. Door
deze inbedding en wisselwerking dringt zich de vergelijking op met een ecologie,
waarin ook sprake is van onderlinge verbindingen en wisselwerkingen, van samenwerking en concurrentie, en van verschillende niveaus. De vergelijking met ecologie dringt zich ook op vanuit het systemische karakter (zoals hiervoor genoemd
door Schruijer) en het proceskarakter van samenwerking. In het samenwerkingsproces gaat het om een complex samenspel tussen de delen (de mensen als actoren in de samenwerking), het geheel (de groep / het samenwerkingsverband en de
organisaties en professies die betrokkenen vertegenwoordigen), en hun omgeving
(bijvoorbeeld het team van professionals, de zorgorganisatie, de ‘zorgmarkt’, de
samenleving). Er is in een samenwerkingsproces, zoals in een ecologisch perspectief, sprake van een wisselwerking tussen betrokken partijen en van onderlinge
afhankelijkheid. Tegelijkertijd is het geheel (i.c. het samenwerkingsverband) altijd
verbonden met een context (bijvoorbeeld het overheidsbeleid) en onderdeel van
een groter geheel (i.c. de ouderenzorg) met een bredere morele horizon (i.c. goede
zorg, een zorgzame en rechtvaardige samenleving). En behalve samenwerking kan
het ook gaan om concurrentie en onderlinge strijd, processen die ook in een ecologie aanwezig zijn.
Vanuit het moreel perspectief op goede samenwerking gaat het dan om een ecologisch perspectief waarin mensen als morele actoren een rol spelen en waarin de relaties en interacties een moreel karakter krijgen. Zo verschijnt het concept ‘moreel
ecologisch perspectief’.
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Een ecologisch perspectief is een aanvulling op en verdieping van mijn moreel perspectief zoals in hoofdstuk 3 ontwikkeld, en deze aanvulling is gebaseerd op de
bevindingen in het eerste empirisch onderzoek. Ik vooronderstel dat een ‘moreel
ecologisch perspectief’ als conceptueel oriënterend perspectief behulpzaam kan
zijn voor het diepgaander onderzoeken van goed samenwerken. Met een moreel
ecologisch perspectief vermoed ik een rijker zoeklicht te kunnen ontwikkelen om
zicht te krijgen op interacties, spanningen en dilemma’s in de dynamiek van het
samenwerkingsproces en daarmee op goede samenwerking. In de volgende paragrafen ontwikkel ik een moreel ecologisch perspectief op basis van theoretischﬁlosoﬁsche hulpbronnen, om vervolgens in een empirisch onderzoek vanuit dit
perspectief moreel goede samenwerking te kunnen beschrijven en begrijpen.

5.3.2 Morele ecologie elders
Het begrip ‘morele ecologie’ is niet nieuw (Hertzke, 1998, pp 629-660). Een verkenning naar het begrip ‘morele ecologie’ levert op dat het begrip door verschillende
auteurs en voor uiteenlopende thema’s wordt gebruikt.39 Bij diverse auteurs wordt
het begrip morele ecologie gebruikt zonder het nader te deﬁniëren. Anderen deﬁniëren het wel, meer of minder. Het begrip ‘morele ecologie’ is ook gehanteerd
door Visse et al. in het verslag van een onderzoek in het Nederlandse sociale domein (Visse, Widdershoven, Abma, 2012, p 249). Met een verwijzing naar Schwandt
(1995) spreken zij van “more dynamically – a moral ecology” (Visse, Widdershoven,
Abma, 2012, p 249). Schwandt deﬁnieert het begrip ‘moral ecology’ niet speciﬁek,
maar geeft in zijn artikel enkele synoniemen: “the pattern of relationships”; “what
it means to be-in-the-world in relation to others” (Schwandt, 1995, pp 136, 137). Visse et
al. omschrijven ‘moral ecology’, met een verwijzing naar Wuthnow (1987), als: “a
temporary set of intertwined values, co-constructed by the interactions between individuals. This is not a hierarchical and ﬁxed division of people or codes. The moral ecology depends on deﬁnitions of roles, social relations and responsibilities.” (Visse, Widdershoven,
Abma, 2012, p 249).
Gemeenschappelijk in de theorie die ik heb onderzocht, lijkt te zijn dat met het begrip een dynamiek in menselijke praktijken wordt aangeduid, in complexe processen, waarin morele dimensies belicht worden. Het complexe proces houdt in dat er
39 Zonder uitputtend te zijn, zijn thema’s te vinden als: de morele ecologie van de gemeenschap
(Bellah et al., 1985); de morele ecologie van gezondheidszorgorganisaties (Boyle et al., 2001);
de morele ecologie van markten (Finn, 2003, pp 135-162); de morele ecologie van de menselijke wereld (Brinkmann, 2004, pp 57-80); de morele ecologie van verpleegkundige praktijken
(Weiss et al., 2009); de morele ecologie van de Zuid-Afrikaanse township jeugd (Swartz, 2010;
pp 305-327).
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relaties en (onvoorspelbare) interacties zijn tussen de betrokkenen onderling en
tussen de betrokkenen en de context; er invloed is vanuit de context op de praktijk maar ook andersom - invloed vanuit de praktijk op de context; en er sprake
is van een gelaagdheid waarbij ook tussen de niveaus interacties en eﬀecten zijn.
Verschillende auteurs noemen dat zij een moreel ecologisch perspectief hanteren
om aspecten en ontwikkelingen te zien, die anders mogelijk onderbelicht of buiten beeld zouden blijven.
De moreel ecologische bril lijkt door deze auteurs bedoeld te zijn om op een alternatieve manier te kijken naar de wereld en met name om de interacties en de context in beeld te krijgen, voor een meer compleet, een complexer, perspectief. Het
begrip kent echter, voor zover ik heb kunnen nagaan, geen breed gedragen deﬁnitie. Daarom maak ik mijn eigen inkleuring van het begrip.

5.4 Context, samenhang en wisselwerking - ecologisch
perspectief
In de huidige tijd, met grote vraagstukken over klimaat en duurzaamheid, is het
ecologisch perspectief zeer actueel. Een toepassing van dit perspectief op samenwerking is echter niet alledaags. In deze paragraaf beoog ik een ecologisch perspectief vanuit theoretisch-ﬁlosoﬁsche bronnen handen en voeten te geven om
het vervolgens te verbinden met mijn hiervoor ontwikkelde moreel perspectief en
zo te komen tot een moreel ecologisch perspectief. Eerst ga ik kort in op kenmerken van ecologie in het algemeen. Vervolgens kleur ik het ecologisch perspectief
in aan de hand van theoretische inzichten van Ulanowicz, die dit perspectief beschouwt als een fundamenteel andere kijk op de wereld – hij beschouwt ecologie
als procesecologie.
Hierbij een kanttekening: ik ben geen ecoloog, geen bioloog, het gaat mij niet om
een studie naar (proces)ecologie. Ik gebruik dit begrip voor (niet meer en niet
minder) het inkleuren van een ecologisch perspectief, als conceptueel oriënterend
perspectief voor samenwerking.
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5.4.1 Ecologie
Het begrip ecologie komt voort uit de Griekse woorden ‘oikos’, wat betekent het
familiehuishouden, en ‘logos’, wat onder meer betekent: de studie van. Een algemene huidige deﬁnitie beschrijft ecologie als de wetenschappelijke studie van de
relaties tussen organismen en hun omgeving (Smith en Smith, 2015, p 18).
Kern van ecologie zijn de relaties en interacties tussen organismen onderling en de
relaties en interacties met hun omgeving.40 De interactie vindt plaats in de context
van het ecosysteem: er is sprake van een verzameling van gerelateerde delen die
met elkaar functioneren als een geheel. Binnen een ecosysteem kunnen verschillende ‘levels’ (niveaus) worden onderscheiden. Allereerst het niveau van de aantallen: je kunt bijvoorbeeld naar één object, op individueel niveau kijken, of op niveau van kleinere of grotere groepen (populaties, gemeenschappen), of op niveau
van de hele biosfeer. Je kunt naar alleen dezelfde soorten, of juist ook naar verschillende soorten in het systeem kijken. Op ieder niveau kunnen patronen en processen worden bestudeerd. Tegelijkertijd is alles altijd onderdeel van het complete
web van interacties, is er invloed van de verschillende niveaus op elkaar, en is er
invloed van de omgeving. Die invloeden en niveaus zijn cruciaal. Een ander niveau
om te kijken is bijvoorbeeld de tijd (bijvoorbeeld: hier en nu, periode van een dag,
een jaar, een eeuw). Wat het passende niveau is om te kijken, wordt bepaald door
de vraag die wordt gesteld; waarbij we ons altijd moeten realiseren dat we naar een
uitsnede, een deel van de complexe werkelijkheid kijken (Begon et al., 2014, p 9).41
De omgeving is onderdeel van een ecosysteem. Onderdeel van de omgeving zijn
voorwaarden en bronnen. Voorwaarden zijn bepaalde kenmerken van de omgeving;
in een natuurlijke setting zijn dat bijvoorbeeld temperatuur of vochtigheidsgraad.
Voorwaarden kunnen wel worden beïnvloed, maar worden niet geconsumeerd.
Voorwaarden hebben eﬀect op organismen, en kunnen groei en ontwikkeling stimuleren of beperken. En voorwaarden kunnen eﬀect hebben op bijvoorbeeld de
beschikbaarheid van bronnen en competitie om de bronnen (Begon et al., 2014, p
59). In tegenstelling tot voorwaarden zijn bronnen die elementen die wel worden
geconsumeerd ofwel: worden benut voor de groei en reproductie door organismen. Als er gelimiteerde bronnen zijn, kunnen de interacties binnen een systeem
40 Het ecologisch denken is direct gelieerd aan het complexiteitsdenken, dat in hoofdstuk 2 als
basis van mijn wetenschapstheoretisch kader aan de orde kwam.
41 Hierin herkennen we ook het complexiteitsdenken van Giampietro zoals genoemd in hoofdstuk 2, dat ingaat op de verschillende niveaus en de pre-analytische keuzes die onvermijdelijk
worden gemaakt. Ook herkennen we de aldaar genoemde Morin en Cilliers, die wijzen op de
onvermijdelijke reductie.
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competitief zijn: er kan een strijd zijn om de beperkt beschikbare bronnen (Begon
et al., 2014, pp 58 e.v.). Behalve competitie kan er ook sprake zijn van een interactie
waarvan beide voordeel hebben. Dan is er sprake van wederzijdse interactie (‘mutual interaction’). Dat hoeft niet per deﬁnitie conﬂictvrij te zijn, er kan sprake zijn
van een wederzijdse exploitatie, waarin iedere partner iets krijgt ten koste van de
ander, maar in het geheel gezien gaat ieder er op vooruit (Begon et al., 2014, p 232).
Een belangrijk element in een ecologisch systeem is dat een verandering in het gedrag van de één, of een verandering in het systeem, direct ook individuele eﬀecten
heeft en daarmee een opeenvolging van eﬀecten kan hebben (Begon et al., 2014, p
280). Tegelijk kan de verandering van de één, leiden tot een aanpassing van de ander.
Bijvoorbeeld tussen jager en prooi: een aanpassing in de prooi om minder gepakt
te worden, zal leiden tot een corresponderende aanpassing in de jager om de prooi
toch te kunnen pakken. Zo is er een wederzijds drijvende kracht in elkaars evolutie.
Ook deze co-evolutionaire interacties, kunnen behalve antagonistisch ook voedend
zijn, waardoor beide partijen er voordeel van hebben (Begon et al., 2014, p 217).
Conclusie ecologie
Hoewel bovenstaande nog abstract klinkt, zal later blijken dat de begrippen en mechanismen van het ecologisch perspectief helpend zijn om te kijken naar samenwerking. De opeenvolging van eﬀecten zien we later terug in de begrippen ‘luswerking’ en ‘terugkoppelingslussen’ die ik ga hanteren. In de volgende paragraaf ga ik
naar Ulanowicz, die focust op de rol van processen in een ecologisch perspectief.
En daarmee komen we al dichter bij samenwerkingsprocessen.

5.4.2 Procesecologie – Ulanowicz
Ecologisch perspectief als speciﬁeke benadering van de werkelijkheid
Voor het ecologisch perspectief wend ik mij tot Ulanowicz, ecoloog en relationeel
bioloog, emeritus-hoogleraar. Hij denkt vanuit complexiteit en legt verbindingen
tussen biologie en wijdere maatschappelijke vragen. Hij beschouwt ecologie als
een fundamenteel andere kijk op de wereld; die andere kijk zit in de benadering
van ecologie als procesecologie, met de focus op processen met relaties en interacties. Dit sluit goed aan bij samenwerking, waarbij het ook gaat om processen met
relaties en interacties en bij het relationeel perspectief van Tronto, dat ik heb gehanteerd voor mijn moreel perspectief. Ook is het systemisch perspectief van
Schruijer te herkennen zoals hiervoor genoemd, waarbij niet het individu het uitgangspunt is, maar het systeem (Schruijer, 2013, p 277).
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Ulanowicz heeft eind jaren ‘90 geschreven over ecologie als ‘ascendent perspective’ (Ulanowicz, 1997). Hij stelt dat het ecologisch perspectief een andere dan de
gebruikelijke benadering van de werkelijkheid heeft en iets anders heeft te vertellen (Ulanowicz, 2009, preface en pp 1-12). Dit is een beeld dat volgens hem de
afgelopen periode langzaam oprijst. Ulanowicz spreekt van ‘third window’ dat
voorbij de wereldbeelden van Newton en Darwin gaat (Ulanowicz, 2009, p 4). Die
wereldbeelden blijken te beperkt, stelt Ulanowicz, omdat ze uitgaan van een mechanisch wereldbeeld. Er ontstond het beeld van een ‘causally closed universe’.
Volgens Ulanowicz is de ontwikkeling van de wereld niet helemaal te beschrijven
op basis van de ‘natural law’. Juist voor ontwikkeling en verandering is er ook ‘raw
chance’ nodig (Ulanowicz, 2009, p 47).42 Een begrip dat Ulanowicz gebruikt is ‘propensities’, daarbij geïnspireerd door Popper. Popper heeft er op gewezen dat naast
de strikt mechanische reacties, er ook andere reacties zijn en dat de wereld open
is: er zal altijd een deel zijn dat door geen enkele reden wordt gedekt, waar geen
verklaring voor is. Ulanowicz beschrijft ‘propensities’ als “the tendencies that certain
processes or events might occur within a given context” (Ulanowicz, 1997, p 37). Er is een
bepaalde geneigdheid, maar wat er precies gaat gebeuren, is niet met zekerheid te
zeggen (Ulanowicz, 2009, p 52). ‘Propensities’ zijn geen eigenschap van een object
maar zijn volgens Ulanowicz inherent aan een situatie (Ulanowicz, 1997, p 38). Het
gaat in zijn perspectief dus niet om de objecten of organismen, maar om de interacties en processen.
Processen centraal, autokatalytische lussen
In het ecologisch perspectief van Ulanowicz staan interacties en processen tussen de organismen centraal. De basis van de ecologische processen wordt volgens
Ulanowicz gevormd door autokatalyse, een vorm van terugkoppeling, met een
bepaalde wederkerigheid (‘mutualism’). Dat houdt in dat fenomenen worden begrepen in termen van indirecte eﬀecten als resultaat van feedbacks en verbindingen die kenmerkend zijn voor ecologische systemen (Ulanowicz, 2009, pp xxiii, 2).
Ofwel: proces A helpt proces B, proces B helpt proces C, en dat helpt weer proces
A. De basis van ontwikkeling ligt in die processen. Acties zijn niet volledig te verklaren in termen van de acties van individuele delen, het gaat om de relaties en de
kracht die daaruit oprijst (Ulanowicz, 2009, pp 64-80).
‘Indirect mutualism’ (wederkerigheid waarbij meer dan twee elementen zijn betrokken) ziet Ulanowicz als basis voor de ‘propensities’, de geneigdheid dat er iets
42 Even een uitstapje naar de bevindingen uit het eerste empirisch onderzoek: denk aan de ‘raw
chance’ van wisseling van manager bij een ziekenhuis, wat er aan bijdroeg dat in plaats van de
focus op concurrentie, de focus op samenwerking kwam te liggen.
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gebeurt (Ulanowicz, 1997, p 42). ‘Indirect mutualism’ steunt op autokatalyse, een
zichzelf versterkende reactie. Deze wederkerigheid geeft een bepaalde orde in zich
ontwikkelende systemen. Als voorbeeld noemt Ulanowicz de utricularia (blaasjeskruid, een waterplant). Het blaasjeskruid scheidt een stof af, die bepaalde onderwater-algen aantrekt, die zich vervolgens vestigen op het blad van het blaasjeskruid.
Zoöplankton eet vervolgens van deze algen. Dit zoöplankton wordt op zijn beurt
weer gegeten door het blaasjeskruid. Zo ontstaat een autokatalytische lus (zelfversterkende terugkoppelingslus), een vorm van positieve feedback (Ulanowicz, 2009,
pp 65 e.v.). Het is geen rigide, mechanisch systeem, maar er is de ‘propensity’ voor
iedere participant om de volgende link te faciliteren. Er is sprake van indirecte wederkerigheid tussen blaasjeskruid, algen en zoöplankton. De autokatalytische lus
is gebaseerd op wederzijdse ‘beniﬁcence’ of ‘mutuality’. Het faciliteren werkt in het
autokatalytische proces in één richting, maar de uitkomst is wederkerig, want het
voordeel ergens in de keten bevordert dat het voordeel elders wordt gedeeld met
andere participanten (Ulanowicz, 2009, p 75).43
Ulanowicz beschrijft hoe vergelijkbare maar veel ingewikkelder samenwerkingsvormen dan bij het blaasjeskruid zichtbaar zijn in het natuurlijke leven en welke
processen zich daarbij voordoen. Bijvoorbeeld processen van ‘centripetality’ (middelpuntzoekende krachten), waarbij elk onderdeel van een netwerk probeert bronnen uit zijn omgeving naar zich toe te trekken en te benutten om de eigen plek in
het netwerk te kunnen behouden (Ulanowicz, 2009, p 70).44 Waarbij vervolgens iedere bron weer deel is van een eigen netwerk en verbindingen heeft met zijn eigen
omgeving, waardoor uiteindelijk alles met alles samenhangt en elkaar beïnvloedt.
‘Centripetality’ kan leiden tot competitie. Als er bijvoorbeeld meerdere autokatalytische ‘loops’ trekken aan dezelfde bronnen, dan veroorzaakt dat competitie. Of
als twee lussen gedeeltelijk overlappen, kan een van de overlappende delen gaan
overheersen ten koste van de ander (Ulanowicz, 2009, p 73). Deze competitie en het
43 Als voorbeeld uit het empirisch onderzoek van de vierde proeftuin: het verpleeghuis wil geriatrische revalidatiezorg ontwikkelen en goede afstemming in de keten (proces A); het verpleeghuis laat daartoe twee specialistisch verpleegkundigen gedetacheerd vanuit de ziekenhuizen in het verpleeghuis werken, zij helpen de revalidatiezorg verbeteren en ervaren zelf
wat vanuit het ziekenhuis nodig is om die revalidatiezorg in het verpleeghuis te verbeteren,
bijvoorbeeld een andere overdracht van gegevens (proces B); de verpleegkundigen zorgen
dat dit verbetert in de ziekenhuizen (proces C); in het vervolg krijgt het verpleeghuis een
overdracht die aansluit bij het verpleeghuis; dit draagt bij aan de revalidatiezorg in het verpleeghuis (proces A). Hierin is te zien dat ieder onderdeel wordt gefaciliteerd door het voorgaande onderdeel, en het geheel van de lus versterkt. Er is sprake van een autokatalytische
werking, of in andere woorden: een zich versterkende terugkoppelingslus.
44 In het eerste empirisch onderzoek zagen we dit gebeuren in de eerste proeftuin: ieder ziekenhuis wil zelf contacten met alle verpleeghuizen gezamenlijk; en ieder verpleeghuis wil zelf
contacten met alle ziekenhuizen gezamenlijk. Ieder probeert zelf het middelpunt te zijn en
zo zijn positie in het netwerk te versterken.

133

5 Van moreel perspectief naar moreel ecologisch perspectief

overheersen van de een door de ander kunnen we in het kader van samenwerking
zien als macht en als spanning die ontstaat in wisselwerking tussen verschillende
betrokkenen. Wederkerigheid is primair in een autokatalytische lus, maar daar
kan competitie uit voortkomen (Ulanowicz, 2009, pp 75, 76). En daarbij kan het ene
onderdeel de plaats van een ander onderdeel overnemen. Dit is een dynamiek die
binnen het systeem gebeurt. De processen als geheel kunnen beïnvloeden welke
delen in het systeem blijven en welke verdwijnen. Dit is volgens Ulanowicz een
cruciale bevinding in de procesecologie: de processen hebben een belangrijke bijdrage aan de constituerende elementen (Ulanowicz, 2009, p 75). Vandaar de naam
procesecologie die Ulanowicz hanteert.
Ascendency – opwaartse ontwikkeling
Het eﬀect van autokatalyse (terugkoppelingslussen) is dat het weefsel wordt versterkt in het proces. De selectiedruk, middelpuntzoekende krachten en een langere
levensduur gaan ertoe leiden dat de grotere organische structuur die gaat ontstaan,
een mate van autonomie gaat vertonen ten opzichte van zijn constituerende delen.
Deze organische dynamiek emergeert. Hiervoor gebruikt Ulanowicz het begrip ‘ascendency’: een maat om de kracht / activiteit van een systeem te meten (Ulanowicz,
2009, p 86). Als er geen verstoringen zijn, zal de ascendency toenemen (Ulanowicz,
2009, p 88). Het woord ‘ascendency’ moet niet worden verward met ‘ascendancy’,
dat dominantie, superioriteit betekent, stelt Ulanowicz. Het begrip ‘ascend’ verwijst
naar opwaarts, groei, en dat is de richting van levende, zich ontwikkelende systemen. Met ‘ascendency’ wil Ulanowicz benadrukken dat het gaat om ‘rising out of
chaos’ (Ulanowicz, 1997, pp 9, 76) en zo wil hij het emergerende karakter aanduiden.
‘Ascendency’ is méér dan een vage notie, benadrukt Ulanowicz, het is te operationaliseren in een concrete mathematische formule. Weten welke systeemcomponenten worden geraakt door andere en in welke mate, wat verstoringen geeft,
voor welke invloeden en wijziging in bronnen het systeem het meest gevoelig is,
is kennis die kan bijdragen aan het krachtig en gezond houden van een systeem
(Ulanowicz, 1997, p 120).
Meervoudig perspectief
Ulanowicz beschrijft dat er in een levend systeem een dynamiek is van ‘countervailing aleatoric’ (toevallige) fenomenen, die eﬀecten hebben op het netwerk.
‘Countervailing’ houdt in dat er altijd counterparts zijn; een bepaalde richting verschijnt nooit geïsoleerd (Ulanowicz, 2009, p 95). Een ontwikkeling is altijd een
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uitkomst van duale en tegengestelde tendensen. Van dichtbij gezien kunnen deze
tendensen tegengesteld zijn, maar vanuit een breder perspectief kunnen ze elkaar
wederzijds nodig hebben. Hierbij geldt dus weer zoals eerder genoemd: het gaat
er om op welk niveau je kijkt. Meervoudig kijken is dus cruciaal, stelt Ulanowicz
(Ulanowicz, 2009, pp 95, 115, 118). Het natuurlijke systeem is ingebed in een groter
geheel, dat voorwaarde is voor en invloed heeft op het systeem dat er onderdeel
van is. Daarom moeten we breed genoeg (meervoudig) kijken, zegt Ulanowicz, om
het autokatalytische gedrag, de relaties en interacties te zien en te begrijpen - op
het focale niveau zelf, wat ze betekenen voor elkaar, alsook hoe het gedrag op het
focale niveau wordt beïnvloed door hogere en lagere niveaus (Ulanowicz, 1997, p
50). Tegelijk is het zo dat iedere conﬁguratie die ontstaat in bepaalde mate autonoom is ten opzichte van wat speelt op andere lagen. Het is dus ‘toegestaan’, stelt
Ulanowicz, te concentreren op focaal niveau en de meeste bijdragen van lagere niveaus impliciet te laten. Het is belangrijk om te concentreren op die fenomenen
die passend zijn voor een ecologische beschrijving (Ulanowicz, 1997, pp 56, 57). Het
is dus per deﬁnitie een reductie die je toepast, omdat het geheel te complex is om
te overzien. Van die reductie moeten we ons bewust zijn, is de waarschuwing van
Ulanowicz (evenals eerder genoemde complexiteitsdenkers).
Met ‘aleatoric’ (in het hiervoor genoemde ‘countervailing aleatoric’) is bedoeld dat
‘chance’ overheerst in een complexe wereld. Dat leidt ertoe volgens Ulanowicz
dat ieder systeem kwetsbaar is om verstoord te worden door toevalligheden
(Ulanowicz, 2009, p 47). Maar die ‘chance’ is tegelijk van levensbelang, zonder die
kans en wanorde mist een systeem de noodzakelijke ﬂexibiliteit om zich aan te
passen en om met verstoringen om te gaan (Ulanowicz, 2009, p 9).
Ontwikkelingsperspectief op basis van procesecologie
De speciﬁeke wijze waarop Ulanowicz het ecologisch perspectief inkleurt, met centraal stellen van de processen in plaats van de objecten, betekent ook een nieuw
perspectief op evolutionaire ontwikkeling. Volgens Ulanowicz kan op basis van de
theorie van Darwin onvoldoende worden verklaard hoe echte vernieuwingen emergeren: “To put a ﬁner point, Darwinian scenarios do not uncover how true novelty emerge.”
(Ulanowicz, 2009, p 39). Procesecologie ziet selectie als intern fenomeen, dat vooral
gebeurt via de autokatalytische lussen en zich afspeelt binnen de grenzen van het
systeem. Darwin plaatste selectie buiten het organisme - selectie vindt dan plaats
via de nakomelingen, in een volgende generatie. Deze gedachtegang heeft betekenis voor het beeld hoe ontwikkeling kan plaatsvinden. De processen en interacties
kunnen in het licht van de procesecologie (direct) leiden tot een verandering, bijvoorbeeld als er sprake is van een nieuwe autokatalytische lus die sterker is dan de
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oorspronkelijke. Selectie en ontwikkeling is in deze theorie een intern fenomeen
binnen een autokatalytisch proces, binnen de interacties van de betrokken organismen. Het ene organisme kan dan bijvoorbeeld worden vervangen door een ander
(Ulanowicz, 2009, p 128).45 Ulanowicz benadrukt tevens dat openheid en toeval (raw
chance) noodzakelijk zijn voor verandering (Ulanowicz, 2009, pp 47-56).46
Conclusie procesecologie
In de procesecologie van Ulanowicz gaat het om de interacties en processen; in
deze processen kan sprake zijn van autokatalytische lussen (zelfversterkende terugkoppelingslussen) op basis van een bepaalde wederkerigheid. Het betekent dat
fenomenen worden begrepen in termen van indirecte eﬀecten als resultaten van
feedbacks en verbindingen. Die autokatalytische lussen versterken het weefsel in
het systeem en maken het robuuster. Deze begrippen zijn een aanscherping van
mijn perspectief, ze geven woorden aan de samenhang en wisselwerking in de relatie en processen en hoe die kunnen werken en elkaar versterken.
Ulanowicz stelt dat de basis voor ontwikkelingen ligt ín die processen. Een ontwikkeling is vaak een uitkomst van tegengestelde tendensen – van dichtbij kunnen ze
tegengesteld zijn, maar vanuit breder perspectief kunnen ze elkaar nodig hebben.
Breed genoeg, meervoudig kijken is daarom van belang om de autokatalytische
werking in relaties en interacties te zien en begrijpen.
Vanuit die processen kan een opwaartse ontwikkeling emergeren. Kennis over die
ontwikkeling is relevant: als we weten welke componenten worden geraakt, wat
verstoringen geeft, voor welke invloeden het systeem gevoelig is, is dat kennis die
volgens Ulanowicz kan bijdragen aan het krachtig en gezond houden van het systeem. Vertaald naar mijn onderzoek: kennis over die wisselwerking en invloeden
kan kennis opleveren ten behoeve van samenwerkingsprocessen.

45 Weer een voorbeeld uit het eerste empirisch onderzoek: een verpleeghuis en ziekenhuis
werken samen in het kader van revalidatiezorg, die wordt ingekocht door de zorgverzekeraar. Als er een nieuwe aanbieder van revalidatiezorg komt, die beter en goedkoper is, zou
de zorgverzekeraar daar de zorg kunnen gaan inkopen in plaats van bij het eerste verpleeghuis. Het verpleeghuis zou dan uit de keten verdwijnen en worden vervangen door de nieuwe
zorgaanbieder.
46 Voortbordurend op het net genoemde voorbeeld: er kan het toeval zijn dat er juist in die stad
een hotel leeg komt te staan, een vermogend ondernemer springt daar op in en vestigt daar
een innovatief ‘revalidatie-zorghotel’. Dat toeval draagt bij aan de verandering. En ook hier
zien we de invloed van ‘chance’ op ontwikkelingen: want deze competitiedreiging kan het
eerste verpleeghuis ertoe aanzetten om zich extra te onderscheiden met de zorg en nóg beter
te worden.
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5.5

Vertaling naar samenwerking; samenwerking en
competitie

In ecologie gaat het om interactie. Het moreel ecologisch perspectief dat ik gaandeweg dit onderzoek ontwikkel, focust op het morele karakter van de verbindingen
en wisselwerking in de interactie. Als er mensen zijn betrokken in de interactie,
zijn er morele actoren in het spel. Vanuit het voorbeeld van het blaasjeskruid, zoals
genoemd door Ulanowicz, naar de mens als morele actor in het moreel ecologisch
perspectief, is een stap, die nadere uitwerking verdient. Daarvoor ga ik in deze paragraaf te rade bij Frans de Waal, die vanuit zijn onderzoek met primaten stelt dat
er een evolutionaire ontwikkeling is naar menselijke moraal (De Waal, 2005; 2009;
2013). In die ontwikkeling zien we zowel agressie en macht, als empathie en zorgzaamheid, ofwel: de chimpansee én de bonobo. Een terugkerende vraag vanuit evolutionair perspectief blijkt te zijn hoe die beide krachten, zorgzaamheid en agressie, zich verhouden. Die krachten zouden we ook kunnen noemen: samenwerking
en competitie, de aspecten die ook in de procesecologie van Ulanowicz een belangrijke rol spelen. De vraag naar de verhouding tussen beide krachten kunnen we
dan stellen als: hoe kan samenwerking ontstaan in een wereld waarin ook competitie en eigenbelang spelen? Daar heeft Axelrod onderzoek naar gedaan (Axelrod,
1984; 1997). Met de bevindingen van De Waal en Axelrod sla ik een brug van het ecologisch naar het moreel ecologisch perspectief.
Met Sennett, de derde auteur waar ik me in deze paragraaf op baseer, leg ik weer
de verbinding met normatieve professionalisering: Sennett heb ik in hoofdstuk
1 genoemd als een van de inspiratiebronnen van normatieve professionalisering.
Sennett gaat uit van vakmanschap van de professional; in zijn boek ‘Together’ heeft
hij dat verbreed naar samenwerking (Sennett, 2012).

5.5.1 Samenwerking op basis van reciprociteit – Axelrod
Axelrod, speltheoreticus en hoogleraar politicologie, heeft zich bezig gehouden
met de vraag hoe samenwerking kan ontstaan in een wereld waarin ook egoïsme
aanwezig is. Deze vraag is voor dit onderzoek relevant, omdat ook in samenwerking sprake is van een inherente spanning tussen betrokken partijen met een
kracht enerzijds naar samenwerking en anderzijds naar concurrentie, enerzijds
naar gedeelde belangen en anderzijds naar eigen belangen. Axelrod heeft die vraag
via een onderzoek op basis van spel-theorie proberen te beantwoorden. Zijn vraag
was: als ieder individu een prikkel heeft om egoïstisch te zijn, hoe kan dan ooit sa-
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menwerking ontstaan? (Axelrod, 1984, p 3). Hij onderzoekt dit aan de hand van het
(rond 1950 beschreven) ‘Prisoner’s Dilemma’ (Axelrod, 1984, pp 7 e.v.). 47
Het Prisoner’s Dilemma is een model dat een fundamenteel kenmerk van interactie betreft: namelijk spanning tussen de voordelen van egoïstisch zijn op de korte
termijn versus het belang om de ander te verleiden tot samenwerking om op langere termijn succesvol te zijn (Axelrod, 1997, p 6). De kern van het spel is dat kiezen
voor het eigen belang voor iedere speler het meest oplevert; maar als beide spelers
kiezen voor hun eigen belang, zijn ze allebei slechter af dan als ze allebei hadden
samengewerkt. Uit onderzoeken via computertoernooien bleek de winnende strategie (vanuit het oogpunt van de individuele spelers) ‘Tit for Tat’ (‘oog om oog’) wat
inhoudt: de speler werkt bij de eerste zet samen, en doet vervolgens wat de andere
speler in de vorige zet deed. Dezelfde zet doen als de ander, kan worden beschouwd
als samenwerking op basis van reciprociteit. De conclusie van het onderzoek is dat,
uitgaande van een situatie van een Prisoner’s Dilemma, onder bepaalde voorwaarden en in een beperkte groep spelers, samenwerking kan ontstaan (Axelrod, 1984,
p 20, hoofdstuk 2 en 3). Reciprociteit is dan het mechanisme dat samenwerking
mogelijk maakt (Den Hartogh, Jacobs, Van Willigenburg, 2013, p 274). Een belangrijke voorwaarde is volgens Axelrod dat de kans dat de interactie tussen de individuen herhaald wordt, groot genoeg is, zodat de individuen in hun keuze voor het
handelen nu, rekening houden met en belang hebben bij hun toekomstige interactie. Ook als er in die situatie veel egoïsten zijn, kan samenwerking toch geleidelijk
ontstaan via kleine groepjes individuen. En in een groep waarin nauwelijks of niet
wordt samengewerkt, kan samenwerking ontstaan als er een groepje nieuwkomers
gaat meedoen (Axelrod, 1984, p 63). Groepsvorming kan dus een mechanisme zijn
om samenwerking te starten.48 In een reeks van stappen blijkt onder deze voorwaarden samenwerking uiteindelijk de keuze voor het eigen belang te overwinnen, is de conclusie van Axelrod.49
47 In het Prisoner’s Dilemma gaat het om twee spelers. Ieder heeft twee keuzes: samenwerken
met de ander (door te zwijgen) of de ander verraden. Iedere speler moet de keuze maken zonder te weten wat de ander kiest. Wat de ander ook doet, verraden levert meer op dan samenwerking. Het dilemma is dat ze beiden slechter af zijn als ze beiden verraad plegen, dan als ze
beiden hadden gezwegen en samengewerkt (Axelrod, 1984, pp 7, 8).
48 In mijn werkwijze om bij te dragen aan goede samenwerking, zal ik hier later gebruik van maken (hoofdstuk 7).
49 De bevindingen van Axelrod worden regelmatig aangehaald in theorie als onderbouwing
dat samenwerking de sterkere strategie is ten opzichte van competitie. Daarbij moet worden bedacht dat aan de gekozen algoritmes van deze spelsimulatie onvermijdelijk (zoals
Giampietro heeft aangegeven, zie paragraaf 2.2) normatieve, pre-analytische keuzes ten
grondslag liggen; simpel gezegd: samenwerken wordt beloond. Pieters waarschuwt dat het
model op basis van deze impliciete aannames in de onderliggende algoritmes een ‘self-fulﬁlling prophecy’ vormt: de impliciete norm, samenwerken, komt als beste strategie bovendrijven (Pieters, 2017, pp 52-63). Daarmee is samenwerking als winnende strategie in de simulatie
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De winnende strategie ‘Tit for Tat’ heeft als eigenschap dat deze strategie ‘aardig’
is – de speler die deze strategie volgt is nooit de eerste die kiest voor eigen belang,
dat doet hij alleen als de andere speler dat in de vorige zet heeft gedaan (Axelrod,
1984, p 33). De strategie is ook transparant: de ene speler doet wat de andere speler
in de vorige zet deed. De strategie lokt eenzelfde strategie en daarmee samenwerking uit. Axelrod beschrijft dat er een aantal belangrijke lessen te trekken zijn uit
‘Tit for Tat’ (Axelrod, 1984, hoofdstuk 2): je moet bereid zijn om terug te slaan, als de
andere speler kiest voor het eigen belang. Dat wil zeggen dat je in de volgende zet
dan ook kiest voor je eigen belang. Als je niet terug slaat, is het risico dat de ander
je uitprobeert en misbruik van je gaat maken. Maar het is ook belangrijk om vergevingsgezind te zijn: een keer kiezen voor eigen belang wordt vergeven, als de speler
de volgende zet weer samenwerkt.
Wederzijdse samenwerking kan dus ontstaan in een wereld van egoïsten, zonder
centrale controle, door een groepje individuen die vertrouwen op wederkerigheid
(Axelrod, 1984, p 69, hoofdstuk 9). De sleutel ligt niet in het overheersen van anderen, maar in “eliciting their cooperation” (uitlokken van, verleiden of oproepen tot
samenwerking) (Axelrod, 1984, p 190).
‘Tit for Tat’ is een strategie voor het Prisoner’s Dilemma en gaat uit van twee actoren. In zijn boek ‘The Complexity of Cooperation’ (1997) geeft Axelrod aan dat in
situaties met meer actoren ‘Tit for Tat’ als strategie aanvulling behoeft. Een cruciale
aanvulling die hij noemt ligt in het afstemmen van de reactie op de ander, in de
zin van mogelijk matigen van de reactie (genereus zijn) of bijstellen van de eigen
reactie (berouw tonen) (Axelrod, 1997, p 30). Een andere cruciale aanvulling ligt in
het inbrengen van normen (Axelrod, 1997, hoofdstuk 3). In een grotere groep deelnemers blijkt alléén reciprociteit niet te werken, is zijn conclusie. Als er niemand
is die een ander straft die niet samenwerkt, ontstaat uiteindelijk als stabiele situatie dat mensen tegenwerken en kiezen voor het eigen belang, in plaats van samen
te werken. Want als er geen straf is, kunnen deelnemers straﬀeloos tegenwerken
(Axelrod, 1997, p 65). Axelrod concludeert dat er een norm nodig is om samenwerking te laten ontwikkelen en in stand te houden. Een norm kan volgens hem bijvoorbeeld een metanorm zijn, die inhoudt dat mensen zelf worden bestraft als ze
iemand die tegenwerkt niet straﬀen. Of een norm kan een geïnternaliseerde norm
inhouden, of sociaal wenselijk gedrag, macht, reputatie of lidmaatschap van een
groep. Axelrod concludeert dat de ‘Tit for Tat’ strategie te simpel is in grotere groepen en meer complexe situaties, dan is er méér nodig.
niet ondermijnd; waar we ons bewust van moeten zijn is dat de betere werkzaamheid van
samenwerking niet door de algoritmen wordt bewezen, maar daar als morele aanname in is
verweven.
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Axelrod heeft het onderzoek naar samenwerking gedaan door middel van computersimulatie en het onderzoek is daarmee gebaseerd op algoritmes (Axelrod 1984,
hoofdstuk 2; 1997, Introduction). De menselijke interactie, met de morele inbreng,
is gepoogd te vangen in algoritmes. Dat is natuurlijk een forse reductie ten opzichte van de werkelijkheid. Ook de ‘raw chance’, juist een belangrijk aspect in de
procesecologie van Ulanowicz om tot groei en ontwikkeling te komen, is hiermee
uitgebannen. In het vervolg-onderzoek, waarbij Axelrod uitgaat van grotere groepen, werkt hij wel met een aantal aanpassingen maar nog steeds met computersimulatie (Axelrod, 1997, hoofdstuk 3). Bij de bevindingen van Axelrod over samenwerking en concurrentie moet dit in acht worden genomen.
Conclusie samenwerking op basis van reciprociteit
In het licht van mijn onderzoek zie ik als relevantie van de bevindingen van
Axelrod dat samenwerking en competitie een spanningsvolle verhouding vormen,
waarin reciprociteit een betekenis kan hebben als drijvende kracht voor samenwerking. Hier is de link te zien met de autokatalytische lussen op basis van wederkerigheid in de procesecologie van Ulanowicz. Volgens Axelrod is ‘Tit for Tat’, oog
om oog, op basis van reciprociteit, een ‘aardige’ strategie. Maar er is meer nodig,
stelt Axelrod: reciprociteit alleen is niet voldoende. Je moet ook kunnen terugslaan, als de ander kiest voor het eigen belang. Hier zie ik een link met mijn bovengenoemde begrip ‘moreel weerwerk bieden’ en dat een breed spectrum aan kwaliteiten nodig is – niet alleen ‘aardige’, maar ook gericht op tegenspel bieden.

5.5.2 Samenwerking en conﬂicten; ontwikkeling van het morele –
De Waal
De verhouding tussen samenwerking en competitie is ook een belangrijk thema
bij De Waal, bioloog en primatoloog. Hij doet al jarenlang onderzoek bij onder
meer primaten naar kwesties als samenwerking, conﬂictoplossing, empathie –
kwesties die als menselijk werden beschouwd, maar volgens De Waal ouder dan de
mens blijken te zijn (De Waal, 2005; 2009; 2013). Hij ziet in situaties van samenwerking en conﬂictoplossing, vanuit empathisch vermogen een ontwikkeling naar het
morele. Volgens De Waal helpt de biologie om te begrijpen waar moraal vandaan
komt (De Waal, 2013, p 28). Kennis van de natuur kan ons helpen te begrijpen “hoe
en waarom we om elkaar zijn gaan geven en waarom we er naar streven moreel te zijn.
Dat doen we omdat onze overleving afhangt van goede betrekkingen en van een op samenwerking gerichte gemeenschap.” (De Waal, 2013, p 195). Moraal komt van onderop, is
geworteld in emoties, die ontstaan in dagelijkse sociale interacties, stelt De Waal
(De Waal, 2013, pp 33, 236). Hiermee positioneert hij zich in de lijn van denkers die
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uitgaan van morele gevoelens en intuïties (bijvoorbeeld Hume en Taylor), in plaats
van rationalisaties (zoals Kant). Ook sluit hij hiermee aan bij Darwin, die volgens
De Waal er vanuit ging dat moreel besef rechtstreeks is af te leiden uit de sociale instincten van dieren (De Waal, 2013, p 51). De Waal: “De moraal is dus geen vernis, maar
komt juist van binnenuit.” (De Waal, 2013, p 53).
Vertrekpunt voor De Waal is het erkennen dat mensen sociale dieren zijn en dat
die achtergrond bepaalt hoe we met elkaar omgaan (De Waal, 2013, p 33). De mens
stamt af zowel van de bonobo als van de chimpansee. Bonobo’s zijn meer gericht op
harmonie en compassie, en zijn empathischer dan chimpansees. Chimpansees zijn
meer gewelddadig, dominantiegericht (De Waal, 2013, pp 22, 92, 93). Beide kanten
zijn dus aanwezig: zowel de zorgzame als de agressieve kant. De Waal is geïntrigeerd
door de zorgzame kant bij primaten en richt daar veel van zijn onderzoek op. Hij
laat zien dat en hoe zoogdieren rekening houden met elkaars emoties en reageren
op behoeften van anderen; deze empathie vereist volgens De Waal aandacht voor de
ander en gevoel voor diens behoeften (De Waal, 2013, pp 15, 16). Empathie ziet hij als
impuls om te reageren op met name leed van anderen, het betekent zich in de ander
kunnen verplaatsen (De Waal, 2013, pp 42, 143). Empathische reacties worden sterker naarmate we meer met de ander delen en ons meer met hem verbonden voelen
(De Waal, 2013, p 148). De Waal maakt onderscheid tussen instincten (die noemt hij
een ‘genetisch programma’ gericht op welk gedrag onder welke omstandigheden
nodig is), emoties, en moraal (dit beschrijft hij als: regels rondom ‘de ander steun
verlenen’ en ‘hem op zijn minst geen schade berokkenen’) (De Waal, 2013, pp 162,
163, 166). Moraal is gericht op het welzijn van de ander en stelt de gemeenschap boven het individu. Moraal gaat niet voorbij aan het eigenbelang maar perkt het streven daarnaar in, om samenwerking te bevorderen, aldus De Waal (De Waal, 2013, p
166). De Waal: “De menselijke moraal heeft zich ontwikkeld uit sensitiviteit jegens anderen
en uit het besef dat we compromissen moeten sluiten en consideratie met anderen moeten
hebben om ten volle de vruchten van het groepsleven te kunnen plukken.” (De Waal, 2013, p
174). Het gaat niet om van buitenaf opgelegde plichten, maar om iets eigens van de
mens. Het idee van ‘zuivere rede’ is volgens hem een ﬁctie: “Het is nagenoeg onmogelijk om rationele besluiten los te zien van onbewuste waarden, emoties en de spijsvertering.
Volgens de cognitieve wetenschap vinden de meeste rationalisaties pas achteraf plaats. We
beschikken over een dubbele mentaliteit die onmiddellijke intuïtieve oplossingen aandraagt,
lang voordat we hebben nagedacht over een kwestie, gevolgd door een tweede, trager proces,
dat die oplossingen toetst op kwaliteit en haalbaarheid.” (De Waal, 2013, p 181). De Waal
gaat uit van twee basale morele niveaus: het eerste is de een-op-een moraal, die is
gebaseerd op het besef dat het eigen gedrag anderen beïnvloedt. Het tweede niveau
noemt hij ‘zorg voor de gemeenschap’; dat wil niet zeggen dat er geen persoonlijke
belangen bestaan, maar dit niveau is een radicale stap vooruit in die zin dat deze
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gericht is op harmonie binnen de gemeenschap als geheel (De Waal, 2013, p 182).
Volgens De Waal is bij mensen ‘verlicht eigenbelang’ de drijfveer voor de gemeenschapszorg. De mens streeft naar een goed functionerend geheel omdat hij daar het
beste bij gedijt (De Waal, 2013, p 183). Evolutie heeft ons volgens De Waal geleerd
“wat relaties waard zijn, wat de voordelen zijn van samenwerking, dat vertrouwen en eerlijkheid noodzakelijk zijn enzovoort. Zelfs ons rechtvaardigheidsgevoel ontlenen we aan die
achtergrond.” (De Waal, 2013, p 246).
Conclusie ontwikkeling van het morele, op basis van empathie
De Waal beschrijft dat empathie een impuls geeft om te reageren op de ander, zorgzaam te zijn, en zo een bron kan zijn voor samenwerking of voor het dempen of
beslechten van geschillen. Vanuit dit empathisch vermogen is er een ontwikkeling
naar het morele, stelt De Waal, waarbij niet wordt voorbijgegaan aan het eigenbelang, maar het streven daarnaar wordt ingeperkt, om samenwerking te bevorderen, in het belang van de gemeenschap. Empathie zie ik als een verbindende schakel tussen het ecologisch perspectief en het moreel perspectief, naar een moreel
ecologisch perspectief.
Er is echter niet alleen empathisch vermogen. Dat de mens afstamt van zowel de
chimpansee als de bonobo, betekent dat zowel de empathische, aandachtige kant
aanwezig is als de agressieve kant. Hier zie ik weer een relatie met mijn bovengenoemde bevinding dat behalve de morele kwaliteiten gericht op aandachtige afstemming, een breder spectrum aan morele kwaliteiten nodig is, ook kwaliteiten
gericht op weerwerk bieden.

5.5.3 Samenwerking als vakmanschap – Sennett
Vanuit een andere invalshoek dan De Waal, maar met eenzelfde gerichtheid, namelijk de betekenis voor het sociale leven, kijkt Sennett (socioloog) naar samenwerking. In zijn onderzoek naar vakmanschap van professionals kwam hij samenwerking op het spoor als een speciﬁeke sociale houding bij het uitoefenen van
hun werk. Samenwerking is volgens Sennett “a thorny process, full of diﬃculty and
ambiguity” (Sennett, 2012, p x). Het belang van samenwerking is volgens Sennett
dat samenwerking de kwaliteit van sociaal leven verbetert. Samenwerking is dan
wel ingebakken in onze genen, maar vraagt méér dan routine, het vraagt verdere
ontwikkeling (Sennett, 2012, p ix). Daarbij benadrukt hij dat niet alleen in het proces van samenwerking, maar ook in de gerichtheid van samenwerking een ethisch
aspect zit. Je kunt immers procesmatig heel goed samenwerken om bijvoorbeeld
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een overval uit te voeren. Dat bevestigt mij dat de gerichtheid vanuit normatieve
professionalisering in mijn perspectief essentieel is.
Sennett focust in zijn boek ‘Together’ (2012) op ‘responsiveness to others’; in
dit begrip zie ik een verbinding met het relationeel perspectief van Tronto.
Responsiveness emergeert in de visie van Sennett uit praktische activiteit; de uitdaging is “to respond to others in their own terms” (Sennett, 2012, p 6). Dit is een ‘craft’
en vereist “the skill of understanding and responding in order to act together” (Sennett,
2012, p x). Voor goede samenwerking zijn dus ‘skills’ nodig. Ook hier ligt een relatie
met de door Tronto genoemde competenties om in te spelen op de behoeften van
de ander. Aristoteles noemt technè – ‘doing it well’. Maar er zijn ook sociale ‘skills’
nodig, stelt Sennett: goed luisteren, tactvol gedrag, punten van overeenstemming
vinden en omgaan met de situatie dat er géén overeenstemming is. Dit zijn ‘dialogic skills’ zoals aandacht geven aan wat iemand echt probeert te zeggen, goed
luisteren en begrijpen wat iemand zowel verbaal als non-verbaal zegt en daarop
respons geven, het op tafel brengen als er sprake is van niet of niet goed begrijpen,
twijfel, onduidelijkheid (Sennett, 2012, p 14). Sennett benoemt een aantal vormen
van communicatie, die alle van belang zijn maar waarvan de ene pool meer gericht
is op het openen van het gesprek en ruimte creëren dan de andere (Sennett, 2012,
pp 18-24):
• ‘Dialectic’: zoeken naar gemeenschappelijkheid, synthese. En ‘dialogic’: uitwisseling tussen elkaar, bewust worden van elkaar gezichtspunten, begrijpen van
elkaar, aandacht voor wat de ander wellicht niet zegt maar wel impliceert.
• ‘Declarative’: heldere wijze van uitdrukken, ‘dit is wat ik denk’, maar dit kan de
ander domineren. En indirecte, ‘subjunctive voice’ (‘mogelijk, misschien, ik zou
denken’): dat opent ruimte, zet zaken niet bij voorbaat vast, laat ambiguïteit
toe, er is sprake van ‘muddifying the water’. Een ‘subjunctive voice’ richt zich
meer op samen leren zonder dwingend te zijn. Dit lijkt op etnograﬁsch veldwerk: goed kijken, luisteren en observeren, een echte ontmoeting.
• ‘Sympathy’: identiﬁceren met de ander – jouw pijn is mijn pijn. En ‘empathy’:
nieuwsgierig naar de ander, willen weten wat er aan de hand is, wat de ander
ervaart, aandacht voor de ander in diens eigen termen, als gesprekspartner buiten jezelf gaan en de ander tegemoet treden.
De kern van alle ‘listening skills’ ligt volgens Sennett in het oppakken van concrete
details, speciﬁeke punten, om een gesprek vooruit te brengen. Een mens moet ook
niet te gretig zijn om te reageren op de ander, om te laten zien dat men responsief
is. “A dialogic conversation can be ruined by too much identiﬁcation with the other person”,
aldus Sennett (Sennett 2012, p 20).
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Sennett maakt een interessant onderscheid tussen ‘political cooperation in itself’
en de ‘politics of cooperation’ (Sennett, 2012, p 62). Political cooperation ziet hij
als noodzakelijk als een partij te zwak is om te domineren of om alleen te overleven. Er zijn dan politieke / strategische redenen om te gaan samenwerken. Volgens
Sennett zullen gedeelde belangen alleen de samenwerking niet laten bloeien.
Political cooperation moet menselijk worden ‘geﬁnetuned’, door rituelen en wederzijds respect. Dan komt ‘politics of cooperation’ aan de orde – “how to practise
cooperation”. Het gaat om direct sociaal contact, hoe mensen face to face verbindingen leggen (Sennett, 2012, pp 62-64).
Hoewel het uitgangspunt voor samenwerking is dat mensen elkaar nodig hebben,
sluit dat niet uit dat er ook competitie is, stelt Sennett. Hij beschrijft een spectrum
met varianten van uitwisseling (Sennett, 2012, pp 72-95):
• ‘Altruistic exchange’, waarin sprake is van zelfopoﬀering.
• ‘Winwin exchange’ beide partijen hebben baat, er is sprake van wederzijdse
‘beneﬁt’.
• ‘Diﬀerentiating exchange’, waarin partijen zich bewust worden van hun
verschillen.
• ‘Zero-sum exchange’, de ene partij heeft voordeel ten koste van de ander.
• ‘Winner takes all exchange’, de ene partij verdrijft de ander.
De balans tussen competitie en samenwerking is volgens Sennett in het midden
van dit spectrum. Daar is sprake van wederkerigheid (Sennett, 2012, p 94).
Sennett geeft ook aan hoe kan worden omgegaan met verschillen en weerstand.
Hij maakt daarin een vergelijking met kunstenaars die te maken hebben met fysieke weerstand: de meest eﬀectieve manier is om minimale kracht te gebruiken
(Sennett, 2012, pp 208-212). Hoe minder agressief de kracht, hoe meer sensitiviteit
er is voor het geheel, hoe meer mogelijkheid om verbinding te maken. Hierin zien
we een link met het eerder genoemde concept van ‘waardig strijden’ van Jan van
Ewijk. Sennett spreekt ook van ‘everyday diplomacy’, waarin dialogische skills worden ingezet en ruimte wordt gecreëerd (Sennett, 2012, p 221).
Conclusie samenwerking als vakmanschap
Sennett ziet samenwerking als vakmanschap, dat ontwikkeling vraagt. Daarbij gaat
het zowel om ‘responsiveness to others’ en de juiste ‘skills’ daarvoor, als om de ethische gerichtheid van samenwerking. In termen van normatieve professionalisering: het gaat om werk dat deugt en deugd doet. En vertaald naar mijn termen: van
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belang is ‘wat moreel op het spel staat’ en hoe in de relatie wordt samengewerkt
ten behoeve van ‘wat moreel op het spel staat’. Sennett stelt dat het daarbij ook
gaat om menselijke ‘ﬁnetuning’, “how to practise cooperation”. In samenwerking als
vakmanschap komen alle genoemde aspecten van het moreel ecologisch perspectief, samen.

5.6 Moreel ecologisch perspectief als conceptueel
oriënterend perspectief voor goed samenwerken
Op basis van het theoretisch-ﬁlosoﬁsche onderzoek kan ik nu de vraag beantwoorden die onderwerp was van dit hoofdstuk:
Hoe kan, voortbouwend op de bevindingen van het eerste empirisch onderzoek, dit
moreel perspectief op goed samenwerken worden verrijkt op basis van de theorie?
Ik heb mijn moreel perspectief, zoals ontwikkeld in hoofdstuk 3, op basis van de
empirische bevindingen uit hoofdstuk 4, aangescherpt en verdiept en de sprong
gemaakt naar een moreel ecologisch perspectief. Gevoed door theoretisch-ﬁlosoﬁsche bronnen heb ik inkleuring gegeven aan dit perspectief. Met dit moreel
ecologisch perspectief maak ik een verbinding tussen de inzichten en taal van
Tronto over het relationeel perspectief met haar onderscheid in fasen en morele
kwaliteiten, tussen inspirerende concepten en morele kwaliteiten vanuit het discours van normatieve professionalisering, en tussen de inzichten en taal vanuit
de procesecologie over de samenhang en wisselwerking tussen zelfversterkende
terugkoppelingslussen.
Zoals gezegd: ik ben geen deskundige op het gebied van moraal of ecologie en pretendeer dat ook niet te zijn. Ik realiseer me dat ik, door de begrippen ‘moreel’ en
‘ecologisch’ te verbinden, een debat raak dat veel groter is dan ik kan overzien. Het
gaat mij niet om het debat over de verhouding tussen moraal en ecologie, tussen
ﬁlosoﬁe en biologie. Ik laat mij inspireren voor het ontwikkelen van een conceptueel oriënterend perspectief, om samenwerking te onderzoeken.
In deze paragraaf integreer ik de bouwstenen die ik heb verzameld voor een moreel ecologisch perspectief tot een conceptueel geheel en geef hiermee mijn invulling van dit perspectief. Dit perspectief is de basis voor het empirisch onderzoek
naar goed samenwerken in de volgende hoofdstukken.
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5.6.1 Moreel ecologisch perspectief – inhoud en schematisch
overzicht
Het moreel ecologisch perspectief, zoals ik dat heb ontwikkeld in dit hoofdstuk,
gaat ervan uit dat de basis van ontwikkeling ligt in processen, in de relatie en interactie en de dynamiek daarin. Daarbij staat er iets op het spel. Het gaat in mijn moreel ecologisch perspectief dus om de gerichtheid van de processen (inhoud) én
de werking en ontwikkeling in de processen (relaties en interacties). Kennis over
wat invloed heeft op die ontwikkeling, kan bijdragen aan het krachtig en gezond
houden van het systeem (Ulanowicz); in mijn moreel ecologisch perspectief is die
kennis verbonden met morele inzichten.
Gerichtheid van het proces: ‘wat moreel op het spel staat’ en hiervoor
opkomen
Inhoudelijk gaat het in mijn moreel ecologisch perspectief om ‘wat moreel op het
spel staat’: een behoefte van samenwerkingspartners jegens elkaar, op basis van
een maatschappelijk doel / maatschappelijke waarde, waarvoor partijen van elkaar
afhankelijk zijn om daar aan te werken (Tronto: behoefte als ‘social concern’; De
Waal: samenwerking in het belang van de gemeenschap; Sennett: ethische gerichtheid van samenwerking). ‘Wat moreel op het spel staat’ is de basis van het proces
om goed samen te werken. Vanuit normatieve professionalisering gaat het daarbij
(in het kader van ouderenzorg) om goede zorg, en goed werk en goed samenwerken ten behoeve van die goede zorg, in het licht van een morele horizon van een
rechtvaardige samenleving. Wat het goede in een speciﬁeke praktijk inhoudt, zal
met betrokkenen moeten worden gekend in die praktijk (Walker; Tronto). ‘Wat
moreel op het spel staat’ kan, vanuit het maatschappelijke doel, verbindend zijn
in het samenwerkingsproces. Als ‘wat moreel op het spel staat’ onder druk staat
in de samenwerking, kan iemand daar voor opkomen. Vanuit normatieve professionalisering zijn inspirerende concepten voor het opkomen voor ‘wat moreel op
het spel staat’: het ‘belang-stellend ontwikkelen’ (Nap) en het ‘waardig strijden’ (J.
van Ewijk). Dat vraagt moed en gestileerde strijdbaarheid als morele kwaliteiten.
Behalve ‘wat moreel op het spel staat’ kan er méér op het spel staan, bijvoorbeeld
organisatie- en persoonlijke belangen. Wat méér op het spel staat kan ‘wat moreel
op het spel staat’ onder druk zetten en spanningen geven (en ook kan dat onder
druk komen door bijvoorbeeld invloeden uit de context). Dat neemt niet weg dat
ook die belangen moeten worden (h)erkend en een plek krijgen (Kaats en Opheij;
Schruijer); de maatschappelijke belangen (de externe functie van een organisatie /
organisaties) moeten echter niet ondergeschikt raken aan de organisatiebelangen
(interne functie) (RMO).

146

5 Van moreel perspectief naar moreel ecologisch perspectief

Werking in het proces: aandachtige afstemming; moreel weerwerk bieden
Procesmatig gaat het in samenwerking om de relatie en interactie, met de behoefte
van de één (‘wat moreel op het spel staat’ in samenwerking), die een moreel appèl
doet op de ander, en hoe in die relatie al dan niet daarop wordt ingespeeld (Tronto;
De Waal). Vanuit de fasen in het relationele proces en morele kwaliteiten, zoals
door Tronto benoemd, heb ik het aandacht hebben voor de behoefte van de ander
‘aandachtige afstemming’ genoemd. Vanuit ‘aandachtige afstemming’ wordt gezien wat de ander nodig heeft om te kunnen werken aan ‘wat moreel op het spel
staat’ en kan daar op worden ingegaan. Daarbij kan wederkerigheid ontstaan; betrokkenen werken immers juist samen omdat zij van elkaar verschillen en elkaar
kunnen aanvullen (Schruijer; Kaats en Opheij). Reciprociteit, wederkerigheid, is
een belangrijke kracht om interacties en feedback te versterken, dan kunnen autokatalytische lussen ontstaan (zelfversterkende terugkoppelingslussen) die het
weefsel robuuster maken (Ulanowicz; Axelrod).
Omdat in samenwerking onvermijdelijk macht en afhankelijkheid aan de orde
zijn (Tronto), kan het ook nodig zijn om ‘moreel weerwerk te bieden’, bijvoorbeeld bij misbruik van macht. Daarbij gaat het om het moreel positie innemen en
tegenspel bieden ten behoeve van ‘wat moreel op het spel staat’ en het herstellen
of versterken van de relatie. Voor het omgaan met macht en het bieden van moreel weerwerk beperk ik mij, gezien mijn vraag naar goede samenwerking, tot drie
concepten vanuit normatieve professionalisering die erop zijn gericht om op een
verbindende manier om te gaan met macht: ‘macht ten goede’ (Nap), ‘vreedzaam
begrenzen’ (Benjamin; Kunneman) en ‘parrhêsia’ (Foucault). ‘Moreel weerwerk
bieden’ vraagt de morele kwaliteit van vrijmoedig (tegen)spreken.
Het vraagt afwegingen wat nodig is in een bepaalde situatie. Alleen aandachtig
afstemmen is niet voldoende, het kan ook nodig zijn om (risicovol) moreel weerwerk te bieden. Van dichtbij en op de korte termijn gezien kunnen dit tegengestelde houdingen lijken (meer harmonisch versus meer tegenover staand), terwijl ze
vanuit een breder perspectief gezien juist elkaar nodig kunnen hebben en kunnen
leiden tot verdere ontwikkeling (Ulanowicz). Het afwegen wat nodig is en het daarnaar handelen vraagt reﬂectie, dialoog en leerzame wrijving (morele leerprocessen; H. van Ewijk, Kunneman). Sennett wijst erop dat samenwerking, hoewel ingebakken in onze genen, het ontwikkelen van vakmanschap vraagt.
Vanuit deze processen kan een opwaartse ontwikkeling emergeren, die het systeem in morele zin robuuster maakt. De ontwikkeling kan de uitkomst zijn van tegengestelde tendensen, en er kan ook altijd sprake zijn van raw chance. En er is de
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invloed van de context. Daarom is meervoudig, breed kijken nodig, over verschillende niveaus, waarbij blijft gelden dat je altijd maar een beperkte uitsnede ziet; je
moet je bewust blijven van de beperktheid van je blik (Ulanowicz). In het op deze
wijze samenwerken als morele actoren, kan samenwerking zich als vakmanschap
tonen (Sennett, 2012).
Moreel ecologisch perspectief, in schema:

Invloed van de context

‘W at moreel op het spel staat’:
 Goede zorg
 Goed werk
 Goed samenwerken

Dit vraagt:
‘Aandachtige afstemming’
Zonodig

Zonodig
Opkomen voor ‘wat moreel op
het spel staat’
 Belang-stellend ontwikkelen
 Waardig strijden

Moreel weerwerk bieden
 Macht ten goede
 Vreedzaam begrenzen
 Parrhêsia

Samenhang en wisselwerking

W a t em er geer t?
W e d e r k e r ig h e id , z e lf v e r s t e r k e n d e t e r u g k o ppe lin g s lu s s e n
S a m e n we r k in g a ls v a k m a n s ch a p
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5.6.2 Moreel ecologisch perspectief voor onderzoek naar goed
samenwerken
Vanuit het moreel ecologisch perspectief als conceptueel oriënterend perspectief,
als zoeklicht voor goede samenwerking, formuleer ik als kernvragen voor het empirisch onderzoek:
1

‘Wat staat er moreel op het spel’ in de samenwerking?

2 Hoe zijn de relaties en interacties tussen betrokkenen onderling? Hoe zijn de
samenwerkingspartners in het proces betrokken op elkaar? Welke dynamiek
is er in de relaties, welke wisselwerkingen zijn zichtbaar? Wat versterkt of ontkracht de relatie?
3

Is er sprake van aandachtige afstemming in de relatie op de ander? (Ingaan op
wat de ander nodig heeft om te werken aan ‘wat moreel op het spel staat’.) Hoe
vindt afstemming plaats? Wat wordt zichtbaar aan de hand van de fasen en morele kwaliteiten zoals beschreven door Tronto?
- Caring about; attentiveness.
- Taking care of; responsibility.
- Care-giving; competence.
- Care-receiving; responsiveness.
- Caring with; pluraliteit, communicatie, vertrouwen en respect, solidariteit.

4 Hoe wordt opgekomen voor ‘wat moreel op het spel staat’? Met als inspirerende concepten:
- Belang-stellend ontwikkelen.
- Waardig strijden.
Met morele kwaliteiten: moed, gestileerde strijdbaarheid.
5 Is er sprake van moreel weerwerk bieden aan de ander in de relatie? (Moreel
positie innemen ten opzichte van de ander, ten behoeve van ‘wat moreel op het
spel staat’ en het herstel, behoud of versterken van de relatie.) Hoe wordt weerwerk geboden aan een ander? Met als inspirerende concepten:
- Macht ten goede.
- Vreedzaam begrenzen.
- Parrhêsia.
Met morele kwaliteit: vrijmoedig (tegen-)spreken.
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6 Hoe is de invloed van de context; hoe is sprake van samenhang en wisselwerking; hoe is er wisselwerking tussen verschillende niveaus?
7

Wat is op basis van bovenstaande te concluderen? Is er sprake van een bepaalde
wederkerigheid of niet? Wat rijst op over zelfversterkende terugkoppelingslussen?

150

6

Goed samenwerken in de praktijk vanuit
moreel ecologisch perspectief

6.1

Vraagstelling, keuze onderzoeksetting tweede
empirisch onderzoek

6.1.1 Vraag- en doelstelling
Met het ontwikkelde moreel ecologisch perspectief ben ik onderzoek gaan doen
in een praktijksetting naar goed samenwerken: een conceptueel gestuurd beschrijvend onderzoek, dat aan de orde is in dit hoofdstuk, en een normatief handelingsonderzoek, dat in hoofdstuk 7 aan de orde komt. Voor het conceptueel gestuurde
beschrijvende onderzoek is de vraag:
Wat licht in een praktijksituatie op vanuit dit verrijkte perspectief (moreel ecologisch perspectief) over samenwerking en hoe kan met deze empirische bevindingen
‘goed samenwerken’ worden beschreven en begrepen?
Doel is om vanuit het moreel ecologisch perspectief ‘goede samenwerking’ te beschrijven en begrijpen, en komen tot inzichten hoe mensen invulling geven aan
goede samenwerking. Daarbij gebruik ik soepele en stroeve samenwerking als speciﬁeke begrippen (voor deze begrippen: zie hoofdstuk 1). Het gaat om het onderzoeken van een sociaal proces in een speciﬁeke situatie, waarin de praktijk van de
onderzochten in de bredere context centraal staat.

6.1.2 Keuze onderzoeksetting
Inhoudelijke keuze voor de onderzoeksetting tweede empirisch onderzoek
Om mijn vraag voor dit tweede empirisch onderzoek te beantwoorden heb ik beoogd een soortgelijke onderzoeksituatie te vinden als die van mijn eerste empirisch onderzoek (samenwerking tussen organisaties). Ik zou dan kunnen nagaan
wat vanuit het aangescherpte conceptueel oriënterend perspectief nu méér of
anders zou oplichten over samenwerking. Mijn zoektocht leverde echter, ondanks
diverse gesprekken, geen onderzoeksetting op. In een viertal situaties wilde men
om verschillende redenen niet ingaan op mijn onderzoeksvraag, waarbij met
name de tweede onderzoeksvraag (met een normatief handelingsonderzoek) een
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struikelblok bleek.50 Een van de gesprekspartners opperde om het onderzoek niet
te richten op samenwerking tussen organisaties maar op samenwerking in een organisatie; vanuit de gedachte dat ook daar samenwerking aan de orde is, maar de
situatie minder ingewikkeld is omdat de samenwerking zich afspeelt binnen één
organisatorisch kader. Zo ben ik uitgekomen bij een zorgorganisatie (verpleeghuis
/ verzorgingshuis), waarmee ik afspraken kon maken over het onderzoek naar samenwerking binnen de organisatie. Wat ik, als zelfstandig en geëngageerd onderzoeker, wilde en waar de organisatie mee bezig was, sloot goed op elkaar aan.
Het onderzoek in deze organisatie richt zich op de samenwerking tussen zorgmedewerkers en mantelzorgers, dus samenwerking rond het primaire zorgproces
en de context daarvan.51 Deze samenwerkingsrelatie biedt, zo vermoedde ik, goe50 Omdat de bevindingen uit de vier situaties overeenkomstig waren, heb ik geconcludeerd dat
het onderzoek dat ik zou willen doen tussen organisaties, op dat moment waarschijnlijk niet
haalbaar was. Twee mensen zeiden dat zo’n onderzoek tien jaar geleden wel had gekund, toen
de situatie veiliger en stabieler was, maar nu niet meer, door de veranderde context en daardoor veranderde verhoudingen, terwijl het daardoor volgens hen nu dés te noodzakelijker
zou zijn. Redenen om niet mee te werken aan het onderzoek waren:
- Samenwerking is ingewikkeld en een delicaat proces. Het onderzoek is een interveniërende kracht, waardoor het nog ingewikkelder wordt. Men is bang de huidige situatie op het
spel te zetten.
- In samenwerking gebeurt niet alles openlijk, om iets te bereiken worden soms achter de
schermen coalities gesloten of dingen geregeld. Samenwerking is ook een politiek spel
en strategisch handelen.
- Men wil nu geen tijd en energie steken in de ‘zachte’ kant van samenwerking, hoewel die
kant het werkend mechanisme in de samenwerking wordt genoemd. Er wordt onderzoek
gevraagd naar business cases en verdienmodellen. Financiële belangen van de organisaties staan voorop, dat zet de samenwerking onder druk. De buitenwereld schreeuwt om
zicht op harde uitkomsten.
- Externe ontwikkelingen zoals transities in de zorg en invoering van aanbestedingstrajecten, beïnvloeden de verhoudingen tussen organisaties. Door aanbesteding verdwijnt
de transparantie, die belangrijk is voor vertrouwen in elkaar en voor samenwerking. Het
gaat nu om macht, wie krijgt en beheert het geld.
- Er komt zoveel op organisaties af, men wil er niet nog meer bij hebben. Mijn gesprekspartners verwachten onvoldoende bereidheid van betrokkenen tot reﬂectie op samenwerking (zoals beoogd in het normatief handelingsonderzoek), er is altijd tijdgebrek en
soms is er een onveilige sfeer.
Deze gesprekken zijn voor mij een bevestiging dat dit onderzoek naar samenwerking vanuit
een moreel perspectief belangrijk is, maar ook des te complexer. Ik begrijp dat een normatief
handelingsonderzoek binnen lopende, spannende, samenwerkingssituaties wellicht teveel
gevraagd is, zeker omdat op het moment van de gesprekken het normatief handelingsonderzoek voor mijzelf nog niet uitgekristalliseerd was en ik nog niet precies kon zeggen hoe dat
mogelijk kon bijdragen aan de samenwerking.
51 In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo, artikel 1.1.1) wordt mantelzorg gedeﬁnieerd als: “hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang,
jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld
in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep.” In de Wet
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de mogelijkheden om samenwerking te onderzoeken vanuit moreel ecologisch
perspectief.
In het primaire zorgproces is er een zorgrelatie tussen de bewoner en zorgmedewerker. Veel bewoners hebben ook een mantelzorger, met wie de zorgmedewerkers
meer of minder samenwerken in de zorg voor de bewoner. De zorgmedewerker en
mantelzorger hebben in deze samenwerkingsrelatie en in de zorg voor de bewoner ieder een eigen rol en eigen behoeften en belangen. Zij hebben elkaar nodig,
zij zijn op een bepaalde manier afhankelijk van elkaar in de zorg voor de bewoner
(‘wat moreel op het spel staat’). Zoals beschreven in hoofdstuk 1: zij werken samen
mede op basis van de verschillen tussen hen, juist door die verschillen vullen ze elkaar aan. Maar die verschillen kunnen ook leiden tot spanningen in de onderlinge
verhoudingen en ‘wat moreel op het spel staat’, goede zorg, onder druk zetten.
De samenwerkingsrelatie tussen zorgmedewerker en mantelzorger raakt direct
de zorgrelatie met de bewoner, degene wiens zorg moreel op het spel staat. ‘Wat
moreel op het spel staat’ is dus heel nabij. Dat maakt, zo vermoed ik, dat in deze samenwerkingsrelatie goed zichtbaar kan worden wat er speelt in de samenwerking,
hoe de samenwerking verloopt, wanneer sprake is van soepele en van stroeve samenwerking en wat kan bijdragen aan goede samenwerking.
Samenwerking tussen zorgmedewerkers en mantelzorgers is een actueel thema.
In het kader van de participatiesamenleving en de transities in de zorg (onder
andere van Awbz naar Wet maatschappelijke ondersteuning en Wet langdurige
zorg) wordt verwacht dat mantelzorgers meer betrokken zijn in de zorg voor hun
naasten. En omgekeerd wordt verwacht dat professionals mantelzorgers meer als
gelijkwaardige partner betrekken in de zorg voor de bewoners. In een beleidsbrief
over mantelzorg in 2013 schreef staatssecretaris Van Rijn: “De samenwerking tussen
de cliënt, de mantelzorger, de vrijwilliger en de hulpverlener zal verbeterd moeten worden.
De professional zal de mantelzorger en de vrijwilliger als gelijkwaardige partner in ondersteuning en zorg moeten zien. De inzet van de informele zorg zal beter verbonden moeten
worden met de formele zorg om te komen tot een integraal hulp- en ondersteuningspakket.
Ook zal de formele zorgverlener van de cliënt goed oog moeten hebben voor de hulpvragen
van de mantelzorger.” (brief VWS aan Tweede Kamer, 20 juli 2013). Hoe dit samenspel
inhoud en vorm kan krijgen, is daarmee een relevant en actueel thema.52 Het vraagt
langdurige zorg (Wlz, artikel 1.1.1) wordt een mantelzorger gedeﬁnieerd als: “natuurlijke persoon die rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie zorg
verleent zonder dat dit beroeps- of bedrijfsmatig geschiedt.”
52 Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit periodieke onderzoeken van het Sociaal en Cultureel
Planbureau naar informele zorg (A. de Boer et al., 2013; M. de Klerk et al., 2015; 2017). Vanuit
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zowel iets van professionals als van mantelzorgers. Van professionals vraagt het om
zich niet alleen te richten op de bewoner, maar ook de relatie aan te gaan met de
mantelzorger en aandacht te hebben voor die mantelzorger: kan deze de zorg aan?
Heeft de mantelzorger hulp of ondersteuning nodig bij de zorg die hij biedt aan
zijn naaste? Dreigt de mantelzorger niet overbelast te raken?
Focus op zorgmedewerker in de samenwerkingsrelatie
De zorgorganisatie waar ik dit onderzoek doe heeft, mede vanuit de ontwikkelingen in het overheidsbeleid, een visie opgesteld over samenwerking tussen
zorgmedewerkers, bewoners en mantelzorgers. In 2015 is men gestart met de implementatie van deze visie door middel van een training voor zorgmedewerkers.
Aansluitend bij de training heb ik onderhavig onderzoek gedaan.
Concreet richt dit empirisch onderzoek zich op samenwerking tussen:
• zorgmedewerkers en mantelzorgers van bewoners van een afdeling in een verzorgingshuis (team basiszorg);
• zorgmedewerkers en mantelzorgers van bewoners met dementie op een afdeling in een verpleeghuis (team kleinschalig wonen);
• (in beperktere mate:) de samenwerking tussen de verschillende niveaus van
de organisatie waar het verzorgingshuis en verpleeghuis onderdeel van uit
maken, die gerelateerd is aan de samenwerking tussen zorgmedewerkers en
mantelzorgers.
In dit onderzoek focus ik op de zorgmedewerker in diens samenwerkingsrelatie met
de mantelzorger.53 Die keuze maak ik om een aantal redenen:
• De focus op de professional sluit aan bij normatieve professionalisering, dat
gaat over het werken van professionals en een reﬂexieve, onderzoekende en
lerende omgang met de inherente normativiteit in het professionele handede overheid zijn in de afgelopen jaren veel acties in gang gezet, maar volgens de beleidsbrief
van de staatssecretaris uit 2017 blijft het nodig een beweging op gang te brengen om oog te
hebben voor mantelzorgers, zodat overbelasting wordt voorkomen (brief VWS aan Tweede
Kamer, 2 juni 2017).
53 Hoewel ik vaak spreek over zorgmedewerkers, mantelzorgers, bewoners, bedoel ik niet te generaliseren en te spreken over / voor alle zorgmedewerkers, bewoners, mantelzorgers. Ik kan
alleen spreken over die beperkte groep mensen die ik in dit traject heb gesproken en meegemaakt. De voorbeelden uit de praktijk zijn enigszins aangepast, zonder de kern aan te tasten,
om herkenning te voorkomen. Bijvoorbeeld man / vrouw is soms omgedraaid, of de speciﬁeke situatie of zorghandeling is iets veranderd.
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len (H. van Ewijk en Kunneman, 2013, p 9). De professional is degene die, vanuit de eigen professionaliteit, kan werken aan goede samenwerking met de
mantelzorgers.
• Ik focus op de relatie van de zorgmedewerker met de mantelzorger en niet op
de relatie met de bewoner. De relatie van de zorgmedewerker met de bewoner
is primair een zorgrelatie en niet primair een samenwerkingsrelatie. Mijn vraagstelling richt zich op samenwerking óm die zorg te bieden. Je zou kunnen zeggen dat in een zorgrelatie ook, meer of minder, wordt samengewerkt, maar in
een zorgrelatie gaat het om tegemoet komen aan een zorgbehoefte, een menselijke nood (Tronto, 1993). De samenwerkingsrelatie tussen zorgmedewerker en
mantelzorger is gekoppeld aan die zorgrelatie. De mantelzorger is degene die
een sociale relatie heeft met de bewoner. Vanuit die hoedanigheid is samenwerking tussen zorgmedewerker en mantelzorger aan de orde, maar de mantelzorger is niet zelf degene die de zorg ontvangt. Wel lijkt er, in de veranderingen
in het overheidsbeleid en de visie van de zorgorganisatie, een verschuiving te
zijn en lijken in de samenwerkingsrelatie met de mantelzorger ook bepaalde
zorg-aspecten te kruipen: de zorgmedewerker moet immers ook op een bepaalde manier zorg hebben voor de mantelzorger. Bijvoorbeeld de mantelzorger
ondersteunen in zijn zorg voor diens verwante en in de gaten houden wat de
mantelzorger nodig heeft om mantelzorg te kunnen (blijven) bieden.54
• In de aanpak van de zorgorganisatie is de zorgmedewerker de ‘motor’ om de
nieuwe werkwijze op basis van de visie te introduceren in het samenwerkingsproces. Van de zorgmedewerker wordt verwacht te switchen van ‘overnemende’
zorg naar ‘aanvullende en faciliterende’ zorg voor bewoner en mantelzorger,
waarbij de mantelzorger wordt ondersteund om, waar gewenst en mogelijk,
zelf zorg te blijven verlenen aan de bewoner. De beoogde verandering in de rol
van de zorgmedewerker in de relatie met de mantelzorger, is de kern van de visie op samenwerking met mantelzorgers van de zorgorganisatie.
Keuze onderzoeksetting vanuit methodologische optiek
Het onderzoek heb ik uitgevoerd vanuit mijn eigen onderzoeksvragen en inzet.55
Bij de keuze voor deze organisatie heb ik gekeken of mijn vraag hier goed kan wor-

54 In aanvulling op wat dit vraagt in de samenwerkingsrelatie tussen zorgmedewerker en mantelzorger ontwikkelt de overheid ook beleid voor mantelzorgondersteuning die door de gemeenten moet worden geboden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
55 Dit onderzoek heb ik onbezoldigd uitgevoerd als zelfstandig gevestigd professional, naast
mijn reguliere werk, zonder enige andere banden of verplichtingen dan met de Graduate
School van de Universiteit voor Humanistiek.
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den onderzocht en beantwoord. Daarbij heb ik rekening gehouden met (Boeije,
2014, p 61; Mortelmans, 2007, p 172):
• Cyclisch: dataverzameling in meerdere ronden. Op basis van de bevindingen uit het eerste empirisch onderzoek (proeftuinen geriatrische revalidatiezorg) heb ik bepaald wat een passende volgende praktijksituatie is voor mijn
onderzoek.
• Inhoudelijk: informatierijke praktijksituatie waar samenwerking goed aanwezig is zodat het diepgaand kan worden bestudeerd en antwoord op de vragen
geformuleerd kan worden.
• Toegankelijk: de setting is toegankelijk met draagvlak voor het onderzoek.
Behalve het conceptueel gestuurde beschrijvende onderzoek wilde ik ook een normatief handelingsonderzoek doen; beide onderzoeksvragen impliceren een in omvang beperkte onderzoeksetting. Ik heb daarom gekozen voor twee afdelingen van
een zorgorganisatie: een afdeling kleinschalig wonen in een verpleeghuis en een
afdeling basiszorg in een verzorgingshuis. Hier heb ik gedurende een aantal maanden (november 2015 – april/mei 2016) onderzoek gedaan.
Met de keuze voor deze onderzoeksetting is de dataverzameling in dit empirisch
onderzoek in breedte relatief, maar wel met diepgang. Dat past bij mijn vraagstelling. Het heeft consequenties voor de uitspraken die ik kan doen op basis van dit
onderzoek. Een algemene lijn binnen kwalitatief onderzoek is om data te verzamelen tot het moment van saturatie: er wordt nieuwe informatie verzameld totdat er geen nieuwe informatie meer wordt verkregen die leidt tot aanvulling van
ontwikkelde begrippen of tot nieuwe begrippen (Maso en Smaling, 1998, p 58). Het
gaat mij echter niet om een volledige en ‘als enige ware’ beschrijving van goed samenwerken. Zoals ook vanuit mijn wetenschapstheoretisch kader (hoofdstuk 2)
duidelijk is: dat kan ook niet. Ik maak pre-analytische keuzen en ik kom tot een
bepaalde inkleuring. Een andere onderzoeker zal andere keuzes maken, andere
aspecten zien oplichten en tot een andere beschrijving kunnen komen van goede
samenwerking. De keuze voor de onderzoeksetting, de tijd en omvang van het onderzoek is behalve door pre-analytische keuzes ook door praktische haalbaarheid
ingegeven. Maso en Smaling geven aan dat, als we niet door kunnen gaan tot het
moment van saturatie (voor zover dat al zou kunnen, voeg ik daar aan toe, vanuit
optiek van het kritisch complexiteitsdenken), we “ons ervan bewust [moeten] zijn dat
de resultaten van ons onderzoek slechts een voorlopig karakter kunnen hebben.” (Maso en
Smaling, 1998, p 58). Boeije noemt als een van de consequenties van kwalitatief onderzoek, juist omdat het de diepte ingaat, dat er meestal sprake is van een relatief
kleine steekproef (Boeije, 2014, p 29). Het resultaat is daarmee, zonder het te willen
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relativeren, niet meer en niet minder dan mijn beschrijving van goede samenwerking vanuit het moreel ecologisch perspectief zoals ik dat heb ontwikkeld.

6.1.3 Thick description, conceptueel gestuurd
Bij de beschrijving van de praktijksituaties ga ik uit van ‘thick description’ (zoals
ook aangegeven in paragraaf 2.4.4). Vanuit het moreel ecologisch perspectief als
conceptueel oriënterend perspectief kijk en beschrijf ik wat vanuit deze speciﬁeke lens oplicht in de praktijk wat betreft samenwerking tussen betrokkenen. In
de ‘thick description’ in het onderhavige en in het volgende hoofdstuk (over het
normatief handelingsonderzoek) tonen zich de spanningen en dilemma’s in de samenwerking en de wijze van omgaan ermee, alsook de spanningen en dilemma’s
die naar voren komen bij het uitvoeren van dit moreel geladen onderzoek. In de
beschrijving toont zich de ontwikkeling van modus 3 kennis - zoals besproken in
hoofdstuk 2: deze kennis ontwikkelt zich in leerzame wrijving met betrokkenen in
de praktijk, naar aanleiding van concrete situaties, waarin we met elkaar nagaan
wat in deze situatie goed samenwerken is. Hoe en wat daaruit oprijst voor het
beeld van samenwerking, is iets wat werkenderweg duidelijk wordt. Terugkijkend
en vanuit een overall blik kunnen bijvoorbeeld terugkoppelingslussen zichtbaar
worden. Dat vraagt om een rijke beschrijving, om vanuit de empirie goede samenwerking te kunnen begrijpen en inkleuring te kunnen geven aan de begrippen en
concepten die ik ontwikkel en gebruik.
Vanuit moreel ecologisch perspectief is een ‘thick description’ ook relevant om in
beeld te brengen in welke context de samenwerking tussen zorgmedewerkers en
mantelzorgers zich afspeelt. Die context heeft invloed op de samenwerkingsrelatie. Als ik focus op de relatie tussen zorgmedewerker en mantelzorger, is dat slechts
één onderdeel van de dagelijkse praktijk van de zorgmedewerker. De morele vragen, spanningen en dilemma’s die zich in deze samenwerking voordoen, zijn ingebed in een veelheid van vragen en spanningen in het werk van alledag. Die veelomvattende dagelijkse praktijk is niet in één verhaal te vatten. Maar ieder opknippen
leidt tot fragmentatie. Die reductie is waar ik mee worstel bij het weergeven van
mijn bevindingen van dit onderzoek. Het kritisch complexiteitsdenken, uitgangspunt in mijn wetenschapstheoretisch kader en het denken waar het moreel ecologisch perspectief onder andere op is gebaseerd, maakt echter duidelijk dat we niet
anders kunnen dan de werkelijkheid reduceren, maar daar moeten we ons dan wel
bewust van zijn (Ulanowicz, 1997; Cilliers, 2000; Morin, 2008). Wetend dat ik niet
anders kan dan reduceren, probeer ik toch een meeromvattend beeld te schetsen.
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Met deze beschrijving wil ik ook recht doen aan de praktijk en de spanningen en
dilemma’s die hierin spelen. Deze praktijk van zorg verdient het om gekend te worden.56 En ik wil woorden geven aan de confrontatie die ik ervaarde door de afstand
tussen de meer geordende en gesystematiseerde wereld van wetenschap, politiek,
strategie en beleid enerzijds en anderzijds de moerassige wereld van de dagelijkse zorgpraktijk waar goede zorg, goed werk en goed samenwerken gestalte krijgt.
(Hier kom ik in hoofdstuk 7 op terug.)

6.1.4 Leeswijzer voor dit hoofdstuk
Ik start met de methoden en aanpak op basis waarvan ik de vraag voor dit hoofdstuk ga beantwoorden. Dit is een uitwerking van de aanpak zoals beschreven in
hoofdstuk 2. Daarna ga ik in op de praktijksituatie: de zorgorganisatie waarbinnen
het onderzoek heeft plaats gevonden met in grote lijnen een schets van het overheidsbeleid. Deze context is vanuit moreel ecologisch perspectief relevant, omdat
deze invloed heeft op de samenwerking die ik onderzoek. Vervolgens zoom ik in op
de twee afdelingen waar ik onderzoek heb gedaan: kleinschalig wonen voor mensen
met dementie en basiszorg in een verzorgingshuis. Daarna belicht ik de relatie tussen
zorgmedewerkers en mantelzorgers en een aantal spanningen en dilemma’s die
hierin spelen, om deze relatie meer ‘kleur’ te geven. Tot slot beschrijf ik twee casus
per afdeling: een van soepele en een van stroeve samenwerking, die ik analyseer
vanuit moreel ecologisch perspectief. In deze casuïstiek focus ik op spanningen in
díe casus, maar die zijn ingebed in de vragen en spanningen die ik heb genoemd in
de beschrijving van de situatie (en ook nog in de vragen en spanningen die ongenoemd zijn gebleven – de onvermijdelijke reductie). Vanuit een bredere blik (context) zoomen we dus steeds verder in, om bij twee concrete casus van samenwerking uit te komen.
Vervolgens bespreek ik nog een casus over samenwerking die zich afspeelt tussen de
verschillende niveaus van de organisatie, omdat de wisselwerking tussen niveaus vanuit moreel ecologisch perspectief relevant is. Bij de beantwoording van de vraag
tot slot geef ik een ‘overall’ analyse over samenwerking vanuit moreel ecologisch
perspectief. Al met al is dit een lang hoofdstuk. Wie wil, kan direct naar het antwoord op de vraag in paragraaf 6.7.

56 En met dat gevoel sta ik niet alleen, zie bijvoorbeeld de boeken van The (2005), Braam (2006),
Borst (2015), Timmer (2016), die als ervaringsdeskundigen hun verhaal wereldkundig willen
maken.
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6.2 Methoden en aanpak van het conceptueel gestuurd
beschrijvend empirisch onderzoek
6.2.1 Dataverzameling
In dit beschrijvende empirisch onderzoek vanuit moreel ecologisch perspectief,
heb ik vier methoden voor dataverzameling gebruikt: participerende observatie,
interviews / formele en informele gesprekken, focusgroep en documentstudie.57 De
situatie op de twee afdelingen waar ik onderzoek deed, was verschillend, waardoor
ook mijn aanpak, in overleg met betrokkenen, verschilde. Op de afdeling kleinschalig wonen, met vier woongroepen bewoners, heb ik gedurende de onderzoeksperiode een aantal dagdelen per week ‘meegelopen’ (participerende observatie) en
formele en informele gesprekken gevoerd met zorgmedewerkers, mantelzorgers,
bewoners, teamleider. Bij kleinschalig wonen zijn huiskamers waar bewoners een
groot deel van de dag doorbrengen, en waar ook mantelzorgers op bezoek komen.
Daar is participerende observatie mogelijk. In de situatie van basiszorg wonen
mensen in hun eigen appartement en is er geen gezamenlijk huishouden. De zorg
wordt verleend achter de voordeur, mantelzorgers komen op bezoek bij hun verwante, maar veelal buiten het zicht van de zorgmedewerkers. Participerende observatie bleek hier veelal geen passende methodiek; daarom heb ik hier gekozen
voor de vorm van wekelijkse reﬂectiegesprekken met zorgmedewerkers. Bij beide
afdelingen heb ik verder deelgenomen aan zorgleefplanbesprekingen (als participerende observant) tussen zorgmedewerkers, mantelzorgers, al dan niet ook met
de bewoner.
1| Participerende observatie
Participerende observatie, waarbij voor alle betrokkenen mijn rol bekend was, heb
ik gedaan:
1

Team kleinschalig wonen (periode: medio november 2015 – april 2016):
a Huiskamers: eind november 2015 – eind maart 2016, meerdere keren per
week, aantal uur per dag.
b Zorgleefplanbespreking: 2 bijeenkomsten, over 6 bewoners (4 keer met
mantelzorger, alle zonder bewoner).
c Opnamegesprek (zorgmedewerker met bewoner en mantelzorger): 2 keer.

57 In hoofdstuk 2 ben ik ingegaan op de argumenten voor deze methoden; hier ga ik in op het
gebruik van deze methoden in deze situatie voor de beantwoording van de onderhavige
vraag.

159

6 Goed samenwerken in de praktijk vanuit moreel ecologisch perspectief

2 Team basiszorg (periode: medio november 2015 – april 2016):
a Zorgleefplanbespreking: 3 bijeenkomsten, over 12 bewoners (alle met
mantelzorger(s), een aantal besprekingen met en een aantal zonder bewoner).
3

Trainingen Steunpunt Mantelzorg (periode oktober 2015 – mei 2016):
a Training teamleiders, 2 keer, met per training een start- en afsluitende bijeenkomst (training bestaat uit deze 2 bijeenkomsten).
b Training EVV’ers, 3 keer, met per training 3 bijeenkomsten.

Observaties en ervaringen met participatie heb ik vastgelegd in de vorm van kladnotities, logboek en verslagen: wat heb ik geobserveerd, wat is door mensen gezegd, mijn eigen gevoel, reactie en reﬂectie daarbij, eigen inzichten, interpretaties,
beginnende analyses en hypothese over wat er speelt en wat het betekent.
2| Interviews / formele en informele gesprekken
Participerende observatie heb ik gecombineerd met formele en informele gesprekken. Deze gesprekken waren bedoeld om informatie te vergaren, ervaringen te horen en te verzamelen van zorgmedewerkers, mantelzorgers, bewoners, teamleiders
en trainers, en deze ervaringen met hen te bespreken. Op die manier kon ik zicht
krijgen op wat voor hen relevant is in het samenwerkingsproces, wanneer men de
samenwerking als soepeler of stroever ervaart en wat de samenwerking soepeler of
stroever maakt. Ook boden deze gesprekken mij gelegenheid om mijn bevindingen uit de participerende observatie te checken (Patton, 2002, p 287).
Ik heb gedurende dit beschrijvende onderzoek een aantal formele, geplande individuele gesprekken gehad met EVV’ers (20x), zorgmedewerkers (5x), teamleiders (12x), directeur (3x), bestuurder (1x), mantelzorgconsulenten (4x), trainers
van Steunpunt Mantelzorg (4x). Met 14 mantelzorgers heb ik individuele formele
gesprekken gehad, in de vorm van een open interview aan de hand van een topiclijst. (Daarnaast heb ik, in het kader van mijn normatief handelingsonderzoek,
een aantal gesprekken gehad met werkgroepen van zorgmedewerkers op beide
afdelingen en in werkoverleggen, daar kom ik in hoofdstuk 7 op terug.) De duur
van de geplande formele gesprekken was gemiddeld 1 à 1,5 uur. Ook heb ik tijdens
de participerende observatie vele ongeplande informele gesprekken gehad met
zorgmedewerkers, mantelzorgers, bewoners, teamleiders, trainers. Deze informele
gesprekken varieerden van 5 minuten tot 1 uur. Daarnaast heb ik 5 gesprekken gevoerd met de klankbordgroep die op mijn verzoek is ingesteld binnen de organisatie voor mijn onderzoek; deze gesprekken waren ook voedend voor mijn inzichten
in samenwerking. Op de klankbordgroep kom ik in paragraaf 6.2.4 terug.
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Gesprekken heb ik als volgt vastgelegd:
• Bij formele gesprekken / interviews heb ik toestemming gevraagd (en verkregen) om het gesprek op te nemen.
• De audio-opnames heb ik getranscribeerd.
• Van informele gesprekken heb ik kladnotities gemaakt en uitgewerkt in
verslagen.
Naar aanleiding van gesprekken heb ik in mijn logboek notities gemaakt van mijn
ervaringen, ideeën naar aanleiding van de gesprekken en voor mij opmerkelijke
bevindingen.
3| Focusgroep
Het onderzoek binnen de zorgorganisatie heb ik afgerond met een ‘brede bespreking’ – een gezamenlijke bespreking met betrokkenen van alle niveaus, van medewerker tot en met bestuurder, over samenwerking met mantelzorgers. De vorm is
gebaseerd op de methode van een focusgroep, in die zin dat het een goed gepland
gesprek is, met een gerichte samenstelling en een gerichte inhoud en doelstelling,
waarin het groepsaspect en het onderling reageren en interacteren belangrijk is
(Mortelmans, 2007, p 136). De vorm van een ‘brede bijeenkomst’ had met name betekenis als onderdeel van het normatief handelingsonderzoek, maar was voor mijn
beschrijvende onderzoek ook inhoudelijk en methodologisch relevant. De bijeenkomst leverde gegevens op over samenwerking en ik kon op hoofdlijn mijn bevindingen toetsen door te vragen of deze werden herkend (membercheck). Ook konden we de resultaten voor de organisatie bespreken. Procesmatig (als bijdrage aan
een moreel leerproces gericht op goed samenwerken, het normatief handelingsonderzoek) ging het om het faciliteren van het gesprek tussen de niveaus in de organisatie over samenwerking met mantelzorgers en daarmee de ervaring dat de wisselwerking tussen de niveaus een wezenlijk onderdeel is van goed samenwerken.
4| Documentstudie
Documentstudie heb ik gebruikt als methode om achtergrondinformatie te vergaren van de zorgorganisatie, de visie op samenwerking met mantelzorgers en implementatie daarvan. Tevens heb ik gebruik gemaakt van het evaluatieverslag van
trainers vanuit Steunpunt Mantelzorg over de training gericht op samenwerking
met mantelzorgers. Ook heb ik algemene documenten bestudeerd om meer zicht
te krijgen op de context waarin de samenwerking met mantelzorgers zich ontwikkelt (overheidsbeleid, maatschappelijke ontwikkelingen).
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6.2.2 Data-analyse
De belangrijkste data waren de audio-opnames van gesprekken, notities en verslagen van informele gesprekken en van observaties. De opnames heb ik zelf getranscribeerd. Het transcriberen is een hele klus maar het levert op dat de tekst intensief
wordt beluisterd, (her-) beleefd en beklijfd. Vervolgens heb ik de data, per afdeling,
in meerdere rondes geanalyseerd (analytische inductie met abductieve redeneerwijze; Maso en Smaling, 1998, p 30).
In de analyserondes heb ik gebruik gemaakt van het computerprogramma Atlas.ti,
als hulpmiddel voor het coderen. Ik ben begonnen met de teksten intensief te lezen
om te komen tot eerste codes: wat gebeurt hier, wat speelt er in de interactie, wat
valt mij op in de tekst als het gaat over samenwerking? (Coﬀey en Atkinson, 1996;
Maso en Smaling, 1998; Boeije, 2014). In de eerste ronde heb ik met name descriptief
gecodeerd gericht op het proces tussen betrokkenen en wat hierin aan de orde is
(Saldana, 2009, pp 70, 77). Dit hielp om grip te krijgen op het materiaal. In een tweede
ronde heb ik de transcripties opnieuw gecodeerd, waarbij ik gebruik heb gemaakt
van de begrippen van het moreel ecologisch perspectief. Die begrippen hielpen mij
om sensitief en selectief te zijn voor morele aspecten van samenwerking in de data.
Welke betekenis gaven betrokkenen aan wat er gebeurde en hun interactie? Hoe interpreteer ik wat er gaande is? Welke voeding krijgen de theoretische begrippen vanuit de data? In dat zoekproces heb ik voortdurend aantekeningen gemaakt van mijn
vragen en bevindingen, wat me hielp om een slag dieper te komen. Daarbij was ik
ook steeds gericht op de samenhang van de onderdelen – hoe kan ik dat goed vangen
in de analyse? De codes waren de basis voor thema’s die ik zag oprijzen, die thema’s
heb ik bezien vanuit het moreel ecologisch perspectief, en vandaaruit heb ik weer teruggekeken naar de teksten, naar de thema’s en het moreel ecologisch perspectief.
Het was een heen en weer gaande beweging – vanuit het geheel kon ik delen gaan
begrijpen en vanuit de delen kon ik het geheel beter begrijpen (hermeneutische cirkel; Patton, 2002, pp 497, 498; Boeije, 2014, p 33). Hierin kwam ook de wisselwerking
tussen praktijk en theorie naar voren: de theoretische begrippen uit het moreel ecologisch perspectief hielpen in de analyse, en andersom hielp de data-analyse in de
aanscherping en inkleuring van de begrippen van het moreel ecologisch perspectief.
In dit proces toont zich de abductieve redeneerwijze zoals beschreven door Maso
en Smaling; deze gaat uit van een theoretische gevoeligheid of vooraf bepaald theoretisch kader van de onderzoeker (i.c. mijn moreel ecologisch perspectief), waarbij in wisselwerking tussen theorie en praktijk door creatieve verbindingen hypothesen of theorieën worden gevormd; in mijn onderzoek: het beter begrijpen van
goed samenwerken (Maso en Smaling, 1998, p 30).
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6.2.3 Begrijpen van normativiteit; vergelijking
Onderdeel van mijn analyse is het begrijpen van normativiteit in samenwerking.
Waarbij ik ook nog wil kijken naar goede samenwerking en onderscheid maak naar
soepelere en stroevere samenwerking. Hoe zie en doe ik dat ‘begrijpen van normativiteit’ van samenwerking?
Zorgethiek, een belangrijke bron in mijn moreel ecologisch perspectief, gaat niet
uit van een universele, abstracte norm (Tronto, 1993; Walker, 2007, p 262). In hoofdstuk 5 is al aan de orde gekomen dat vanuit zorgethisch perspectief moraliteit zich
ontwikkelt in processen tussen mensen en alleen gekend kan worden in praktijken.58 Tronto geeft in de beschrijving van fasen en morele kwaliteiten wel een bepaalde richting voor goede zorg (Tronto, 1993, pp 105-108; 127-137). Maar wat goed is,
moet in de speciﬁeke context worden begrepen. Walker ziet de taak van ethiek en
normatieve reﬂectie vooral in de vergelijking (‘comparative’): “In other words, when
we ask ourselves what can be said for some way of life, we are asking whether it is better
or worse than some other way we know or imagine.” (Walker, 2007, p 13). Ook Pols (die
uitgaat van een empirische ethiek van de zorgpraktijk) gebruikt de methode van
vergelijken; zij stelt: “Contrasten binnen en tussen praktijken maken het mogelijk verschillende manieren van samenleven tegen elkaar af te wegen.” (Pols, 2013, p 71). “… van
de contrasten kunnen we leren. Dat lukt beter met de nabije kennis van de antropoloog, dan
met de afstandelijke kennis van de clinical trial.” (Pols, 2013, p 78).
Normatieve professionalisering gaat eveneens niet uit van een universele, abstracte norm, maar geeft ook wel richting: het gaat om werk dat deugt en deugd doet,
met en voor anderen, tegen de morele horizon van een rechtvaardige samenleving,
zoals beschreven in hoofdstuk 1 en 5. Dat goede werk moet in de speciﬁeke praktijk gestalte krijgen. Daarvoor is belangrijk “een reﬂexieve, onderzoekende en lerende
omgang” met de inherente normativiteit in het professioneel handelen, gericht op
goed werk (H. van Ewijk en Kunneman, 2013, p 9). ‘Reﬂection-in-action’ en ‘reﬂection-on-action’ vormt de basis voor onderzoek en leren, het gaat om weloverwogen
afwegingen en handelen in professionele praktijken (Schön, 1983).
De theoretisch-ﬁlosoﬁsche bronnen van normatieve professionalisering en zorgethiek geven een bepaalde richting aan goed samenwerken en geven aan hoe
gekend kan worden wat ‘goed’ is – namelijk in de praktijk. In aansluiting daarbij
58 Voor dit onderzoek heeft de lijn van Tronto en Walker ook betekenis voor mijn manier van
onderzoek doen: om iets over die samenwerking te kunnen zeggen, moet ik daadwerkelijk ín
die praktijk gaan onderzoeken. Dat is wat ik heb gedaan en waar dit verhaal een weerslag van
vormt.
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heb ik inhoudelijk voor ‘goede samenwerking’ een bepaalde lens ontwikkeld: het
moreel ecologisch perspectief als conceptueel oriënterend perspectief. Vanuit dat
perspectief onderzoek ga ik in de praktijk met betrokkenen onderzoeken hoe zij
invulling geven aan samenwerking en deze samenwerking ervaren. In de lijn van
Walker en Pols onderzoek ik of er door vergelijking verschillen zichtbaar worden:
is er soepelere of stroevere samenwerking ervaren en zichtbaar? Wat maakt het
soepeler of stroever? Die vergelijking doe ik in de praktijk en relationeel – ik bespreek met betrokkenen hoe zij de samenwerking zien, en we reﬂecteren hierop in
een gezamenlijk gesprek (Walker, 2007, p 67; Pols, 2014, pp 178, 187).

6.2.4 Klankbordgroep
Het werken met een klankbordgroep is niet zozeer een methode, maar benoem ik
hier wel omdat de klankbordgroep heeft bijgedragen aan het afstemmen van mijn
onderzoeksaanpak op de situatie. Op mijn verzoek is binnen de zorgorganisatie
deze klankbordgroep ingesteld. Doel van de klankbordgroep was het bespreken
van en input leveren op het onderzoeksplan, het bespreken van en reﬂecteren op
het onderzoeksproces en mijn (tussentijdse) bevindingen van het onderzoek, en
het mede bewaken van de kwaliteit.
Deelnemers aan de klankbordgroep waren:
• Directeur zorg (later vervangen door wijklocatiemanager, in verband met het
vertrek van de directeur).
• Een teamleider van een team dat de training ‘samenwerking met mantelzorgers’ al heeft gedaan (niet de teamleider van een bij het onderzoek betrokken
afdeling).
• Een EVV’er die de training al heeft gedaan (niet uit hetzelfde team als de teamleider, niet uit een team dat is betrokken in het onderzoek).
• Een bewoner vanuit de cliëntenraad.
• Trainer vanuit Steunpunt Mantelzorg die de training voor de organisatie geeft.
De klankbordgroep is vijf keer bijeen geweest: voorafgaand aan het onderzoek, om
het onderzoeksplan te bespreken (september 2015); twee keer een tussenevaluatie
(januari en maart 2016); vlak voor de afronding, voor de bespreking van de voorlopige resultaten en de voorbereiding van de brede bijeenkomst (mei 2016); en een
eindevaluatie (juni 2016). Ik heb de leden van de klankbordgroep ervaren als opbouwend kritische meedenkers, vanuit verschillende invalshoeken, stimulerend
én bemoedigend voor mij als onderzoeker.
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De bijeenkomsten van de klankbordgroep zijn (met toestemming) opgenomen en
getranscribeerd. Deelnemers hebben per bijeenkomst een verslag ontvangen en
geaccordeerd.

6.3 Praktijksituatie en context
In deze paragraaf zoom ik in op de situatie van de organisatie en de bredere context van het overheidsbeleid, omdat deze van invloed zijn op de samenwerkingsrelatie tussen zorgmedewerkers en mantelzorgers waar ik later op in ga.

6.3.1 Situatie Egelantier
Het onderzoek vindt plaats bij een zorgorganisatie met ruim 15 locaties (verpleegen verzorgingshuizen), ruim 1.000 cliënten, ruim 1.000 medewerkers, en een groot
aantal mantelzorgers en vrijwilligers. Ik noem de organisatie hier Egelantier (geﬁngeerde naam; ook andere namen bijvoorbeeld van bewoners, zijn geﬁngeerd).
In aansluiting bij de landelijke ontwikkelingen, heeft Egelantier een visie ontwikkeld op samenwerking tussen zorgmedewerkers en mantelzorgers. Waarbij de
zorgmedewerker (met name de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV’er)) vervolgens weer de verbinding en samenwerking heeft met andere professionals zoals medische en paramedische dienst. En de bewoner en de mantelzorger hebben
weer de verbinding met hun eigen netwerk.59 Op het moment dat de organisatie
gaat leren werken met deze nieuwe visie, start ik met mijn onderzoek.
Visie en training
Van oudsher was de situatie dat, als iemand werd opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis, de zorg werd overgenomen door professionals. Geleidelijk
ontstond het beeld dat het eigen netwerk van de cliënt, waaronder de informele
zorg van mantelzorgers, ook bij verblijf in de instelling nog wel belangrijk kon
zijn, maar het uitgangspunt bleef de professionele zorg. Egelantier beschrijft deze
oude situatie zo in de visie op samenwerking met mantelzorg: “Jarenlang mocht
de informele zorg aanvullend functioneren op de professionele zorg. Als de professionele
zorg het goed vond of als zij ergens niet aan toe kwam mocht de informele zorg het doen.”
59 De verschillende relaties die er zijn en die ik noem, maken duidelijk dat mijn focus, de relatie zorgmedewerker – mantelzorger met daarbij weer de nadruk op de zorgmedewerker, een
normatief geladen pre-analytische keuze is (toegelicht in paragraaf 6.1.2). De keuze had bijvoorbeeld ook kunnen vallen op het bestuursniveau van de organisatie dat verantwoordelijk
is voor de visie, of de mantelzorgers zelf met hun ervaringen.
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(Egelantier, Visie op informele zorg ‘Basis voor samen leven’, versie 1.0, 21 juli 2014).
In het overheidsbeleid en in de visie van Egelantier is anno 2015 sprake van een kanteling, waarbij de cliënt en diens mantelzorg voorop staan en de professionele zorg
daar aanvullend op is. In de visie gaat het erom dat de bewoner, ook als hij professionele zorg en ondersteuning nodig heeft, samen met zijn partner, kinderen, naasten, zoveel mogelijk het leven en zijn relaties kan voortzetten zoals hij dat gewend
was. Volgens de visie op informele zorg gaat Egelantier uit van: wat kan de bewoner nog zelf, wat kan de mantelzorger of vrijwilliger betekenen voor de bewoner,
en wat kan, aanvullend op de informele zorg, de professional betekenen - in deze
volgorde.60 De morele waarde die daarbij op het spel staat is volgens de visie van
Egelantier het welbevinden van bewoners:
”Cliënten hebben het meest het ‘thuisgevoel’ als alles zoveel mogelijk gaat als men
gewend was voordat er professionele zorgverlening ingeschakeld werd. Egelantier
heeft daarom de overtuiging dat de informele zorg de rol die zij vervulde zoveel mogelijk blijft vervullen. Mantelzorgers en vrijwilligers leveren een onmisbare bijdrage
aan het ervaren van kwaliteit van leven. Zij doen dat in de eerste plaats door een relatie te onderhouden of aan te gaan met de cliënt. Dat bevestigt iemand in zijn mens
zijn en houdt sociale betrekkingen in stand. Dat kan bijdragen aan een optimaal beleven van welzijn bij de cliënt en het zoveel mogelijk continueren van de gewoonte
en levensstijl van de cliënt.” (Egelantier, Visie op informele zorg ‘Basis voor samen
leven’, versie 1.0, 21 juli 2014).
Deze visie vergt anders werken en is een cultuuromslag voor alle betrokkenen.
Mantelzorger en zorgmedewerker zijn in de visie nadrukkelijk samenwerkingspartners in hun zorg voor de bewoner. Die nieuwe vorm van samenwerking blijkt
voor veel zorgmedewerkers en mantelzorgers, naast allereerst de bewustwording,
een zoektocht – hoe geef je die samenwerking en onderlinge verhouding vorm?
Bestuur en management van Egelantier hebben een plan van aanpak opgesteld
voor de implementatie van de visie op samenwerking met mantelzorg. Hiervoor
wordt samengewerkt met het regionale Steunpunt Mantelzorg. De ondersteuning bij de implementatie betreft een training (drie dagdelen, verspreid over twee
maanden) van EVV’ers en teamleiders. Centraal in de training staat hoe deze visie
kan worden ingevuld in de concrete situatie van een bewoner, mantelzorger en
zorgmedewerker, en het oefenen van vaardigheden voor goed samenspel.

60 In dit onderzoek focus ik op mantelzorg, en blijft vrijwilligerszorg als onderdeel van informele zorg, hoe belangrijk ook, buiten beschouwing. Van der Vet heeft een waardevolle dissertatie geschreven over de morele betekenis van vrijwilligerszorg (Van der Vet, 2015).
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6.3.2 Bredere context
De visie van Egelantier op samenwerking met mantelzorgers komt niet uit het
niets. Egelantier is zelf weer onderdeel van een bredere context, zoals het overheidsbeleid dat wordt beïnvloed door de nationale en internationale politieke en
economische context en door de ontwikkelingen en ervaringen in de samenleving
(vanuit ecologisch perspectief is hier sprake van een wisselwerking). Ik ga hier beknopt in op de ontwikkelingen in het overheidsbeleid die invloed hebben op het
beleid, de zorg en samenwerking binnen de Egelantier, omdat deze relevant zijn
vanuit moreel ecologisch perspectief.
Overheidsbeleid, transformatie naar participatiesamenleving
Vanuit de sterk groeiende kosten van de Algemene wet bijzondere ziektekosten
(Awbz) is politiek de drang ontstaan om deze kosten te beteugelen; zowel om de
toegang tot zorg voor de groeiende populatie veilig te stellen en betaalbaar te houden, als vanuit macro-economische overwegingen (zoals de concurrentiepositie
van Nederland behouden). Daarom heeft de politiek gekozen voor een hervorming
van de langdurige zorg en is de Awbz per 2015 omgezet naar (onder meer) de Wet
langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De verzorgingsstaat
wordt getransformeerd naar een participatiesamenleving. Daarbij gaat de overheid uit van zoveel mogelijk eigen kracht en zelfredzaamheid van ieder en van
zorgzaamheid voor elkaar (mantelzorg, vrijwilligerswerk). Pas als iemand het zelf
niet meer redt en ook zijn omgeving niet meer voldoende steun kan bieden, kan
beroep worden gedaan op collectieve voorzieningen. Een deel van de intramurale
zorg wordt geëxtramuraliseerd, dat houdt onder meer in dat verzorgingshuizen
verdwijnen en mensen zoveel mogelijk zelfstandig blijven wonen.
Hoewel ingegeven (ook) vanuit economische motieven, wordt vanuit de overheid
de transitie in de zorg vooral gebracht vanuit een meer ideologische trend van de
mondige en zelfredzame burger, en een samenleving waarin ‘omzien naar elkaar’
gewoon is. Dat eigen regie, zelf- en samenredzaamheid hoog in het vaandel staan
is in mijn optiek zeker een goede zaak. Ieder mens heeft zijn waarde en moet zoveel mogelijk zijn leven kunnen blijven leiden zoals hij dat wenst, ook als hij oud
en kwetsbaar is en zorg nodig heeft. Maar het feit dat iemand zorg behoeft omdat
hij oud en kwetsbaar wordt, geeft aan dat er iets is veranderd in diens situatie. Het
risico is dat kwetsbaarheid, het niet meer de eigen regie kunnen voeren of volledig
verantwoordelijkheid kunnen dragen, niet meer mag bestaan of wordt miskend.
Mijn ernstig verstandelijk gehandicapte zus, die niet kan praten, laat staan lezen en
geen begrip heeft van zaken als een dossier, is desondanks ‘eigenaar van haar dos-
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sier’ laat de organisatie mij als mentor weten – wat zegt dat? Ik beschouw dit niet
echt als zorg op maat. Voorheen werden mensen in de zorg onmondig beschouwd
zodra er hulp nodig was, nu lijkt de slinger door te slaan naar de andere kant. En er
zijn ook grenzen aan de informele zorg die verwacht kan worden; uit onderzoek
blijkt dat mensen die mantelzorg verlenen, hier waarde aan ontlenen, maar dat het
ook kan leiden tot overbelasting (De Klerk et al., 2015; 2017). Het gevaar is dat de
participatiesamenleving en begrippen als eigen regie en zelfredzaamheid, los van
de eigen waarden die ze in zich hebben, als dekmantel worden gebruikt voor bezuinigingen en afbouw van wettelijke aanspraken op zorg en ondersteuning. ‘Wat
moreel op het spel staat’, goede zorg, komt hierbij dan onder druk te staan.
Invloed van overheidsbeleid op de zorgorganisatie
De transformatie in de zorg met daarbij de visie op de participatiesamenleving
heeft in korte tijd veel impact gehad op de samenleving, op organisaties in de langdurige zorg en op organisaties die zich richten op informele zorg (mantelzorg en
vrijwilligerswerk). De visie van Egelantier op samenwerking met mantelzorgers
is mede ingegeven door deze ontwikkelingen. Vanuit moreel ecologisch perspectief wordt hier de invloed zichtbaar van een ontwikkeling in de context (het overheidsbeleid) op de zorgorganisatie, die doorwerkt op meerdere niveaus (het beleid van de organisatie, het niveau van het primaire proces met zorgmedewerkers,
bewoners en mantelzorgers, met ieder weer hun eigen leven en context) (Van der
Scheer, 2013). De inherente spanning - enerzijds de ideologie van zelf- en samenredzaamheid en anderzijds de economische prikkel van bezuiniging – is ook terug te
lezen in de visie van Egelantier. Als pijlers van de visie noemt de organisatie dat de
cliënt zoveel mogelijk zijn eigen levensstijl en gewoontes houdt en dat de professionele zorg aanvullend is op de informele zorg. Maar de organisatie noemt ook
als een pijler van de visie dat de informele zorg ervoor zorgt dat de professionele
zorg later/minder wordt ingezet (substitutie) (Egelantier, Visie op informele zorg,
2014). Deze substitutie-pijler lijkt een doel van bezuiniging in zich te dragen. In
de gesprekken die ik heb gehad met management van de Egelantier over de visie
stond echter steeds nadrukkelijk de ideologie voorop; een bezuiniging was niet het
doel en er werd ook betwijfeld óf er sprake zou kunnen zijn van een bezuiniging.
De verwachting is dat de substitutie ertoe leidt dat de zorgmedewerker niet zozeer
mínder werk krijgt maar ánder werk, namelijk ondersteuning van de mantelzorger
opdat de mantelzorger zijn relatie met zijn naaste kan blijven onderhouden en ondersteuning kan blijven bieden.61 Vanuit moreel ecologisch perspectief zouden we
61 Hierin zien we het in paragraaf 6.1.2 genoemde punt terug dat de nieuwe visie ook een verandering betekent in de zorg- en samenwerkingsrelatie: deze twee relaties gaan meer in elkaar
schuiven. Voor de professional is de bewoner niet de enige zorgvrager, de professional moet
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kunnen zeggen: de organisatie schippert om ‘wat moreel op het spel staat’ wél primair te houden. In het overheidsbeleid lijkt echter de substitutie van formele naar
informele zorg als bezuinigingsoperatie wel een uitgangspunt, zie bijvoorbeeld de
bezuinigingen op het budget van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015,
met als uitgangspunt dat hulpbehoevenden eerst een beroep doen op hun eigen
netwerk. In het maatschappelijk debat komt regelmatig terug dat de verwachtingen van de overheid op dit punt te hoog zijn: een groot deel van de Nederlanders
geeft al mantelzorg, dat aantal alsmede hun inzet kan niet (veel) verder worden
uitgebreid (De Klerk et al., 2015; 2017).
Vanuit moreel ecologisch perspectief gezien is de bredere context van invloed op
Egelantier en op de samenwerkingsrelaties. Juist vanuit dit perspectief zou het ook
interessant zijn om onderzoek te doen naar die bredere context en de invloed daarvan op de samenwerking. Ik voel mij echter genoodzaakt dit onderzoek af te bakenen, om op de samenwerkingsrelatie tussen zorgmedewerker en mantelzorger
voldoende de diepte in te kunnen gaan.62 Daarom benoem ik soms wel de bredere
context, om in beeld te houden dat het samenwerkingsproces binnen deze context
plaatsvindt en hierdoor wordt beïnvloed, maar ga ik daar niet dieper op in. Om wel
een beeld te geven schets ik hieronder beknopt enkele ervaringen met die context.
Ervaringen in de samenwerkingspraktijk met de bredere context
De ontwikkelingen in de context worden ervaren binnen de zorgorganisatie:
Teamleider (team kleinschalig wonen): “Ja, wij zijn Egelantier, maar het is ook de
tendens van de overheid en onze maatschappij in de visie op zorg. Die zegt mantelzorger en cliënt, en dan komt pas de zorgverlener. Dus wij zijn aanvullend op waar
zij het niet meer kunnen. En dat is een hele andere gedachtegang dan ‘wij zijn er, en
de mantelzorger is aanvullend’”. (P 9:33, 234)
Met de kanttekening dat die wijze van zorg voor iedereen een omslag is, en dat
vergt tijd:

in de samenwerking met de mantelzorger ook oog hebben voor diens eventuele ondersteuningsbehoefte. Er vindt een bepaalde verschuiving plaats: in plaats van dat de professional
zorg verleent aan de bewoner, ondersteunt hij de mantelzorger om zorg te verlenen aan diens
verwante. Voor een helder onderscheid blijf ik in dit onderzoek uitgaan van de zorgrelatie
tussen zorgmedewerker en bewoner, en een samenwerkingsrelatie tussen zorgmedewerker
en mantelzorger.
62 Hierin wordt duidelijk dat ik slechts een deel van de mogelijkheden van het moreel ecologisch perspectief kan benutten in dit onderzoek.
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EVV’er (basiszorg): “Ik had het er net nog over met een collega [naar aanleiding van
de training], dat is hier nog niet geland hoor. Dat was niet alleen voor mij, maar ook
voor een paar collega’s – het is echt een nieuwe manier van werken.” (PP 9:18, 111)
Zorgmedewerker (team kleinschalig wonen): “Ik denk dat het iets is dat bij ons moet
groeien, maar ook bij de mantelzorgers.” (P 9:5, 36)
Medewerkers zien en horen dat mantelzorgers het gevoel hebben te falen en zich
schuldig voelen; mantelzorgers hebben het idee hebben dat vanuit de overheid
iets anders van hen wordt verwacht, namelijk dat zij zelf zorgen voor hun partner,
vader of moeder. Medewerkers ervaren dat als een belemmering om te bespreken
of en welke ondersteuning mantelzorgers willen blijven geven als iemand in de instelling komt wonen.
Teamleider (kleinschalig wonen): “Bij de intake merken medewerkers: mantelzorgers voelen zich vaak schuldig, het voelt als falen dat men zijn partner, vader of moeder naar het verpleeghuis brengt. Dat is immers nu ook de overheidsboodschap: zo
lang mogelijk thuis wonen. Mensen voelen het als falen – en dan moeten medewerkers die mensen ook nog vragen om hier iets te doen?” (P 21:10, 16)
Het gaat hier om de relatie tussen zorgmedewerker en mantelzorger die op basis
van de visie van Egelantier en het overheidsbeleid moet kantelen: van overnemende zorg door de zorgmedewerker naar aanvullende zorg. In mijn onderzoek heb ik
hierover spanningen gehoord en gezien: het is een andere werkwijze en het vraagt
een (nieuwe) vorm van afstemming. Medewerkers kunnen zich beschroomd voelen om het gesprek aan te gaan met de mantelzorger vanuit het idee te moeten vragen wat de mantelzorger kan doen in de zorg, terwijl ze zien dat de mantelzorger
overbelast is en ze daarom niet willen vragen. De samenredzaamheid, die de participatiesamenleving beoogt, was er al. Waar de inzet van mantelzorgers er niet of
beperkt is, zijn daar vaak redenen voor en is die zorg ook niet af te dwingen. En
ook mantelzorgers kunnen de spanning voelen. In het empirisch onderzoek kwam
verschillende keren naar voren dat mantelzorgers zich overbelast voelen en zij het
gevoel hebben dat er teveel verwacht en gevraagd wordt vanuit de overheid en vanuit de organisatie. Bijvoorbeeld in het kleinschalig wonen, waar ’s middags en ’s
avonds één medewerker op een groep van acht bewoners werkt.
Mantelzorger, dochter: “Ik heb zelf een keer ervaren dat ik bij mijn moeder zat en
dat ik werkelijk in anderhalf uur tijd geen verpleging in de huiskamer heb gezien,
tenminste niet gewoon – misschien twee tellen binnen lopen en weer weg, maar – …
het is de bedoeling dat de taken dan een beetje worden overgenomen – dat jij er dan
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zit als familielid, maar toen dacht ik – ja, dat is wel heel lekker dat ze die kant op
willen, maar – moet ik de verantwoordelijkheid hebben, wat gebeurt er als – iemand
die in de rolstoel zit en die probeert eruit te komen en knikkert op de grond – ik ben
een familielid van mijn moeder maar ik ben niet verantwoordelijk voor hetgeen er
gebeurt in de huiskamer. En nu ben ik zo dat ik heel makkelijk als er wat gebeurt, dat
ik ingrijp. … Ik wil niet degene zijn die verantwoordelijk is van ach, daar zit een familielid in de huiskamer dus dan is het wel goed. Want zo werkt dat niet, tuurlijk wil
ik best een klein stukje verantwoordelijk zijn voor mijn moeder, maar je kan nooit
als familielid zijnde die taken op je nemen die bijvoorbeeld een hostess zou doen.
Dat vind ik een slechte zaak.” (PMz12, 1: 176, 611)
Hier wordt de invloed van het overheidsbeleid op het beleid van de zorgorganisatie
zichtbaar, alsook de keuzen van de organisatie zelf, en dat alles heeft weer invloed
op de ervaring van de mantelzorger. Dit citaat geeft in een notendop een beeld van
de verschillende niveaus en de invloed op elkaar, waar ik later op terug kom.
Na deze schets van de context en de invloed hiervan op de samenwerkingsrelatie
tussen zorgmedewerkers en mantelzorgers, zoom ik nu achtereenvolgens in op de
twee afdelingen waar ik onderzoek heb gedaan: kleinschalig wonen en basiszorg.

6.4 Deelonderzoek: kleinschalig wonen
In deze paragraaf beschrijf ik eerst de situatie van de afdeling, als kader waarbinnen de samenwerking tussen zorgmedewerker en mantelzorger plaatsvindt. In
6.4.2 sta ik kort stil bij mijn ervaringen met mijn onderzoeksaanpak hier. In 6.4.3 ga
ik in op de relatie tussen zorgmedewerkers en mantelzorgers, als basis voor twee
casus van samenwerking die ik in paragraaf 6.4.4 en 6.4.5 bespreek. Vanuit moreel
ecologisch perspectief is de context die ik in de eerste paragrafen beschrijf, relevant om samenwerking in de casus beter te kunnen begrijpen.

6.4.1 Situatie kleinschalig wonen
Het kleinschalig wonen voor mensen met psychogeriatrische problematiek (PG)
is gesitueerd binnen een grootschalig verpleeghuis. Een voorheen grootschalige
afdeling is nu omgezet naar kleinschalig wonen. Het kleinschalig wonen is ingevoerd per 1 september 2015, vlak voordat ik ben gestart met mijn traject op deze
afdeling (eind november 2015). De afdeling vormt een eigen ‘hoek’ binnen het
gebouw, achter een gesloten deur. Bij binnenkomst is een ontmoetingsruimte
met een grote tafel met stoelen, een zitbank, en een kastje met een Senseo-koﬃe-
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apparaat. Op deze gezamenlijke ruimte komen twee gangen uit. Per gang zijn er
twee groepen van acht bewoners met een eigen huiskamer. De afdeling heeft dus
in totaal 32 bewoners en vier huiskamers. De bewoners brengen een groot deel van
de dag door in de huiskamer, die huiselijk is ingericht. Er is een grote tafel, waar
iedere bewoner zijn vaste plek heeft. Daarnaast is een zithoek met bank en enkele
fauteuils. In een andere hoek is een keukenblok. De bewoners kunnen vrij heen en
weer lopen over de gangen en tussen de huiskamers (de gangen vormen een soort
‘acht’ met op het kruispunt de ontmoetingsruimte). Ook de medewerkers van de
huiskamers, met name van de naast elkaar gelegen huiskamers, kunnen gemakkelijk bij elkaar naar binnen lopen. Op iedere gang, voor de twee huiskamers, staat
een grote tafel met stoelen. Bewoners en bezoekers maken hier gebruik van, soms
ook de medewerkers om te eten.
Iedere gang met twee huiskamers heeft een eigen sub-team, waarbij medewerkers
zoveel mogelijk vast op een huiskamer / woongroep werken. Per woongroep is er
één EVV’er (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende). Zij heeft naast de verzorging ook
coördinerende taken en onderhoudt de contacten met de contactpersonen / mantelzorgers van bewoners. In totaal werken er 40-45 zorgmedewerkers op deze afdeling: EVV’ers, verzorgenden IG (individuele gezondheidszorg), enkele verpleegkundigen en helpenden. Er zijn vrij veel medewerkers met kleine contracten (beperkt
aantal uur per week).
De bewoners
De bewoners zijn mensen met dementie in een veelal vergevorderd stadium, vaak
ook met lichamelijke ziekten en beperkingen. De ervaring van de laatste jaren is
dat mensen steeds later worden opgenomen, c.q. als de dementie in een vergevorderd stadium is (dit in aansluiting op het overheidsbeleid van zo lang mogelijk
zelfstandig wonen en zorg in de thuissituatie). Veel bewoners kennen hun verwanten niet of nauwelijks meer, hebben hulp nodig bij eten en drinken, zijn incontinent, zitten in een rolstoel omdat ze niet meer kunnen lopen. Een aantal bewoners
kan niet meer praten en maakt alleen nog klanken. Dit alles betekent dat er veel
zorg nodig is. In een van de huiskamers hebben bijvoorbeeld zes van de acht bewoners volledige hulp nodig bij het eten. En mensen komen in hun eindstadium en
hebben terminale zorg nodig.
Teamleider: “Dat is het lastige - soms denk je – druk is zo’n modewoord, maar ik vind
het hier echt wel pittig. Want het is niet meer een dementerende die naar het verpleeghuis komt, maar het is een dementerende met diabetes, met COPD enzovoort;
een grote diversiteit aan lichamelijke problematiek. De zorg wordt zo complex.
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En als je dan in je uppie voor acht bewoners moet zorgen, eten moet geven. … Ik
dacht soms pﬀf. ‘Weer een hapje’. ‘Toe, neemt u nog een hapje.’ Engelengeduld!
Engelengeduld! Laatst zat ik hier ook … ik dacht ook, ja laten we nuchter zijn ... het
ideaalplaatje – het is hier niet gezellig mee-eten met bewoners. ... Niemand zorgt
thuis voor acht kinderen, van allemaal laag niveau. Dat doet niemand. … En wat
denk je van terminale zorg!? Ik was laatst bij een lezing van een hospice. En dan
denk ik - hè? Handen wrijven? Daar overlijden mensen en krijgen een ZZP met ik
weet niet hoeveel uren op een dag en hier moet het er tussendoor! Hier komen mensen aan hun eind tussendoor hè! Dát vind ik erg. Dan denk ik hoe leuk zou het niet
zijn als we daar eens een paar uur extra voor kregen.” (P 22: 96-102)
De teamleider geeft hier aan wat er op het spel staat: goede zorg voor mensen
met een steeds intensievere zorgvraag. En hoe het overheidsbeleid doorwerkt in
het dagelijkse leven en werken op de afdeling en welke spanningen dit met zich
meebrengt.
De bewoners vormen de spil van de samenwerking tussen zorgmedewerkers en
mantelzorgers. Hier gaat het om bewoners met dementie, die minder goed of niet
meer kunnen vertellen waaraan zij behoefte hebben. Formeel zijn zij veelal wilsonbekwaam en is de mantelzorger de formele vertegenwoordiger. Medewerkers
proberen uit het gedrag, houding, uitingen, mimiek van de bewoners af te leiden
waaraan zij behoefte hebben. De mantelzorgers zijn hierbij een belangrijke informatiebron, zij kennen de bewoner het beste. Ik heb me proberen in te leven in de
situatie van mensen met dementie en heb me daarin ook laten voeden door literatuur.63 Om een beeld te geven, schets ik beknopt iets van mijn bevindingen, omdat
dit ook de context weergeeft waarin de samenwerkingsrelatie tussen zorgmedewerker en mantelzorger zich afspeelt.
Kenmerkend voor dementie is een voortschrijdend proces van verdwaald en verzonken zijn in de geest, verloren in de situatie - begrippen die ik gebruik om het
dolende en ontredderde, het niet begrijpen en niet overzien, aan te duiden dat ik
bij verschillende mensen heb gezien. Herhaaldelijk werd ik aangesproken door bewoners met vragen als: Waar ben ik? Waar moet ik nu naar toe? Mag ik met u meelopen?
Situaties dat ik bij een bewoner zat, die niet meer kon praten, alleen klanken kon
uiten, waarvan ik machteloos dacht: ze wil me iets duidelijk maken maar ik begrijp
echt niet wat, en ik het gevoel kreeg – ze kijkt me heel verdrietig aan omdat ik haar
niet begrijp. Een zorgmedewerker bevestigde: ‘Dat heb ik ook vaak, het lijkt of ze je iets
63 Bernlef, 1984; Keizer, 1994; Niessen, 1995; Braam, 2005; The, 2005; Van de Kamp, 2006; Mortier,
2011; Van Woerden, 2011; Borst, 2015; Vroom, 2015; Timmer, 2016; en studieboeken voor zorgmedewerkers (De Boer, 2008; Van der Plaats en De Boer, 2014).
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duidelijk wil maken, maar ik kan er ook niet achter komen wat.’ Veel bewoners op de afdeling zijn zich, voor zover ik kan zien, niet meer bewust waar zij zijn; deze mensen
(her)kennen veelal zelfs hun directe verwanten niet meer.
Partner, mantelzorger: “Ze ziet waarschijnlijk een bekend gezicht, maar –.“
Ik: “U weet niet of zij u nog kent?”
Partner: “Nee, die tijd is voorbij.” (PMz3, 1:27, 52-54)
Bewoners zijn voor veel, zo niet alles, afhankelijk van hulp in hun dagelijkse leven.
Voor veel bewoners geldt: zonder initiatief van een ander gebeurt er niets. Zij zijn
ervan afhankelijk of een ander de behoeften van de bewoner ziet en erop inspeelt.
Aandacht en respect voor de persoonlijke waardigheid en gewoontes, dingen kunnen blijven doen op de eigen manier, is – juist als zekerheden afbrokkelen – belangrijk voor mensen met dementie.
Partner: “En je kunt ook precies zien wie haar heeft aangekleed - trek haar maar
wat aan. Ik weet niet wie haar vanochtend heeft aangekleed, maar dat is met enige
zorg gebeurd. Het past bij elkaar. En ze is altijd zo gesteld geweest op haar kleren.”
(PMz3, 1:35, 79)
Ook gaat het om de mogelijkheden die er zijn en de voorwaarden die worden gecreëerd voor de zorg, bijvoorbeeld hoe vaak iemand kan worden geholpen met
douchen.
Partner: “En als ik dan hoor – eens in de week onder de douche – [stilte], soms denk
ik: ik had haar beter thuis kunnen houden. Maar dat kon niet meer.” (PMz3, 1:42,
109)
Dagindeling, medewerkers, invloed context
Er is per huiskamer / woongroep een verzorgende met een dagdienst van 7u tot 15u
en een late dienst van 15u tot 23u. Voor de vier woongroepen gezamenlijk is er een
nachtdienst van 23u tot 7u. Overdracht vindt digitaal / schriftelijk plaats en (in de
eigen tijd) mondeling.
De ochtend start met persoonlijke verzorging, deze duurt tot ongeveer 10u. Er is
’s ochtends gedurende drie uur een tweede medewerker per huiskamer die onder
andere helpt met het ontbijt. Om 12.30u is de warme maaltijd, rond 17u de broodmaaltijd. Sommige mensen gaan al vroeg in de avond naar bed. Bezoek is gedurende de hele dag mogelijk. Mensen kunnen met hun verwante in de huiskamer gaan
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zitten, naar een zitje op de gang of in de ontmoetingsruimte op de afdeling gaan,
of naar het restaurant in de centrale hal van het gebouw.
De wijziging naar kleinschalig wonen is een forse omslag (geweest) voor zorgmedewerkers. Zowel de meer huiselijke wijze van werken, als het werken met in beginsel één medewerker per huiskamer / groep bewoners; alleen in de ochtend is er
gedurende drie uur een tweede medewerker. Juist in de visie op kleinschalig wonen en de werkwijze die hierbij hoort, is samenwerking tussen zorgmedewerkers
en mantelzorgers belangrijk. Dat de werkwijze van kleinschalig wonen nog niet ‘eigen’ is aan de medewerkers, is ook zichtbaar in de samenwerking van de medewerkers met de mantelzorgers. De teamleider geeft haar beeld van de situatie:
Teamleider: “Zorgmensen moeten welzijn gaan leren, en dat is heel lastig. Het is
geen onwil, maar het vraagt iets anders. Mensen hebben hier niet voor gekozen. De
afdeling is veranderd, omgezet naar kleinschalig wonen. De een vindt het leuk, bij de
ander past het niet. Dat is ook lastig om op te sturen, moet ik dan politieagent zijn?
Het moet iets van mensen zelf zijn, het is de visie om zo te werken.” (P 23, 149)
De teamleider vindt een probleem dat er geen tijd is voor gezamenlijke reﬂectie,
terwijl er wel veel vernieuwingen en ontwikkelingen zijn: niet alleen de invoering
van het kleinschalig wonen, ook bijvoorbeeld de samenwerking met mantelzorgers en diverse scholingen.
Meerdere mantelzorgers spreken hun zorg uit over de beschikbaarheid van de medewerkers. Een dochter van een bewoner vertelt:
Dochter, mantelzorger: “Het personeel doet alles wat ze kunnen, maar het is op het
randje hoor, ze kunnen de mensen allemaal helpen, maar gebeurt er wat met die
mensen, dan is er stress want dan krijgen ze hun werk niet af. Mensen staan wel
onder druk, staan echt onder druk. Tenminste zo ervaar ik dat. ... Het verplegend personeel, ze moeten dàt doen en dàt doen, dus mensen zitten veel meer alleen, en er
wordt ook weinig meer met ze gedaan in de huiskamer zelf. Een spelletje doen of zoiets in de huiskamer -. ... Maar van het personeel geen verkeerd woord hoor. Want ze
zijn allemaal hartstikke lief, echt waar. Er hoeft maar dàt te gebeuren en alles loopt
in het honderd hoor. Want dat heb ik wel een keer meegemaakt, dat ik kwam, mijn
moeder zou worden gedoucht, en er was iemand gevallen ofzo, die had haar arm gebroken en dan wordt zo’n mensje niet meer gedoucht want daar is geen tijd meer
voor en dan denk ik eh, ja dat is eigenlijk niet de bedoeling want ze worden maar
een keer in de week gedoucht. Maar personeel doet echt wat ze kunnen.” (PMz7 1:
84, 271)
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In deze beschrijving komt naar voren hoe overal doorheen de invloed voelbaar is
van andere niveaus uit de context: management- en bestuursniveau die (binnen de
kaders vanuit overheid en zorgverzekeraar waar zij mee te maken hebben) keuzes
maken over bijvoorbeeld de visie, de organisatie van de teams, verdeling van het
budget, de inzet van medewerkers. En daar achter ligt weer het politieke en economische niveau: wat heeft de samenleving over voor de zorg aan deze mensen?
Hoeveel ﬁnanciële middelen worden ingezet en hoe worden de middelen in de
zorgsector verdeeld? Wat vindt de samenleving rechtvaardig en wat is ze bereid om
daarvoor te doen? Het vraagstuk van samenwerking tussen zorgmedewerkers en
mantelzorgers is ingebed in een veelomvattend politiek proces, dat op zijn beurt
weer wordt beïnvloed door internationale ontwikkelingen. Door dit zo te stellen,
‘zoom’ ik weer even uit van het niveau van de samenwerking tussen zorgmedewerker en mantelzorger naar de bredere context. En maak ik expliciet dat de uitsnede
én van deze relatie én van het moreel ecologisch perspectief, een selectieve uitsnede is en een normatief geladen, pre-analytische keuze.

6.4.2 Ervaringen met de aanpak
De context, zoals in de vorige paragraaf beschreven, is niet alleen van invloed op de
samenwerkingsrelatie tussen zorgmedewerker en mantelzorger, ook was die van
invloed op mijn onderzoeksaanpak en op mijzelf als onderzoeker.
Participerende observatie - kleinschalig wonen
Mijn opzet was om bepaalde dagdelen aanwezig te zijn op de afdeling, mee te doen
in de huiskamers en gesprekken te hebben in en over de samenwerking. Het verzoek van de teamleider was om alle vier huiskamers van de afdeling in mijn traject
te betrekken, juist omdat er verschillen zijn tussen de sub-teams in de huiskamers.
Gedurende drie maanden ben ik gemiddeld twee keer per week op de afdeling
geweest. Ik heb deelgenomen aan activiteiten, hielp soms met eten, maakte een
praatje met bewoners, medewerkers, mantelzorgers. Door betrokkenheid in de
huiskamer wilde ik voeling krijgen met de bewoners, mantelzorgers en zorgmedewerkers, samenwerking zien gebeuren tussen zorgmedewerkers en mantelzorgers
in de praktijk, en ook zo mogelijk tussentijds gesprekjes hebben over de samenwerking. Dit is deels gelukt, maar minder dan verwacht. Ik heb de bewoners enigszins leren kennen, het dagelijks leven, de werkwijze en cultuur van de huiskamers.
Ik heb voeling gekregen met de bewoners, mantelzorgers, zorgmedewerkers. In de
twee huiskamers in de eerste gang was er vaak wat te beleven, er lag iets op tafel om
naar te kijken, te bewegen, er werd een spel gedaan. Meestal was daar ook een zorgmedewerker aanwezig. Daar vond ik de aansluiting en het mee-leven wat gemak-
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kelijker. In de twee andere huiskamers (tweede gang) was minder te doen, waren
vaker geen medewerkers aanwezig, was er een meer apathische sfeer, zaten mensen vaker voor zich uit kijkend of suﬀend om de tafel. Een gesprekje met bewoners
was veelal moeilijk te voeren. Daar vond ik het lastiger om aansluiting te krijgen.
Volgens zorgmedewerkers was er ook verschil in bewoners tussen beide gangen (in
een huiskamer waren bijvoorbeeld bijna alle bewoners immobiel en konden veelal
niet meer spreken, terwijl in een andere huiskamer de meeste bewoners wel konden spreken en mobiel waren). Bij gesprekjes met zorgmedewerkers over samenwerking met mantelzorgers was in de tweede gang ook veel meer het idee van zorgmedewerkers: ‘dat doen we toch al goed’. Men had, zo ervaarde ik het, ‘aan mij dan
ook veel minder een boodschap’. (In hoofdstuk 7 kom ik hier op terug.)
Samenwerking zien gebeuren en kunnen observeren in de praktijk was minder
dan ik had verwacht. Veel mantelzorgers nemen hun verwante mee uit de huiskamer naar het restaurant van het verpleeghuis en brengen de bewoner later weer terug. Het contact tussen mantelzorger en zorgmedewerker bleef dan vaak beperkt.
Er waren ook situaties waarin de bewoner niet weg wilde uit de huiskamer of familie ervoor koos om met de verwante in de huiskamer te blijven. In die situaties
zag ik veelal wel meer contact met de zorgmedewerker, de mantelzorger wordt
aangesproken, gewaardeerd in wat hij doet. Van zorgmedewerkers en mantelzorgers hoor ik dat veel contact met mantelzorgers gaat via e-mail, om te informeren
over iets of iets te vragen. Ook omdat de EVV’ers een belangrijke rol hebben in de
afstemming met familie en zij in wisselende diensten werken. E-mail is dan een
manier voor korte communicatielijnen.
Gesprekken - kleinschalig wonen
Ik heb zorgmedewerkers in het werkoverleg, persoonlijk en via de mail uitgenodigd om situaties met mij te bespreken: dingen die goed gaan of juist lastig zijn in
de samenwerking met mantelzorgers. Maar de meeste mensen geven aan dat men
daar in werktijd geen tijd voor heeft en als de werktijd om is, wil men naar huis. Ik
heb met enkele mensen een formeel, gepland individueel gesprek gehad over hun
ervaringen. Daarnaast heb ik meerdere formele en informele gesprekken gehad
met de teamleider, over haar ervaringen met samenwerking met mantelzorgers en
de samenwerking binnen de organisatie. Tijdens de participerende observatie heb
ik vele ongeplande informele gesprekken gehad met zorgmedewerkers en bewoners. Met mantelzorgers heb ik vele informele, meestal korte maar soms ook langere informele gesprekken gehad, alsook een aantal formele gesprekken. Via een
brief en persoonlijk heb ik mantelzorgers uitgenodigd voor zo’n gesprek. Dit heeft
geleid tot 14 formele gesprekken met mantelzorgers, variërend van een half uur tot
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twee uur per gesprek. Tevens ben ik bij een aantal zorgleefplanbesprekingen en opnamegesprekken geweest.

6.4.3 Relatie: zorgmedewerker – mantelzorger
Na de schets van de context en de afdeling, zoom ik in deze paragraaf in op de relatie tussen zorgmedewerkers en mantelzorgers. Ik schets het netwerk waarin die
relatie zich afspeelt en wat de verhuizing naar het verpleeghuis betekent voor die
samenwerkingsrelatie. Vervolgens ga ik in op ‘wat moreel op het spel staat’ in deze
relatie en schets ik een aantal spanningen en dilemma’s in deze relatie. Hiermee
geef ik kleur aan de situatie waarin de samenwerking plaatsvindt, als basis voor de
bespreking van twee casus over samenwerking in de volgende paragrafen.
Relatie zorgmedewerker – mantelzorger in een netwerk
De samenwerkingsrelatie tussen zorgmedewerker en mantelzorger is ingebed in
een groter netwerk. Bij de verhuizing van de bewoner naar het verpleeghuis ontstaat een nieuwe situatie en ontstaan nieuwe relaties. In de ‘driehoek’ tussen bewoner, mantelzorger en medewerkers van het verpleeghuis, is sprake van verschillende soorten relaties: tussen bewoner en mantelzorger is een verwantschapsrelatie,
in het kader van deze relatie geeft de mantelzorger (meer of minder) zorg aan de
verwante. De zorgmedewerker komt ‘erbij’ in de relatie van bewoner en mantelzorger als de bewoner verhuist naar het verpleeghuis. Tussen zorgmedewerker en
bewoner is er een zorgrelatie, op basis van de zorgbehoefte van de bewoner. Tussen
zorgmedewerker en mantelzorger is er een samenwerkingsrelatie.64 De relatie
tussen zorgmedewerker en mantelzorger is voor beiden direct gelieerd aan de bewoner, maar ieder heeft een eigen type relatie met de bewoner. Ook heeft iedere
betrokkene in deze driehoek weer zijn eigen, andere relaties: de zorgmedewerker
maakt onderdeel uit van een team, dat weer onderdeel is van de organisatie van het
verpleeghuis. De bewoner is (meestal) onderdeel van zijn (grotere of kleinere) familie en meer of minder onderdeel van andere sociale netwerken (hoewel die vaak
afbrokkelen naarmate de dementie toeneemt en na verhuizing naar het verpleeghuis). De mantelzorger is eveneens onderdeel van zijn familie en eigen sociale netwerken, waaronder bijvoorbeeld werk.
De volgende pagina brengt schematisch het netwerk in beeld waarin de samenwerkingsrelatie zich bevindt.
64 Zie noot 61, waarin ik aangeef dat er wel een bepaalde verschuiving is, ook in de samenwerkingsrelatie komen zorg-elementen.
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Netwerk in schema:

Andere
bewoners
Andere
families

Andere
mantelzorgers

Bewoner
Eigen
gezin /
familie

Eigen
gezin /
familie

Zorgmedewerker

Team /
collega’s

Samenwerking

M antelzorger

W erk

Andere
bewoners

Organisatie

Samenleving / overheid

= invloed op de samenwerking en zorgrelatie

In het netwerk onderscheid ik hiermee verschillende soorten relaties. Tronto beschrijft in haar ethiek van zorg de fasen en kwaliteiten van het zorgproces, waarbij ze primair doelt op de zorgrelatie tussen een zorgontvanger en zorggever.
Daarnaast benadrukt ze het belang van de speciﬁeke praktijk en context waarin
de zorgrelatie zich afspeelt. Tronto gaat echter niet expliciet in op de direct met de
zorgrelatie verbonden andere relaties, zoals de relatie van de bewoner met de mantelzorger, de zorgmedewerker met de mantelzorger, en de zorgmedewerker met de
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andere betrokkenen binnen de zorgorganisatie. Omdat deze relaties nauw verbonden zijn met de zorgrelatie, is het in mijn optiek waardevol om deze verschillende
relaties wél expliciet in beeld te hebben. Die omringende relaties die we als context kunnen zien van de primaire zorgrelatie tussen zorgmedewerker en bewoner,
hebben invloed op die primaire relatie zoals we later in het verhaal zullen zien.
Vanuit moreel ecologisch perspectief, vanuit de gelaagdheid en de wisselwerking
in de relaties, zie ik de samenwerkingsrelatie in het netwerk van relaties, en dat de
omringende relaties de samenwerkingsrelatie meer of minder kunnen faciliteren
(waardoor zelfversterkende terugkoppelingslussen kunnen ontstaan).
Betekenis van de verandering in de zorgsituatie voor de mantelzorger en
doorwerking in de relatie zorgmedewerker - mantelzorger
Als de betrokkene met dementie naar het verpleeghuis verhuist is dat niet alleen
voor hem, maar ook voor de mantelzorger een grote verandering. In de laatste periode thuis is er vaak een groot beroep gedaan op de mantelzorger en voelde deze
zich zeer verantwoordelijk, juist omdat de verwante steeds minder eigen verantwoordelijkheid kon dragen. Vaak was de situatie thuis niet meer veilig, wat reden
was voor bezorgdheid bij mantelzorgers. In deze periode hebben zij vaak heel veel
ondersteuning en hulp geboden. Een partner vertelt:
Partner, mantelzorger: “Op een gegeven moment gaat het niet meer. Als ze ‘s nachts
gaat spoken, dan gaat het niet meer. Als je dan overdag even in slaap valt, loopt zij
weg. En ‘s nachts slaapt zij zo weer, maar jij niet. Je kunt geen krant meer lezen. Ze
liep continu met mij mee, zelfs naar de wc. … Eigenlijk had ze al eerder weggemoeten, maar dat heb ik tegen gehouden, maar op een gegeven moment, de nachten,
dan gaat het niet meer.” (PMz14, 721)
Het gaan wonen in een verpleeghuis heeft invloed op de relatie tussen de mantelzorger en diens verwante (bewoner). Het kleinschalig wonen is bedoeld ‘als thuis’,
maar het is niet de thuissituatie, het huis, waar de bewoner vandaan kwam en waar
ook de mantelzorger een eigen plek heeft of had, als partner, als kind, of anderszins. De nieuwe omgeving waar de bewoner komt is in eerste instantie vreemd en
wordt gedeeld met zowel andere bewoners (en hun mantelzorgers) als met professionals. Er gelden bepaalde regels en kaders van het samen wonen en, ook al is het
kleinschalig wonen, van het instituut. De mantelzorger komt er min of meer ‘op
bezoek’ en ervaart daarin zijn plek als anders dan voorheen thuis bij zijn/haar verwante. De mantelzorger beleeft de verhuizing naar het verpleeghuis vaak als het
overgeven van de zorg aan de professionals. Vaak gaat dit gepaard met schuldgevoel omdat men de zorg zelf niet meer kan bieden, met verdriet en rouw om het
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achterlaten van de verwante en, met name voor partners, de scheiding van het samen wonen. Ook is er vaak het ‘dubbele’ gevoel van óók opluchting, om de zorg
te kunnen overdragen omdat men het zelf niet meer redde. Dit emotionele proces
neemt de mantelzorger mee in de (nieuwe) relatie met de bewoner en zorgmedewerkers en dit kleurt mede de relatie in. Hoe dit proces doorspeelt in de relatie,
verschilt per persoon. De vraag is of en hoe er aandacht is van de zorgmedewerker voor het emotionele, spanningsvolle proces bij de overgang naar de nieuwe
situatie.
Na de verhuizing naar het verpleeghuis nemen de zorgmedewerkers veel van de
zorg over, zij nemen letterlijk zorg uit handen van de mantelzorger. Mantelzorger
en zorgmedewerker zijn in de nieuwe visie van Egelantier nadrukkelijk samenwerkingspartners in hun zorg voor de bewoner. Hoe krijgt die samenwerkingsrelatie
vorm en inhoud? In deze samenwerkingsrelatie staat moreel iets op het spel, zowel
voor de bewoner, de mantelzorger, als voor de zorgmedewerker.
Wat staat moreel op het spel in de relatie zorgmedewerker – mantelzorger?
Wat voor alle betrokkenen moreel op het spel staat is goede zorg, goed samenwerken en goed werk.
1| Goede zorg voor de bewoner
Dementie is een sluipende ziekte, de betrokkene is vaak al jarenlang ziek. Als de
situatie zodanig wordt dat het thuis, met mantelzorg en thuiszorg, niet meer gaat,
komt verhuizing naar een verpleeghuis in zicht opdat de betrokkene passende,
goede zorg kan krijgen die thuis niet meer kan worden geboden. Die goede zorg is
‘wat moreel op het spel’ staat. Wat in de concrete situatie voor deze bewoner goede
zorg is, moet in overleg met elkaar worden ingevuld.
2| Goed samenwerken tussen zorgmedewerker en mantelzorger
De zorgmedewerker en mantelzorger vullen elkaar aan in de zorg voor de bewoner.
Daarom staat ook ‘goed samenwerken’ tussen zorgmedewerker en mantelzorger
moreel op het spel, ten behoeve van goede zorg voor de bewoner. Voor de mantelzorger staat hierin op het spel om zijn/haar relatie met de bewoner te kunnen blijven behouden en hierin erkend te worden, en daarbij ook eigen wensen en grenzen aan te kunnen geven. Zoals een mantelzorger het uitdrukte:
Partner: “Ik word aangesproken als mantelzorger, maar ik ben geen mantelzorger. Ik
ben de man van.” (PMz3, 1:36,85)
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3| Goed werk voor de zorgmedewerker
Voor de medewerker staat ook ‘goed werk’ moreel op het spel. ‘Goed werk’ toont
zich in goede zorg. Goed werk doet de zorgmedewerker niet alleen, maar samen
met collega’s en gefaciliteerd door de organisatie (en ook hierin is goed samenwerken aan de orde). Goed werk is gericht op het verlenen van goede zorg aan de
bewoner, waarvoor ook goed samenwerken met de mantelzorger nodig is. Vanuit
de visie van Egelantier ligt hier een verschuiving in het werk van de zorgmedewerker: het gaat niet alleen om de zorg voor de bewoner, maar ook om het faciliteren
van de relatie tussen bewoner en mantelzorger. Die verandering is écht anders kijken en denken, geven meerdere medewerkers aan. Het geeft hen ook spanningen
en stelt hen voor dilemma’s. Men heeft bijvoorbeeld het gevoel al nauwelijks voldoende toe te komen aan de bewoners, en dan moet men ook nog aandacht geven
aan de mantelzorger? Hier komt een relatie met andere niveaus in de organisatie
in beeld; later kom ik terug op de wisselwerking tussen die niveaus.
Spanningen en dilemma’s in de relatie zorgmedewerker – mantelzorger
In het werken aan ‘wat moreel op het spel staat’ komen voor zowel medewerkers
als mantelzorgers spanningen en dilemma’s naar voren in hun onderlinge relatie.65 Ik zoom hier in op een aantal van die spanningen en dilemma’s, omdat deze
mede de context vormen van de casuïstiek die ik straks bespreek. De spanningen
en dilemma’s die ik noem zijn geen uitputtende opsomming; het gaat in dit onderzoek niet om de spanningen en dilemma’s op zich, maar om te zien hoe hiermee
wordt omgegaan in de relatie, er al dan niet goede samenwerking oprijst, en wat
daaraan bijdraagt.
Bij deze spanningen en dilemma’s is van belang te realiseren dat deze wel naar thema’s zijn te onderscheiden, maar niet kunnen worden gescheiden. Zij hangen nauw
65 In de morele spanningen en dilemma’s van zorgmedewerkers die ik hier benoem, vind ik
herkenning in de morele spanningen die verpleegkundigen ervaren, zoals blijkt uit onderzoek van Smits (2004). Smits heeft vanuit zorgethisch perspectief onderzoek gedaan op een
hematologie oncologie afdeling in een ziekenhuis; dat is een ander type setting dan de ouderenzorg waar ik het over heb, maar een aantal ervaringen in de zorgverlening zijn vergelijkbaar. Zij beschrijft bepaalde spanningen die verpleegkundigen ervaren in de situatie dat ze
proberen de situatie draaglijk te maken voor een patiënt: 1) de verpleegkundige en patiënt
zijn het niet altijd met elkaar eens over de vraag wat een draaglijk bestaan is; 2) verpleegkundigen proberen ruimte te creëren voor hun opvattingen wat goed is om te doen in relatie tot
artsen; 3) verpleegkundigen geven zorg aan patiënten en moeten tegelijkertijd ook voor zichzelf zorgen (het werk is zwaar, betrokkenheid is begrensd), voor zichzelf zorgen ervaren ze als
problematisch wanneer de zorg voor patiënten onder spanning komt te staan; 4) zorg voor
individuele patiënten moet altijd worden afgewogen tegen de zorg voor andere patiënten
(Smits, 2004, pp 127-169).
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samen en zijn gelaagd, met bijvoorbeeld professionele en persoonlijke overwegingen. De spanningen en dilemma’s in de relatie tussen zorgmedewerker en mantelzorger vormen een kluwen, waarvan de verschillende aspecten meer of minder bewust zijn en met elkaar worden besproken.
Een aantal spanningen en dilemma’s in het contact tussen zorgmedewerker en
mantelzorger, die zowel de inhoud (‘wat moreel op het spel staat’) betreﬀen als de
samenwerkingsrelatie, zijn:
1| Verantwoordelijkheid als professional en betrokkenheid en
verantwoordelijkheid als mantelzorger
De zorgmedewerker voelt zich primair verantwoordelijk voor goede zorg voor de
bewoners. Als mantelzorgers mee gaan doen in die zorg, vinden medewerkers dat
soms lastig of zorgelijk. Bijvoorbeeld als mantelzorgers, behalve de eigen verwante, ook andere bewoners gaan helpen met eten en drinken. Dat kan problematisch
zijn bij bewoners met slikproblemen die speciale zorg vragen. De medewerker
ervaart een dilemma: de zorgmedewerker waardeert de hulpvaardigheid van de
mantelzorger, maar is tegelijkertijd ongerust dat de bewoner zich kan verslikken.
Hoe hiermee om te gaan? Ook zijn medewerkers bezorgd dat aanwezigheid van de
mantelzorgers in de huiskamer teveel onrust kan geven voor de andere bewoners.
Daarbij speelt mee dat een medewerker zich onzeker kan voelen om de mantelzorger aan te spreken. En sommige medewerkers voelen zich op de vingers gekeken
door mantelzorgers als deze meer in de huiskamer zijn. Medewerkers willen liever
zelfstandig en ongezien door buitenstaanders werken, of ze zijn bang dat de mantelzorger hun werkwijze afkeurt.
Zorgmedewerker: “Wij doen dingen raprap, bijvoorbeeld een cliënt draaien. We weten:
dat moet je zo doen en hup dan is het klaar. Dat is voor de cliënt ook het ﬁjnste. Maar
familie zal denken: oh, wat doen ze dat snel. Dat vindt familie niet ﬁjn. Familie doet
dat allemaal veel langzamer, wij weten hoe je dat goed en snel kunt doen.” (P 3:12,13)
Wat het vervolgens nog ingewikkelder maakt, is dat zorgmedewerkers zich soms afhankelijk voelen van mantelzorgers en hen nodig hebben in de zorg voor de bewoners. Medewerkers werken immers veelal alleen op een groep van acht bewoners. ’s
Avonds moeten bijvoorbeeld alle bewoners naar bed worden geholpen, dan is de medewerker dus niet in de huiskamer bij de bewoners en is het ﬁjn als daar wel een mantelzorger is. Mantelzorgers voelen zich betrokken en tonen begrip voor de situatie,
maar zijn ook bezorgd dat teveel verantwoordelijkheid bij hen wordt gelegd. Veelal
wil men best een oogje in het zeil houden, maar men voelt zich er ook ongemakkelijk
bij en is bang dat er iets met een van de bewoners gebeurt en er iets fout gaat.
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2| Inzet van mantelzorgers
Enerzijds ervaart de medewerker dat de mantelzorger een belangrijke rol vervult
voor de bewoner en ook nodig is in de zorg, anderzijds wil de medewerker de
mantelzorger niet overvragen. Medewerkers voelen compassie, ze weten dat veel
mantelzorgers de zorg voor de verwante als zwaar ervaren en mantelzorgers zijn
vaak zelf ook al op leeftijd.66 Dan wil de medewerker de mantelzorger ontzien. Een
andere situatie is als medewerkers ervaren dat mantelzorgers ervan uitgaan dat de
organisatie de zorg helemaal overneemt en mantelzorgers geen zorg meer hoeven
te verlenen. Dan krijgt men het gevoel dat mantelzorgers de zorg ‘afschuiven’ en
zich aan hun verantwoordelijkheid onttrekken. Dat vinden medewerkers te gemakkelijk en niet gepast, ook omdat dat in hun optiek de bewoner tekort doet.
Medewerkers hebben echter ook de ervaring dat zij zelf te beschroomd zijn iets te
vragen, zij vullen voor de mantelzorger in dat deze overbelast is, terwijl de mantelzorger wél open blijkt te staan als de medewerker iets vraagt. Zorgmedewerkers
zijn ook doeners. Achter het ‘niet willen overvragen’ en ‘zorg niet willen afschuiven’, ligt dat men graag zelf de zorg wil verlenen en het helemaal goed wil doen
voor de bewoner. Daarin ligt de voldoening in hun werk. Hierin zit een spanning
tussen de oude wijze van werken (overnemende zorg) en de nieuwe visie (aanvullende zorg).
Zorgmedewerkers hebben niet voor niets de angst om mantelzorgers te overvragen. Voor mantelzorgers is de zorg zwaar, in uiteenlopende opzichten: praktisch,
fysiek, psychisch.
Tijdens een gesprek dat ik met een partner / mantelzorger heb, loopt zijn vrouw
langs ons, gearmd met een zorgmedewerker. Mevrouw ziet haar man niet. Dhr.: “Ze
kent me niet hè.” Krijgt tranen in zijn ogen. “Daar heb ik dan wel even moeite mee.”
(PMz14, 1:204, 738) Dhr. komt dagelijks bij zijn vrouw: “Anders voel je je toch schuldig.” (P 2:5, 11 Mz14)
Verschillende partners noemen daarbij ook: ‘Dat heb je beloofd, trouw tot in de dood.
Het zou wat zijn als ik het niet zou doen’. Voor veel kinderen van bewoners geldt dat zij
naast de mantelzorg voor de dementerende bewoner, ook nog de zorg hebben voor
de andere ouder. En mogelijk nog een baan, en kleinkinderen waar ze regelmatig
op passen. Al met al hebben zij de handen vol. Maar ook de situatie van medebewoners raakt de mantelzorgers die regelmatig komen. Zij kennen de mede-bewoners en worden geconfronteerd met hun ziekte en overlijden. Doordat de zorg
66 Hierachter ligt dan ook de gedachte van het overheidsbeleid en de visie van de Egelantier dat
de zorgmedewerker ook een bepaalde zorg moet hebben voor de mantelzorger. Zie paragraaf
6.1.2 en noot 61.
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zwaar valt, en gegeven hun eigen situatie, ervaren mantelzorgers grenzen aan wat
zij als mantelzorger kunnen en willen doen.
3| Gastvrijheid
Een derde thema waar een spanning ligt in de relatie tussen zorgmedewerkers en
mantelzorgers betreft gastvrijheid. Enerzijds vinden medewerkers gastvrijheid van
belang, men vindt het voor de bewoner waardevol dat er bezoek komt en men wil
dat de mantelzorger zich welkom voelt. Anderzijds wil men niet teveel onrust in
de huiskamer. Er is ook discussie wat nu formeel (op basis van het beleid van de
organisatie) wel en niet mag. Sommigen zeggen: koﬃe en thee schenken aan bezoek mag niet, dat is alleen voor de bewoners; bezoek kan met de bewoner naar het
restaurant, waar men gratis koﬃe en thee kan krijgen. Volgens anderen mag men
wel zelf koﬃe en thee schenken aan bezoekers of ze doen het gewoon, los van wat
de regel is, omdat ze het zelf vinden horen bij gastvrijheid. Er is onder de medewerkers geen eenduidige lijn wat men wenselijk vindt. Vervolgens vindt men dat weer
niet zo goed: van de een krijg je als bezoeker dus wel koﬃe, van een ander niet. En
de een nodigt je uit om zelf koﬃe te zetten, als je dat de volgende keer dan weer
doet, zegt een ander dat dat niet de bedoeling is.
Omgekeerd voelen mantelzorgers zich niet altijd gastvrij onthaald:
Partner: “Twee weken terug, mijn zoon en ik waren hier en toen gingen ze ook met
de koﬃekar rond, maar wij kregen niks. Dat vond ik wel een beetje – dat dacht ik bij
mezelf – ja, kom je zo’n eind reizen … - .” (PMz 10, 1:121, 398)
Deze spanningen en dilemma’s spelen in de relatie tussen zorgmedewerker
en mantelzorger, en vormen mede de context van de beide casus die ik hierna
bespreek.

6.4.4 Casus: soepele samenwerking zorgmedewerker – mantelzorger
Nu maak ik de overstap naar twee praktijksituaties om in te zoomen op samenwerking vanuit moreel ecologisch perspectief: een casus van soepele en een van stroeve samenwerking.67 Op basis van de gesprekken en mijn observaties, heb ik deze
situaties kunnen destilleren als soepelere en stroevere samenwerking; ook betrokkenen zelf benoemen veelal dat hier sprake is van soepele of stroeve samenwerking. In geval van soepele samenwerking beleven beide partijen de samenwerking
67 In hoofdstuk 1 heb ik mijn voorlopige omschrijving van soepele en stroeve samenwerking
gegeven.
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als soepel. Bij stroeve samenwerking is de samenwerking vaak in de beleving van
beide partijen stroef. Soms is de samenwerking alleen in de beleving van één van
de partijen stroef, omdat de één zich er niet van bewust is dat de ander de samenwerking als stroef ervaart. Ik kijk wat in het zoeklicht van het moreel ecologisch
perspectief oplicht in de praktijk. Het overall beeld komt aan de orde in de laatste
paragraaf van dit hoofdstuk met de beantwoording van de onderzoeksvraag.
Beschrijving casus meneer Matthijs: soepele samenwerking
Kleinschalig wonen psychogeriatrie. In het weekend is er een crisisopname van
meneer Matthijs.68 Mevrouw Matthijs kon het thuis niet meer aan, ze is overbelast,
maar voelt zich ook erg schuldig dat ze haar man nu naar het verpleeghuis laat
gaan in plaats van thuis te blijven verzorgen. Rolien, EVV’er, zegt tegen mevrouw:
“U mag en kan alles blijven doen hier voor uw man. Het is niet meer zoals vroeger: nu is uw
man hier en wij doen alles. Als u het bijvoorbeeld ﬁjn vindt om uw man te blijven helpen met
douchen, dan kan dat.” Mevrouw heeft aangegeven dat ze ook wel wil helpen met de
kamer, bed opmaken, schoonmaken et cetera. Rolien heeft gezegd dat ze maar even
moet kijken hoe het gaat, dat ze ook aan zichzelf moet denken. Ze komen er op uit
dat mevrouw een paar keer in de week haar man komt helpen douchen en om samen te eten in het restaurant of in de huiskamer. Maar als het haar teveel wordt dat
ze dan minder komt. Mevrouw voelt zich hierdoor gesteund.
De eerste dagen kwam mevrouw van ’s ochtends half elf tot het eind van de middag; na een week heeft ze dat teruggebracht naar alleen de middag. Ze merkt dat
ze erg moe is, ’s nachts nog slecht slaapt. Rolien heeft aangegeven dat ze ook rustig
aan kan beginnen en dat in de loop van de tijd kan aanpassen. Mevrouw vindt het
heel vervelend voor de zorgmedewerkers dat haar man ’s nachts dwaalt en overal
plast. Rolien heeft haar gezegd: ”Daar moet u zich niet druk over maken, dat is ons probleem, dat lossen wij op. U heeft heel lang voor uw man gezorgd, het kon niet meer thuis en
daarom is uw man hier opgenomen, dus wat teveel is mag u aan ons overlaten. Daar zijn
wij voor. Kijkt u wat u aan zorg wilt en kunt blijven geven, en denk ook aan leuke dingen
om samen te doen.” (P 8:35, 141) Mevrouw vindt het ﬁjn dat ze een deel van de zorg
nog zelf kan doen, dan voelt ze zich minder schuldig. Haar man wordt blij als zij
komt. Mevrouw vindt het ﬁjn om regelmatig op de afdeling te zijn, de bewoners en
medewerkers te leren kennen. Ze gaat gaandeweg ook helpen in de huiskamer. Dat
vinden medewerkers ﬁjn, want dat ontlast hen weer in de zorg.

68 Bij deze en volgende casus zijn de namen geﬁngeerd, ook persoonlijke gegevens heb ik enigszins aangepast om herkenning te voorkomen.
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Ik heb meerdere gesprekken en korte contacten tussendoor gehad met mevrouw.
Anderhalf jaar geleden is de diagnose dementie gesteld, de laatste drie weken thuis
ging het heel snel achteruit. Hij dwaalt, plast overal, het ging niet meer thuis, ze
kon de zorg niet meer aan. Ze is verdrietig dat ze haar man kwijt is en voelt zich
schuldig dat zij niet meer thuis voor hem zorgt. “Hij was mijn maatje, thuis, in het
werk.” Ze hebben samen ruim 35 jaar een boerderij gerund. “We waren altijd samen.
En nu laat ik hem hier en doe ik dingen apart.” Hij weet vaak haar naam niet meer, praat
er dan omheen. Wat haar rust geeft is hoe het hier gaat – ze kan altijd bellen, vragen en overleggen. Bijvoorbeeld op een avond was hij boos toen ze wegging. Toen
ze ’s avonds alleen op de bank zat, zat haar dat helemaal niet lekker. Ze heeft om
21u naar de afdeling gebeld. De zorgmedewerker vertelde dat haar man eerst nog
boos was, maar dat dat al snel over was en hij gewoon weer zijn gang ging. Dat
stelde haar gerust. Ze vond het ﬁjn dat ze kon bellen. Ze had gevraagd: is het niet
erg dat ik bel? De medewerker had gezegd: u mag altijd bellen en vragen. Mevrouw
Matthijs helpt haar man ook soms ’s ochtends met douchen, het geeft haar voldoening dat ze toch nog voor hem kan zorgen. En ze gaat een paar keer in de week met
hem eten in het restaurant hier. Ze voelt zich welkom en voelt alle ruimte om nog
dingen voor en met hem te doen. Ook rond het eten in de huiskamer, bijvoorbeeld
helpen eten opscheppen. “Als ik een handje kan helpen, doe ik dat”, zegt ze. Ze heeft
ook contact met de medebewoners, ze kent bijvoorbeeld de bewoner die vroeger
bakker was in het dorp en maakt een praatje met hem, of ze legt een arm om de
schouder van een bewoonster die dat soms graag wil.
Ze vindt de ziekte van haar man heel zwaar, om dat mee te maken, en ze voelt zich
daar erg alleen in. De teamleider heeft haar verwezen naar de gespreksgroep die
hier is voor mantelzorgers met partners met dementie, dat waardeert ze, daar wil
ze naartoe gaan.
Ze zegt dat haar man niets meer aangeeft; toen ze vandaag kwam vóór het eten,
rook ze hem, hij zat onder de ontlasting. De zorgmedewerkers waren bezig met het
eten, dus toen heeft zij hem verschoond, dat heeft ze thuis ook wel gedaan. “Maar
ja, het is toch wat als je je man zo moet verschonen. Hij zegt bijna niks, hij kent me soms niet
meer, hij kijkt me aan zo van: wie ben jij?” Ze vindt het zwaar. (P 18:4, 12)
Wat licht op vanuit het moreel ecologisch perspectief in deze situatie van
soepele samenwerking?
Aan de hand van de verschillende aspecten van het moreel ecologisch perspectief
belicht ik nu de samenwerkingsrelatie in deze casus.
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1| Relaties en interacties; wat moreel op het spel staat
Mevrouw Matthijs is nauw verbonden met haar man en voelt zich verantwoordelijk voor hem. Zij wenst voor haar man goede zorg door de zorgmedewerkers, nu ze
die zelf niet meer thuis kan bieden. De goede zorg staat dus zowel voor haar man
als voor haarzelf moreel op het spel. De zorg die door de zorgmedewerkers wordt
geboden, ontlast haar en komt tegemoet aan haar spanning dat de zorg voor haar
dementerende partner zwaar is, en er daarom ook grenzen zijn aan wat zij kan
doen. Vanuit haar verbondenheid met haar man, maar ook omdat ze zich schuldig
voelt, wil zij graag nauw betrokken blijven bij de zorg. Daarvoor is goede afstemming en samenwerking met de zorgmedewerkers essentieel, dat staat ook moreel
op het spel. De pendant van de spanning die de mantelzorger voelt dat er grenzen
zijn aan wat zij kan doen, is de spanning bij de zorgmedewerker dat zij de mantelzorger nodig heeft in de zorg maar deze ook niet wil overvragen. Door het uit
te spreken en verschillende mogelijkheden te benoemen, gaat de zorgmedewerker
om met haar eigen spanning om de mantelzorger niet te willen overbelasten. De
zorgmedewerker maakt duidelijk dat de mantelzorger de mogelijkheid heeft om
dingen te doen, maar dat het niet hoeft – als het teveel wordt, doen de zorgmedewerkers wat nodig is en krijgt haar man nog steeds goede zorg. Het is voor ieder
van hen en voor hun relatie waardevol (staat moreel op het spel) dat mevrouw op
de been blijft, ook om betekenis te kunnen blijven hebben voor haar man, in samenwerking met de zorgmedewerkers. De mantelzorger ervaart door de aandacht
ruimte en steun. Wat voor de zorgmedewerker voorop staat is goede zorg voor
meneer én mevrouw; door haar houding werkt zij tevens goed samen en levert ze
goed werk.
2| Aandachtige afstemming in de relatie (fasen en morele kwaliteiten, Tronto)
In deze casus heeft de zorgmedewerker aandacht voor de situatie en behoeften69
van de mantelzorger en stemt daar op af. Rolien heeft aandacht voor de behoefte
van mevrouw om enerzijds de zorg over te dragen, anderzijds ziet ze hoe moeilijk
mevrouw het vindt om de zorg uit handen te geven. Ook heeft ze er aandacht voor
dat mevrouw een zware tijd achter de rug heeft door de zorg thuis en dat ze ook
69 De samenwerkingsrelatie met de mantelzorger is een andere relatie dan de zorgrelatie met de
bewoner, maar ligt wel in het verlengde ervan. In deze relatie is een behoefte van de mantelzorger te herkennen. Zoals in paragraaf 6.1.2 aangegeven: in de samenwerkingsrelatie tussen
zorgmedewerker en mantelzorger kruipen ook zorg-aspecten. En aansluitend bij de visie van
Egelantier: de mantelzorger wordt ondersteund om de relatie met de bewoner zoveel mogelijk voort te zetten; daarin lopen feitelijk de zorgrelatie en samenwerkingsrelatie in elkaar
over én wordt de samenwerkingsrelatie zelf voor een deel ook een zorgrelatie. Door de zorg
en aandacht voor de mantelzorger, wordt indirect ook zorg en aandacht aan de bewoner gegeven én de mantelzorger krijgt zelf bepaalde zorg. We zien hier een terugkoppelingslus opdoemen: de relaties en interacties beïnvloeden elkaar onderling en werken door. Daar kom ik
later in de paragraaf op terug.
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voor zichzelf moet zorgen. In termen van de morele kwaliteiten van Tronto kunnen we zeggen: hier is sprake van ‘caring about’ en ‘attentiveness’ van de zorgmedewerker in de relatie met de mantelzorger. De zorg van de medewerker voor de
mantelzorger en de aandacht voor haar situatie en behoefte, komt tegemoet aan de
spanning die de mantelzorger ervaart.
De zorgmedewerker neemt verantwoordelijkheid voor de gesignaleerde behoefte
van de mantelzorger en zij gaat daar op in. Er is sprake van ‘taking care of’ en het
nemen van ‘responsibility’. Zij stemt hierin nadrukkelijk af met de mantelzorger.
Hiermee speelt ze ook in op de spanning van zorgmedewerkers over de verhouding tussen de verantwoordelijkheid en rol van de zorgmedewerkers en die van de
mantelzorger. De zorgmedewerker geeft duidelijk aan dat zij zich verantwoordelijk voelt voor de zorg van meneer en voor de situatie van mevrouw. De zorgmedewerker positioneert ook de rol van de zorgmedewerker ten opzichte van die van de
mantelzorger. “U mag en kan alles blijven doen hier voor uw man.” En: “Wat teveel is mag
u aan ons overlaten.” Ze neemt ook verantwoordelijkheid voor de grenzen die mevrouw aangeeft. In het contact met de mantelzorger stemt zij de onderlinge rollen
en verantwoordelijkheden af.
Er is in deze casus ook sprake van ‘care-giving’ en ‘competence’. De zorgmedewerker speelt op een competente manier in op de behoefte van de mantelzorger. Die
competentie komt tot uiting in haar houding en gedrag. Zij gaat het gesprek aan,
al vindt ze het wel een beetje lastig en voelt ze enige schroom (omdat ze het gevoel
heeft: de mantelzorger heeft het zwaar!). Doordat ze zich richt op de ander en niet
invult voor die ander, creëert ze opening voor gesprek.
De geboden zorg en ondersteuning van de zorgmedewerker sluiten aan bij de behoefte van de mantelzorger. Er is sprake van ‘care-receiving’ en ‘responsiveness’.
De zorgmedewerker gaat uit van de beleving en de situatie van de mantelzorger.
Dat de zorg aansluit en gewaardeerd wordt, blijkt eruit dat de mantelzorger zich
gesteund voelt, doordat er met haar wordt meegedacht wat ze wel en niet zelf kan
blijven doen. Ze voelt de ruimte om er te zijn, te bellen en vragen te stellen. De
mantelzorger voelt zich welkom en vrij om te doen wat ze wil doen. Ze past haar eigen inzet gaandeweg aan, helpt een handje in de huiskamer en maakt contact met
andere bewoners. Dit alles wijst erop dat de zorgmedewerker goed heeft aangesloten bij de behoefte.
Ook de vijfde fase met morele kwaliteiten (Tronto) is te herkennen in deze casus:
‘caring with’ met als kwaliteiten communicatie, solidariteit, respect, vertrouwen.
Hierbij gaat het om verantwoordelijkheid voor ‘samen zorgen’. Dat zien we bijvoor-
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beeld terug in de eenduidige lijn van werken van de zorgmedewerkers, rond de situatie dat mevrouw ’s avonds heeft gebeld om te vragen hoe het nu met haar man
ging. Dit leidt tot gevoel van solidariteit en vertrouwen.
De zorgmedewerker heeft goed aangevoeld en besproken waar mevrouw behoefte aan heeft. Door haar aandacht voor de mantelzorger heeft ze een relatie opgebouwd. Zo is er, in wisselwerking, een situatie van samenwerking ontstaan, die
door zowel mevrouw Matthijs als Rolien als soepel wordt ervaren. We zien dat de
fasen van Tronto hierin goed herkenbaar zijn en dat de morele kwaliteiten aansluitend bij die fasen, een bijdrage leveren aan die samenwerking.
3| Moreel weerwerk bieden in de relatie; macht en afhankelijkheid
Dat de samenwerking soepel verloopt, laat onverlet dat in deze casus op verschillende manieren macht en afhankelijkheid aan de orde is. Allereerst omdat meneer,
vanwege zijn ernstige dementie, 24-uurs zorg van de zorgmedewerker nodig heeft.
In deze situatie heeft de zorgmedewerker een bepaalde macht (om de zorg te bieden, om informatie te geven hoe het gaat op de afdeling en met meneer). De bewoner en mantelzorger zijn ieder op een bepaalde manier afhankelijk van de zorgmedewerker (voor de goede zorg, om informatie te krijgen). Vanuit haar professionele
rol heeft de zorgmedewerker ook de macht om de rol van de zorgmedewerker en
mantelzorger ten opzichte van elkaar te positioneren; zij kan dat meer of minder
open en uitnodigend doen, gericht op een goede relatie. Anderzijds is de zorgmedewerker op een bepaalde manier afhankelijk van de mantelzorger en heeft de
mantelzorger een bepaalde macht (die de mantelzorger binnen het institutionele
kader en in verhouding tot de ervaren afhankelijkheid, wellicht niet als macht zal
ervaren). De mantelzorger heeft informatie over meneer die relevant is voor de medewerker om goede zorg te kunnen verlenen. Ook biedt de mantelzorger zorg en
ontlast daarmee medewerkers. In deze casus zetten zowel de zorgmedewerker als
de mantelzorger de macht die ieder heeft zodanig in dat die bijdraagt aan goede
zorg en soepele samenwerking. Te herkennen is dat de zorgmedewerker moreel
positie neemt, haar macht ten goede inzet en vrijmoedig spreekt, ten behoeve van
wat moreel op het spel staat, goede zorg voor de bewoner en de samenwerkingsrelatie met de mantelzorger.
In deze casus zien we dat er sprake is van een afstemming van de wederzijdse macht
en afhankelijkheid. Er wordt zichtbaar dat de morele kwaliteiten, zoals beschreven
door Tronto, kunnen helpen om op een goede wijze om te gaan met de macht en afhankelijkheid in een relatie en er wederkerigheid ontstaat. Daarbij herkennen we
ook de morele kwaliteit van vrijmoedig spreken. Hierdoor ontstaat een evenwichtige, wederkerige relatie.
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4| Invloed van de context; samenhang en wisselwerking; verschillende niveaus;
netwerk van betrokkenen
In deze casus wordt zichtbaar hoe het team van zorgmedewerkers, als deel van de
context, doorwerkt in de relatie met de mantelzorger: Rolien heeft naar mevrouw
aangegeven dat ze altijd kan bellen, en als mevrouw op een avond belt, gaat een
collega daar goed op in en reageert op dezelfde wijze als Rolien heeft gedaan: ‘u
kunt altijd bellen’.
De organisatie biedt het kader waarbinnen de medewerkers de zorg verlenen en
beïnvloedt de relatie die zij hebben met de bewoner en mantelzorger. De medewerker in de casus werkt overeenkomstig de visie van de organisatie: zij staat stil
bij de relatie die bewoner en mantelzorger hebben, gaat na wat de mantelzorger
nodig heeft om de relatie voort te zetten, en ondersteunt daarbij. De zorgmedewerker ervaart de ruimte binnen de kaders van de organisatie om de mantelzorger de
mogelijkheid te bieden om te blijven doen voor haar man wat zij wil. De spanningen die in de vorige paragraaf aan de orde kwamen, over de verhouding tussen de
verantwoordelijkheden van zorgmedewerker en mantelzorger en over de mate van
inzet van de mantelzorger, vloeien hier af doordat de zorgmedewerker stil staat bij
de behoefte van de mantelzorger en het gesprek aangaat.
5| Wat is op basis van bovenstaande te concluderen?
a Terugkoppelingslussen
De aandacht van Rolien en afstemming in de samenwerkingsrelatie heeft effect op mevrouw Matthijs en werkt door in haar relatie met haar man en haar
contacten op de afdeling: er ontstaat een positieve terugkoppelingslus. Andere
medewerkers, die spanningen ervaren in de relatie met mantelzorgers, zien en
ervaren hoe de samenwerking met deze mantelzorger gaat en hoe dit bijdraagt
aan hun werk en aan goede zorg. Het is een voorbeeld voor hun eigen werk. De
teamleider ziet in deze casus hoe de visie van de organisatie kan werken; en ook
welke spanningen andere medewerkers ervaren om het zo te doen en wat dit
dus betekent voor de coaching van het team. Het voorbeeld wordt verteld in
de training die de EVV’ers krijgen, daarmee wordt de goede ervaring breder gedeeld. De trainers vertellen het verhaal ook in andere trainingsbijeenkomsten
van de organisatie.
De casus maakt zichtbaar hoe positieve terugkoppelingslussen binnen en tussen de verschillende niveaus van de organisatie op gang kunnen komen. Rolien
vervult met haar houding een belangrijke rol in het op gang brengen van dit
proces. De lussen versterken zichzelf, waardoor spanningen afvloeien en het
proces gaat stromen.
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b Bepaalde balans, wederkerigheid
De zorgmedewerker en mantelzorger ervaren in hun samenwerking een bepaalde balans en wederkerigheid. Beiden voelen zich gezien door de ander, er is
openheid om zaken te bespreken.

6.4.5 Casus: stroeve samenwerking zorgmedewerker – mantelzorger
Beschrijving casus mevrouw Knoef: stroeve samenwerking
We zijn nog steeds op de afdeling met kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Het gaat om een ouder echtpaar, beiden midden 80. Mevrouw woont op
de afdeling sinds anderhalf jaar; meneer woont zelfstandig. Een dochter is eerste
contactpersoon voor de zorgmedewerkers; de echtgenoot van mevrouw wil dat
niet zijn, hij voelt zich daarvoor te oud. Dochter heeft, zowel in háár beleving als
in die van de medewerkers, op zich goede samenwerking en afstemming met de
zorgmedewerkers. Dochter zorgt naast haar moeder ook voor haar vader; ze doet
voor hem de was en met allerlei vragen en zaken komt hij naar haar toe. Dochter
werkt zelf nog een aantal dagen in de week en ze heeft kleinkinderen op wie ze regelmatig past.
De echtgenoot van mevrouw komt een paar keer per week ’s middags op bezoek.
Hij gaat dan met zijn vrouw naar het restaurant een kopje koﬃe drinken en brengt
haar daarna weer terug naar de huiskamer. Meneer is gehecht aan strakke tijden: hij komt om stipt 14u en brengt haar om 15.30u terug. Op dat moment is er
vaak geen zorgmedewerker in de huiskamer (om 15u is wisseling van de dienst).
Mevrouw is vaak bozig als hij weg gaat, dat vindt hij heel naar. In een gesprek dat
ik heb met de dochter vertelt zij dat ze daar een paar keer iets over heeft gezegd
tegen de zorgmedewerkers, of er dan niet iemand aanwezig kan zijn om mevrouw
op te vangen, even af te leiden. Maar dat gebeurt bijna nooit, volgens haar. Zij wil
het niet opnieuw zeggen, “dan word je zo’n zeur, en verder is het echt goed hier. Maar ik
vind het wel heel naar voor mijn vader.” Op mijn vraag wat vader in deze situaties doet,
zegt zij: “Hij kan er niks mee, hij gaat gewoon weg. ... Dan ga je vervelend weg. En dat zegt
hij ook wel, je gaat altijd – je weet wel dat ze dat daarna weer vergeten is, maar je gaat
altijd vervelend weg.” (PMz8, 1:87, 281-289). “Het zou ideaal zijn als er iemand zou zijn als
hij mijn moeder terug brengt. Maar het heeft ook twee kanten: hij kan ook een iets ander
tijdstip kiezen met gaan en komen, misschien dat het dan wel lukt, omdat het nu net het
moment van overdracht is - dus dat is ook een beetje samenspel van hoe doe je dat.” (PMz8,
1:98, 323). Zij vertelt hoe hij een man van de klok is, alles gaat op de minuut af. “Hoe
ouder je wordt, hoe meer je gaat hechten aan gewoontes, dat is gewoon zo.” (PMz8, 1:97,
329). Dochter wist niet dat dit zo speelde voor haar vader; hij heeft dit onlangs te-

193

6 Goed samenwerken in de praktijk vanuit moreel ecologisch perspectief

gen haar gezegd, toen dochter aan vader vertelde dat zij een gesprek met mij zou
hebben over de samenwerking tussen mantelzorgers en zorgmedewerkers, en of
vader nog dingen had om te zeggen in het gesprek. “Het is al wel vaker aangegeven,
we hebben al eens een familieavond gehad en daar is ook al gezegd dat er rond die tijd niemand is.” Zij vertelt verder dat vader ook niet zo’n makkelijke prater is, hij wil zich
ook groot houden.
Zowel de zorgmedewerkers als meneer en de dochter zeggen dat er goed contact
is met elkaar, over allerlei zaken wordt goed afgestemd. De dochter komt ook regelmatig, een paar keer per week, op bezoek. Maar iets wat belangrijk is voor de
dochter (eerste contactpersoon voor de zorgmedewerkers) durft zij niet goed nog
eens te zeggen. Als ik deze situatie bespreek met een aantal medewerkers, blijkt dat
zij er geen weet van hebben dat dit speelt en wat dit voor de dochter en echtgenoot
/ vader betekent. De reacties lopen uiteen. Het voorbeeld komt ook aan de orde in
een werkoverleg, en geeft als reacties:
Medewerker 1: “’s Avonds sta je in je eentje in de huiskamer, en ik douche iemand,
dan ben ik een kwartier, 20 minuten weg, dan kan ik ook niet de bewoner op gaan
vangen.”
Medewerker 2: “Of de mantelzorger zou gewoon moeten wachten met terugbrengen
totdat er een van ons is die dat kan doen.”
Medewerker 3: “Hij kan ook zelf wat langer blijven in de huiskamer, nog een kopje
koﬃe drinken en haar aﬂeiding bieden voor hij weggaat.”
Medewerker 4: “Dat is dan jammer dat ze het tegen Antoinette vertellen en niet naar
ons toekomen.”
Medewerker 5: “Wij hebben het dus niet gesignaleerd en waarschijnlijk komt hij dus
op een tijdstip waarop er inderdaad heel veel drukte is, maar hij voelt zich dus niet
thuis genoeg om te zeggen. … En dat vind ik dan whoh, dat is best eh – heftig. Want
de mantelzorger hoeft het maar te zeggen denk ik en we hebben allemaal wel een
oplossing of antwoord klaar. … Dat vraagt dus ook signaleren van ons. En ideeën en
mogelijkheden benoemen.” (P 23: 38-47, 65)
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Wat licht op vanuit het moreel ecologisch perspectief in deze situatie van
stroevere samenwerking?
1| Relaties en interacties, wat moreel op het spel staat en daar voor opkomen
Er is op zich goede samenwerking tussen de zorgmedewerkers en de mantelzorgers van de bewoner. Maar echtgenoot en dochter ervaren een probleem bij het afronden van het bezoek, omdat er dan vaak geen zorgmedewerker is die de begeleiding kan overnemen van de echtgenoot. Wat moreel op het spel staat is goede zorg
voor mevrouw, zij herkent haar man en het is waardevol voor haar om die relatie te
kunnen blijven onderhouden. Ook staat op het spel goede samenwerking met en
aandacht voor meneer, hij is als echtgenoot belangrijk voor mevrouw en mevrouw
is belangrijk voor hem. Ondersteuning in zijn relatie met haar en het op een prettige manier bij zijn vrouw kunnen blijven komen, is waardevol voor hen beiden. Dat
meneer regelmatig zijn vrouw bezoekt is ook belangrijk voor de medewerkers, niet
alleen omdat dit bijdraagt aan goede zorg en goed leven voor mevrouw, maar ook
praktisch: een deel van de tijd brengt hij door met mevrouw en hij ontlast daarmee de medewerkers. Zorgmedewerkers zien de situatie bij het afronden van het
bezoek niet gebeuren en zijn zich er niet van bewust hoe dat voor meneer en mevrouw is. Zowel meneer als dochter voelen zich niet helemaal vrij om er iets over te
zeggen. Op het moment dat er wel een zorgmedewerker in de huiskamer is als meneer zijn vrouw terug brengt, doet het probleem zich niet voor. De behoefte van de
echtgenoot aan begeleiding op het moment dat hij zijn vrouw terug brengt, wordt
niet gesignaleerd.
We zien dat er naar aanleiding van de bespreking van de situatie afweer komt bij
een aantal medewerkers: zij hebben niet altijd tijd om op dat moment in de huiskamer te zijn, er zijn immers ook andere bewoners die zorg en aandacht vragen. En
hoe liggen de rollen en verantwoordelijkheden van professional en mantelzorger:
moeten zíj dit oplossen? Wat kan de mantelzorger zelf doen om de situatie prettiger te maken? Ook herkennen medewerkers niet allemaal de situatie: zij zijn
toch vriendelijk, zij doen het toch goed en werken toch goed samen met mantelzorgers? In deze situatie van afweer is er minder sprake van reﬂectie op wat er nu
precies gebeurt, wat de behoefte van de ander is, wat moreel op het spel staat. Eén
medewerker voelt zich juist wel aangesproken en vindt het ‘heftig’ dat ze het niet
weten en meneer het niet durft te zeggen. Zij hoort de behoefte van meneer en wil
nagaan wat dat vraagt van haar eigen handelen en houding. Hier komt naar voren
dat mensen verschillend in hun werk staan en verschillende competenties hebben
om op hun werk te reﬂecteren, een van de competenties van normatieve professionalisering. Dat heeft betekenis zowel voor de zorg aan de bewoners, als voor de
onderlinge samenwerking in het team (wordt van elkaar geaccepteerd dat de een
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zegt: ‘we doen het toch goed?’ en de ander zegt: ‘we hebben het dus niet gesignaleerd, we kunnen het beter doen.’ En wat betekent dat onderlinge verschil? Roept
dat op tot reﬂectie en verbetering?). Medewerkers kunnen ervaringen van mantelzorgers (of collega’s) voelen als kritiek en zich gaan verdedigen. Dat is waar mantelzorgers vaak ook bang voor zijn en wat hen belet om hun ervaringen te vertellen. Je zou kunnen zeggen: ieder kruipt dan in zijn schulp, niemand komt op voor
‘wat moreel op het spel staat’. Een medewerker die zich wél laat aanspreken, en opkomt voor ‘wat moreel op het spel staat’, moet dan tegen de stroom in (van de afwerende collega’s). Dat vergt moed. Het vergt, in woorden van Nap (2012), het ‘belang
te stellen’ van goede zorg, goed werk en goed samenwerken.
2| Aandachtige afstemming in de relatie (fasen en morele kwaliteiten Tronto)
Tegelijkertijd is dit een situatie waarvan een medewerker zegt dat zij als zorgmedewerkers toch wel een oplossing hebben als ze zouden weten dat dit speelt. Dat
vraagt dat de behoefte wordt gezien of gehoord. In termen van Tronto: ‘caring
about’ en ‘attentiveness’. Als de behoefte niet is herkend, wordt ook niet gezien dat
men op die behoefte kan inspelen (‘taking care of’), wordt daar geen verantwoordelijkheid voor genomen, wordt daar niet op ingespeeld en geen zorg geboden
(‘care-giving’). We zien dat de fasen en de morele kwaliteiten in het relationele proces zoals beschreven door Tronto in deze situatie niet herkenbaar zijn. De spanning
blijft onder de tafel. Enkele zorgmedewerkers reageren schouderophalend en zeggen dat meneer ook even kan wachten tot er wel iemand is of zijn tijden kan aanpassen. Zij erkennen niet de behoefte van de mantelzorger, voelen zich niet aangesproken en niet verantwoordelijk, uiten geen zorgzaamheid. Zij verplaatsen zich
niet in het perspectief van de mantelzorger en tonen geen bereidheid dat te doen.
En ze tonen voor mantelzorgers blijkbaar onvoldoende een uitnodigende houding
voor een gesprek.
De vraag is of dit alleen onattentheid is? Of onvoldoende competent? Of onwillendheid? Vanuit moreel ecologisch perspectief komt hier de vraag op naar de invloed van de context en de werking van terugkoppelingslussen tussen de niveaus.
Heeft de onattentheid van de medewerkers ook te maken met de context, waarin
medewerkers zich onder druk voelen staan en het werk pittig is, zoals de teamleider eerder heeft uitgedrukt? Enkele medewerkers noemen het argument ‘tijd’
waardoor er niet altijd aandacht kan zijn. Dat gaat, behalve hoe de medewerker
zelf haar werk organiseert, ook over de voorwaarden vanuit de organisatie voor
het werk. Hebben medewerkers verbindingen en terugkoppelingslussen in de
organisatie, die voedend en voorwaardenscheppend kunnen zijn voor hen? Is er
aandacht vanuit de leidinggevenden voor de medewerkers, voelen medewerkers
zich door hen gezien en erkend in hun behoefte en wat zij nodig hebben voor goed
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werk? Dit zijn vanuit moreel ecologisch perspectief relevante vragen, waar ik nu
geen antwoord op kan geven en die ik parkeer, om er later op terug te komen.
3| Moreel weerwerk bieden in de relatie; macht en afhankelijkheid
Vader en dochter hullen zich in stilzwijgen. Ze willen geen ‘zeur’ zijn. Vanuit de situatie van afhankelijkheid voelen ze het als risicovol om tegen de zorgmedewerkers te zeggen hoe ze de situatie ervaren. Ze zijn bang dat medewerkers het mogelijk afreageren op de bewoner als zij er niet bij zijn. Omdat de samenwerking
verder goed loopt en het punt eerder al eens in algemene zin is aangekaart, durft
dochter het niet goed (nog eens) aan te kaarten. Ze durft niet vrijmoedig te spreken (‘parrhêsia’). De dochter heeft een dilemma: zij vindt het naar voor vader en
moeder dat moeder boos reageert als vader weggaat, dat zou zij graag oplossen.
Anderzijds vindt zij het moeilijk om een kritisch punt te uiten naar de medewerkers die het verder goed doen, die relatie wil zij niet op het spel zetten. Ook al is de
samenwerking overigens goed, dan is deze blijkbaar toch broos, een kritisch punt
uiten blijft blijkbaar spannend, omdat dochter en vader zich afhankelijk voelen
van de zorgmedewerkers. We zien dat de dochter empathisch is naar de medewerkers en vergoelijkt dat zij geen aandacht hebben voor deze situatie (‘zij hebben het
al zo druk’). Zoals Kaats en Opheij stellen: een teveel aan empathie kan leiden tot
apathie (Kaats en Opheij, 2012, p 195). Juist op basis van de goede samenwerkingsrelatie die er is, zal dochter dit gesprek nog wel aan gaan, zegt zij, maar het kost
even tijd om zover te komen, om voldoende moed te verzamelen om vrijmoedig te
spreken.
Bij de zorgmedewerkers ligt macht om iets te doen aan deze situatie, zij kunnen
hun macht ten goede inzetten. Zij zijn zich echter niet altijd bewust van hun macht
en hoe die werkt ten opzichte van mantelzorgers. Dat zien we aan de verschillende
reacties van de zorgmedewerkers. De betrokken reactie van een medewerker dat ze
het verschrikkelijk vindt om te horen en dat het anders moet, laat zien dat zij ervaart dat zij macht ten goede kan inzetten. De schouderophalende reactie van een
andere zorgmedewerker, die ervan uitgaat dat meneer er zelf anders mee om kan
gaan, miskent haar macht om de situatie ten goede te veranderen. Het idee dat meneer er anders mee om kan gaan, miskent de onmacht van de echtgenoot om met
de situatie om te gaan. Macht kan ten goede worden ingezet doordat de zorgmedewerkers signaleren wat er aan de hand is en ruimte creëren voor het gesprek: dat
echtgenoot en dochter durven bespreken wat hun dwars zit, gericht op het verbeteren van de situatie rond het bezoek.
De onder punt 2 besproken analyse aan de hand van de morele kwaliteiten (Tronto)
laat zien dat deze morele kwaliteiten kunnen helpen om op een goede manier om
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te gaan met macht en afhankelijkheid. Het gaat allereerst om bewustzijn van de
macht en afhankelijkheid in de relatie en wat dat betekent voor de betrokkenen.
Pas dan kan er aandachtig worden gereageerd, verantwoordelijkheid worden genomen voor de situatie, en kan in samenspraak worden gezocht naar een passende
oplossing. Maar er is dus meer nodig dan de morele kwaliteiten van aandachtige
afstemming. Er is ook vrijmoedig spreken nodig. Die kwaliteiten kunnen ingezet
worden door zowel de zorgmedewerkers (inzetten van macht ten goede) als de
mantelzorgers (‘parrhêsia’). Dan kan er beweging komen in het samenspel.
4| Invloed van de context; samenhang en wisselwerking; verschillende niveaus;
netwerk van betrokkenen
In deze casus is een deel van het netwerk van de bewoner zichtbaar – de partner,
de dochter. Dochter is niet alleen voor mevrouw Knoef mantelzorger, dat is ze ook
voor haar vader, met daarnaast haar eigen gezin, werk, zorg voor kleinkinderen.
Dat geeft voldoening en is waardevol, maar heeft ook het risico van overbelasting
in zich. Voor de zorgmedewerkers in de praktijk, en politici en beleidmakers in de
bredere context, is het belangrijk om dit te beseﬀen. Er zijn grenzen aan wat van
een mantelzorger verwacht kan worden.
De zorgmedewerkers zijn onderdeel van een team (en behalve het team zorgmedewerkers is er een team met artsen en paramedici met wie wordt samengewerkt).
Mantelzorgers hebben door de tijd heen met de verschillende medewerkers contact en ervaren: de een doet het zus, de ander zo. Uit de wisselende reacties op de
situatie blijkt ook dat iedere medewerker een eigen idee en aanpak heeft. Uit die
verschillende ideeën kan een aanpak voortkomen die de mantelzorger aanspreekt
en bij de behoefte van de mantelzorger aansluit. Daarvoor is wel nodig dat medewerkers de situatie signaleren en met elkaar en de mantelzorger bespreken.
Dat vraagt bewust stilstaan bij wat er gebeurt en het gesprek erover. Er zijn korte
momenten tijdens het werk waarin dat wel gebeurt. Maar het constant werken in
de groep bewoners, vaak ook alleen, betekent letterlijk: steeds doorgaan, weinig
of geen tijd om stil te staan. Er is in de planning van de diensten geen ruimte ingebouwd om mondeling over te dragen en even samen te bespreken wat er is gebeurd. De momenten die er zijn, zijn vaak ‘stoom afblazen’. Het vergt competenties
om een slag dieper te gaan en met elkaar te reﬂecteren op wat er aan de hand is,
‘wat er moreel op het spel staat’ voor wie, en hoe daarmee op een goede manier kan
worden omgegaan. Hiermee komen we op de context van de organisatie: wat is de
visie op goede zorg, goed samenwerken, goed werk, en welke voorwaarden zijn gerealiseerd om de visie daadwerkelijk waar te maken, bijvoorbeeld: hoe is het werk
georganiseerd, hoe is de inzet van medewerkers, zijn er (al dan niet begeleide)
reﬂectiemomenten?
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5| Wat is op basis van bovenstaande te concluderen?
a Terugkoppelingslussen
Als ik deze casus bespreek met een aantal medewerkers, blijkt dat zij er geen
weet van hebben dat dit speelt en wat dit voor de dochter en echtgenoot betekent. Zij realiseren zich dat ze het niet hebben gesignaleerd én dat zowel echtgenoot als dochter niet tegen hen hebben gezegd hoe ze deze situatie ervaren.
De mantelzorgers hebben (nog) niet het risico durven nemen om vrijmoedig te
spreken en hun ervaringen te delen (‘parrhêsia’). In moreel ecologische termen:
er is geen actie - reactie op gang gekomen, geen terugkoppelingslus ontstaan.
Een medewerker signaleert juist dat ze vanuit haar positie wél de verbinding
zou kunnen aangaan, door vanuit haar rol als professional macht ten goede in
te zetten om ruimte te creëren voor het gesprek. Vanuit hun rol kunnen medewerkers zich inzetten om een terugkoppelingslus op gang te brengen.
b Bepaalde balans, wederkerigheid
Aan de behoeften van de mantelzorgers wordt, voor zover het de situatie rond
het bezoek betreft, niet tegemoet gekomen. Er is geen balans in de relatie tussen zorgmedewerkers en mantelzorger: de zorgmedewerkers zien de behoefte
van de mantelzorger niet; de mantelzorger vergoelijkt de houding van de zorgmedewerkers en spreekt niet vrijmoedig. Hierbij is, vanuit moreel ecologisch
perspectief, relevant hoe de medewerkers de balans en wederkerigheid ervaren
in de omringende verbindingen, bijvoorbeeld in hun relatie met andere niveaus in de organisatie. Dit raakt de vraag naar de terugkoppelingslussen met
andere niveaus in de organisatie, waar ik later op terug kom.

6.5 Deelonderzoek: basiszorg
Evenals in vorige paragraaf, begin ik met de beschrijving van de situatie van de afdeling en de relatie tussen zorgmedewerkers en mantelzorgers, om dan in te zoomen op twee casus.

6.5.1 Situatie basiszorg
Afdeling basiszorg
Dit onderzoekstraject vindt plaats bij Parkzicht, een locatie van Egelantier.
Parkzicht is van oudsher een verzorgingshuis (‘basiszorg’), met ruim 100 zorgappartementen. Bij de locatie is een aanleuncomplex met seniorenwoningen, een
aantal van die bewoners ontvangen vanuit Parkzicht thuiszorg. Met de verande-

199

6 Goed samenwerken in de praktijk vanuit moreel ecologisch perspectief

ringen in de ouderenzorg, gericht op langer zelfstandig wonen, ontwikkelt locatie Parkzicht zich naar enerzijds intramurale intensievere zorg, anderzijds naar
het scheiden van wonen en zorg (waarbij de bewoner het appartement huurt en
thuiszorg ontvangt van Parkzicht). Binnen Parkzicht zijn nu nog twee afdelingen
basiszorg; het onderzoek vindt plaats op één van deze afdelingen. De 55 bewoners
van deze afdeling hebben een eigen appartement met een gecombineerde woonslaapkamer, een keukentje en eigen douche/toilet. Er is een ontmoetingsruimte/
restaurant, waar gezamenlijk kan worden gegeten. Ook is er een grote activiteitenruimte waar veel gebruik van wordt gemaakt.
Het team van de afdeling basiszorg is onderverdeeld in drie subteams. Ieder team
heeft twee EVV’ers (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende of Verpleegkundige) en
een aantal zorgmedewerkers (verzorgenden IG, helpenden). Om focus aan te brengen kies ik ervoor onderhavig onderzoek te doen in één subteam. De twee EVV’ers
van dit team zijn samen verantwoordelijk voor 22 bewoners. Zij werken hierin
nauw samen. Globaal gezegd werkt de ene EVV’er de eerste helft van de week, de
tweede werkt de tweede helft van de week, met daarin een bepaalde overlap in hun
werkdagen.
Omdat de situatie bij basiszorg anders is dan bij het hiervoor besproken kleinschalig wonen, is mijn onderzoeksaanpak ook anders. Participerende observatie
paste hier minder (wel toegepast bij de zorgleefplanbesprekingen) en ik heb met
name de vorm van reﬂectiegesprekken gevolgd. Bij basiszorg wonen de bewoners
nog relatief zelfstandig, krijgen op afgesproken tijden zorg, en kunnen tussendoor
via een alarmknop zorg inroepen. Zij verblijven veelal op hun appartement of maken gebruik van de activiteiten in de gemeenschappelijke ruimtes. De contacten
van de zorgmedewerkers met de bewoners en mantelzorgers vinden in de beslotenheid van het eigen appartement van de bewoner plaats, veelal gekoppeld aan
zorgmomenten.
De bewoners
De bewoners vormen een gemêleerde groep: een aantal mensen zijn nog behoorlijk zelfredzaam maar hebben op bepaalde momenten van de dag zorg nodig. Een
aantal bewoners hebben veelvuldiger zorg nodig, ook op ongeplande momenten,
en zijn veelal goed in staat om zelf aan te geven wat zij nodig hebben. Ook zijn er
enkele bewoners met psychogeriatrische problematiek, zij hebben veelvuldig hulp
nodig. Als de zorg te intensief wordt en het wonen in het eigen appartement te risicovol, verhuizen mensen naar de afdeling intensieve zorg binnen Parkzicht.
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Behalve verschil in zorgbehoevendheid, is er voor bewoners van deze afdeling ook
verschil in de wettelijke grondslag en bekostiging van de zorg, als gevolg van de
veranderingen in de zorg.70 Het merendeel van de bewoners heeft een intramurale
indicatie en zij ontvangen een all-in pakket (verblijf en zorg). Nieuwe bewoners
komen hier wonen volgens de nieuwe regeling van ‘scheiden wonen en zorg’. Zij
kunnen dezelfde zorg ontvangen, maar moeten dit in onderdelen zelf inkopen.
Dat is voor deze bewoners ingewikkeld: ze hadden verwacht nu volledige zorg te
krijgen (ze kenden Parkzicht als verzorgingshuis), maar er zijn allerlei zaken die zij
toch zelf moeten regelen. Dat bijvoorbeeld bij de buurvrouw wél een nieuwe lamp
wordt ingedraaid door de technische dienst maar dat deze niet vanzelf bij hen
komt voor een nieuwe lamp, vinden zij niet goed te volgen.
Dagindeling, medewerkers, invloed context
Per dienst werken er een aantal medewerkers. Er wordt per dienst afgesproken, wie
welke bewoners verzorgt. Als het werk in het ene subteam klaar is, wordt gekeken
of het andere subteam hulp kan gebruiken. Tussendoor treft men elkaar in het kantoor. Er zijn veel momenten van even uitwisseling met elkaar: ‘ik heb dit gezien bij
meneer X, wat denk jij daar van?’; ‘wat zullen we met dat van mevrouw Y?’; ‘heb
je hieraan gedacht?’. De twee EVV’ers hebben een bepaalde overlap in hun werktijd en overleggen dan over bewoners; zo worden ook situaties besproken over de
samenwerking met mantelzorgers. De verschillen in woon- en zorgsituatie tussen
kleinschalig wonen (bewoners leven meer samen in de huiskamer, een medewerker werkt veelal alleen op een groep van acht bewoners) en basiszorg (bewoner
verblijft veelal in eigen appartement, er werken meerdere zorgmedewerkers tegelijkertijd voor een grotere groep bewoners) maakt het werken voor de medewerkers anders. Bij basiszorg is er meer gelegenheid om elkaar te spreken en over te
dragen bij wisseling van diensten. Toen dit onderwerp aan de orde kwam in een
bijeenkomst voor teamleiders tijdens de training, riep een manager: ‘maar we willen juist dat de medewerkers uit hun kantoor komen!’. Dit geeft een spanning weer:
blijkbaar is er een tijd geweest waarin medewerkers volgens het management teveel in het kantoor zaten. De vraag is wat er gebeurt als medewerkers bijeen komen
in het kantoor en of dit per deﬁnitie ongewenst is: is het een afwenden van de bewoners en geen aandacht hebben voor goede zorg? Of is het, als de gelegenheid er
is, tijd die wordt benut om met elkaar te reﬂecteren op het werk en goede zorg?
Zoals we bij kleinschalig wonen zagen: daar lijkt beperkt tijd en gelegenheid te
zijn voor gezamenlijke reﬂectie. Bij basiszorg was die tijd en gelegenheid er meer
70 De eerder genoemde transitie in de zorg, met de overgang van de Algemene wet bijzondere
ziektekosten naar de Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet en de Wet maatschappelijke
ondersteuning.

201

6 Goed samenwerken in de praktijk vanuit moreel ecologisch perspectief

en werd er, in het kader van mijn onderzoek en reﬂectiegesprekken die ik had met
de twee EVV’ers, ook meer tijd voor genomen. Dat kón op rustigere momenten van
de dag ook, omdat er nog andere collega’s waren. De reﬂectiegesprekken leverden
voor de EVV’ers meer inzicht in samenwerking met mantelzorgers en in hun werk
op. Ik kom in hoofdstuk 7 hier op terug, over de verdere ontwikkeling als normatieve professionals.
Evenals bij het kleinschalig wonen wordt in de basiszorg de invloed gevoeld van
het gewijzigde overheidsbeleid. Dat werkt door in de verandering in de samenwerking met mantelzorgers die de organisatie beoogt. Tevens zien we de invloed van
het overheidsbeleid in het verdwijnen van het verzorgingshuis en de omzetting
naar enerzijds ‘scheiden wonen en zorg’ en anderzijds intensieve zorg. Het betekent dat de bewonersgroep wijzigt en gedurende mijn onderzoek leidde dat ook
tot een wijziging in het team.
Wijziging team, emergente ontwikkeling
In de vierde maand van mijn onderzoek doet zich een onverwachte ontwikkeling
voor: ik hoor van de twee EVV’ers met wie ik samenwerk in dit onderzoek, dat er
met ingang van de volgende maand (dat is over drie weken) een verandering gaat
plaatsvinden in het basiszorg-team. Reden is de groei van de thuiszorg buiten de
muren van het verzorgingshuis, die nu nog wordt geboden vanuit het basiszorgteam. De bedoeling is de thuiszorg af te splitsen en voor de thuiszorg een apart
team te maken. Het betekent verschuiving van medewerkers tussen teams. Niet alleen voor mij, ook voor de medewerkers en de teamleider komt deze verandering
onverwacht, hoor ik. Een van de EVV’ers met wie ik samenwerk in mijn traject,
blijft in het team basiszorg waar ik mijn onderzoekstraject doe, de andere EVV’er
wordt overgeplaatst naar een ander team basiszorg.
Deze wijziging heeft op meerdere manieren betekenis voor mijn onderzoek: ik zie
en hoor bijvoorbeeld hoe deze wijziging wordt doorgevoerd vanuit de organisatie
en wat de eﬀecten zijn van deze wijziging op de EVV’ers. Vanuit moreel ecologisch
perspectief is de link interessant tussen de visie op samenwerking van zorgmedewerkers en mantelzorgers enerzijds en anderzijds de samenwerking tussen de niveaus van de organisatie met betrekking tot de wijzigingen. Een ander gevolg is dat
ik mijn onderzoeksplan enigszins aanpas: doordat de bewoners en mantelzorgers
nog niet zijn geïnformeerd en dit op zich laat wachten, zie ik af van de gesprekken met mantelzorgers die ik nog wilde plannen. In ecologische termen kunnen
we spreken van een emergente ontwikkeling – iets wat zich onverwacht voordoet
vanuit verschillende ontwikkelingen die bij elkaar komen en invloed heeft op wat
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er gebeurt. En van een ‘raw chance’ – de wijziging biedt kansen omdat deze dingen
aan het licht brengt die anders niet zouden zijn gebeurd en gezien. Maar er blijven
nu ook zaken liggen, die wel waren gepland. De ontwikkeling maakt duidelijk hoe
het gaat in de praktijk: de samenwerking tussen zorgmedewerker en mantelzorger
kan onverwacht worden doorbroken; ik kan een plan maken, maar er kunnen zich
op ieder moment ontwikkelingen voor doen waar ik mee ‘te dealen’ heb en die leiden tot aanpassingen.

6.5.2 Ervaringen met de aanpak
Participerende observatie - basiszorg
‘Samenwerking zien en meedoen in de samenwerking’ zoals ik beoogde, bleek in
de basiszorg niet goed mogelijk omdat in het verzorgingshuis de samenwerking
zo verspreid in de tijd plaatsvindt, vaak op onverwachte momenten of ‘achter de
voordeur’ van de bewoner.71 Wel ben ik als participerende observant aanwezig geweest bij 12 zorgleefplanbesprekingen. Hieraan namen deel de bewoner (hoewel
de bewoner soms ook niet aanwezig was en zich liet vertegenwoordigen door diens
mantelzorger), de mantelzorger van de bewoner, beide EVV’ers, en een specialist
ouderengeneeskunde. In deze besprekingen zag en hoorde ik hoe de zorgmedewerkers en mantelzorgers met elkaar omgaan en hoe de zorgmedewerkers (al dan
niet) afstemmen met de mantelzorgers. Op basis van deze besprekingen heb ik later met de EVV’ers gereﬂecteerd op hun samenwerking met de mantelzorger in de
bespreking (de casus hierna, de situatie van mevrouw Roolvink, die geen rolstoel
wil, is gebaseerd op een zorgleefplanbespreking).
Om voeling te krijgen met de afdeling, de medewerkers en bewoners ben ik er
wekelijks regelmatig enige tijd geweest, rondom de tijd dat er een zorgleefplanbespreking was of ik een gesprek had met de EVV’ers. Op de afdeling stonden op
een ‘kruispunt’ tussen gangen enkele fauteuils, waar regelmatig bewoners zaten en
waar ik bij ging zitten. Zo heb ik verschillende informele gesprekken gehad met
bewoners en enig beeld gekregen van het leven op de afdeling. Ook heb ik een aantal bewoners bezocht in hun appartement en besproken hoe zij het leven in het
verzorgingshuis en de samenwerking tussen mantelzorgers en zorgmedewerkers
ervaren.

71 Een optie zou zijn geweest om volledig diensten mee te draaien met de EVV’ers, dat leek echter in verhouding tot het doel en met de focus op de samenwerking met mantelzorgers, een
te zware inbreuk op de privacy van bewoners en een onevenredige inzet van tijd van mij als
onderzoeker.
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Gesprekken - basiszorg
Op basis van de ervaringen met de reﬂectiegesprekken na de zorgleefplanbesprekingen, heb ik met de teamleider en twee EVV’ers afgesproken om regelmatig reﬂectiegesprekken te hebben met de EVV’ers (samen en individueel). We verkenden
en reﬂecteerden op hun samenwerking met mantelzorgers, waarbij we hebben
ingezoomd op spanningen en dilemma’s die zij daarin ervaren. Ik had daarbij als
speciﬁek ‘zoeklicht’ mijn moreel ecologisch perspectief.
Verder heb ik een aantal gesprekken gehad met de teamleider, over hoe zij kijkt
naar de samenwerking met mantelzorgers, alsook de samenwerking binnen de
zorgorganisatie, en bijvoorbeeld de wijze waarop de visie van de organisatie over
samenwerking met mantelzorgers is ontwikkeld en wordt geïmplementeerd. Welk
voorbeeld van samenwerking krijgen de medewerkers? En welk voorbeeld krijgt
de teamleider? Hoe wordt binnen het team en tussen de niveaus in de organisatie
samengewerkt?
De planning was om in februari 2016 gesprekken te hebben met een aantal mantelzorgers, maar op dat moment kwam de onverwachte herinrichting van de teams.
Die zou ook voor bewoners en mantelzorgers betekenis hebben (ze krijgen bijvoorbeeld een andere EVV’er). Zoals hiervoor genoemd was het, vanwege onduidelijkheid in de communicatie hierover naar hen, in mijn optiek geen geschikt moment
om zelf gesprekken te hebben met de mantelzorgers. Ik heb daarom in het team
basiszorg afgezien van geplande gesprekken met mantelzorgers. Wel heb ik contact gehad met hen via de boven genoemde zorgleefplanbesprekingen.

6.5.3 Relatie: zorgmedewerker – mantelzorger
Relatie zorgmedewerker – mantelzorger in een netwerk
De primaire relatie in de basiszorg is de zorgrelatie tussen bewoner en zorgmedewerker. Bijna alle bewoners zijn wilsbekwaam (in de situatie van kleinschalig
wonen was dit anders). Er is afgesproken dat iedere bewoner een contactpersoon/
mantelzorger in de familie heeft. Met een aantal mantelzorgers hebben de EVV’ers
veelvuldig contact, zij komen met vragen naar de zorgmedewerkers en om aspecten van de zorg te bespreken. Ook zorgmedewerkers nemen regelmatig initiatief
om te overleggen met de mantelzorger. Bijvoorbeeld als er vervoer naar het ziekenhuis nodig is of als er zaken ontbreken die nodig zijn voor de zorg. Persoonlijk
contact is vaak op ongeplande momenten, als een mantelzorger op bezoek is. Twee
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keer per jaar is er voor iedere bewoner een zorgleefplanbespreking, daar is de mantelzorger bij aanwezig.
Er zijn dus verschillende relaties als een bewoner gaat wonen in Parkzicht: de bewoner met de mantelzorger (verwantschapsrelatie), de bewoner met de zorgmedewerker (zorgrelatie), de zorgmedewerker met de mantelzorger (samenwerkingsrelatie), al dan niet samen met de bewoner. Op deze manier is er een zorgnetwerk
om de bewoner heen, ingebed in een bredere context (waarbij we nu focussen op
enkele spelers, maar er natuurlijk meer zijn). In paragraaf 6.4.3 is dit netwerk en de
context verder besproken, en dat vanuit moreel ecologisch perspectief de wisselwerking tussen de relaties relevant is.
Betekenis van de verandering in de zorgsituatie voor de mantelzorger en
doorwerking in de relatie van zorgmedewerker - mantelzorger
Als de bewoner in Parkzicht gaat wonen, komt de zorgmedewerker erbij in de relatie tussen bewoner en mantelzorger. En, zoals eerder gezegd, op dit punt zit de
verandering in de visie van Egelantier: de professionele zorg wordt aanvullend geboden op de zorg die de mantelzorger geeft aan de bewoner. Evenals bij kleinschalig wonen is in de basiszorg een spanning aanwezig tussen de visie op papier en
de dagelijkse uitvoering waarin nog meer ‘overgedragen zorg’ (aan de kant van de
mantelzorgers) en ‘overnemende zorg’ (aan de kant van de zorgmedewerkers) te
herkennen is. Met die spanning moet worden omgegaan om recht te doen aan ‘wat
moreel op het spel staat’ in de relatie tussen zorgmedewerker en mantelzorger.
Wat staat moreel op het spel in de relatie zorgmedewerker – mantelzorger?
‘Wat moreel op het spel staat’ in basiszorg sluit aan bij ‘wat moreel op het spel
staat’ bij kleinschalig wonen: goede zorg, goed samenwerken, goed werk.
1| Goede zorg voor de bewoner
‘Wat moreel op het spel staat’ is goede zorg voor de bewoner. Een bewoner komt
wonen in Parkzicht omdat hij / zij het zelfstandig niet meer redt, meer zorg en
ondersteuning nodig heeft dan thuis kan worden geboden. Voor mantelzorgers
is goede zorg voor hun verwante, meestal moeder of vader, belangrijk. Vaak hebben zij thuis veel zorg en ondersteuning geboden, regelmatig totdat de belasting
te groot werd. Het is voor hen veelal een geruststelling en opluchting dat hun verwante nu hier woont.

205

6 Goed samenwerken in de praktijk vanuit moreel ecologisch perspectief

2| Goed samenwerken tussen zorgmedewerker en mantelzorger
Goede samenwerking tussen zorgmedewerker en mantelzorger om af te stemmen
over de zorg voor de bewoner, staat ook moreel op het spel. Veel mantelzorgers
blijven zich verantwoordelijk voelen en zij blijven meer of minder ondersteuning
bieden als hun verwante is verhuisd naar het verzorgingshuis: bijvoorbeeld boodschappen meebrengen of meegaan naar het ziekenhuis. Dit bepalen mantelzorger
en bewoner veelal in overleg, al dan niet ook in afstemming met de zorgmedewerker. Soms maken mantelzorgers zich zorgen, hoe het gaat met hun verwante, en of
de zorg door de zorgmedewerkers wel geboden wordt zoals afgesproken. Of zij verwachten méér van de zorgmedewerkers. Daarover hebben zij dan contact met hen.
Voor de zorgmedewerkers ‘staan de bewoners op één’, zij gáán voor ‘hun’ bewoners
en voor goede zorg. Zij hebben ook oog voor de mantelzorger, bijvoorbeeld door
de mantelzorger te informeren, te overleggen en ook waar nodig steun te bieden.
Hoewel het zowel voor de mantelzorger als de zorgmedewerker gaat om goede
zorg voor de bewoner, kan soms toch in de samenwerking een spanning optreden
over wát goede zorg is.
3| Goed werk voor de medewerker
Voor de medewerker staat goed werk op het spel, ten behoeve van goede zorg voor
de bewoner en in samenwerking met de mantelzorger. Wat hierover bij kleinschalig wonen is beschreven (paragraaf 6.4.3) geldt ook hier.
Spanningen en dilemma’s in de relatie zorgmedewerker – mantelzorger
In de gesprekken die ik heb gevoerd met EVV’ers, teamleider, bewoners en mantelzorgers zijn spanningen en dilemma’s naar voren gekomen die zij ervaren in hun
relatie en in het werken aan ‘wat moreel op het spel staat’. Met een beknopte beschrijving van enkele van deze spanningen beoog ik de relatie tussen zorgmedewerker en mantelzorger meer in te kleuren en enige context te geven voor de twee
casus die ik hierna bespreek.
1| Wie voelt zich waarvoor verantwoordelijk, professionele verantwoordelijkheid
en verantwoordelijkheid van mantelzorger
Zorgmedewerkers zíjn en vóelen zich verantwoordelijk voor goede zorg aan de bewoners. Vanuit die verantwoordelijkheid is er de neiging om zorg ‘over te nemen’.
Teamleider: “Wij zijn allemaal van die zorgmensen. Wij zijn heel erg van overnemen,
laat maar, doen wij ... .” (PP18:13, 78)
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Dit uit zich in allerlei praktische zaken, als het regelen van een nieuwe huisarts
als de bewoner hier komt wonen (‘dat regelen wij wel voor u’), regelen van schoon
beddengoed als het eigen beddengoed van de bewoner op is, boodschappen doen.
Medewerkers willen het graag goed doen voor de bewoner en voor de familie. Het
‘oplossen’ voor de ander. Dat zij hierin betekenis hebben voor de bewoner en mantelzorger en hierin worden gewaardeerd, geeft hen voldoening en hierin ligt ook
hun beroeps-eer. Zij vinden het soms lastig om de mantelzorger iets te vragen, omdat zij voor de mantelzorger ‘invullen’ dat deze het druk heeft, maar ook vanuit
hun gevoel daarmee de zorg ‘af te schuiven’, dat de mantelzorger zal denken dat de
medewerkers zich ervan af maken, alsof zij geen goede professional zijn. Het ‘gewoon zelf even regelen’ geeft én voldoening én is gemakkelijker dan met de mantelzorger bespreken wat de mantelzorger hierin kan betekenen.
De zorgmedewerker kan ook een spanning voelen met haar professionele verantwoordelijkheid en voorziet eventuele gevolgen waarop zij kan worden aangesproken, professioneel en door de familie. Bijvoorbeeld: de bewoner en / of mantelzorger wil dat moeder met rust gelaten wordt en niet wordt gestimuleerd te
oefenen na een operatie. Vanuit professionele optiek is oefenen en bewegen juist
wel belangrijk. Of een bewoner die niets wil en vervuilt, hoe daarmee om te gaan?
De mantelzorger dringt erop aan dat de zorgmedewerkers de bewoner meer aansporen. De medewerkers begrijpen de wens van de mantelzorger, maar voelen ook
hun verantwoordelijkheid om de eigen regie van de bewoner te respecteren, alsook hun verantwoordelijkheid de vervuiling niet te ver te laten gaan, in het belang
van de bewoner zelf en de andere bewoners.
En hoe ervaren mantelzorgers dit? Mantelzorgers voelen zich verantwoordelijk
voor en begaan met hun verwante die in Parkzicht woont. Ze vinden het daarom
belangrijk om te overleggen met de zorgmedewerkers over wat hun verwante nodig heeft en wat goed zou zijn. Enkele mantelzorgers ervaren de communicatie als
onvoldoende, voelen zich onvoldoende serieus genomen, terwijl het hen gaat om
hun verwante om wie zij bezorgd zijn. De mantelzorger verwacht soms méér van
de zorgmedewerker. (Wat ik heb gemerkt is dat dit veelal de situaties zijn waarin
de zorgmedewerkers het gevoel hebben het nooit goed genoeg te kunnen doen.)
Hierin is ook een spanning te herkennen tussen ‘overnemende’ zorg en ‘aanvullende’ zorg in de relatie tussen mantelzorger en bewoner. Laat de mantelzorger de eigen regie zoveel mogelijk bij de bewoner? Of is de mantelzorger geneigd deze over
te nemen, vaak uit bezorgdheid?
Enkele bewoners vertellen mij dat ze een spanning voelen in het feit dat hun kinderen veel voor hen doen, terwijl deze kinderen werken, zelf hun problemen heb-
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ben. Bewoners maken zich zorgen om hen, zij willen hen niet nog meer belasten.
Terwijl ze wel ervaren dat het vanuit het overheidsbeleid de bedoeling is dat zij een
beroep doen op hun mantelzorgers.
Bewoner: “Mijn dochter wil geen mantelzorger genoemd worden, ze is bang dat ze
dan nog meer moet doen.” (PP5:4, 17; PP 4, 11)
Deze spanningen in de relaties tussen zorgmedewerker – mantelzorger – bewoner
blijven veelal onuitgesproken, maar beïnvloeden wel de relatie.
2| Wie wil wat – verschillende meningen
Voor de zorgmedewerkers staat in hun werk de eigen regie van de bewoner voorop.
Wat wil de bewoner, wat is van waarde voor de bewoner? Daar hebben zij oog voor.
Zij brengen daarbij in wat vanuit hun vakbekwaamheid belangrijk is voor goede
zorg, en bespreken dit met de bewoner. Er zijn situaties waarin er verschillen van
inzicht of van mening zijn: verschillen tussen bewoner en mantelzorger, tussen
mantelzorger en zorgmedewerker, en/of tussen mantelzorgers onderling. Daar
schipperen de zorgmedewerkers mee. In beginsel laat de medewerker vóór gaan
wat de bewoner wil, en steunen zij de bewoner, ook als de mantelzorger iets anders
wil. De mantelzorger neemt dat echter niet altijd in dank af. In andere situaties
schipperen zij tussen wat de bewoner wil, wat de mantelzorger wil, en hun professionele verantwoordelijkheid.
EVV’er: “Ook bij dhr. X ... hij wil [...] niet, en zijn dochter zegt, ja het moet wel. Dat
zijn dan situaties waarin het soms heel moeilijk is om – ik heb het er ook wel met de
teamleider over, en die zegt: de cliënt die hier is, is toch leidend. Maar je wilt natuurlijk ook de relatie met de mantelzorger goed houden. Dus dat blijft – .” (PP24:1, 9)
Soms beslist de mantelzorger iets, waar de zorgmedewerkers vraagtekens bij hebben, maar zij laten het dan zo, omdat zij dat ook iets vinden tussen bewoner en
mantelzorger en zij daar niet tussen willen komen. Dat kan anders worden als de
zorgmedewerker een niet-pluis-gevoel krijgt. Dan komt ook hun professionele verantwoordelijkheid in het geding, waarbij het schipperen is – wat laat je bij de bewoner en mantelzorger, die hun eigen relatie hebben, en wanneer moet je toch iets
doen?
De genoemde spanningen en dilemma’s komen (mede) voort uit ‘wat moreel op
het spel staat’: goede zorg, goed werk, goed samenwerken, en het niet goed weten
hoe dit in de relatie aan de orde te stellen.
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6.5.4 Casus: soepele samenwerking zorgmedewerker – mantelzorger
Na de schets van de situatie op de afdeling basiszorg ga ik nu, evenals bij het deelonderzoek kleinschalig wonen, in op twee casus. Daarmee zoom ik in op de samenwerkingsrelatie, die zich afspeelt in en beïnvloed wordt door genoemde context.
Beschrijving casus Mevrouw Kedding: soepelere samenwerking
Een casus, en de ontwikkeling daarin, in de woorden van de EVV’ers zoals in een
gesprek met mij aan de orde kwam:
EVV’er: “Mevrouw Kedding, die is hier onlangs gekomen voor kortdurende opname.
Ze is gevallen, heeft nare breuken. Ze heeft een dochter in X (niet naburig), en die
heeft zoiets van: ‘zoek het lekker uit’. Bijvoorbeeld voor de controles naar het ziekenhuis. Vanaf de dag dat mevrouw binnenkwam met haar tas, zei ze: “Dat moeten jullie regelen.” Ik dacht: wij moeten niks, maar dat zeg je natuurlijk niet gelijk, maarre:
“Op mijn dochter, daar hoef je niet op te rekenen hoor!” Je probeert te matchen en
middelen, de dochter heb ik gesproken, nou, daar hoef je dus ook echt niet op te rekenen. Gisteren - mevrouw in tranen met tuiten, want ze is naar de arts geweest,
goed nieuws, het geneest heel mooi, het gaat goed komen met die breuk. De dochter
wil nu dat ze naar huis gaat. Dochter zegt volgens mevrouw: “We regelen thuiszorg,
er komt ’s ochtends iemand je helpen en ’s avonds, en dan is er nog zoiets als tafeltjedekje.” Toen had mevrouw gezegd: “Maar er zijn ook nog andere boodschappen
naast tafeltjedekje.” Dochter: “Dat vraag je dan maar aan je buurvrouw.” Mevrouw
huilen, ze zegt: “Mijn dochter wil het niet horen maar mijn buurvrouw wordt zelf
ondersteund door haar dochter, de andere buurvrouw is ook oud en verzorgt volledig
haar man, die zit niet op mij te wachten.” En dat snap ik [EVV’er] ook. Iemand wil
misschien best een keer een boodschap doen, maar – [mevrouw vertelt de zorgmedewerker over de moeilijke privé-situatie van dochter]. Mevrouw vertelt me dat haar
dochter het druk heeft, ze heeft een baantje. Ik zou het niet leuk vinden als mijn moeder over mijn werk zou praten als ‘een baantje’. Dus je weet ook niet hoe verhoudingen liggen. Ik zei tegen de teamleider: “We moeten wel wat gaan doen, de zes weken
[termijn voor de kortdurende opname] zijn zo om, kan ik haar verlenging aanbieden?” De wijkverpleegkundige zei: “Bel een zorgorganisatie ter plekke en leg de situatie uit, zij sturen dan een wijkverpleegkundige en die gaat bepalen wat mevrouw
nodig heeft.” Stel dat de wijkverpleegkundige zegt: “De dochter moet het doen”, dan
zit mevrouw wel met een probleem, want die dochter gaat het niet doen. En dan voel
ik me wel verantwoordelijk – vroeger liet je iemand niet naar huis gaan voordat je
wist dat het helemaal geregeld was. De wijkverpleegkundige zegt: “Je moet wel leren dat de zorg hier tot aan de drempel is. En je moet het kunnen overdragen, dat
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hebben we ook met elkaar afgesproken. Je belt die zorgorganisatie, mevrouw gaat
hier op die datum weg, dan komt ze daar in zorg.” Dan denk ik: ja, wassen en aankleden is nooit een probleem, daar hebben mensen recht op, maar de andere randvoorwaarden – dat is nu het spanningsveld voor mevrouw, want mensen zeggen wel
dat ze naar huis kan, maar mevrouw ziet nog andere zaken die ze nodig heeft! … Ik
heb wel iets – we hebben het ook over een mens! Dan denk ik – het zou mijn eigen
moeder zijn! Zo denk ik ook wel een beetje. … Morgen ben ik er weer en ga het dan
toch maar een beetje langzaam inkleden. … Mijn eerste contact met die dochter, ik
heb haar één keer gezien, ze kwam haar moeder ophalen, en ze zegt, in de deuropening: [heftig] “Waarom mag mijn moeder haar eigen medicijnen niet hebben?” Ik
zeg: “Oh, goedemiddag”, toen deed ze al een stapje terug, ik zei: “zullen we misschien
even in het appartement gaan?” Ik zei: ”Toen uw moeder hier helemaal alleen met
twee vuilniszakken binnenkwam”, ik denk ja, ik schets het wel even, want dochter
had tegen het ziekenhuis gezegd: “Zet haar maar in een taxi.” Het ziekenhuis had
gebeld met de dochter toen ze eindelijk een plek hadden gevonden; het ziekenhuis
had een halve middag zitten bellen voor een opnameplek, en toen: “Zet haar maar in
een taxi!” Dus ik zei: “Uw moeder kwam hier met twee vuilniszakken binnen, en was
helemaal niet in orde, kon ook haar medicijnzakjes niet openmaken, gaf aan dat ze
depressief is, ze heeft drie keer per dag oogdruppels nodig, toen heb ik in overleg met
uw moeder afgesproken dat wij de medicijnen gaan geven met name omdat […].”
Toen keek ze heel fel naar haar moeder, dus ik weet ook niet welke informatie zij van
haar moeder had, en ze sloeg als een blad aan de boom om, en ze begon eigenlijk
met mij als sparringpartner haar moeder af te vallen. Van “ja, ik zeg ook altijd, doe
toch niet zo onhandig, en deze val ook weer” – dan denk ik, pﬀ, ze is net weduwe
geworden, ze is ook nog in een rouwproces, dus wat een toestand! … Dus hoe kan ik
nou netjes tegen die dochter zeggen – als dochter heb je ook een bepaalde zorgplicht.
(PP9:19, 111-125). … Ik denk ook dat ik gewoon op haar gevoel ga werken - ‘uw moeder voelt zich aan haar lot overgelaten, ze ziet het even niet zitten’, ik denk toch dat ik
die dochter ga bellen morgen, dat ik haar misschien uitnodig voor een gesprek, want
ze komt maandag, dat ik dan even in gesprek ga.” (PP9:20, 136)
Een week later; ik heb een gesprek met beide EVV’ers en vraag hoe het is gegaan.
EVV’er 1: “Ik heb maandag met moeder en dochter gesproken. … Mevrouw had ’s
ochtends aan mij gezegd: “Ik zie het echt niet zitten om nu weg te gaan.” Ik zei: “Dat
snap ik ook, maar u heeft ook in wezen zes weken de tijd, en u gaat nu ook afbouwen
met medicatie.” Eigenlijk was haar vraag: ‘wil je me steunen?’. Dus nou, dat heb ik
gedaan, dochter zei ‘nou, zus en zo’. Ik zei: “nou, feit is dat uw moeder net voor controle is geweest, pas net de fysio is gestart en medicatie langzaam wordt afgebouwd,
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er is wel verbetering te zien, maar mevrouw is er nog niet en ik kan me best indenken dat uw moeder zich onveilig voelt.” Dochter reageerde: ja, nou ja …”
EVV’er 2: “En de dochter vond dat de buren maar van alles moesten oppakken.”
EVV’er 1: “Ja, en ik heb mevrouw gevraagd: waarom kunnen de buren dat dan niet?
Mevrouw zei: “Die buren zijn oud, die kunnen dat niet.” Ik zei: “Dan gaat u dat zeggen.” En dat heeft ze toen ook gezegd. Ik zei: “Je kunt dat allemaal wel willen, maar
ze zijn te oud, en dan kun je ze ook niet meer belasten.” En mevrouw zei: “Ik zit met
mijn zware boodschappen.” “Ja” zegt de dochter, ”dat hoeft geen probleem te zijn.” Ik
zei: “Ik kan me ook zo indenken dat uw dochter eens in de maand met u boodschappen gaat doen.” “Ja”, zegt die dochter, “dat is geen punt. Als het eens per maand is.”
Mevrouw zegt: “Eens per maand frisdrank, en zo, zware dingen.” “Nou”, zegt ze, ”dat
is wel een goeie, dan doen we dat eens per maand.” Nou oké. Toen zijn we erop uitgekomen dat ze de volgende controle afwacht, dat is over twee weken. En ik zei: ”We
gaan vanaf nu ook proberen om nog meer dingen op te pakken.” En dat gaat goed –
en je ziet – vanaf maandag tot nu, zit er een verbetering in.”
EVV’er 2: “Ja, je ziet dat ze meer zelf doet.”
EVV’er 1: “En het leuke is ook, na dat gesprek zijn ze naar haar eigen huis gegaan, ze
zouden een was gaan doen. En ze zei: we waren zo moe, mijn dochter en ik van het
gesprek, we hebben allebei een uur op bed gelegen.”
EVV’er 2: “Kan je nagaan wat dat ook voor spanning geeft.”
EVV’er 1: “Het was ook een inspannend gesprek. … En ze zei ook: “Ik vond het ook
wel ﬁjn om even weer in huis te zijn.” Dat vond ik wel heel leuk om te zien, zíj [mevrouw] ging tegenhangen omdat dochter aan het pushen was, en doordat je in zo’n
gesprek wat nader tot elkaar komt en dingen uitspreekt, kon zíj weer toestaan dat
ze van het naar huis gaan kon genieten. … Dus het was eigenlijk héél leuk!”
EVV’er 2: “En met als ontzettend positief resultaat dat die moeder en dochter weer
in gesprek zijn. … En net heb ik haar geholpen, dus ik vroeg: “Hoe is het gesprek gegaan?” Ze zei: “Het heeft me zó goed gedaan, en nou verlang ik ook weer naar huis,
en nou zijn de gesprekken met mijn dochter door de telefoon héél anders.” Dus dat is
wel heel ﬁjn om te horen.” (PP10:12, 138-163, 174, 293)
Wat licht op vanuit moreel ecologisch perspectief in deze situatie van
soepelere samenwerking?
1| Relaties en interacties, wat moreel op het spel staat en daar voor opkomen
De casus start vanuit de situatie dat er geen goede samenwerking is tussen bewoner (mevrouw), mantelzorger en zorgmedewerker. De zorgmedewerker heeft
zowel van mevrouw als van de dochter de boodschap begrepen: jullie (zorgmedewerkers) moeten de zaken maar regelen. Dat bleek al uit de situatie zoals mevrouw binnenkwam: zonder fatsoenlijke tassen voor haar spullen, alleen in een
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taxi vanuit het ziekenhuis. De EVV’ers vinden dat de dochter hier moreel tekort
schiet; de EVV’er die de dochter spreekt, voelt hierover verontwaardiging en wil
haar daar, indirect, wel op wijzen. Zij komt op voor mevrouw. ‘Wat moreel op het
spel staat’ is goede zorg voor mevrouw; de EVV’ers hebben daar een bepaald beeld
bij, bijvoorbeeld dat je begeleiding biedt als je moeder vanuit het ziekenhuis naar
het verzorgingshuis gaat. De EVV’ers voelen zich begaan met mevrouw. Zij weten
dat er formele grenzen zijn aan de zorg, maar willen mevrouw na de kortdurende
opname in het verzorgingshuis ook niet naar huis laten gaan als er onvoldoende
randvoorwaarden zijn geregeld. Dat vinden zij geen goede zorg en geen goed werk.
Zij zoeken naar manieren hoe wel goede zorg en goed werk kan worden geboden.
Allereerst denken ze daarbij aan de mogelijkheid van verlenging van de opname.
Dat komt tegemoet aan de behoefte van mevrouw én aan hun eigen behoefte, om
zeker te weten dat mevrouw goede zorg krijgt. Ze krijgen echter te maken met de
regels en het overheidsbeleid (invloed van de context op hun relatie met bewoner
en mantelzorger). Het is de bedoeling de zorg niet langer dan nodig is te bieden, en
daar hebben mantelzorgers ook een rol bij. Dan komt samenwerking met de mantelzorgers aan de orde – goede samenwerking staat ook moreel op het spel. Het betekent dat zij het gesprek moeten aangaan met bewoner en mantelzorger, en met
name het gesprek met de mantelzorger geeft hen spanning en vormt een dilemma.
De medewerkers willen goede zorg verlenen en zaken oplossen voor de bewoner
(en mantelzorger). Dat geeft hen voldoening in het werk, daar krijgen zij waardering voor. Het gesprek aangaan om de ander te vragen naar diens mogelijke rol
erin, voelt als ‘afschuiven’ van zorg, en vraagt om zich kwetsbaar op te stellen. Zij
kunnen kritisch worden bejegend op datgene wat juist zo van waarde is voor hen
en ze graag willen doen: goede zorg verlenen. Het overnemen van zorg is eenvoudiger dan afstemmen en aanvullen van zorg, wat vanuit de visie van de organisatie
moreel op het spel staat. Ze vinden het ook moeilijk om het gesprek open aan te
gaan omdat zij een (negatief) oordeel hebben over de wijze waarop de mantelzorger het tot nu toe heeft gedaan. Omdat ze zien dat er wel iets moet gebeuren, vatten
ze de moed op om het gesprek aan te gaan; daarmee komen ze op voor ‘wat moreel
op het spel staat’, ’stellen ze het belang’. Ook is de morele kwaliteit van gestileerde
strijdbaarheid te herkennen, zoals verwoord door J. van Ewijk in het concept waardig strijden. Vanuit haar rol als professional neemt de EVV’er moreel positie in, zet
haar perspectief naast dat van de dochter, bespreekt op een bedachtzame en behoedzame wijze de situatie en wat dochter hierin kan betekenen, en geeft ruimte
aan de dochter om zich aan te laten spreken en te her-positioneren – om zonder
gezichtsverlies een andere houding te kunnen innemen.
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2| Aandachtige afstemming in de relatie (fasen en morele kwaliteiten, Tronto)
In deze casus hoort en ziet de EVV’er dat mevrouw niet zomaar naar huis kan en
wil, zoals de dochter dat wil. Zij hoort de zorgen en de behoefte van mevrouw – dat
er méér nodig is dan ’s ochtends en ’s avonds hulp en tafeltjedekje, dat de dochter
dat niet zal bieden en buren er niet toe in staat zijn (in termen van Tronto: er is
sprake van ‘caring about’, ‘attentiveness’ van de EVV’er). De EVV’er heeft ook aandacht voor de relatie tussen moeder en dochter, ze heeft compassie met mevrouw
maar realiseert zich dat ze maar één kant van de relatie ziet en dat zij niet goed
weet hoe de onderlinge verhoudingen zijn. Een ander moment van ‘caring about’
is dat de EVV’er de behoefte ziet van mevrouw aan steun in het gesprek. Zij heeft
aandacht voor de uitgesproken zorg van mevrouw dat zij het niet ziet zitten om nu
al naar huis te gaan en heeft deze geïnterpreteerd als behoefte aan steun.
De EVV’er voelt zich verantwoordelijk voor goede zorg – je laat niet iemand naar
huis gaan vóór dat je weet dat het nodige is geregeld. Ze herkent dat ze iets kan
doen om in te spelen op de behoefte van mevrouw. Ze is geneigd de zorg ‘over te
nemen’, ze wil zeker weten dat het goed geregeld is voor mevrouw, en vandaaruit
denkt ze aan het vragen van verlenging van de opname. Want ze verwacht niet veel
steun van de dochter voor moeder, en ze ziet dat er méér randvoorwaarden nodig
zijn dan thuiszorg en tafeltjedekje, wil mevrouw zich weer goed thuis kunnen redden. Vanuit de reacties van de teamleider en de wijkverpleegkundige - dat ze ook
zorg moet kunnen overdragen, dat er grenzen zijn - gaat ze na wat dan mogelijkheden zijn voor de situatie thuis. (We zien hier dat een bepaalde tegenkracht een
ontwikkeling op gang kan brengen.) De EVV’er komt dan toch bij de dochter uit en
besluit dat ze, ondanks haar morele wrevel ten opzichte van de dochter en ondanks
wat mevrouw heeft gezegd ‘op haar hoef je niet te rekenen’, toch met dochter het
gesprek wil aan gaan (‘taking care of’, ‘responsibility’). De medewerker ervaart hierin een spanning omdat ze vindt dat de dochter zich onvoldoende zorgzaam toont
naar haar moeder en onvoldoende verantwoordelijkheid neemt, maar is dat iets
waarin ze zich kan / mag / moet mengen? Ze weet immers ook niet hoe de onderlinge verhoudingen zijn. Ze besluit wél moreel positie in te nemen en wil op een
tactvolle manier duidelijk maken aan de dochter dat haar moeder zorg nodig heeft
en dat de dochter hierin van betekenis kan zijn (ze zet haar macht ten goede in en
wil de dochter vreedzaam begrenzen in haar onzorgzaamheid, zie hierna).
De EVV’er speelt in op de behoefte van mevrouw door het gesprek met de dochter
te arrangeren en in het gesprek te benoemen wat er nodig is opdat mevrouw weer
naar huis kan (‘care-giving’). Zij maakt ook de opening zodat mevrouw zelf dingen
kan aangeven, bijvoorbeeld dat de buren niet de boodschappen kunnen doen. Zij
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doet dat zodanig (op competente wijze), dat dochter het begrijpt en zich ook aangesproken voelt en mogelijkheid ziet om in te spelen op de behoefte van moeder.
Het gesprek sluit aan bij de behoefte van mevrouw. De zaken waar ze zorgen over
had bij het naar huis gaan, zijn nu geregeld op een manier dat zowel moeder als
dochter zich erin kunnen vinden. Het gesprek heeft opening gegeven in de relatie
tussen mevrouw en dochter. Mevrouw ziet het nu wel zitten om naar huis te gaan
en verlangt zelfs weer naar huis. De zorgmedewerker heeft zich ingeleefd in de situatie van mevrouw en heeft opening geboden naar de dochter, waar de dochter op
in is gegaan (‘care-receiving’, ‘responsiveness’).
Het gesprek, georganiseerd door de EVV’ers, heeft de mogelijkheid geboden dat
moeder en dochter elkaar beter hebben kunnen verstaan en samen verder gaan
(‘caring with’, vertrouwen, solidariteit). Dit is betekenisvol voor beiden, alsook
voor de EVV’ers, die ervaren wat dit teweeg heeft gebracht. De EVV’er heeft in het
gesprek respect getoond voor zowel moeder als dochter. Wat kan en wil ieder, wat
is er mogelijk. De EVV’ers ervaren hoe zij kunnen bijdragen aan goede samenwerking en welk eﬀect dit heeft op de zorg. Het is voor hen een inspirerende ervaring.
De morele fasen en kwaliteiten van Tronto hebben in deze casus mede bijgedragen
aan het omgaan met de spanningen en het omzetten van een situatie van stroevere
samenwerking naar soepelere samenwerking.
3| Moreel weerwerk bieden in de relatie; macht en afhankelijkheid
In deze casus zien we dat het ontbreken van morele kwaliteiten bij de één, als reactie bij de andere tegenspel kan oproepen. In het eerste deel van de casus zien we
dat de EVV’er de onzorgzame houding van dochter vreedzaam begrenst. De EVV’er
voelt zich verontwaardigd over hoe de dochter met haar moeder omgaat. In haar
ogen neemt de dochter niet haar verantwoordelijkheid in de relatie met moeder.
De EVV’er wil zich enerzijds niet in de relatie van moeder en dochter mengen, ze
kent de verhoudingen niet. Anderzijds is zij verontwaardigd over hoe de dochter
omgaat met haar moeder, terwijl moeder op een bepaalde manier afhankelijk is
van haar dochter. De EVV’er besluit de dochter aan te spreken en neemt daarmee
moreel positie in. Ze treedt de dochter open en vriendelijk tegemoet en gaat niet in
op de geagiteerde toon van dochter, hiermee begint ze al de reactie van de dochter
te begrenzen. Ze zegt vriendelijk gedag en gaat een gesprek aan. Dat had eﬀect op
de dochter, “toen deed ze al een stapje terug”. Ze schetst de situatie hoe moeder, met
een taxi en met haar kleding in vuilniszakken, in het verzorgingshuis kwam. En
legt uit waarom moeder zorg nodig heeft. Het moment van moreel positie nemen
en vreedzaam begrenzen kunnen we zien als een kantelmoment, om een term van
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Van de Ende te gebruiken: het moment waarop je voor de keus staat: negeer je de
spanning, of ga je er reﬂectief en dialogisch mee om? Dit is een moment waar het
leerproces op de voorgrond treedt (Van de Ende, 2011, p 39).
In het tweede deel van de casus zien we dat de EVV’er vanuit haar professionele rol
macht ten goede inzet in de relatie tussen bewoner, mantelzorger en zorgmedewerker, om ruimte te creëren voor het gesprek tussen moeder en dochter. Ze besluit om, gezien de situatie, de dochter uit te nodigen voor een gesprek samen met
moeder. Dat gesprek vindt ze spannend, zoals onder punt 1 genoemd, en vraagt
professionele moed. Ook moeder vindt het gesprek spannend. Moeder heeft indirect aan de EVV’er gevraagd om haar te steunen in het gesprek. Daarmee vraagt
ze aan de EVV’er om haar professionele macht aan te wenden ten opzichte van de
dochter, om duidelijk te maken dat mevrouw zorg nodig heeft en dat ook de EVV’er
vindt dat zij nog niet haar huis kan. Door het gesprek aan te gaan, de dialoog tussen moeder en dochter op gang te brengen en te begeleiden, draagt de EVV’er bij
aan het herstel van de relatie tussen moeder en dochter en de mantelzorg die dochter op zich neemt voor moeder.
De morele sensitiviteit van de EVV’ers, de morele verontwaardiging die ze hebben
omgezet in het op een waardige wijze weerwerk bieden aan de dochter door vreedzame begrenzing en macht ten goede, hebben bijgedragen aan het versoepelen van
de samenwerking.
4| Invloed van de context; samenhang en wisselwerking; verschillende niveaus;
netwerk van betrokkenen
In de driehoek bewoner, mantelzorger en zorgmedewerker, heeft ieder vanuit de
eigen punt in de driehoek weer eigen omringende netwerken. Om de driehoek
vormt zich feitelijk zo een breder zorgnetwerk met zorgrelaties, verwantschapsrelaties, samenwerkingsrelaties. Het eigen netwerk van de bewoner bestaat in deze
casus onder andere uit de dochter, die niet in de nabijheid woont. Dochter vindt
dat haar moeder ook beroep kan doen op de buren, maar de buren zijn zelf zorgbehoevend en worden op hun beurt geholpen door anderen. Dit sluit aan bij bevindingen uit onderzoeken naar mantelzorg, bijvoorbeeld van SCP, dat er veel mantelzorg wordt geboden en mantelzorgers vaak niet nog meer erbij kunnen doen (De
Klerk et al., 2015; 2017). Een ander netwerk is het netwerk van de medewerker, die
overlegt met haar collega-EVV’er en met de teamleider hoe met deze situatie om te
gaan. Het netwerk wordt dan verbreed naar de thuiszorg, de wijkverpleegkundige
van de eigen of een andere organisatie. De medewerker wordt hierin geconfronteerd met de context van het overheidsbeleid: er zijn regels voor de kortdurende
opname en voor zorg thuis. Waar ze zich zorgen over maakt, is dat bij de indica-

215

6 Goed samenwerken in de praktijk vanuit moreel ecologisch perspectief

tiestelling voor thuiszorg ook wordt beoordeeld wat mantelzorgers kunnen doen.
En dat er in deze situatie wel een dochter is, maar die aangeeft daar niet voor ‘in’ te
zijn. De medewerker voelt het spanningsveld van enerzijds de grenzen vanuit het
overheidsbeleid en de verwachtingen ten aanzien van mantelzorg, anderzijds ‘wat
moreel op het spel staat’ voor de bewoner dat hierdoor onder druk komt te staan.
Een extra laag in deze spanning is dat de zorgmedewerker zelf, persoonlijk en professioneel, verontwaardiging voelt over de opstelling van de dochter.
Vanuit de spanning die de EVV’ers voelen over enerzijds het overheidsbeleid, anderzijds hun eigen morele verontwaardiging over de opstelling van de dochter,
zoeken ze een weg om hiermee om te gaan en besluiten ze een gesprek aan te gaan.
Als professional passen ze de regels vanuit het overheidsbeleid (over de grenzen
aan de zorg, de verwachtingen over mantelzorg) niet blindelings toe, maar wegen
af wat in deze situatie het goede is om te doen en tot een voor ieder acceptabele
oplossing te komen. Door een gesprek aan te gaan en daarin zowel zorgvuldig als
direct te zijn, wordt de invloed van de context vanuit een professionele inzet ten
goede gewend.
Ook wordt in deze casus de rol zichtbaar van de verschillende netwerken om de
driehoek van bewoner, mantelzorger en zorgmedewerker. Deze netwerken hebben
ieder eigen mogelijkheden en onmogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de
zorg. Het is belangrijk dat die netwerken in beeld zijn en daartussen goede afstemming plaatsvindt. Zo wordt een zorgnetwerk gevormd met méér en andere relaties
dan de primaire zorgrelatie tussen zorgmedewerker en bewoner, en die alle van invloed zijn op de zorg voor de bewoner.
5| Wat is op basis van bovenstaande te concluderen?
a Terugkoppelingslussen
Er ontwikkelt zich in deze casus een positieve terugkoppelingslus vanuit de samenwerkingsrelatie tussen zorgmedewerker en mantelzorger. De vreedzame
begrenzing van de onzorgzame houding van dochter, en de inzet van macht ten
goede in een gesprek samen, hebben een positieve werking op de relatie tussen dochter en moeder, op de relatie tussen bewoner en zorgmedewerker, en
die tussen zorgmedewerker en mantelzorger. Dochter gaat bepaalde dingen
doen voor moeder, moeder krijgt er weer vertrouwen en zin in om weer naar
huis te kunnen. Het gesprek heeft de relatie tussen moeder en dochter verbeterd, ze zijn weer in gesprek. Het heeft ook het eﬀect dat de EVV’ers een goede
ervaring hebben, ze zien wat hun inzet oplevert en dit stimuleert hen om vaker het gesprek aan te gaan met mantelzorgers en bewoners. Ze delen dit voorbeeld met hun collega’s, zodat ook zij er van kunnen leren. Wat bijdraagt aan
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het versoepelen van de samenwerking is de inzet van de morele kwaliteiten van
aandachtige afstemming. We zien ook de werking van het ontbreken van morele kwaliteiten aan de zijde van de dochter (géén aandacht voor de situatie van
moeder en géén verantwoordelijkheid nemen voor hulp aan moeder): dit riep
morele verontwaardiging en boosheid op bij de EVV’ers. Het leidde bij de medewerkers tot het opkomen voor ‘wat moreel op het spel staat’ en het bieden
van moreel weerwerk. Dit heeft bijgedragen aan versterking van de lussen in
het netwerk.
b Bepaalde balans, wederkerigheid
Er komt een balans in de samenwerkingsrelatie en de zorg-driehoek en we zien
een bepaalde wederkerigheid: dochter wil wel bepaalde hulp bieden, moeder
is daar blij mee en ziet het nu weer zitten om naar huis te gaan, verlangt er zelfs
naar. Mevrouw ervaart begrip en aandacht van dochter voor haar situatie. De
zorgmedewerkers ervaren voldoening over het gesprek en krijgen waardering
van mevrouw. Hun samenwerking met de dochter is op gang gekomen.

6.5.5 Casus: stroeve samenwerking zorgmedewerker – mantelzorger
Beschrijving casus Mevrouw Roolvink: stroevere samenwerking
Mevrouw, 86 jaar, woont sinds zes jaar in Parkzicht. Mevrouw is weduwe, heeft
drie kinderen. Mevrouw heeft reuma. Ze kan bijna niet meer lopen, alleen nog een
klein stukje op haar kamer van de stoel aan de eettafel naar de fauteuil. Ze komt
nauwelijks meer van haar kamer af.
Er is een bespreking over het zorgleefplan. Mevrouw is hier zelf niet bij aanwezig; ze vindt dit te vermoeiend en belastend en laat dit over aan haar zoon. Vanuit
Parkzicht zijn bij de bespreking aanwezig de twee EVV’ers, een arts en een ergotherapeut. Ik ben hierbij aanwezig als participerende observant. De arts en ergotherapeut bespreken dat de fysieke houding van mevrouw steeds schever wordt. Als ze
in de fauteuil zit, waar ze het grootste deel van de dag doorbrengt, zakt ze steeds
meer in elkaar, wat haar ademhaling belemmert. In het gesprek wordt om de beurt
door de ergotherapeut, EVV’ers en arts tegen de zoon gezegd en beargumenteerd
dat het van belang is dat mevrouw een aangepaste rolstoel krijgt in verband met
haar houding. Ook worden andere aspecten van de zorg besproken, bijvoorbeeld
het aanbrengen van een verblijfskatheter. Mij valt op dat de zoon niet wordt gevraagd naar zijn mening. Zoon probeert af en toe iets te zeggen. Hij komt op mij
schuchter over. Hij zegt dat hij begrijpt wat er wordt gezegd en stelt vervolgens een
vraag of maakt een opmerking. Daar wordt door de arts, ergotherapeut en twee
EVV’ers beperkt op ingegaan. De zoon zegt dat zijn moeder bang is dat de zorgme-
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dewerkers niet meer zo vaak zullen komen om haar te helpen als ze een permanente katheter krijgt in plaats van nu een tijdelijke. En dat ze nog minder gaat lopen
dan ze nu al doet als ze in een rolstoel zit, dan hoeft ze niet meer uit haar fauteuil
op te staan om naar de tafel te gaan. Daarom is hij niet zo vóór een rolstoel, en ook
moeder wil het niet. De reactie van de professionals op de bezwaren van de zoon
is dat deze worden weerlegd: mevrouw moet, ook als ze een rolstoel gebruikt, nog
steeds wél stukjes lopen; de zorgmedewerkers komen nog wél steeds bij mevrouw.
De zoon maakt duidelijk dat mevrouw het heel belangrijk vindt om haar eigen regie te kunnen voeren. En hij vraagt of ze niet de huidige sta-op-stoel kan houden, of
dat niet voldoende is?
[Ik vraag me af of er een strategie is afgesproken door de professionals om de zoon te overtuigen. Dus ik durf niet zo goed wat te zeggen. Ik ervaar de situatie als een overmacht naar
de zoon: ergotherapeut, EVV’ers, arts, die hem proberen te overtuigen. Er wordt niet gevraagd naar zijn idee van de situatie.]
Op een gegeven moment stel ik toch de vraag aan de zoon: Hoe ziet u de situatie?
Wat zou u willen? Hij kan daar niet goed antwoord op geven.
Zoon vraagt op een gegeven moment: hoe wegen jullie de kosten af met betrekking
tot een aangepaste rolstoel en een sta-op-stoel? De professionals geven aan dat het
erom gaat dat een aangepaste rolstoel in deze situatie voor mevrouw het beste is.
[Ik vraag me af – wat zit er achter deze vraag van de zoon? Daar wordt niet op ingegaan.]
De ergotherapeut noemt op een gegeven moment: hoe dan ook zal het moment komen dat mevrouw een rolstoel nodig heeft; daar ontkomen we niet aan; dus hoe
eerder ze hem heeft, hoe langer ze er plezier van kan hebben. Uiteindelijk, nadat
het gesprek bijna een uur duurt (er was een half uur gepland), zegt de arts: “We
doen het zo: we spreken af dat we komende maand af en toe blijven oefenen met de rolstoel,
en kijken hoe dat bevalt. We besluiten nu nog niet.” (P2:11, 30-38)
Naderhand maak ik kennis met mevrouw. Ze zit in haar fauteuil voor het raam.
Ze is veel op haar kamer, heeft er geen behoefte aan om onder de mensen zijn, dat
deed ze vroeger ook niet, vertelt ze. Ze denkt vaak aan vroeger, ze zou graag nog in
het dorp en in haar oude huis wonen. Het maakt haar verdrietig dat dat niet meer
kan, dat die tijd is geweest. Haar kinderen en kleinkinderen komen regelmatig. Ze
zou wel wat meer naar buiten willen, ze is niet veel buiten geweest deze zomer. Ik
vraag hoe ze naar buiten gaat? Ze zegt: met een rolstoel van hier, die kunnen we lenen. Ik noem dat in de zorgleefplanbespreking een aangepaste rolstoel aan de orde
is geweest, hoe kijkt zij daarnaar? ‘Wat moet ik met een rolstoel’, zegt ze. ‘Van hier
naar de tafel is paar stappen, dat kan ik lopen met rollator en hulp. Een rolstoel kan
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hier nauwelijks draaien, en dan staat die maar hier. Laat ze ‘m maar aan iemand geven die ‘m harder nodig heeft. Ze zeggen dat ik daar beter in zit, maar ik zit goed in
deze stoel. Ik wil het niet. Over twee weken willen ze het weer bespreken, ze willen
me bepraten.’ (PP3:6, 31-33)
Later bespreek ik de situatie en de zorgleefplanbespreking met een van de EVV’ers.
Ze zegt: ‘Ik weet zeker dat die rolstoel er niet komt. Mevrouw wil het beslist niet.’
Ik vraag hoe ze het zorgleefplangesprek vond. Wat ze moeilijk vindt is dat ze vanuit haar expertise ziet dat het zo niet goed gaat, mevrouw zakt lichamelijk steeds
verder in, ze kan niet goed ademen, het zal weer tot een ziekenhuisopname leiden.
En de zorg is zwaar op deze manier. Dus een rolstoel zou beter zijn. Tegelijkertijd
weet ze dat mevrouw dat echt niet wil. Dus wat moet je dan? ‘De bespreking duurde
een úúr’, zegt ze, ‘terwijl we een half uur hadden. We hebben wel vier keer hetzelfde
dansje gedaan.’ Ik zeg: ‘Wat ik zag gebeuren is dat vier mensen de zoon probeerden
te overtuigen.’ ‘Ja, dat is zo’, zegt ze, ‘we wilden hem overtuigen. Wíj hebben een probleem. De zoon heeft nu de ene leuning iets omhoog gezet waardoor ze iets rechterop zit.’ ‘Dus hij herkent het probleem wel’, zeg ik. Ik vraag: ‘Heb je het gevoel dat
je het samen doet?’ ‘Ja, samen met ergo.’ Ik: ‘En samen met familie?’ EVV’er: ‘Nee. Ik
zou ook niet weten hoe dat zou moeten.’ Ik geef aan dat ik me als zoon overvallen
zou voelen, dat ik iets niet wil en anderen toch iets van me willen, dat ik me schrap
moet zetten. Ik vraag: ‘Kun je kijken naar het gemeenschappelijke probleem, in
plaats van het probleem van jullie als zorgmedewerkers? Want feitelijk is het ook
het probleem van de bewoner, er staat voor haar ook iets op het spel. En ieder heeft
daarop een eigen kijk. Kun je dat bij elkaar brengen en voor dat gemeenschappelijke probleem een oplossing zoeken?’ Dat is wel een andere kijk voor haar. ‘Dat zou
dus het perspectief kunnen zijn voor het evaluatiegesprek’, zegt ze. (PP4:2, 10)
In verband met het te plannen evaluatiegesprek heeft de EVV’er gebeld met de
dochter van mevrouw Roolvink (zij is eerste contactpersoon) om een afspraak te
maken. Dochter laat weten: ‘We hebben het er met elkaar over gehad, het lijkt ons
niet nodig om ervoor te komen, we kunnen het nu aan de telefoon wel bespreken.
Moeder wil géén rolstoel en wij willen het ook niet.’ De zoon heeft de fabrikant van
de sta-op-stoel die moeder nu heeft, gebeld. Die heeft geadviseerd de leuning omhoog te zetten, waardoor mevrouw toch beter in de stoel zit. De familie denkt ook:
wat zijn de kosten in relatie tot hoe lang moeder nog zal leven? De EVV’er heeft gezegd dat een rolstoel ook ﬁjn is omdat de familie dan met moeder naar buiten kan.
Reactie van de dochter was volgens de EVV’er: ‘Daar hebben we geen tijd voor. En
als we dat willen, kunnen we wel een rolstoel lenen bij jullie, dat hebben we eerder al eens gedaan.’ De EVV’er heeft gezegd dat het op enig moment toch nodig kan
zijn dat er een rolstoel komt in verband met de zorg die mevrouw nodig heeft, als
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de zorg anders te zwaar wordt. Familie heeft de EVV’er op het hart gedrukt géén rolstoel te bestellen voordat de kosten zwart op wit staan. De EVV’er heeft gezegd dat
ze dit verder zal bespreken. Ze heeft nu een verslagje van dit gesprek gemaild aan
de ergotherapeut met de vraag om haar reactie. De EVV’er vraagt wat ik van deze
mail vind. Ik vind het duidelijk en goed verwoord. Dat de wens van bewoner en familie dus voorop staat, maar dat er weer gesproken moet worden als het professionele belang een rol gaat spelen, als de zorg niet meer kan worden geleverd. Dan
vergt het een nieuwe afweging van alle betrokkenen, zeg ik. Dan krijg je de spanning tussen wat bewoner en familie wil en wat professioneel nodig is. Als de zorg
niet meer kan worden geboden – dan betekent dat ook een andere situatie voor bewoner en familie, dan zullen opnieuw afwegingen moeten worden gemaakt. (P 5:6,
23-25)
Ik bespreek de situatie ook met de tweede EVV’er, die bij de zorgleefplanbespreking was:
Ik: “Als je je nou verplaatst in de situatie van de zoon – wat denk je dan hoe het voor
hem was?”
EVV’er: “Die had daar ons als twee EVV’ers zitten, en de arts en ergotherapeut, die
allemaal vonden dat er wel een rolstoel moest komen en op hem inpraatten. Dus dat
zal voor hem een blok geweest zijn.”
Ik: “Waar hij weinig tegenin kon brengen.”
EVV’er: “Nee, niks, en dat zal waarschijnlijk tot gevolg hebben gehad dat hij drie of
vier keer zijn verhaal verteld heeft, en dat heeft te maken, denk ik achteraf bezien,
dat hij zich niet gehoord gevoeld heeft.”
Ik: “Dus het eﬀect van jullie herhalen en inpraten op hem heeft het eﬀect gehad dat
hij zich niet gehoord heeft gevoeld.”
EVV’er: “Ja, waardoor voor zijn gevoel – door het verhaal drie keer te vertellen –.“
Ik: “En het perspectief van mevrouw Roolvink, wat betekent het voor haar?”
EVV’er: “Mevrouw Roolvink wil sowieso geen rolstoel. En heeft dat ook haar kinderen meegedeeld en de zoon is met die opdracht van zijn moeder het gesprek ingegaan om de belangen van zijn moeder te vertegenwoordigen. En dat heeft hij goed
gedaan.” (P9:11, 37-43)
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Wat licht op vanuit moreel ecologisch perspectief in deze situatie van
stroevere samenwerking?
1| Relaties en interacties, wat moreel op het spel staat en daar voor opkomen
De EVV’ers ervaren in deze casus stroeve samenwerking. Ook uit de reactie van de
mantelzorgers kunnen we aﬂeiden dat de afstemming met hen over de zorg voor
moeder niet in goed overleg gaat. ‘Wat moreel op het spel staat’ is goede zorg, goed
samenwerken en goed werk. In het gesprek hierover willen de professionals de
mantelzorgers overtuigen van hun idee over goede zorg. Ze gaan geen open dialoog aan. De zoon voelt zich blijkbaar niet bij machte om duidelijk stelling te nemen of durft dit niet (hierin speelt macht en afhankelijkheid, zie hierna). Wat voor
de zoon moreel op het spel staat is om gehoord te worden in de behoefte van zijn
moeder die hij naar voren brengt. De zoon heeft argumenten waarom hij en zijn
moeder de rolstoel niet willen, en hij uit ook bepaalde zorgen – dat moeder nog
minder zal lopen dan ze al doet, dat de zorgmedewerkers minder zullen komen bij
zijn moeder. Wat betekenen deze zorgen voor de zoon en voor moeder? Op deze
argumenten wordt door de professionals niet daadwerkelijk ingegaan, de zorgen
worden weerlegd of terzijde geschoven. Dit gesprek is geen gezamenlijke verkenning van het probleem en mogelijke oplossingen daarvoor. Het lijkt het probleem
van de professionals te blijven. Het feit dat de zoon naderhand zelf de fabrikant van
de sta-op-stoel heeft gebeld en de stoelleuning anders heeft afgesteld, betekent dat
hij het probleem wel heeft gehoord en ook ziet, in ieder geval er iets aan wil doen.
De professionele lijn en de lijn van de familie lopen hierbij echter langs elkaar. In
die zin wordt vanuit de professionals niet voldoende adequate verantwoordelijkheid genomen om op te komen voor ‘wat moreel op het spel staat’.
De professionals gaan niet uit van wat mevrouw wil – ze weten dat mevrouw de
rolstoel niet wil. Zij geven aan, vanuit hun deskundigheid, waarom in hun optiek
de rolstoel goed is voor mevrouw. Daarin kan ook het dilemma meespelen dat zij
zouden kunnen worden aangesproken géén goede zorg te leveren, als later bijvoorbeeld zou blijken dat mevrouw een longontsteking heeft die wellicht te voorkomen was geweest als haar zithouding was verbeterd. Een dilemma voor de medewerkers is ook dat de verzorging van mevrouw voor hen te zwaar kan worden als zij
geen rolstoel heeft; dan gaat het om goede werkomstandigheden, wat een belang is
voor de medewerkers (om gezond te blijven en hun werk te kunnen blijven doen).
Dat is ook een verantwoordelijkheid en daarmee belang van de organisatie. Door
de zoon wordt niet ingegaan op die zorg van de professionals.
Niet duidelijk is of er mogelijk nog meer speelt bij de bewoner en de familie. Uit
latere uitlatingen lijkt er een angst te zijn dat de rolstoel teveel kost. Er is niet echt
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een inhoudelijke uitwisseling, waardoor niet duidelijk wordt wat er nu werkelijk
aan de hand is en ‘wat moreel op het spel staat’ niet daadwerkelijk wordt behartigd. De interactie blijft vriendelijk en aardig, maar onder de tafel is er wrevel, onbegrip. Wat hier had kunnen helpen is ‘waardig strijden’: er waren verschillende
perspectieven van professionals en mantelzorgers op wat nodig en gewenst is in
deze situatie voor mevrouw; die werden nu deels benoemd maar werden niet echt
met elkaar, op een gestileerde wijze, in botsing gebracht, ten behoeve van goede
zorg en goede samenwerking.
2| Aandachtige afstemming in de relatie (fasen en morele kwaliteiten, Tronto)
De behoefte van mevrouw, verwoord door de zoon, is om géén aangepaste rolstoel
(opgedrongen) te krijgen. De behoefte van de zoon is om in die behoefte van zijn
moeder te worden gehoord. Er is, in terminologie van Tronto, geen ‘caring about’,
oog voor de behoefte van de mantelzorger en mevrouw in de samenwerkingsrelatie. Aan de wens van mevrouw wordt door de medewerkers geen aandacht besteed;
zij maken die ondergeschikt aan hun eigen oordeel en behoefte. De professionals
zien vanuit hun deskundigheid dat een aangepaste rolstoel goed zou zijn voor
mevrouw gezien haar fysieke situatie en het zal de zorgverlening aan haar minder
belastend maken. Zij willen hiermee inspelen op een situatie die zij professioneel
gezien als risicovol en problematisch ervaren; mevrouw zelf en de zoon lijken die
situatie niet als zodanig te ervaren. De professionals voelen zich verantwoordelijk
voor het probleem en het oplossen ervan (bepaalde mate van ‘taking care of’). Zij
nemen de verantwoordelijkheid om in de zorgleefplanbespreking het probleem
te bespreken met de zoon, als vertegenwoordiger van mevrouw (eerder hebben zij
het al besproken met mevrouw). In het gesprek gaan ze uit van de oplossing die zij
hebben bedacht, ze gaan niet uit van de behoefte van mevrouw en van de zoon. De
uiteindelijke reactie in de samenwerkingsrelatie (‘care-giving’) - ‘we kijken het nog
eens aan’ - sluit niet echt aan bij de behoefte van de zoon en mevrouw (geen ‘carereceiving’, geen ‘responsiveness’). De zoon geeft niet echt weerwoord aan de professionals en neemt niet echt stelling door te zeggen: ‘we willen de rolstoel niet’. Dit
wordt uiteindelijk wel gezegd door de dochter in een telefoongesprek.
Zoals de EVV’er zegt: ze heeft niet het gevoel dat zij het nu samen doen met de familie (geen ‘caring with’). Hoewel de bespreking twee keer zo lang heeft geduurd
als gepland, is er geen echte communicatie, geen inhoudelijk gesprek geweest.
Professionals zien een probleem, zij willen dat oplossen, en hebben voor hun oplossing de toestemming van de zoon, als vertegenwoordiger van moeder, nodig. De
zoon en moeder worden door de professionals niet betrokken in (het zoeken naar)
de oplossing. En omgekeerd handelt de zoon op eigen houtje. Er lijkt bij de professionals onvoldoende respect voor de mening en de overwegingen van moeder en
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zoon, of althans: zij weten niet hoe zij de wens van moeder en zoon in lijn moeten
brengen met hun eigen professionele opvatting, zij krijgen deze spanning niet opgelost. En omgekeerd lijken moeder en familie onvoldoende oor en respect te hebben voor de argumenten van de professionals. Ook nadat de dochter vervolgens
heeft gezegd dat zij niet willen dat er een rolstoel komt, heeft de familie blijkbaar
nog niet helemaal het vertrouwen in de professionals: de EVV’er wordt op het hart
gedrukt geen rolstoel te bestellen voordat de kosten zwart op wit staan. Alsof men
er van uit gaat dat de zorgorganisatie toch zal doorzetten wat nodig wordt geacht.
We zien in deze situatie het ontbreken van morele kwaliteiten zoals genoemd
door Tronto. De houding en reactie van de betrokkenen belemmeren dat zij samen komen tot het ontwikkelen van goede zorg, goed samenwerken en goed werk.
Tegelijkertijd zouden we kunnen zeggen: bepaalde morele kwaliteiten en emoties
- men blijft aardig en vriendelijk tegen elkaar - belemmeren dat de wrevel en het
onbegrip wordt uitgesproken, dat tegenspel wordt geboden waar dat wel op zijn
plaats zou zijn; men ontziet elkaar, maar door het elkaar ont-zien, komt de verbinding niet tot stand. Zoals ik Kaats en Opheij al eerder heb aangehaald: empathie
kan ook leiden tot apathie, tot stilstand.
3| Moreel weerwerk bieden in de relatie, macht en afhankelijkheid
De opstelling van de professionals lijkt ingegeven vanuit compassie en ‘bestwil’
voor mevrouw, niet vanuit bewuste macht of misbruik van macht. In de zorgleefplanbespreking leek er echter toch wel sprake van overmacht. Er was weinig
ruimte voor de zoon, die wel af en toe wat zei, maar waar vanuit de professionals
‘overheen’ gegaan werd. Er werd beperkt ingegaan op zijn argumenten en overwegingen, er werd niet op doorgevraagd. De EVV’er herkent dit als ik de situatie later met haar bespreek: ‘er werd een paar keer hetzelfde dansje gedaan’. De zoon en
moeder voelen zich afhankelijk van de zorg van de zorgmedewerkers en organisatie. Mevrouw woont hier al een aantal jaren, zij heeft zorg nodig. Verhuizen is niet
echt een optie in deze situatie. De zorgorganisatie en zorgmedewerkers hebben
daarmee een bepaalde machtspositie. Dat weet en voelt de zoon, en dat zal er aan
bijdragen dat hij terughoudend is in zijn reactie en niet vrijmoedig weerwerk durft
te geven: durft uit te spreken en te staan voor wat van waarde is voor moeder en
hem (‘parrhêsia’). Anderzijds heeft ook mevrouw, met haar familie, een bepaalde
macht ten opzichte van de zorgmedewerkers; willen de zorgmedewerkers op een
verantwoorde wijze zorg kunnen verlenen (fysiek niet te zwaar belastend), dan kan
op een gegeven moment een rolstoel of een andere oplossing nodig zijn. Als mevrouw dat niet wil, zullen de zorgmedewerkers de zorg op de huidige manier moeten verlenen. Daarin zit dan wel een grens, waarbij de macht uiteindelijk wel bij
de zorgmedewerkers / zorgorganisatie ligt: als de zorg niet meer verantwoord kan
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worden geboden, dan kan dat reden zijn de zorgverlening te beëindigen. Maar dat
is een ultimum remedium voor een zorgorganisatie. Voordat het zover is, zal er een
periode zijn van balanceren tussen de wederzijdse macht en afhankelijkheid. Ook
dat geeft aan dat een wederzijdse afstemming en zorgvuldig zoeken naar een gezamenlijk gedragen oplossing, met respect voor ieders behoeften en overwegingen,
cruciaal is, met het oog op wat voor ieder moreel op het spel staat.
De professionals zijn vasthoudend in het proberen de zoon te overtuigen. Er was
niemand die macht ten goede inzette of de ‘doorzagende’ professionals vreedzaam
begrensde. Met mijn vraag aan de zoon, hoe hij de situatie zag en wat hij zou willen, probeerde ik hem uit te nodigen tot ‘parrhêsia’, vrijmoedig te spreken, maar
dat werkte niet (de overmacht en het risico was te groot?). Uiteindelijk wordt het
gesprek gestopt, maar het dilemma is niet opgelost. De onvrede bij allen blijft en
draagt niet bij aan het onderlinge vertrouwen, zoals blijkt uit de woorden van mevrouw dat ze denkt dat men haar wil bepraten.
4| Invloed van de context; samenhang en wisselwerking; netwerk van betrokkenen
Ook in deze casus zien we een netwerk rondom de bewoner, mantelzorger en
zorgmedewerker. Er zijn meerdere kinderen, die ieder contact hebben met de
zorgmedewerkers. Ook vanuit de zorgorganisatie zijn er meerdere betrokkenen:
EVV’ers, arts, ergotherapeut, en daarachter weer het management en bestuur die
eindverantwoordelijk zijn voor goede zorg en goede arbeidsomstandigheden voor
de medewerkers. Goede samenwerking vergt afstemming van de inbreng van alle
betrokkenen op elkaar. In deze casus zijn betrokkenen aan iedere zijde het met elkaar eens, maar tussen de verschillende zijden is men het oneens (enerzijds bewoner met haar netwerk, anderzijds organisatie met professionals). Er is impact van
het netwerk van ieder op het gesprek, ook al zijn betrokkenen zelf niet aanwezig.
Vanuit het netwerk gedacht: niet duidelijk is hoe de onderlinge verhoudingen liggen en wie de doorslaggevende stem heeft, volgen de kinderen moeder, of volgt
moeder de kinderen? Want ook hierin kan weer sprake zijn van macht en afhankelijkheid. Dat is weer een voorbeeld hoe op alle lagen eigen vragen opdoemen en
een situatie vaak complexer is dan vooraf lijkt.
Vanuit de context is er in deze casus mogelijk invloed van de kosten. De familie
heeft gevraagd: wat zijn de kosten van een aangepaste rolstoel in relatie tot hoe
lang moeder nog zal leven? Hier is verder niet op ingegaan. Het is een vraag met
meerdere aspecten. Een afweging van kosten versus welzijn – wil en kun je die
maken? Maakt de familie zich zorgen over de kosten voor mevrouw respectievelijk de familie? Of over de maatschappelijke kosten? Hoe telt dit argument voor
hen, zijn de kosten, als zij de rolstoel zelf moeten betalen, niet op te brengen (re-
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eel probleem)? Is het een (gelegenheids-)argument om de rolstoel te proberen tegen te houden? Zijn zij op de hoogte of en hoe een rolstoel op medische indicatie
wordt vergoed? Hetzelfde geldt voor hoe mevrouw dit beleeft: ’laat ze ‘m maar aan
iemand geven die ‘m harder nodig heeft’. Wat bedoelt ze met haar uitspraak? Zij
heeft de rolstoel dus wel nodig in haar eigen optiek? Vindt ze zichzelf de rolstoel
niet waard? Als er inzicht zou zijn in de kosten en voor wiens rekening die komen,
zou dat de afweging anders maken? Voor de professionals zijn de kosten geen issue, wat voor hen telt, is dat zij denken dat een rolstoel goed is voor mevrouw en
dat een rolstoel de verzorging van mevrouw voor de professionals lichter maakt,
en daarmee ook weer ten goede komt aan mevrouw. Eén aspect van de context kan
dus uiteenlopende vragen, waarden en belangen oproepen, die relevant zijn om te
onderscheiden om zorgvuldige afwegingen te kunnen maken.
5| Wat is op basis van bovenstaande te concluderen?
a Terugkoppelingslussen
Wat moreel op het spel staat: goede zorg voor mevrouw, en ten behoeve daarvan goed samenwerken en goed werk, wordt niet gemeenschappelijk gemaakt.
Ook in de oplossing vindt men elkaar (nog) niet. Daarbij is niet met elkaar uitgediept wat nu precies voor wie het probleem is en wat mogelijke oplossingen
zijn, en de onderliggende spanningen en dilemma’s. Ieder is vanuit het eigen
perspectief blijven denken. Er komt geen terugkoppelingslus op gang.
b Bepaalde balans, wederkerigheid
Ieder voelt zich ten opzichte van de ander tekort schieten én tekort gedaan. Er is geen afstemming en goede balans in de samenwerking. Er is geen
wederkerigheid.

6.6 Deelonderzoek: tussen niveaus in de organisatie
6.6.1 Situatie en relaties tussen niveaus
In het onderzoek naar de samenwerkingsrelatie tussen zorgmedewerkers en mantelzorgers kwamen ook aspecten naar voren hoe op dat (primaire zorg-)niveau in
de organisatie de samenwerking met andere niveaus in de organisatie wordt ervaren. Daar was mijn onderzoek niet op gericht, maar vanuit moreel ecologisch
perspectief is die samenwerking tussen de verschillende niveaus in de organisatie
wel relevant. Gerichter onderzoek naar die samenwerking tussen die niveaus bleek
echter lastig, met name door personele wisselingen in directie en management,
waardoor er minder gelegenheid was voor gesprek met betrokkenen op dat niveau.
De samenwerking tussen niveaus is ook diﬀuser dan de directe samenwerking tus-
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sen zorgmedewerker en mantelzorger: meer gelaagd, minder directe contacten,
er staat veel tegelijk op het spel. In aansluiting bij de gekozen focus in onderhavig
onderzoek op de zorgmedewerker (zie paragraaf 6.1.2), heb ik die samenwerking
tussen niveaus niet onderzocht op al die niveaus, maar kijk ik vanuit de ervaringen van de zorgmedewerker. Gezien vanuit moreel ecologisch perspectief kan de
ervaring die medewerkers hebben met die samenwerking, doorwerken in de samenwerking die zij zelf aangaan met bijvoorbeeld mantelzorgers (de luswerking
vanuit moreel ecologisch perspectief). Daarom is relevant hoe medewerkers de samenwerking en de wisselwerking met omringende niveaus ervaren. In mijn bevindingen stel ik vragen die vanuit het moreel ecologisch perspectief naar boven komen over die samenwerking tussen niveaus. Omdat ik die vragen niet breder heb
onderzocht, laat ik het bij vragen; ze geven een beeld hoe vanuit moreel ecologisch
perspectief kan worden gekeken naar de wisselwerking tussen niveaus.
Onderstaand ga ik eerst in op wat ik bedoel met ‘tussen de niveaus in de organisatie’. Vervolgens zoom ik in op ‘wat er moreel op het spel staat’ en wat er speelt in
die relaties tussen de niveaus, voor zover mijn data dat toelaten. De samenwerking
bespreek ik aan de hand van een casus, die aansluit bij het onderwerp van onderzoek: het gaan werken met de visie van de organisatie op de samenwerking tussen
zorgmedewerkers en mantelzorgers.
Relaties tussen de niveaus
In de zorgorganisatie is sprake van verschillende niveaus: het primaire niveau met
zorg- en samenwerkingsrelaties (bewoner, mantelzorger, zorgmedewerker), met
teams van medewerkers en een teamleider; het managementniveau met locatiemanagers; en eindverantwoordelijk niveau van directeuren en bestuurder. Naast
deze hiërarchische niveaus is er ook een stafbureau. Dat is de context binnen de
organisatie waarin de samenwerkingsrelatie van zorgmedewerkers met mantelzorgers zich afspeelt.
Voor de bewoner, mantelzorger en zorgmedewerker gaat het om de dagelijkse zorg
en ondersteuning van de bewoner. De zorgmedewerker geeft hier invulling aan
vanuit de eigen professionaliteit en de kaders van de organisatie. Daarin wordt samengewerkt met een team van collega’s; met elkaar wordt de zorg ‘de klok rond’
geboden, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het team wordt gecoacht en begeleid
door een teamleider. De teamleider is de verbindende schakel naar het management, dat weer onder leiding staat van directie en bestuur. Via deze verbindingen,
en ondersteund vanuit stafmedewerkers, vindt de vertaling plaats van beleid van
bestuurs- en directieniveau naar teamleiders en uitvoerend niveau van professi-
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onals. En omgekeerd – wat vanuit professionals nodig is, wordt vertaald naar bestuurs- en directieniveau.
Hoewel hierbij sprake is van een hiërarchische structuur, die een bepaalde doorzettingsmacht inhoudt, kunnen we in mijn optiek zeggen dat hier ook sprake is van
samenwerking, omdat betrokkenen op alle niveaus elkaar nodig hebben om het
maatschappelijke doel van de organisatie: goede zorg, te realiseren. Ieder heeft een
eigen rol en verantwoordelijkheid binnen het grotere geheel van de organisatie
voor het scheppen van (voorwaarden voor) goede zorg.
‘Wat moreel op het spel staat’ in de relatie tussen de niveaus
‘Wat moreel op het spel staat’ voor de organisatie is primair de goede zorg en ondersteuning aan de bewoners. Dat is de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid van de organisatie als zorgaanbieder (Brancheorganisaties Zorg, 2017). Om
alle bewoners zorg te bieden, heeft de zorgorganisatie medewerkers in dienst. Dat
is de rol van de zorgorganisatie als werkgever. Goed werk staat voor zowel de medewerkers als de zorgorganisatie ook moreel op het spel. Om goede zorg te kunnen
bieden staat voor de organisatie ook goede samenwerking met mantelzorgers op
het spel. De organisatie is te zien als een vorm van in elkaar grijpend goed werk en
goed samenwerken, ten behoeve van goede zorg.

6.6.2 Casus: implementatie visie
Voor de situatie van samenwerking tussen de verschillende niveaus in de organisatie, neem ik de casus die gaat over het onderwerp van mijn onderzoek - samenwerking met mantelzorgers.
Van de directeur heb ik, bij de bespreking van mijn onderzoekstraject, begrepen
dat het bestuur en management, samen met stafmedewerkers en een werkgroep
met enkele mensen uit de organisatie, een visie hebben ontwikkeld op samenwerking met mantelzorgers (besproken in paragraaf 6.3.1). De verantwoordelijk directeur stáát voor de visie; niet alleen omdat deze aansluit bij het overheidsbeleid,
maar vooral uit overtuiging dat op deze manier het meest recht wordt gedaan aan
bewoners – de zorg moet aansluiten bij de bewoners en mantelzorgers, niet zondermeer worden overgenomen. Om in de organisatie te gaan werken volgens de nieuwe visie is op directieniveau, voordat ik startte in de organisatie, een plan van aanpak opgesteld. Dat plan voorziet in een training van drie dagdelen verspreid over
twee maanden voor alle teamleiders en EVV’ers, in groepen van circa 10 personen.
Voor teamleiders is er een separate start- en afsluitende bijeenkomst. De training is
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bedoeld om kennis en vaardigheden te vergroten met betrekking tot de samenwerking met mantelzorgers, met de bedoeling dat de EVV’ers deze kennis ook verder
brengen in het team naar hun collega-verzorgenden / helpenden.
Mijn onderzoek bij Egelantier begon op het moment dat de trainingen door
Steunpunt Mantelzorg van start gingen. Ik heb meegedaan aan een aantal trainingsgroepen voor EVV’ers en voor teamleiders. In de eerste bijeenkomsten licht
de directeur met overtuiging de visie toe aan de deelnemers en waarom deze training is georganiseerd. Wat ik tijdens de trainingen van deelnemers hoor, is dat veel
EVV’ers er naar toe gaan ‘omdat het moet’, de training is verplicht gesteld vanuit
het bestuur/directie/management (dit vat ik verder samen als management). Ik
hoor dat medewerkers vooraf niet goed weten wat de bedoeling is, ze zijn niet op
de hoogte van de visie. Veel mensen denken dat samenwerking met mantelzorgers
al goed loopt. En ze ervaren het als ‘wéér een training’. Er is een sfeer van ‘we moeten al zoveel’, ‘iedere keer is er weer iets nieuws’, ‘er zijn zoveel veranderingen tegelijk’. Gaandeweg krijgen de meeste mensen wel plezier in de training en vinden ze
deze leerzaam. Een vraag die vanuit betrokkenen wel opkomt is: nu doen we een
training van drie dagdelen, maar hoe gaat het dan verder? Er zijn twee mantelzorgconsulenten, verder is het de bedoeling dat EVV’ers en teamleiders er samen mee
aan de slag gaan in hun teams. Vanuit zorgmedewerkers wordt het idee geopperd
om het thema te koppelen aan de organisatie-brede scholing, met bijeenkomsten
en e-learning, die onlangs is gestart over het werken met bewoners met een psychogeriatrische aandoening.
In mijn gesprekken later op de twee afdelingen merk ik dat voor een aantal medewerkers de visie aansprekend is en zij zo willen werken. Zij ervaren ook dat het
écht anders werken is. Bij andere medewerkers roept de visie veel minder op, zij
zien het verschil niet tussen de visie en hoe zij nu werken, of vinden dat zij al zo
werken (‘we doen het toch goed?’). Of dat het niet anders kan (‘daar hebben we
echt geen tijd voor’).
De teamleiders zitten er tussenin – tussen management en hun team. Inhoudelijk
onderschrijven ze de visie op samenwerking met mantelzorgers. Ze realiseren zich
dat het, voor het ene team meer dan voor het andere, een omslag vraagt voor medewerkers om zich de visie eigen te maken en zo te werken, en dat dat extra ondersteuning vraagt. Maar ze delen met hun medewerkers: wéér een training, wéér iets
dat moet van bovenaf. Er wordt veel in gang gezet vanuit de top, er is altijd zoveel te
bespreken in een werkoverleg, en voordat dat goed is geborgd, moet al weer het volgende nieuwe, zo beklijven zaken niet, hoor ik meerdere mensen zeggen. En een verzuchting van een teamleider: ”En de training die we hebben gevraagd, die krijgen we niet.”
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Parallel aan de training is door het management een bijeenkomst georganiseerd
voor mantelzorgers. Hiervoor zijn steekproefsgewijs mantelzorgers uitgenodigd,
alsook teamleiders. In de bijeenkomst wordt verteld over de visie van de organisatie op samenwerking met mantelzorgers. Door middel van interactief theater
wordt zichtbaar en voelbaar gemaakt hoe het gaat in de dagelijkse zorg- en samenwerkings-praktijk van bewoners, mantelzorgers en zorgmedewerkers. De vragen
die naderhand werden gesteld door mantelzorgers, gingen echter niet zozeer over
de samenwerking, als wel over de personeelsbezetting en de ervaren kwaliteit van
zorg. De aanwezige mantelzorgers leken zich meer bezorgd te maken over de dagelijkse zorg van de professionals voor hun verwante, dan hun eigen rol daarbij en de
samenwerking met de professionals. Althans - dat was niet zozeer onderwerp van
gesprek voor hen.
In een locatie werd de jaarlijkse landelijke ‘dag voor de mantelzorg’ aangegrepen
voor een bijeenkomst voor mantelzorgers en vrijwilligers, georganiseerd vanuit
het management. Voor deze bijeenkomst was het de bedoeling dat alle contactpersonen van de bewoners van de locatie een uitnodiging kregen. Er was zowel inhoudelijke informatie voor mantelzorgers (bijvoorbeeld kennis over dementie) als
over de rol van mantelzorgers.
Bij beide bijeenkomsten viel mij op dat een aantal teamleiders, zorgmedewerkers
en mantelzorgers die ik heb gesproken (aanvankelijk) niet op de hoogte waren van
die bijeenkomsten, meerdere mensen lazen de uitnodiging voor de bijeenkomst
via een uitnodiging op het prikbord maar hadden geen gerichte uitnodiging ontvangen. Vanuit een zorgmedewerker was er een verontwaardigde reactie: “Wíj
moeten samenwerken met de mantelzorgers, en dan wordt er iets georganiseerd voor ‘onze’
mantelzorgers, en dan worden wij niet betrokken en weten wij van niets?!”. Nadat ze via
het prikbord had vernomen van de bijeenkomst, heeft ze mantelzorgers er naar
gevraagd. Toen ze merkte dat zij er ook niet van wisten, heeft ze haar verontwaardiging omgezet in een positieve actie en ervoor gezorgd dat mantelzorgers van die
afdeling alsnog een persoonlijke uitnodiging kregen. Zelf was ze er ook met een
collega.
Een aantal medewerkers vindt het de verantwoordelijkheid van ‘de organisatie’,
waarmee wordt bedoeld het management, om de visie bekend te maken bij de
mantelzorgers. Een bijeenkomst, zoals bovengenoemd, om mantelzorgers te informeren over de visie, wordt inderdaad als idee geopperd. Maar ook verwachten
medewerkers bijvoorbeeld dat de organisatie een brief stuurt aan mantelzorgers
waarin de visie wordt toegelicht en dat informatie over de rol van de mantelzorger wordt opgenomen in een folder of in het informatieboekje. Zij zien hier ook
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een rol voor het servicebureau, die de contacten met de bewoner en mantelzorger heeft vóór de verhuizing, om mantelzorgers vooraf goed te informeren. Het
management verwacht juist met name van de zorgmedewerkers dat zíj de nieuwe
vorm van samenwerking in gang zetten en het gesprek hierover aangaan met de
mantelzorgers, daarvoor wordt ook de training georganiseerd.
Een ander punt in het plan van aanpak voor de implementatie van de visie is dat
gewerkt gaat worden met mantelzorg-consulenten. Twee medewerkers volgen
daarvoor een opleiding. In de praktijk wordt dit nu zo ingevuld dat deze medewerkers ieder één dag per week deze rol vervullen voor de gehele organisatie. De afspraak is dat zij ‘van onderop’ zelf hun functie gaan invullen, door in de praktijk
te kijken en in gesprekken met teams, teamleiders, mantelzorgers, na te gaan waar
behoefte aan is. De gedachte is dat zij niet de functie hebben om zelf mantelzorgers
te ondersteunen, maar om teams en zorgmedewerkers te coachen in de samenwerking met mantelzorgers. De mantelzorg-consulenten maken kennis in een werkoverleg in ieder team. Zij vragen aan welke ondersteuning medewerkers behoefte
hebben en zij nodigen medewerkers uit contact met hen op te nemen als er vragen zijn. Echter, zowel de mantelzorger-consulenten als de teamleiders en medewerkers hebben moeite met de invulling van de rol van de mantelzorg-consulent.
Zorgmedewerkers zijn zelf nog zoekend naar de invulling van de visie en kunnen
daarbij niet goed verwoorden welke ondersteuning zij daarbij nodig hebben. En
evenzo zoeken de mantelzorg-consulenten naar hun rol en wat zij nu wel en niet
kunnen doen.
Wat licht op vanuit moreel ecologisch perspectief in deze situatie van
samenwerking?
1| Relaties en interacties, wisselwerking tussen niveaus, ‘wat moreel op het spel
staat’ en daarvoor opkomen
Vanuit management-niveau is er, mede vanuit het overheidsbeleid, een visie ontwikkeld op samenwerking tussen zorgmedewerker en mantelzorgers, met een
plan van aanpak. Met de visie geeft het management aan waar men inhoudelijk
voor staat wat betreft samenwerking met mantelzorgers. De samenwerking tussen
zorgmedewerkers en mantelzorgers, ten behoeve van goede zorg, is wat moreel op
het spel staat. De nieuwe visie vergt een bepaalde omslag in het werken / samenwerken van zorgmedewerkers met mantelzorgers. Met het plan van aanpak beoogt het management het primaire niveau te faciliteren in deze nieuwe werkwijze.
Inhoudelijk wordt de visie niet door alle medewerkers herkend als een omslag (‘we
doen het toch al goed?’). Medewerkers en teamleiders ervaren de geboden training
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niet allemaal als faciliterend en er is ook onbegrip. En er is de verzuchting dat er
zoveel vernieuwingen zijn.
Hierbij kan de vraag worden gesteld naar de verhouding en werking tussen verticaal en horizontaal. De visie is bedoeld voor de samenwerking tussen zorgmedewerker en mantelzorger, en gaat uit van een horizontale houding. De medewerkers
ervaren dat de visie vanuit de hiërarchische lijn, een verticale relatie, is ontwikkeld
en ingevoerd. Deze ervaren verhouding tussen de niveaus is relevant omdat het
vanuit moreel ecologisch perspectief (onder meer) gaat om de samenhang en wisselwerking tussen de verschillende relaties: wat in de ene relatie gebeurt, kan doorwerken in de andere en zo kan een opeenvolging van eﬀecten ontstaan. Vertaald
naar deze situatie is dan de vraag: wat betekent het voor de samenwerking die zorgmedewerkers aangaan met mantelzorgers als zij zelf een verticale vorm van samenwerking ervaren vanuit het management? Eerder hebben we een verticale houding
gezien bij een aantal medewerkers. Bijvoorbeeld in de situaties waar medewerkers
hun perspectief stellen boven dat van de mantelzorger. Of de situatie dat medewerkers hun schouders ophalen over de visie en zeggen ‘we doen het toch goed’.
Andere medewerkers laten zich wel aanspreken door de visie.
Vanuit moreel ecologisch perspectief rijst hier bij mij het idee op dat goede samenwerking, ook al is er sprake van macht en afhankelijkheid, en of dat nu in een meer
verticale of horizontale relatie is, een bepaalde horizontale houding vooronderstelt.
Zo’n houding impliceert dat minder vanuit (verticale doorzettings)macht wordt
gehandeld, maar (zo nodig) meer vanuit verbindende macht. Het is een houding
waarin ieder openstaat om zich te laten aan- en tegenspreken. Daarmee kan de relatie veiliger en minder risicovol worden. Vandaaruit heeft ieder een meer gelijkwaardige rol om samen te werken aan ‘wat moreel op het spel staat’.
Wat bij het punt van ‘verticaal en horizontaal’ ook relevant is, is dat de visie gaat
over de houding van professionals in hun samenwerking met de mantelzorgers.
Maar wat is goed samenwerken van zorgmedewerkers met mantelzorgers? Vanuit
de visie van Walker (2007) en Tronto (2013) wordt moraliteit ontwikkeld in de praktijk en is dat een gezamenlijk werk. Hoe zien medewerkers zelf ‘goed samenwerken’ tussen hen en mantelzorgers? Is de vraag naar wat in hun optiek ‘goed samenwerken’ is, is dat morele belang, gesteld en samen verkend? Hoe zijn medewerkers
(en mantelzorgers) betrokken geweest bij de ontwikkeling van de visie? Hebben
zij zelf een beeld en ervaringen bij ‘goed samenwerken met mantelzorgers’ en ‘wat
moreel op het spel staat’ in die samenwerking? Wat zien zij in die samenwerking
als van waarde?
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In de casus komen een aantal situaties naar voren waarin de medewerkers onvoldoende samenwerking en verbinding ervaren met de andere niveaus in de organisatie. Bijvoorbeeld situaties waarin uiteenlopende verwachtingen en ideeën lijken
te zijn, zonder dat daarover met elkaar wordt uitgewisseld, zoals de vraag wie nu de
mantelzorgers informeert over de nieuwe visie van de organisatie. Door wie en hoe
kan in deze situaties worden opgekomen voor ‘wat moreel op het spel staat’? Hoe
kan een gesprek op gang komen over de waarde van het samenwerken met mantelzorgers en wat dit betekent voor en vraagt van alle betrokkenen? Door wie en hoe
kan de verbinding worden gelegd tussen niveaus, ten behoeve van ‘wat moreel op
het spel staat’? Wie kan de botsende perspectieven op tafel brengen en de dialoog
hierover openen?
De vraag hierbij is hoe deze situaties, hier met name beschreven vanuit het perspectief van zorgmedewerkers, worden ervaren door betrokkenen op de andere
niveaus. Wat is het perspectief van die ander hierop? Wat is vanuit ons eigen perspectief niet zichtbaar voor ons, maar wat vanuit andere perspectieven wel relevant is? Hoe is de wisselwerking in de processen, tussen de relaties en interacties
van betrokkenen? Welke actie roept welke reactie op? Wie neemt welke verantwoordelijkheid? Waar botsen de perspectieven van de verschillende betrokkenen?
(Hoe) kunnen die met elkaar in leerzame wrijving worden gebracht? En wat leren
we daar van?
2| Aandachtige afstemming in de relatie (fasen en morele kwaliteiten, Tronto)
Voor het management staat moreel op het spel: goede samenwerking tussen zorgmedewerkers en mantelzorgers, ten behoeve van goede zorg. Dit is verwoord in de
visie. Opdat medewerkers de visie leren kennen en ermee leren werken zijn acties
ingezet. Goede samenwerking staat ook voor de zorgmedewerkers op het spel, al is
dat niet bij alle medewerkers zo bewust. Het gaat hier om een proces dat wederkerigheid vraagt: wat moreel op het spel staat, goede samenwerking, doet een moreel
appèl op de medewerkers om op deze wijze te werken; het management beoogt dat
te faciliteren door een training.
Een vraag die hierbij kan worden gesteld is of en hoe het management aandacht
heeft voor wat goede samenwerking met mantelzorgers vraagt van de medewerkers. Uit het plan van aanpak komt naar voren dat het management heeft ingeschat dat de nieuwe werkwijze een omslag betekent voor de zorgmedewerkers en
dat een training wenselijk is. We zouden kunnen zeggen dat het management, vanuit ‘wat moreel op het spel staat’, uitgaat van de (vooronderstelde?) behoefte bij de
medewerkers aan ondersteuning bij het leren werken op basis van de visie. Vanuit
die vooronderstelde behoefte neemt het management de verantwoordelijkheid
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om de nieuwe wijze van werken te faciliteren, onder meer door de training. De
vraag hierbij is hoe is afgestemd met de medewerkers over de visie, de samenwerking met mantelzorgers en het werken op basis van de visie? Is afgestemd op hun
daadwerkelijke behoefte? Hoe geeft het management invulling aan de verantwoordelijkheid om voorwaarden voor goede zorg en goed samenwerken te realiseren?
Is er oog voor de reacties (responsiveness) van de medewerkers wat betreft de ingezette acties? Relevante vragen in verband met de werking van terugkoppelingslussen en doorwerking van interacties.
De vraag aan de medewerkers is of zij zich bewust zijn van en aandacht hebben
voor wat moreel op het spel staat in hun samenwerking met mantelzorgers, en wat
op het spel staat in de visie en aangeboden training. (Hoe) nemen zij hierin verantwoordelijkheid om goed te werken en goed samen te werken, om nieuwe inzichten
te ontwikkelen en vaardigheden te leren? Hoe geven zij respons op de visie en ingezette acties door het management? Ook de medewerkers kunnen vanuit hun rol
in het netwerk invloed hebben op relaties en interacties en terugkoppelingslussen
beïnvloeden. We zien hierin verschillende reacties van medewerkers: medewerkers die zich laten aanspreken en ingaan op het appèl dat uitgaat van het management en de nieuwe visie, geïnspireerd worden en verantwoordelijkheid nemen om
nieuwe manieren van samenwerken te ontwikkelen. Andere medewerkers voelen
zich (vooralsnog) minder aangesproken.
3| Moreel weerwerk bieden in de relatie; macht en afhankelijkheid
Macht is deels al aan de orde gekomen onder punt 1, bij de wisselwerking tussen
niveaus. Ik ga er hier aanvullend op in.
Tussen de niveaus in een organisatie is een bepaalde machtsverhouding: het management heeft een bepaalde doorzettingsmacht ten opzichte van medewerkers.
Omgekeerd hebben ook de medewerkers een bepaalde macht (zij verlenen de
zorg, het uiteindelijke bestaansrecht van de organisatie), maar die macht wordt in
het algemeen niet zo ervaren door hen, zij voelen zich meer afhankelijk ten opzichte van het management.
Het is de rol en verantwoordelijkheid van het management om de organisatie
aan te sturen en ontwikkelingen in de context te vertalen naar de eigen organisatie, alle betrokkenen mee te nemen in deze ontwikkelingen en de organisatie toekomstbestendig te maken. Daarbij past de macht om kaders te bepalen en acties
door te zetten. Bijvoorbeeld dat medewerkers moeten werken volgens de nieuwe
visie en daarvoor de training moeten volgen.
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Hoe heeft het management in deze situatie de macht ingezet bij het gaan werken
met de nieuwe visie op samenwerking met mantelzorgers? Was het macht ten goede, vanuit ‘wat moreel op het spel staat’, om bij te dragen aan goede samenwerking
en het creëren van ruimte voor het gesprek daarover in de vorm van de training?
Of was het doorzettingsmacht, vanuit een verticale houding, waarbij de intrinsieke
waarde en verbindende kracht onderbelicht blijven? En hoe wordt met ongemotiveerdheid van medewerkers omgegaan? Wordt waar nodig macht ten goede ingezet, gericht op de dialoog over ‘wat moreel op het spel staat’ en de onderlinge samenwerkingsrelatie? Wordt waar nodig vreedzaam begrensd, gericht op het ‘beter
kunnen’?
En hoe gaan medewerkers om met de macht en afhankelijkheid die zij ervaren in
de samenwerking met andere niveaus in de organisatie? Bieden zij waar nodig moreel weerwerk aan het management? Bijvoorbeeld als zij ervaren dat het bieden
van goede zorg en goed werk in de knel komt doordat er in hun optiek teveel veranderingen zijn in te korte tijd, dat men zich overvraagd voelt? Ervaren zij verbindingen in de relaties tussen niveaus, om de dialoog aan te kunnen gaan? Of is het
spreken (te) risicovol, en krijgt de ervaren onvrede anderszins een uitweg?
4| Invloed van de context
De nieuwe visie van de organisatie is mede ingegeven door de ontwikkelingen in
de bredere context zoals geschetst in paragraaf 6.3.2 (overheidsbeleid). De visie
sluit ook aan bij de kennis over het belang van ondersteuning van mantelzorgers,
bijvoorbeeld op basis van onderzoek naar overbelasting bij mantelzorgers en manieren waarop die ondersteuning kan worden geboden.72 In deze casus en onderhavig onderzoek op de twee afdelingen zien we hoe deze ontwikkelingen kunnen
doorwerken in een organisatie.
5| Wat is op basis van bovenstaande te concluderen?
a Terugkoppelingslussen
Omdat ik de diﬀuse relatie tussen niveaus beperkt heb onderzocht, ben ik terughoudend met mijn conclusie. Vanuit de ervaringen van de medewerkers lijken er tussen de niveaus van medewerkers en tussen het management-niveau
72 Een greep uit beschikbare bronnen: M. de Klerk et al., 2015; 2017. Kenniscentra als Movisie en
Vilans bieden materiaal om professionals te inspireren en ondersteunen in de samenwerking
met mantelzorgers, mede voortkomend uit het landelijke, door het ministerie van VWS geïnitieerde project ‘In voor mantelzorg’. Mouris Projecten Bureau biedt een Inspiratiewerkboek
met een breed scala aan hulpmiddelen voor organisaties om samenwerking met mantelzorgers verder te ontwikkelen. Mezzo is de landelijke organisatie die belangen behartigt van en
diensten biedt aan mantelzorgers, zorgvrijwilligers en organisaties voor mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg.
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ontkoppelingen te zijn en beperkt terugkoppelingslussen op gang te komen.
Vanuit moreel ecologisch perspectief gezien zijn die terugkoppelingslussen
juist relevant: het gaat daarbij om een opeenvolging van eﬀecten in interacties
– gedrag van de een werkt door in gedrag van de ander. Dat betekent dat de (verticale) ervaring die medewerkers hebben over de wijze waarop met hen wordt
samengewerkt, doorwerking kan hebben in de samenwerking die zorgmedewerkers zelf hebben met mantelzorgers (beoogd is horizontaal). Daarom is het
relevant om deze luswerking te zien.
b Bepaalde balans, wederkerigheid
‘Wat moreel op het spel staat’ en wat dat concreet betekent voor de praktijk,
lijkt beperkt te worden besproken tussen de niveaus en tot een wederkerig proces te leiden. De medewerkers ervaren weinig balans in de afstemming tussen
de niveaus. Samenwerking lijkt, ook als er sprake is van macht en afhankelijkheid, een bepaalde balans en meer horizontale houding te vragen: voor het werken aan ‘wat moreel op het spel staat’ hebben betrokkenen elkaar wederzijds
nodig. Dat vraagt van ieder op elk niveau om aandacht te hebben voor wat ieder
(zelf en de ander) nodig heeft, om samen te kunnen werken aan ‘wat moreel op
het spel staat’.

6.7 Beantwoording vraag beschrijvend onderzoek:
samenwerking vanuit moreel ecologisch perspectief
In het onderhavige, verdiepende empirisch onderzoek heb ik samenwerking tussen zorgmedewerkers en mantelzorgers onderzocht vanuit het moreel ecologisch
perspectief zoals in hoofdstuk 5 ontwikkeld. Dit onderzoek heb ik gedaan op twee
afdelingen van een zorgorganisatie: een afdeling kleinschalig wonen voor mensen
met dementie en een afdeling basiszorg; daaraan gerelateerd heb ik ook in beperkte mate gekeken naar de samenwerking tussen de niveaus van de organisatie. In
het onderzoek heb ik gefocust op de rol van de zorgmedewerker in de samenwerking. Op basis van de bevindingen beantwoord ik in deze paragraaf de vraag:73
Wat licht in een praktijksituatie op vanuit dit theoretisch verrijkte perspectief (moreel ecologisch perspectief) over samenwerking en hoe kan met deze empirische bevindingen ‘goed samenwerken’ worden begrepen?

73 Omdat ik beoog dat deze paragraaf ook zelfstandig leesbaar is (in verband met de lengte van
het hoofdstuk), is een bepaalde herhaling onvermijdelijk.
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Ik start met ‘wat moreel op het spel staat’ in de samenwerking, omdat dat de kern
is van de samenwerking. Vervolgens zoom ik in op mijn bevindingen over situaties
van soepelere respectievelijk stroevere samenwerking vanuit moreel ecologisch
perspectief. Op basis daarvan geef ik een omschrijving wat ik nu versta onder goede samenwerking, soepelere en stroevere samenwerking. Ik rond af met bevindingen over het moreel ecologisch perspectief als conceptueel oriënterend perspectief op samenwerking.

6.7.1 ‘Wat moreel op het spel staat’ en daar voor opkomen
‘Wat moreel op het spel staat’ voor de zorgmedewerkers, de bewoners, mantelzorgers en voor de zorgorganisatie, is goede zorg voor de bewoners, en om die zorg te
kunnen bieden ook goed werk en samenwerken. ‘Wat moreel op het spel staat’ lijkt
verbindend te zijn en bij te dragen aan goede samenwerking, als ‘wat moreel op
het spel staat’ wordt erkend en gedragen door betrokkenen. En nog sterker: als het
een waarde is waar betrokkenen zelf voor staan, dan kan ‘wat moreel op het spel
staat’ de kracht geven om er voor op te komen, om dat morele ‘belang te stellen’
en om er ‘waardig voor te strijden’ in situaties waar ‘wat moreel op het spel staat’
onder druk staat. Behalve de inhoudelijke en maatschappelijke betekenis kan ‘wat
moreel op het spel staat’ dus ook betekenis hebben als inspirerende kracht die tot
handelen kan aanzetten. In verschillende casus waar een ontwikkeling naar soepelere samenwerking zichtbaar werd, was de inzet van de betrokken zorgmedewerkers cruciaal: een drijvende kracht bleek de persoonlijke en professionele waarde
van de betrokken zorgmedewerkers om goede zorg te willen leveren en daartoe
zich in te zetten voor samenwerking met mantelzorgers. Die waarde overwon in
een aantal situaties angst en schroom om bijvoorbeeld een mantelzorger weerwerk te bieden en overwon verontwaardiging als een mantelzorger bijvoorbeeld
zich niet zorgzaam toonde; deze emoties werden omgezet in vrijmoedig spreken
ten behoeve van goed samenwerken.
Daarvoor bleek belangrijk dat medewerkers zich bewust werden van ‘wat moreel
op het spel staat’ én wat het vraagt van de eigen houding en het eigen handelen om
daar aan te werken. Bij die bewustwording en verkennen van handelingsalternatieven hielp het om praktijksituaties met elkaar te bespreken en in dialoog en leerzame wrijving met elkaar na te gaan wat hier het goede is en wat dan het goede is
om te doen. Vanuit verschillende perspectieven kwamen er tegengestelde waarden
naar voren, die spanningen en dilemma’s gaven: de eigen persoonlijke of professionele waarde die botst met de waarde van de mantelzorger, wat is dan het goede
en wat dan te doen? Of wat je in deze situatie van waarde vindt, botst met een regel
vanuit de organisatie, wat dan te doen? De reﬂectie met elkaar en het in de praktijk
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oefenen met handelingsalternatieven gaf meer inzicht in en bewustwording van
‘wat moreel op het spel staat’ en verbreedde het spectrum voor zorgmedewerkers
om te handelen in de praktijk.

6.7.2 Wat licht op vanuit het moreel ecologisch perspectief in
situaties van soepelere samenwerking?
Rol van ‘wat moreel op het spel staat’
In situaties van soepele samenwerking tussen zorgmedewerker en mantelzorger
zien we dat ‘wat moreel op het spel staat’ door hen wordt (h)erkend en gedragen
en verbindend werkt. Zowel de zorgmedewerker als de mantelzorger zijn gericht
op de goede zorg voor de bewoner en wat zij ieder en in samenwerking daarin kunnen doen. Dat kan zijn in situaties waarin ‘aandachtige afstemming’ in de relatie
plaatsvindt, maar ook in situaties waarin ‘moreel weerwerk’ wordt geboden, juist
ten behoeve van de samenwerkingsrelatie en ‘wat moreel op het spel staat’. Als de
andere partij daardoor geraakt wordt en zich laat aanspreken, kan dat een beweging geven van stroevere naar soepelere samenwerking.
Aandachtige afstemming in de relatie
In situaties van soepelere samenwerking zien we dat zorgmedewerker en mantelzorger het gesprek aangaan over ‘wat moreel op het spel staat’ en hoe daar samen
invulling aan te geven. Hier was sprake van aandachtige afstemming op de ander.
In deze situaties zijn de fasen van het relationele proces met bijpassende morele
kwaliteiten zoals beschreven door Tronto, te herkennen. De fasen en morele kwaliteiten zijn een behulpzaam middel om de samenwerkingsrelatie te analyseren, en
ook is te zien dat de morele kwaliteiten een hulpbron blijken te zijn voor het samenwerkingsproces. Aandacht voor de ander en ‘wat moreel op het spel staat’, daar
verantwoordelijkheid voor nemen en daadwerkelijk op inspelen, lijkt bij te dragen
aan de verbinding in de samenwerkingsrelatie. Dit waren situaties waarin een zelfversterkende terugkoppelingslus op gang leek te komen.
Moreel weerwerk bieden in de relatie
We hebben echter ook situaties gezien waarin iets anders nodig was dan afstemming in de relatie, namelijk moreel weerwerk bieden. Daarbij werd moreel positie
ingenomen ten opzichte van de ander: er werd bijvoorbeeld macht ten goede ingezet om ruimte te creëren voor een gesprek, of iemand werd vreedzaam begrensd
bijvoorbeeld in diens onverschilligheid. We zagen dat juist het bieden van moreel
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weerwerk in een situatie leidt tot ‘ontstroeving’ in de relatie en tot (herstel of behoud van) de verbinding en soepele samenwerking. Het moreel weerwerk bieden
werd opgeroepen door emoties als wrevel of morele verontwaardiging. Iemands
inzet, vanuit persoonlijke en professionele waarden en ‘wat moreel op het spel
staat’, maakte in deze situaties het verschil.
Moreel weerwerk bieden lijkt (op de korte termijn) wellicht een tegengestelde
houding van aandachtige afstemming, maar is (op de langere termijn) gericht op
het herstel, behoud en versterken van de relatie. Er kan een bepaalde spanning zijn
tussen afstemming en weerwerk bieden, maar in de praktijk werd duidelijk dat het
geen elkaar uitsluitende houdingen en morele kwaliteiten zijn; beide hebben elkaar nodig en beide zijn nodig:
• Afstemming en weerwerk bieden hebben elkaar nodig omdat het morele kwaliteiten vraagt om te zien wat nodig is en daarnaar te handelen: het vraagt aandacht hebben voor de ander en de situatie, verantwoordelijkheid kunnen nemen, competent zijn om te handelen zoals nodig is.
• Afstemming en moreel weerwerk bieden zijn allebei nodig omdat in een situatie iets anders nodig kan zijn dan aandachtige afstemming ten behoeve van
‘wat moreel op het spel staat’ en de relatie. Zoals bij Axelrod (hoofdstuk 5), naar
voren kwam: je moet ook kunnen vechten, terugslaan. En bij De Waal: er is zorgzaamheid én agressie, en het kan nodig zijn om die agressie te begrenzen, je ertegen teweer te stellen. Dat vraagt een bepaalde kracht en moed. De waarde en
de werking van tegengestelde tendensen, kwam ook naar voren in de procesecologie van Ulanowicz: juist die tegenstelde tendensen kunnen tot ontwikkeling leiden in processen.
Terugkoppelingslussen
Vanuit moreel ecologisch perspectief kunnen we in geval van soepele samenwerking de relatie zorgmedewerker – mantelzorger zien als zelfversterkende terugkoppelingslus die doorwerking heeft in andere lussen: de zorgmedewerker ondersteunt de mantelzorger om zijn/haar relatie met de bewoner te onderhouden en
naar vermogen zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan de bewoner.74 De man74 In dit hoofdstuk heb ik aangegeven dat de samenwerkingsrelatie met de mantelzorger hier
ook aspecten krijgt van een zorgrelatie: de zorgmedewerker ondersteunt de mantelzorger
zodat de mantelzorger zelf zorg en ondersteuning kan blijven bieden aan zijn naaste, en
de zorgmedewerker is alert op eventuele (dreigende) overbelasting van de mantelzorger.
Gesteld kan worden dat de zorgrelatie zich verbreedt naar / uitbreidt naar de samenwerkingsrelatie met de mantelzorger. Zie ook noot 61.
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telzorger wordt gefaciliteerd om zijn, vaak jaren- of levenslange relatie met de bewoner te (onder)houden en de bewoner te helpen; dat is betekenisvol voor zowel de
bewoner als mantelzorger. Samenwerken met de mantelzorger helpt de zorgmedewerker in goede zorg voor de bewoner, om de bewoner te leren kennen en zo goed
mogelijk in te spelen op diens wensen en behoeften. We hebben gezien dat op deze
manier de lus tussen zorgmedewerker-mantelzorger-bewoner versterkt. De mantelzorger voelt zich welkom op de afdeling en ondersteunt met haar aanwezigheid ook
de medewerkers. Medewerkers ervaren hoe een goede samenwerkingsrelatie kan
werken, hoe dit bijdraagt aan goede zorg en plezier geeft in het werk. Dit werkt door
in contacten met andere mantelzorgers, in de sfeer op de afdeling en in het team.
We zien een bepaalde balans en een bepaalde wederkerigheid in de verschillende
lussen: ieder heeft de ander op een bepaalde manier nodig, ieder ontleent op een
bepaalde manier iets waardevols aan de relatie en dat werkt door in andere relaties. In soepele samenwerking zijn terugkoppelingslussen herkenbaar die zichzelf
versterken (opeenvolging van eﬀecten) en zo ook de soepele samenwerking verder
kunnen versterken. Dat kan bijdragen aan het robuuster worden van de samenwerking. Doordat medewerkers elkaar goede voorbeelden van samenwerking met mantelzorgers gingen vertellen, kregen de terugkoppelingslussen ook een voorbeeldwerking. Dat kan weer leiden tot opeenvolgende eﬀecten.
Context, netwerk, verschillende niveaus, samenhang en wisselwerking
In het onderzoek komt naar voren dat de verschillende elementen van het moreel
ecologisch perspectief samenhangen en een wisselwerking hebben met elkaar: in
geval van soepele samenwerking wordt dat ‘wat moreel op het spel staat’, (h)erkend en gedeeld door betrokken partijen en heeft dat een verbindende werking.
De inzet van professionals om goede zorg te willen bieden, en daarvoor goed samen te werken met mantelzorgers, blijkt daarbij een krachtige motor die persoonlijke moeite kan overwinnen en professionele moed kan oproepen. In soepele samenwerking zijn de fasen van het relationele proces zoals beschreven door Tronto
herkenbaar. De daarbij beschreven morele kwaliteiten, gericht op afstemming in
de relatie, blijken bij te dragen aan de soepele samenwerking. Die morele kwaliteiten kunnen we zien als morele hulpbronnen voor soepele samenwerking. Maar
ook andere morele kwaliteiten, gericht op weerwerk bieden in de relatie, blijken
soms juist nodig te zijn voor soepele samenwerking.
Wat invloed heeft, is de context. We kunnen onderscheid maken naar bijvoorbeeld de meer politieke en beleidsmatige context van overheidsbeleid, die kaders
aangeeft en invloed heeft op de organisatie en relaties binnen de organisatie. Dat
is een context die verder af ligt van waar de betrokken personen zelf moreel aan-
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spreekbaar op zijn. Alsook de context die meer het netwerk van personen betreft
waarin betrokken personen wel meer persoonlijk en professioneel moreel aanspreekbaar zijn: het netwerk rondom de zorgmedewerkers (bijvoorbeeld het team
en teamleider), het netwerk van relaties rondom de bewoner en mantelzorger, de
netwerken binnen de organisatie en tussen de verschillende niveaus.
In dit onderzoek hebben we gezien dat, vanuit het overheidsbeleid en de visie van de
organisatie, het netwerk rondom de bewoner (en in dat netwerk vooral de mantelzorger) een centrale rol vervult. De zorgrelatie tussen zorgmedewerker en bewoner
wordt feitelijk uitgebreid met dat netwerk. Zoals een zorgmedewerker verwoordde:
‘het is niet meer de bewoner, dan ik en dan de mantelzorger; maar de bewoner, de
mantelzorger en dan ik’. Dat impliceert dat het primaire zorgproces niet alleen
gaat om de zorgrelatie tussen bewoner en zorgmedewerker, maar het gaat ook om
de samenhang en wisselwerking met het netwerk van relaties rond de bewoner. En
de zorgmedewerker is ook verbonden in het netwerk dat wordt gevormd binnen
en tussen alle niveaus in de organisatie. Alle betrokkenen hebben direct of indirect
met al die relaties te maken. In die kluwen vindt de samenwerking plaats. De luswerking in het moreel ecologisch perspectief impliceert dat er een wisselwerking
is tussen relaties: wat in de ene relatie en interactie gebeurt, kan doorwerken in andere en zo leiden tot een opeenvolging van eﬀecten. Op die manier kunnen in het
netwerk al dan niet zelfversterkende terugkoppelingslussen ontstaan, die weer hun
doorwerking hebben in de andere relaties. Dat betekent dat de kwaliteit van de relaties in die netwerken invloed heeft op de kwaliteit van de samenwerkingsrelatie
tussen zorgmedewerker en mantelzorger en de zorgrelatie tussen zorgmedewerker
en bewoner. Het is daarom van belang om breder te kijken dan een enkele (samenwerkings)relatie en zicht te hebben op de (door)werking in de lussen en interacties.
Samenwerking die oprijst
In het onderzoek hebben we gezien dat de relaties tussen betrokkenen en de onderlinge wisselwerking kunnen leiden tot positieve terugkoppelingslussen waarbij er een zelfversterkend proces op gang komt: we hebben samenwerking zien oprijzen (Ulanowicz). Verbindend daarin is ‘wat moreel op het spel staat’. We zien dat
daarin zowel aandachtige afstemming een belangrijke rol speelt, maar ook het moreel weerwerk bieden in de relatie. Welke morele inzet, houding en kwaliteiten van
iemand nodig zijn, vraagt afweging: wat is in deze situatie het goede om te doen en
hoe doe je dat goed? Hier zit moreel werk en hierin komt het vakmanschap in samenwerking tot uiting. En in dat vakmanschap blijkt zowel wat het oplevert (soepele samenwerking) als het proces zelf (goed samenwerken) voldoening en een
waardevolle ervaring te geven.
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6.7.3 Wat licht op vanuit het moreel ecologisch perspectief in
situaties van stroevere samenwerking?
Rol van ‘wat moreel op het spel staat’
In de situaties van stroevere samenwerking zien we dat ‘wat moreel op het spel
staat’ niet of veel minder wordt (h)erkend en gedeeld, er vindt weinig of geen uitwisseling en afstemming over plaats. Terwijl dit juist een verbindende werking kan
hebben, zoals bleek in situaties van soepelere samenwerking. De concepten en morele kwaliteiten van belang-stellend ontwikkelen en waardig strijden, kunnen een
hulpbron zijn om ‘wat moreel op het spel staat’ op tafel te brengen, hebben we gezien in de situatie waarin soepelere samenwerking ontstaat.
Afstemming in de relatie
De fasen van het relationele proces en de morele kwaliteiten zoals beschreven door
Tronto blijken beperkt of niet herkenbaar te zijn als sprake is van stroevere samenwerking: we zien bijvoorbeeld weinig of geen aandacht voor de ander, of weinig
of geen verantwoordelijkheid nemen. Tegelijk is soms juist een teveel aan empathie te zien – men blijft aardig en vriendelijk, ook als de situatie wellicht iets anders
vraagt. Empathie kan leiden tot apathie, in termen van Kaats en Opheij (Kaats en
Opheij, 2012, p 195).
Moreel weerwerk bieden in de relatie
In situaties van stroeve samenwerking kan het bieden van moreel weerwerk een
kanteling teweeg brengen en leiden tot een dialoog, zoals we zagen in een van de
casus. Het vraagt van iemand om moreel positie in te nemen: macht ten goede in
te zetten, zo nodig de ander vreedzaam begrenzen, of vrijmoedig te spreken (‘parrhêsia’). Dat kan gaan zowel over de inhoud (‘wat moreel op het spel staat’) als over
het proces in het gesprek. Juist door moreel weerwerk te bieden kan er beweging
komen, door de tegengestelde tendensen kan ontwikkeling ontstaan (Ulanowicz,
2009). Moreel weerwerk bieden is veelal spannend - het is niet voor niets als dat
achterwege blijft. Het geeft ook geen garantie op succes, het draagt zelfs het risico
in zich dat de relatie verslechtert of verbreekt. Daarom is voor het bieden van weerwerk behalve moed ook afstemming nodig. In het goed opereren in dat spanningsveld van aandachtige afstemming en moreel weerwerk bieden, zit moreel werk.

241

6 Goed samenwerken in de praktijk vanuit moreel ecologisch perspectief

Terugkoppelingslussen
In situaties van stroevere samenwerking zien we geen zelfversterkende terugkoppelingslussen. Wat hier wel aan zou kunnen bijdragen en hoe dat kan werken in de
dynamiek van stroevere naar soepelere samenwerking, is bovenstaand genoemd.
Context, netwerk, verschillende niveaus, samenhang en wisselwerking
Wat ik over deze onderwerpen heb gezegd bij de vorige paragraaf over situaties
van soepelere samenwerking, geldt ook voor situaties van stroevere samenwerking. Wel heb ik hier een toevoeging, namelijk over een horizontale houding in
samenwerking.
Bij de samenwerking tussen niveaus in de organisatie is een speciﬁek punt naar
voren gekomen. Ik heb aangegeven dat ik ervoor kies hier van samenwerking te
spreken, ook al is er tussen de niveaus een hiërarchische verhouding. Dat in een hierarchie sprake is van (doorzettings)macht is geen reden om hier niet van samenwerking te spreken, immers, ook in een samenwerkingsrelatie is er meer of minder
sprake van macht en afhankelijkheid. Wellicht nog sterker: juist omdat er de mogelijkheid is van doorzettingsmacht, luistert de samenwerking nauwer, in die zin
dat des te belangrijker is hoe met die macht wordt omgegaan – gaat het om inzetten van macht gericht op het versterken van de verbinding en het op gang brengen van een terugkoppelingslus, of is het een verticale actie, waarin met macht iets
wordt doorgezet; dat laatste kan eerder leiden tot verstroeving en ontkoppeling.
Samenwerking lijkt een meer horizontale houding te vragen. Daarmee bedoel ik
een houding waarin ieder de bereidheid en het vermogen heeft om zich te laten
aan- of tegenspreken door een ander en omgekeerd: zo nodig zelf de ander aan- of
tegen te spreken, in het licht van ‘wat moreel op het spel staat’ en de samenwerkingsrelatie om daar aan te werken. Daarmee kan de relatie minder risicovol worden. Zo’n meer horizontale houding is relevant omdat het in een samenwerkingsrelatie gaat om een wederkerig proces. Zowel Kunneman als Nap benadrukken in
hun concepten van ‘vreedzaam begrenzen’ en ‘macht ten goede’ dat horizontaal
werken, of een horizontale dynamiek, niet positioneel maar moreel, essentieel is
(Kunneman, 2012c; Nap, 2015a). Vanuit het concept van luswerking en terugkoppelingslussen gezien, kan een horizontale houding doorwerking in omringende interacties en relaties en opeenvolgende eﬀecten hebben.
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6.7.4 Dynamiek in de samenwerking
Wat opvalt in de bevindingen is dat het niet alleen gaat om een situatie van óf
soepele óf stroeve samenwerking, maar juist om de dynamiek in het samenwerkingsproces: van meer of minder soepele samenwerking, van een stroevere samenwerking naar een meer soepele samenwerking, en die beweging zal zich ook omgekeerd voor doen – een soepele samenwerking zal ook weer kunnen verstroeven.
Zoals in het onderzoek bleek: er kunnen onverwachte ontwikkelingen optreden
(emergente ontwikkelingen en ‘raw chance’ in ecologische termen) die alles zomaar weer kunnen veranderen. Een samenwerkingsproces staat voortdurend onder druk. Die druk en spanningen kunnen van binnenuit komen of van buitenaf.
Juist die dynamiek in de samenwerking vergt continu moreel werk – het afwegen:
wat is nu het goede om te doen en hoe doen we dat goed? Iedere betrokkene kan
vanuit zijn eigen positie bijdragen aan het versoepelen van de samenwerking.
Daarbij kunnen de concepten om op te komen voor ‘wat moreel op het spel staat’
(belang-stellend ontwikkelen, Nap, 2012; waardig strijden, J. van Ewijk, 2013), alsook aandachtige afstemming (Tronto, 1993), én het bieden van moreel weerwerk
(macht ten goede, Nap, 2014; vreedzaam begrenzen, Kunneman, 2012a; parrhêsia,
Foucault, 2011), morele hulpbronnen zijn om in een situatie van stroevere samenwerking bij te dragen aan het versoepelen van de samenwerking. Het betekent dat
in beginsel ieder beweging kan brengen in de samenwerking. Dit zagen we ook bij
Axelrod (1984): een houding van samenwerking kan dezelfde houding oproepen
bij de ander en op die manier bijdragen aan samenwerking. In de interacties ontstaan processen die doorwerking kunnen hebben in omringende processen. De
relaties en interacties vormen zo met elkaar een netwerk en hebben daarmee een
lussend karakter, waarbij de lussen elkaar kunnen versterken (zelfversterkende terugkoppelingslussen, Ulanowicz, 1997) waardoor samenwerking zich ontwikkelt
en oprijst (‘ascendency’, in termen van Ulanowicz, 1997).
Vanuit de dynamiek van het samenwerkingsproces kan ik in plaats van ‘soepele’
en ‘stroeve’ samenwerking dan ook beter spreken van het versoepelen van samenwerking, letterlijk en ﬁguurlijk als werk-woord. In samenwerking tussen mensen
hebben de lussen een moreel karakter. Het werk-woord geeft ook aan dat het gaat
om morele actoren die moreel werk kunnen leveren om bij te dragen aan een
goed samenwerkingsproces. Die doorwerking van de eigen bijdrage in terugkoppelingslussen is vaak niet waarneembaar vanuit de eigen positie. Het moreel ecologisch perspectief kan helpen bewust te worden van de werking van terugkoppelingslussen en daar zicht op te krijgen. Deze verbinding tussen de gerichtheid
op ‘wat moreel op het spel staat’, de morele kwaliteiten en de verschillende morele
houdingen om daar aan te werken, en de werking van terugkoppelingslussen die
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samenwerking robuuster kan maken, zie ik als een belangrijke meerwaarde van
het moreel ecologisch perspectief op samenwerking.

6.7.5 Omschrijving goed samenwerken, versoepelen en verstroeven
van samenwerking; overzicht vanuit moreel ecologisch
perspectief
Goed samenwerken is nu te beschrijven en begrijpen als het proces van voortdurend
omgaan met de dynamiek van spanningen en dilemma’s in de samenwerking,
het omgaan met verstoringen en het blijven werken aan versoepelen van samenwerking, in het licht van ‘wat moreel op het spel staat’, vanuit een breed spectrum
van morele kwaliteiten gericht op aandachtige afstemming op de ander, met waar
nodig het opkomen voor ‘wat moreel op het spel staat’ en het bieden van moreel
weerwerk, om ‘wat moreel op het spel staat’ te kunnen waarmaken.
Versoepelen van samenwerking is het werken aan ontstroeven van het samenwerkingsproces en het op gang brengen of blijven houden van zelfversterkende terugkoppelingslussen, ten behoeve van ‘wat moreel op het spel staat’ en goed
samenwerken. De concepten van het moreel ecologisch perspectief gericht op aandachtige afstemming in de relatie en waar nodig het opkomen voor ‘wat moreel op
het spel staat’ en moreel weerwerk bieden, kunnen daarbij morele hulpbronnen
bieden.
Verstroeven van samenwerking is het tegenwerken of afnemen van de werking van de
zelfversterkende terugkoppelingslussen waardoor de samenwerking verslechtert.
De dynamiek van het samenwerken vanuit moreel ecologisch perspectief, in schema:
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Dynamiek van samenwerken vanuit moreel ecolog isch perspectief

Wat m oreel op het spel staat
is niet herkenbaar

1

Wat m oreel op het spel staat
is wel herkenbaar

Inhoud

‘Aandachtig e afstem m ing ’
is niet herkenbaar

Relationeel
proces

‘Aandachtig e afstem m ing ’
is wel herkenbaar

1) Betreft het maatschappelijk doel / belang
waarvoor partijen van elkaar afhankelijk
zijn

Dit vraagt:
Morele kwaliteiten
 Aandacht
 Verantwoordelijkheid
 Competentie
 Responsiviteit
 Respect
 Vertrouwen

Verstroeft de samenwerking

Stroef

Ontstroeven

1

Versoepelt de samenwerking

S a m en werk in g

Soepel

Zelfversterkende samenwerking

Wat nodig is:
Opkom en voor ‘wat m oreel op
het spel staat’
 Belang-stellend ontwikkelen
 Waardig strijden

Wat nodig is:
Moreel weerwerk bieden
 Macht ten goede
 Vreedzaam begrenzen
 Parrhêsia

Dit vraagt:
Morele kwaliteiten
 Moed
 Vrijmoedig (tegen)spreken
 Gestileerde strijdbaarheid
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7.1

Bijdragen aan morele leerprocessen
gericht op goede samenwerking

Vraag- en doelstelling normatief handelingsonderzoek

Mijn inzet in dit onderzoek is om, behalve het beschrijven en begrijpen van goede samenwerking, ook bij te dragen aan morele leerprocessen gericht op goede
samenwerking. Dat doe ik in de vorm van een normatief handelingsonderzoek
en vanuit het moreel ecologisch perspectief. Dit handelingsonderzoek is onderdeel van hetzelfde empirisch onderzoek als beschreven in het vorige hoofdstuk.
Ik noem dit onderzoek normatief, niet alleen omdat er normatieve vragen aan de
orde zijn die in relatie met betrokkenen worden verkend, maar ook vanwege het
morele belang van goed samenwerken dat ik zelf stel en inbreng in dit onderzoek
(in aansluiting bij de betreﬀende praktijk). Mijn vraag voor dit handelingsonderzoek is:
Hoe kan ik vanuit dit moreel ecologisch perspectief bijdragen aan morele leerprocessen gericht op goed samenwerken in een speciﬁeke praktijksituatie?
Doelen van het normatief handelingsonderzoek zijn:
• Het bevorderen van morele leerprocessen in een speciﬁeke praktijk, gericht op
goed samenwerken; daarmee beoog ik ook bij te dragen aan verdere ontwikkeling van mijzelf en betrokken medewerkers als normatieve professional.
• Het leren van het proces om vanuit het moreel ecologisch perspectief te werken aan goede samenwerking, om op basis daarvan het moreel ecologisch perspectief te kunnen aanscherpen en inkleuren.
Het normatief handelingsonderzoek is gericht op bewustwording en versterken
van inzicht in de samenwerking en het (waar relevant) ontwikkelen van handelingsalternatieven in samenwerkingsprocessen. Het gaat niet om een planmatig
verbetertraject op basis van gestructureerde interventies. Door het werken vanuit
het moreel ecologisch perspectief en het lerend en reﬂexief omgaan met de daarmee verbonden normatieve vragen, beoog ik echter wel bij te dragen aan versoepeling van samenwerking.
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Of en hoe ik bijdraag aan de praktijk is iets wat vooral ook door betrokkenen zal
moeten worden aangegeven. In hoofdstuk 5 heb ik aangegeven dat ik ervan uitga,
met Tronto en Walker (Tronto, 1993; Walker, 2007), dat in de speciﬁeke praktijk
door betrokkenen met elkaar in dialoog en leerzame wrijving zal moeten worden
ontwikkeld wat in deze praktijk goed is. Het betekent dat ik in dit hoofdstuk aangeef hoe ik heb beoogd bij te dragen aan het morele leerproces en mijn reﬂectie
daarop, en weergeef wat de ervaringen van de betrokken medewerkers daarbij zijn
zoals die tot mij zijn gekomen.75
Leeswijzer
In paragraaf 7.2 bouw ik voort op de uitgangspunten voor normatief handelingsonderzoek zoals in hoofdstuk 2 aangegeven. In aanvulling daarop ga ik in op een
aantal voor mij inspirerende theoretisch-ﬁlosoﬁsche richtingwijzers. Vervolgens
beschrijf ik in paragraaf 7.3 mijn algemene aanpak voor de onderhavige onderzoeksvraag. Omdat de situaties verschillen heb ik gewerkt met een eigen aanpak
per team. De aanpak en bevindingen per team beschrijf ik in paragraaf 7.4 en 7.5.
In paragraaf 7.6 ga ik in op mijn bijdrage aan de samenwerking tussen niveaus in
de zorgorganisatie. In paragraaf 7.7 reﬂecteer ik op mijn rol en bijdrage en in paragraaf 7.8 beantwoord ik de onderzoeksvraag van dit hoofdstuk.

7.2

Theoretisch-ﬁlosoﬁsche richtingwijzers voor normatief
handelingsonderzoek

In hoofdstuk 2 heb ik de uitgangspunten beschreven voor mijn normatief handelingsonderzoek. Ik heb beschreven dat dit type onderzoek, gericht op modus 3 kennis, in wisselwerking met modus 1 en 2 kennis, in ontwikkeling is. Daarom ga ik
nu eerst in op een aantal theoretisch-ﬁlosoﬁsche richtingwijzers, die voedend zijn
voor dit handelingsonderzoek.

7.2.1 Actieonderzoek
Handelingsonderzoek is als actieonderzoek (action research) een bekende vorm
van onderzoek, met daarbinnen verschillende stromingen. Uitgangspunt van
actieonderzoek is dat het aansluit bij actuele kwesties. Het is gericht op het leren begrijpen, met het doel om de praktijk te helpen verbeteren en handelings75 Natuurlijk zijn hierbij ook de ervaringen van de mantelzorgers relevant; echter, zoals in
hoofdstuk 6 aangegeven, ik focus in dit onderzoek op de zorgmedewerkers.
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perspectieven te verruimen (Boog et al., 2005, pp 162, 168). Boog et al. stellen:
“Handelingsonderzoekers zijn géén onpartijdige waarnemers, maar treden op als participanten en kritische gesprekspartners op uitnodiging van de betrokkenen.” (Boog et al.,
2005, p 171). Actieonderzoek gaat ervan uit dat mensen hun eigen werkelijkheden
scheppen. Werelden zijn materiële en immateriële sociale constructies. Kennis
ontstaat in deze gedachtenlijn in interactie tussen mens en wereld door reﬂectie
op gebeurtenissen in een praktijksituatie (Boog et al., 2005, p 168). Nieuwe praktijkkennis ontstaat door gebeurtenissen in kaart te brengen, te beïnvloeden, situaties te veranderen en te experimenteren (Boog et al., 2005, p 167). Van Lieshout,
Jacobs en Cardiﬀ onderscheiden, vanuit de verschillende ontstaanslijnen, verschillende vormen van actieonderzoek: van meer experimenteel naar meer participatief en emancipatoir, met pragmatisch actieonderzoek als een soort tussenvorm
(Van Lieshout, Jacobs en Cardiﬀ, 2017, pp 4, 5).
Actieonderzoek neemt als uitgangspunt een micro-situatie, een lokale praktijksituatie, van individuen of groepen (Boog et al., 2005, p 174). Bij actieonderzoek
gaat het om het handelen van actoren, met hun eigen handelingsrepertoire en
hulpbronnen. Het onderzoek is er (mede) op gericht dit handelingsrepertoire te
verﬁjnen en uit te breiden. Het onderzoeksdesign is maatwerk en kan gaandeweg
worden aangepast. Het onderzoek verloopt cyclisch (Boog et al., 2005, pp 168, 177;
Van Lieshout et al., 2017, p 17). Kenmerk van actieonderzoek is dat het een iteratief
proces is: de ontwikkeling van praktijkkennis vindt plaats door een combinatie
van theorie en concrete praktijksituaties en is het resultaat van actie én reﬂectie
(Boog et al., 2005, p 176; Van Lieshout et al., 2017, p 18). De betrokkenen zijn meer of
minder participant in de onderzoeksactiviteiten (mede-onderzoeker), zoals datagenereren en -analyse (Boog et al., 2005, p 2; Van Lieshout et al., 2017, pp 18-21). De
inzet van actieonderzoek is dat door de opgedane kennis actoren zelf instrumentarium in handen krijgen om te blijven werken aan verbetering van hun situatie
(Boog et al., 2005, p 176). Soms is deze kennis, of de opgedane resultaten of werkwijzen, eveneens bruikbaar in andere praktijksituaties (Boog et al., 2005, p 175).
Actieonderzoek is een geschikte werkwijze voor onderzoek in het kader van normatieve professionalisering en geeft daarvoor richtingwijzers. Actieonderzoek is
moreel geladen en handelt vanuit een morele intentie (Van Lieshout et al., 2017, pp
22, 92), evenals normatief handelingsonderzoek. Normatief handelingsonderzoek
in het kader van normatieve professionalisering gaat echter een stap verder. De
morele inzet van de onderzoeker (ofwel: het morele ‘belang’ dat de onderzoeker
stelt) en de morele geladenheid is geen onderdeel, maar staat op de voorgrond in
het normatief handelingsonderzoek. De relationele dimensie, die de basis is voor
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de kennisontwikkeling, en de professionele en persoonlijke morele inzet van de
onderzoeker, komt expliciet in het spel.
Omdat het normatief handelingsonderzoek verder gaat dan actieonderzoek, kijk
ik ook naar andere inspirerende concepten voor het doen van dit onderzoek.

7.2.2 Belang-stellend ontwikkelen
Het ‘belang-stellend ontwikkelen van de alledaagse praktijk’ zoals door Jan Nap
ontwikkeld als ‘proeve van normatieve professionalisering’ is voor mijn werkwijze
in dit onderzoek een inspiratiebron. Het gaat hierbij niet alleen om onderzoeken,
het gaat om ‘een (moreel) belang stellen’ en daarmee bij te dragen aan de praktijk
(Nap, 2012). Het concept van ‘belang-stellend ontwikkelen’ laat zien hoe het onderzoeken en werken in het kader van normatieve professionalisering vorm kan
krijgen. Nap stelt met het ‘belang-stellend ontwikkelen’ in zijn eigen praktijk het
belang van goed politiewerk, toont belangstelling voor de ideeën en opvattingen
daarover van de betrokken professionals en hij brengt zichzelf in het spel als onderzoeker en mede-ontwikkelaar van de praktijk, als degene die het belang stelt
van de morele inzet van die praktijk en reﬂexief onderzoek daarvan. Nap heeft een
narratieve benadering gevolgd, om vanuit de micro-praktijk van politieagenten
een gevarieerd beeld te krijgen van de alledaagse politiepraktijk. Vanuit die verhalen heeft hij met de betrokken agenten gereﬂecteerd op: wat is hier in moreel
opzicht goed werk en wat draagt daar aan bij? De praktijkverhalen bieden oriëntatie op wat goed (en slecht) werk is. Nap is zich gaandeweg zijn onderzoek gaan
realiseren dat hij niet alleen het gesprek en de reﬂectie faciliteert en meedenkt
met praktijkmensen, zoals in actieonderzoek, maar dat hij zelf gaat stáán voor de
morele horizon van goed politiewerk: een rechtvaardige en veilige samenleving.
Hij heeft een eigen morele inzet die hij inbrengt in zijn gesprekken met betrokkenen en in zijn onderzoek, inclusief de wrijvingen die dat oplevert. Hierin wordt
ook duidelijk dat belang-stellend ontwikkelen verder gaat dan actieonderzoek; in
belang-stellend ontwikkelen wordt een moreel belang ingebracht en gaat het om
het gesprek en de leerzame wrijving over wat dat betekent en hoe zich dat kan ontwikkelen om de praktijk verder te brengen. In dit ‘belang-stellend ontwikkelen’ en
de wijze waarop Nap dat daadwerkelijk in praktijk heeft gebracht, komt de kern
van normatieve professionalisering naar voren: dat normatieve professionalisering wordt gedragen door mensen die gaan staan voor hun morele commitment
bij de praktijk waarin of waarvoor ze werken en daarbij open staan voor leerzame
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wrijving. In het ‘belang-stellend ontwikkelen’ gaat het om een moreel leerproces in
organisaties en professionele praktijken.76
De vraag naar goed handelen is in de aanpak van Nap de vraag die kan aanzetten
tot leren. De vraag, ofwel het belang, moet worden gesteld én er moet gehoor aan
worden gegeven - dat kan niet worden afgedwongen (Nap, 2012, p 174). In en door
het stellen van de vraag is de vragensteller zelf aanwezig, als belang-stellende. De
vragensteller moet niet zelf het antwoord hebben, maar hij vraagt wel vanuit een
bepaalde oriëntatie: het belang dat gesteld wordt, heeft een morele oriëntatie in
zich (Nap, 2012, p 175). Het gaat om de aandacht richten op een concrete praktijk en
leren in de praktijk, waarbij wordt ingebracht wat van waarde is. Het vraagt tegelijkertijd openstaan voor wat zich aan (nieuwe) waarden aandient. Juist door mee
te doen en het zelf meevoelen en ervaren heeft de onderzoeker een rol in het proces en leert de onderzoeker samen met de andere betrokken professionals. Om te
leren is nodig dat de onderzoeker, met betrokkenen, kan reﬂecteren op wat er gebeurt en op de eigen houding en rol.

7.2.3 Gezelschapsvorming
Een derde inspirerend concept voor normatief handelingsonderzoek, na actieonderzoek en belang-stellend ontwikkelen, vind ik in het begrip ‘gezelschapsvorming’ van Kunneman. Er is een eigen sociale band tussen mensen die een ambacht
uitoefenen en dat vormt in zijn optiek een belangrijke basis voor een dialogisch
lerende dynamiek in het samen, in ‘gezelschap’, ontwikkelen van vakmanschap.
Kunneman baseert zich daarbij op de al eerder genoemde Sennett, die verwijst
naar de middeleeuwse gilden waarin met elkaar vaardigheden en vakmanschap
werden ontwikkeld en overgedragen (Sennett, 2008). Sennett wijst er op dat het
samen leren niet alleen omwille van de uitkomst, het goed werk, plaatsvindt maar
ook plezier en voldoening in zichzelf geeft. Kunneman spreekt van ‘gezelschapsvorming’: “Gezellen zijn degenen die elkaar kunnen respecteren, en elkaar ondersteunen
omdat ze een ambachtelijke fascinatie delen en daarin van elkaar kunnen leren.
En dus is een gezelschap een groep professionals die die relatie met elkaar weten te ontwikkelen. … Het is zo’n vitaal gezichtspunt (gezelschapsontwikkeling) omdat het in relatie tot het vak staat, maar tevens direct een morele relatie (dialogiciteit, leerbereidheid en
een zekere gelijkwaardigheid) is.” (Prano Group, lezing Kunneman, 2015). Een gezelschap ontstaat niet zomaar, het vraagt inzet van betrokkenen om een gezelschap
te vormen. Evenals samenwerking is dat een dynamisch proces. Het vraagt volgens
76 Voor een goed begrip herhaal ik hier wat eerder is gezegd: relevant is om te zien dat het begrip ‘belang’ zoals Nap dat gebruikt, aansluit bij mijn begrip ‘wat moreel op het spel staat’.
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Kunneman professionals die toegewijd zijn aan hun vak en vanuit die ambachtelijke fascinatie willen bijdragen aan de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden van gezellen die elkaar vergezellen bij het ontwikkelen en behoeden van werk
dat deugt; om van daaruit in dialogische afstemming, en waar nodig met leerzame
wrijving, werk te kunnen doen voor anderen dat niet alleen hen deugd doet maar
ook een bredere maatschappelijke betekenis heeft; en hierdoor hun eigen identiteit en een zekere mate van zelfrespect kunnen ontwikkelen en zin in hun leven
kunnen ervaren (Kunneman, 2016c).
Een gezelschap is dus méér dan een ‘losvaste’ groep die met elkaar reﬂecteert op
werk. Gezelschapsvorming vergt daadwerkelijk een relatie aangaan om in dialogische intersubjectiviteit, zoals Maso en Smaling (1998, p 81) het noemen, met elkaar de diepte en moerassigheid van het werk te bespreken en de morele vragen,
spanningen en dilemma’s te onderzoeken die vaak onder alledaagse gebeurtenissen verborgen blijven. ‘De diepte in’ kun je alleen als je als persoon verschijnt in
de relatie, met alle ‘vermogens en makke’. Het vraagt om de vragen die ertoe doen,
de vragen naar goed werk en de eigen inzet, alsook de daarmee gepaard gaande
gevoelens als angst en schaamte, maar ook gevoelens van ervaren verbinding en
afstemming, onder ogen te zien, te onderzoeken en ervan te leren in plaats van
deze weg te duwen. Dat is kwetsbaar; gezelschapsvorming geeft dus niet alleen
voldoening en plezier maar wordt ook gekenmerkt door het besef van spanningen en dilemma’s en het vermogen daar op een goede manier mee om te gaan.
Tegelijkertijd biedt juist de professionele context hierbij eigen hulpbronnen en is
juist daarom gezelschapsvorming waardevol. Een belangrijke hulpbron is de morele horizon van de professionele praktijk - het gaat om ‘werk dat deugt en deugd
doet’; samen kun je onderzoeken, reﬂecteren en leren wat dat dan is in de speciﬁeke praktijk en hoe je daar samen aan kunt werken. De professionele praktijk dient
een maatschappelijk belang (wat ik heb genoemd: ‘wat moreel op het spel staat’),
daar werk je als professionals samen aan en daar kun je elkaar op aanspreken: doet
het deugd wat we doen? Dat vraagt dialogische afstemming en leerzame wrijving
met elkaar, en een vorm van gezelschap kan daarbij helpen. Professionals kunnen
hierbij ook hun eigen hulpbronnen inbrengen, hun persoonlijke en professionele
morele waarden, hun verhalen over het omgaan met spanningen en dilemma’s, situaties waarin goed werk werd geleverd of juist niet; in een gezelschap kan daar
met elkaar van worden geleerd, en kunnen gezellen elkaar inspireren en bemoedigen. Ook kunnen theoretisch-ﬁlosoﬁsche concepten hierbij helpend zijn (zoals
ik in het normatief handelingsonderzoek heb beoogd met het moreel ecologisch
perspectief).
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Geïnspireerd door het gedachtegoed rond gezelschapsvorming heb ik beoogd
om per team met een kleine groep (‘leernetwerk’) te gaan werken.77,78,79 In gezelschapsvorming komen, evenals in een normatief handelingsonderzoek, ook de rol
van de onderzoeker en de relationele dimensie naar voren. Daarom sta ik als laatste richtingwijzer voor het normatief handelingsonderzoek stil bij inzichten van
Benjamin over een relationeel ontwikkelproces.

7.2.4 Relationeel ontwikkelproces
Gezelschapsvorming en de dialoog met elkaar over de morele en spannende vragen en dilemma’s in het werk en samenwerken, gaat niet zomaar. Het vraagt onder andere respect, vertrouwen en het verdragen van verschillen tussen betrokkenen. Feministisch psychoanalytica Jessica Benjamin kan hierbij behulpzaam
zijn met haar inzichten over en taal voor de intrapsychische en relationele dynamiek (Benjamin 1998; 2007). De inzichten die Benjamin heeft opgedaan over het
relationele proces past ze niet alleen toe in haar therapie-praktijk, maar deze kunnen volgens haar vertaald worden naar sociale processen en ze hebben politieke
betekenis voor een rechtvaardige samenleving (Benjamin, mondeling, conferentie UvH, 21 april 2015; en zoals ook blijkt uit haar ervaringen met dialogen in het

77 Hier ligt ook een relatie met Axelrod, zoals aangehaald in hoofdstuk 5, die stelt dat ook in een
groep waarin nauwelijks of niet wordt samengewerkt, samenwerking kan ontstaan als er een
groepje gaat beginnen – groepsvorming kan een mechanisme zijn om samenwerking te starten (Axelrod, 1984, p 63).
78 Het ‘spreken over goede zorg’ is al veel langer een thema; Manschot en Van Dartel hebben bijvoorbeeld in 2003 een bundel gemaakt over overlegmethoden om professionals te ondersteunen hierbij (Manschot en Van Dartel, 2003, met een vervolg van Van Dartel en Molewijk, 2014).
Een belangrijke vorm om in een groep morele aspecten van het werk met elkaar te bespreken
is het moreel beraad, dat op diverse manieren kan worden ingekleurd. Met het moreel beraad
wordt een formeel en gestructureerd overleg bedoeld, welke naast de ethische commissie,
een van de meest gebruikte vormen van expliciete ethiekondersteuning is in Nederlandse
zorgorganisaties (Kanne, 2016, p 229, met verwijzing naar Dauwerse 2013, en Weidema 2014).
Zonder iets af te willen doen aan de waarde van een moreel beraad, bedoel ik met een leernetwerk een ‘informeler formeel’ overleg, binnen een team, om op geplande momenten en
ook op ongeplande momenten met elkaar voorkomende casuïstiek en praktijkvragen te bespreken, om even met elkaar een stap uit de praktijk te zetten en stil te staan bij het werk, als
bijdrage aan gezelschapsvorming.
79 Inspirerende inzichten voor gezelschapsvorming biedt ook Van Elst, op basis van zijn ervaring in het programma Menslievende zorg in een ziekenhuis van Baart en Vosman. Hij beschrijft ingrediënten voor een succesvolle lerende gemeenschap waarbij beroepsbeoefenaren
hun eigen dagelijkse praktijk onderzoeken: ongeveer 8-15 beroepsbeoefenaren; een gedeelde
praktijk; een moderator; actieve vrijwillige participatie; tijd (2-6 uur per maand); ruimte;
passie voor het vak; gevoel van urgentie; ca. 8 leerinstrumenten (zoals leergesprekken, casuistiekbespreking, analyse van klachtbrieven). Een van zijn lessen is dat een leerproces met leren over, van en in de praktijk, veel tijd kost: het is ‘slow cooking’ in plaats van ‘snel ﬁxen’ (Van
Elst, in Baart, Vosman et al., 2015, pp 123-138).
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Midden-Oosten, Benjamin, 2015, pp 98 e.v.; Brons, 2015, pp 94-97). Haar inzichten
verbindt ze nadrukkelijk aan een morele verantwoordelijkheid van mensen jegens
elkaar. Een van de kernbegrippen is ‘mutual recognition’: cruciaal is dat mensen
de realiteit van zichzelf én van de ander zien en erkennen (Benjamin, 2007). Dat gebeurt vaak niet, volgens Benjamin, mensen willen of kunnen de verschillen tussen
hen niet zien of kunnen deze niet verdragen; de verschillen worden weggemaakt.
Daarmee wordt de eigenheid van de ander niet erkend. Benjamin spreekt in dit kader van almacht – we zien de ander niet zoals die is maar maken ons eigen beeld
(Benjamin, 1998, pp 90, 91). Dat is een situatie die zij ‘two-ness’ noemt, een situatie
van tegenover elkaar staan (Benjamin, 2007). Dat leidt tot onverzoenlijke strijd, tot
twee elkaar uitsluitende realiteiten, want slechts één van twee kan de juiste zijn.
Om uit deze situatie te komen is volgens Benjamin van belang dat er een ruimte
ontstaat waarin de ander wordt erkend in zijn verschillen, evenals de ander mij erkent in mijn verschillen. Die ruimte noemt Benjamin een ‘intersubjective space’,
een gedeelde mentale ruimte van intersubjectiviteit. Die ruimte is een gezamenlijke ervaring, het vraagt werk, een ‘co-creating process’, de ruimte moet emergeren. Die ruimte creëren om verschillen te kunnen erkennen is in de optiek van
Benjamin cruciaal om met elkaar verder te komen.
Deze intersubjectieve ruimte vraagt ‘thirdness’ – het boven de ‘two-ness’ uit komen.
Het vraagt ook een ‘observing third’ – een reﬂectieve positie om te zien wat er gaande is in de relatie en te kunnen reageren (Benjamin, 2007). Basis voor ‘thirdness’ in
het proces is ‘mutual recognition’: de verschillen tussen elkaar erkennen en kunnen uithouden, in plaats van weg te maken. ‘Containment’ (door Kunneman opgevat als ‘vreedzame of verbindende begrenzing’) kan bijdragen aan het ontstaan
van een intersubjectieve ruimte (Benjamin, 1998; 2007; Kunneman, 2012a, p 50).
Het (zo nodig) begrenzen kan veiligheid creëren in de relatie. Degene die de ander
vreedzaam begrenst in diens reactie, bijvoorbeeld in diens boosheid of machtsuitoefening, maakt duidelijk dat hij zich daar tegen teweer stelt maar tegelijk wel de
verbinding wil houden. Als de ander die begrenzing die hem gesteld wordt, kan accepteren en verdragen, kan hij degene die begrenst, erkennen als een van hemzelf
verschillend, zelfstandig subject. Die erkenning van elkaar als verschillende individuen vormt een basis voor het kunnen omgaan met die verschillen in relaties.
Benjamin wijst erop dat intersubjectiviteit fragiel is; het lukt niet altijd om de verschillen te erkennen en als het wel lukt kan het ook weer instorten. Wel biedt intersubjectiviteit hoop: de hoop op ‘repair’, het heeft de kracht in zich om voor onszelf
en de ander te erkennen, zonder veroordeling, dat we ‘beter kunnen’ en we de situatie kunnen herstellen (Benjamin, 1998, p 97). Daarin komt ook naar voren dat
ieder mens heeft te dealen met de eigen kwetsbaarheid, en gevoelens als schaamte
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en angst. Om tot dialogische intersubjectiviteit te kunnen komen, moeten we die
kwetsbaarheid niet wegduwen, afsplitsen of projecteren op een ander, maar erkennen als wezenlijk deel van onszelf en verdragen. Door onze eigen kwetsbaarheid
onder ogen te zien én die van de ander, in plaats van ons emotioneel terug te trekken, hebben we compassie met onszelf en met de ander. Dat is wat we de ander
te bieden hebben, stelt Benjamin: we verdragen onze eigen ervaring van pijn en
schaamte, onze compassie is gebaseerd op de kracht van het accepteren van onze
eigen kwetsbaarheid (Benjamin, 2007, p 22). Door samen met de ander na te gaan
wat er aan de hand is en verschillen te erkennen en verdragen, kunnen we intersubjectieve ruimte creëren (Benjamin, 2007). Dan kunnen we daadwerkelijk in relatie komen met elkaar waarin afstemming en verbinding mogelijk is.

7.2.5 Conclusie: richtingwijzers voor normatief
handelingsonderzoek
In het normatief handelingsonderzoek gaat het, vanuit normatieve professionalisering, om onderzoekend, reﬂecterend en lerend omgaan met de praktijk, gericht
op werk dat deugt en deugd doet. De onderzoeker heeft een actieve rol in het aanwakkeren van een leerproces met betrokken professionals, gericht op het verder
ontwikkelen van de praktijk. Vanwege de actieve rol en morele betrokkenheid van
de onderzoeker is het van belang om als persoon niet buiten schot te blijven maar
‘te verschijnen’, “zowel in je vermogens als in je makke” (H. van Ewijk en Kunneman,
2013, p 17). Het betekent dat ik als onderzoeker als persoon en geëngageerde professional bijdraag met en vanuit de eigen biograﬁe, ambachtelijkheid en hulpbronnen. Het concept van belang-stellend ontwikkelen (Nap, 2012) is voor mij daarbij
inspirerend. Vanuit een morele inzet bevraag ik mensen én kan zelf worden aangesproken en daar van leren. Daarmee wordt ook duidelijk dat het normatief handelingsonderzoek zelf een proces van normatieve professionalisering is, voor mijzelf
en betrokkenen. Omdat het gaat het om het samen leren en verder ontwikkelen
van de praktijk, kan het vormen van een gezelschap helpend zijn, waarin met elkaar wordt gereﬂecteerd op goed werk / goed samenwerken en op spanningen en
dilemma’s daarin (Prano Group, lezing Kunneman, 2015; Kunneman 2016c). In het
samen leren en ontwikkelen komt de relationele dimensie van het normatief handelingsonderzoek naar voren. Voor die relationele dimensie zijn de taal en inzichten van Benjamin (1998; 2007) behulpzaam: zowel voor mijn zoektocht als geëngageerd professional in dit onderzoek (waarbij ik zowel tegen grenzen van mijzelf
als van de ander oploop), als voor het creëren van intersubjectieve ruimte voor het
aangaan van de dialoog. In het onderzoek zijn ikzelf als normatief handelingsonderzoeker en de andere betrokkenen direct zelf in het spel. Het ontwikkelen en le-
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ren is hier niet meer alleen een werkwijze, maar is gebaseerd op de persoonlijke
betrokkenheid en inzet van betrokkenen.
Het normatief handelingsonderzoek draagt per deﬁnitie een persoonlijk stempel
en is ook niet door een ander exact te repliceren, maar kan wel als voorbeeld dienen. Aan deze vorm van onderzoek zijn risico’s verbonden. Niet alleen door onvermogens en blinde vlekken van de onderzoeker die doorwerken in het proces; lukt
het bijvoorbeeld om ook in moeilijke situaties het morele belang te stellen? Maar
ook risico’s doordat de morele inzet een beroep doet op anderen, en de onderzoeker te maken kan krijgen met tegenkrachten van betrokkenen of door wat in de
organisatie mogelijk in tegenspraak is met de morele inzet (er zijn altijd meerdere
belangen). Bij het stellen van een moreel belang (‘wat moreel op het spel staat’)
wordt een appèl gedaan op de ander en daarmee komt ieder zichzelf tegen, zowel
de onderzoeker als de betrokkenen.
De inzet in de praktijk betekent dat het resultaat primair relevant is voor díe praktijk: het levert context-speciﬁeke inzichten op en het gaat om het morele leerproces in en de verdere ontwikkeling van die praktijk en betrokken professionals.
Daarnaast is er ook een wetenschappelijke opbrengst: de praktijkkennis kan verdere inkleuring geven aan en nieuwe duiding van wetenschappelijke kennis. En de
weergave van het onderzoeksproces kan een mogelijk inspirerend voorbeeld voor
andere onderzoekers vormen.
De morele inzet en rol van de onderzoeker heeft ook betekenis voor de verslaglegging in dit hoofdstuk. Daarbij reﬂecteer ik ook op mijn rol als onderzoeker, mijn
inbreng, en ‘vermogens en makke’, die dit onderzoek en de resultaten mede maken
tot wat het is.

7.3

Aanpak normatief handelingsonderzoek

Vanuit deze richtingwijzers voor het normatief handelingsonderzoek bestond
mijn aanpak uit:
1| Reﬂectiegesprekken
Eén-op-één reﬂectiegesprekken met medewerkers waarin ik vanuit moreel ecologisch perspectief met hen heb gereﬂecteerd op hun samenwerking met mantelzorgers. Deze gesprekken waren aanvankelijk gericht op het beschrijvende onderzoek
(wat licht op vanuit het moreel ecologisch perspectief?), maar gaandeweg werden
dit ‘belang-stellende’ reﬂectiegesprekken waarin ik meer het morele belang van sa-
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menwerking stelde en inzichten vanuit het moreel ecologisch perspectief besprak
- hoe kun je kijken naar samenwerking vanuit dat perspectief en helpt dat in het
samenwerken? In de gesprekken kwamen verhalen naar voren over situaties waar
het schuurt. De gesprekken met medewerkers (individueel of met meerdere) waren terugkerend (in team basiszorg met de twee betrokken EVV’ers) of eenmalig
(individuele medewerkers in team basiszorg en team kleinschalig wonen).
2| Groepsgewijze reﬂectiegesprekken / leernetwerk
Naast de één-op-één gesprekken heb ik groepsgewijze reﬂectiegesprekken gevoerd. Ik had beoogd, geïnspireerd door het idee van ‘gezelschapsvorming’, dit te
doen in een vaste groep van vijf of zes zorgmedewerkers, die eens per drie weken
een uur bijeen komen, om samen te reﬂecteren op de samenwerking tussen hen
en mantelzorgers. Een vaste groep medewerkers had mijn voorkeur, zowel inhoudelijk (verder leren reﬂecteren vanuit het gedachtegoed van het moreel ecologisch
perspectief) als procesmatig (sfeer van vertrouwen ontwikkelen om lastige morele
vragen en dilemma’s met elkaar te kunnen delen). Met het leernetwerk beoogde
ik ook een ‘lus-eﬀect’: de gesprekswijze kan door de deelnemers ook worden opgepakt met collega’s en met mantelzorgers. In de praktijk is zo’n leernetwerk niet
gelukt (daar kom ik hierna op terug). Het gezamenlijke gesprek heeft in overleg
met betrokkenen en in aansluiting bij de ontwikkelingen anders vorm gekregen:
besprekingen in een (groter) teamoverleg en in een werkgroep per team, met ieder
een eigen aanpak en doel.
3| Brede bijeenkomst, gebaseerd op methode focusgroep
Eenmalig heb ik een ‘brede bijeenkomst’ georganiseerd met betrokkenen van
alle niveaus van de organisatie, geïnspireerd op de methode van een focusgroep
(Mortelmans, 2007, p 136). Het plan voor deze bijeenkomst is gaandeweg het onderzoek ontstaan. Hiermee heb ik beoogd het onderlinge gesprek over samenwerking met mantelzorgers tussen de niveaus in de organisatie te faciliteren; alsook
betrokkenen te laten ervaren dat de wisselwerking tussen de niveaus een wezenlijk
onderdeel is van goed samenwerken.
Verbinding conceptueel gericht beschrijvend onderzoek en normatief
handelingsonderzoek
In dit normatief handelingsonderzoek heb ik het moreel ecologisch perspectief
gebruikt als voedingsbron voor reﬂectie op samenwerking. Tegelijkertijd zijn de
ervaringen uit het normatief handelingsonderzoek voedend voor aanscherping
van het moreel ecologisch perspectief. Hier wordt de verbinding zichtbaar tussen
het beschrijvende onderzoek en dit handelingsonderzoek (zoals ook aangegeven
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in hoofdstuk 2). Voor de beschrijving van samenwerking vanuit moreel ecologisch
perspectief in hoofdstuk 6 zijn de bevindingen uit de participerende observatie
en de gesprekken de basis geweest. Daarnaast waren de participerende observatie
en de gesprekken relevant voor de vraag in onderhavig hoofdstuk: hierdoor heb ik
inzicht gekregen in en voeling voor de samenwerking tussen zorgmedewerkers en
mantelzorgers, en deze methoden hebben diverse concrete praktijksituaties opgeleverd voor de reﬂectiegesprekken.

7.4

Bijdragen aan moreel leerproces samenwerking –
kleinschalig wonen

7.4.1 Ervaringen met de aanpak
Na een kennismakingsgesprek met de teamleider, ben ik in dit team gestart met
deelname aan de training voor de EVV’ers en teamleider. Daarna heb ik in een werkoverleg van het team mezelf voorgesteld, de bedoeling van mijn onderzoek besproken, alsmede mijn idee om samen met hen te kijken naar en te werken aan samenwerking met mantelzorgers. Voor het bijdragen aan een moreel leerproces bleken
reﬂectiegesprekken en een leernetwerk hier niet goed aan te sluiten; wel ontstond
gaandeweg een alternatief, geïnspireerd op het idee van gezelschapsvorming.
1| Leernetwerk
Met directie en teamleider had ik vooraf mijn idee voor een leernetwerk, zoals boven genoemd, besproken, en dat het nodig is dat medewerkers hier tijd voor hebben / kunnen vrij maken. De directeur stond achter de aanpak en gaf aan dat medewerkers de uren kunnen schrijven als scholingsuren. De teamleider stond ook
achter de aanpak maar zag wel praktische bezwaren. Uren kunnen schrijven als
scholingsuren is één ding, maar die uren zijn dan niet beschikbaar voor de zorg; als
daar geen extra uren voor beschikbaar komen is de dienstplanning moeilijk rond
te krijgen. En gezamenlijk reﬂecteren binnen werktijd is nauwelijks te organiseren, omdat mensen veelal alleen werken op een groep, ze kunnen daar dan niet
weg. Dus mensen moeten er voor terugkomen of het moet vóór of na een dienst.
Hierin wordt de invloed van de context duidelijk op mijn beoogde aanpak, en ook
op de (on)mogelijkheid van het gezamenlijk kunnen reﬂecteren als professionals
op het werk.
Teamleider: “En hoe kleed je die visie – als jij als organisatie dat wil, dan zul je er wat
tegenover moeten stellen. Nogmaals, ik ben er niet voor om met bakken met geld te
gooien, maar ik vind wel als je wat wil, dan moet je daar toch wel wat tegenover
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stellen. En soms stellen ze er ook wel wat tegenover, maar als ik bijvoorbeeld niet
mag groeien in mijn fte, dan mag de medewerker wel die uren schrijven, maar kijk
eens naar mijn rooster, dan zeggen ze: leuk al die werkgroepen, maar ik moet al zo
vaak terugkomen. En dat snap ik. En dan mag ik ze de tijd wel vergoeden, maar dan
nog betekent het als medewerker dat ik vier dagen met de zorg bezig ben terwijl ik
formeel maar twee dagen per week werk. Dus dat doen ze niet! En dat zijn praktijkdingen – die – hoe vaak ze al terugkomen, daar heeft het management geen zicht
op.” (P 22: 44)80
Ze kent haar medewerkers goed, want hun reactie als ik vraag of er belangstelling
is voor een gezamenlijk gesprek over samenwerking, is inderdaad dat ze niet happig zijn. Ze hebben het gevoel dat het werk en de organisatie veel van hen vraagt.
Men is blij als men een vrije dag heeft. Een leernetwerk zoals ik dat had bedacht,
bleek niet aan te sluiten bij de medewerkers.
2| Alternatief voor het beoogde leernetwerk: werkgroep
Vervolgens heb ik met medewerkers verder het gesprek gevoerd: waaraan hebben
zij behoefte als het gaat om hun samenwerking met mantelzorgers? Dat vonden
mensen lastig aan te geven, daar konden ze zich niet goed een beeld van vormen.
Hun ervaring is: met sommige mantelzorgers loopt de samenwerking gewoon
goed, met andere minder, tja, dat is dan zo. Zij gaan, in mijn ervaring, zo op in hun
werk, dat het moeilijk is om even afstand te nemen en te reﬂecteren op wat gaande is. In een teamoverleg (eens per zes weken) heb ik enkele keren het onderwerp
‘samenwerking met mantelzorgers’ besproken. Dat haalde wel bepaalde situaties
naar boven; de groep in het teamoverleg is echter zo groot dat een diepgaandere
reﬂectie niet goed mogelijk was. Ik merkte dat sommige mensen het onderwerp
wel aanspreekt en het iets teweeg brengt, bij anderen minder. In het tweede werkoverleg heb ik gevraagd of er mensen zijn die verder met dit thema aan de slag willen met mij. Eén iemand kwam na aﬂoop naar mij toe en zei dat ze dat graag wilde,
omdat ze ziet dat er nog veel valt te verbeteren. Met haar ben ik verder in gesprek
gegaan, en zij heeft een aantal collega’s gevraagd om ook mee te doen.
Uiteindelijk is zo een werkgroep van vier zorgmedewerkers (verzorgenden en
MBO-verpleegkundige, geen EVV’er) geformeerd die zelf hebben gekozen om hierin mee te doen. Door persoonlijke omstandigheden is een medewerker gaandeweg
afgevallen. Een groep van drie gaf veel ruimte voor het uitwisselen van verhalen
en reﬂectie. De groep is echter klein om het proces verder te brengen in het grote
80 Hierin zien we ook de spanning tussen de niveaus terug, die in hoofdstuk 6 aan de orde is
geweest.
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team van ruim 40 medewerkers met vier sub-teams. Zoals ook bleek in het teamoverleg: een tegenreactie vanuit de collega’s doet een groot beroep op de werkgroepleden om vast te houden waar zij voor staan.
Deze werkgroep heeft zichzelf als taak gesteld om de visie van Egelantier op samenwerking met mantelzorg te vertalen naar en te bespreken met het eigen team en
zelf ambassadeurs te worden van de visie. De initiatiefnemer vanuit de medewerkers van deze groep heeft mij gevraagd om deze groep te begeleiden; voor mij was
dit een goed alternatief voor het leernetwerk, juist omdat het wordt opgepakt door
medewerkers zelf, er is een eigen motivatie. Ik heb het opgevat als een begin van
‘gezelschapsvorming’.

7.4.2 Werkgroep als ‘gezelschap’
In deze werkgroep heb ik als normatief handelingsonderzoeker de rol van ‘belangstellend begeleider’ gehad (geïnspireerd door Nap, 2012). Samen met de groep heb
ik gereﬂecteerd op hun samenwerking met mantelzorgers.81 De werkgroep heb ik
‘kort en krachtig’ meegemaakt. In drie maand tijd is de werkgroep gevormd, vier
keer bijeen geweest gedurende 1,5 à 2 uur per keer, met aansluitend een bespreking
in het brede teamoverleg.
1| Inhoudelijke inbreng
De zorgmedewerkers in de werkgroep hebben met elkaar besproken hoe zij nu de
samenwerking met mantelzorgers ervaren, hoe en wat zij kunnen doen om meer
aandacht te krijgen voor deze samenwerking bij hun collega’s en hoe deze samenwerking kan verbeteren – want het kan echt beter volgens hen. In de besprekingen
in de werkgroep heb ik aangesloten op hun ervaringen en daarbij vanuit het moreel ecologisch perspectief82 bijvoorbeeld gevraagd naar: ‘wat staat moreel op het
spel’ in deze situatie in jouw optiek? En als je kijkt vanuit de bewoner en van de
81 Voorafgaand aan mijn traject op de Egelantier heb ik mij verdiept in verschillende vormen
van reﬂectie en gespreksmethodieken, maar ik heb ervoor gekozen in mijn bijdrage aan samenwerking en de begeleiding van samenwerking met de werkgroep niet een bepaalde beschreven methode te volgen, hoewel beproefde gespreks- en reﬂectiemethodieken voor mij
wel een achterliggende inspiratiebron vormen. Bijvoorbeeld: Manschot & Van Dartel, 2003;
Van Staveren, 2007; Abma et al., 2010; Van Dartel & Molewijk, 2014, waarin Van Dartel onder
andere een zorgethische gespreksmethode bespreekt op basis van de ethic of care van Tronto
en de geograﬁe van verantwoordelijkheden van Walker. Van Elst geeft aan dat er geen standaardrecept is voor het ontwikkelen van een lerende gemeenschap, waarbij hij zich baseert
op Sennett (2008): het gaat om leren in en van de praktijk (Van Elst, in Baart, Vosman et al.,
2015, pp 123-138).
82 In de gesprekken heb ik niet het begrip ‘moreel ecologisch perspectief’ gebruikt, maar praktisch aansprekende woorden.
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mantelzorger? Wat gebeurt er in het contact tussen jou en de mantelzorger? Wat
is in deze situatie goede zorg, en wat vraagt dat van het samenwerken? Wat betekent bepaald gedrag van de mantelzorger voor jou, en wat zal bepaald gedrag van
jou betekenen voor de mantelzorger? Tevens heb ik ervaringen en bevindingen
ingebracht vanuit mijn aanwezigheid op de afdeling en door vragen en reﬂecties
ingebracht hoe je vanuit moreel ecologisch perspectief naar praktijksituaties kunt
kijken. Dat gaf vaak een onverwachte invalshoek voor de medewerkers. Ze werden
zich bijvoorbeeld bewust dat die samenwerking op veel meer momenten plaatsvindt of kan plaatsvinden dan men dacht (denk aan de casus van mevrouw Knoef,
als de echtgenoot mevrouw terugbrengt naar de huiskamer en er geen medewerker is om mevrouw op te vangen). En dat ieder daarbij eigen beelden, verwachtingen en ideeën heeft hoe je daar invulling aan geeft. Gezamenlijk werd daarover
doorgepraat: wat betekent dit dan voor het professionele handelen? Hoe doe jij
dat, hoe kijk jij daar naar, hoe zie ik dat en doe ik dat? Wat betekent dat voor de bewoner, de mantelzorger, voor mijzelf als persoon en professional? Hoe om te gaan
met daarin botsende waarden?
De gedachte van de medewerkers in de werkgroep is dat een gedeelde, naar de afdeling geconcretiseerde visie, zou kunnen helpen voor een gezamenlijk gedragen
werkwijze. Er is behoefte aan een bepaald uitgangspunt voor het gesprek en het
handelen; daarom gaan ze samen de visie van de organisatie vertalen naar de afdeling. De medewerkers vinden dat zij zelf van daaruit de samenwerking met mantelzorgers in het team verder moeten brengen.
Ik: “Hoe krijg je dan, al staat het op papier, dat mensen anders gaan werken en
mogelijkheden aanbieden in plaats van beslissen voor de ander, hoe krijg je die
omslag?”
Zorgmedewerker 1: “Dan krijg je op een gegeven moment: we hebben dit op papier
gezet, dit is zoals we willen werken. En daar kun je het gesprek over aangaan.”
Zorgmedewerker 2: “Ja, maar je kunt natuurlijk ook vragen van goh, weet je, we merken dat jij het heel lastig vindt, waar ligt dat nou aan. Je kan mensen ook persoonlijk
daarin meenemen: ‘ik zie dat jij hier niets mee doet’. We zullen er met dit groepje op
moeten blijven focussen, denk ik.” (P 2 wg, 107-109)
‘Wat moreel op het spel staat’ heeft men opgepakt als een toetssteen:
Zorgmedewerker: “ ... dat we toetsen aan – ik vind dat we dat bovenaan moeten zetten – het belang van de mantelzorger met zijn/haar verwante, die relatie.” (P3 wg,
203)
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De werkgroep heeft de visie van de organisatie geconcretiseerd en ingebracht in
een teamoverleg. De bespreking van de visie en hoe hiermee verder aan de slag te
gaan, maakte duidelijk dat de omslag in het team nog wel wat voeten in de aarde
heeft. Hoe vertaal je de visie nu naar het handelen in de praktijk? Hoe maak je de
omslag van jouw gewoontes als professional naar wat het perspectief is van de bewoner en mantelzorger? In de ziens- en handelwijzen zijn grote verschillen tussen
medewerkers, alsook in de mate van introspectie en reﬂectie. Reﬂectie is er ‘niet
zomaar’, zeker niet in een teamoverleg met zo’n grote groep. De teamleider ziet
hier ook een taak voor zichzelf om te coachen en reﬂecteren met medewerkers,
kleine successen te vieren, en vooral: volhouden in een proces van lange adem.
2| Samenwerkingsproces in de werkgroep
Voor de samenwerking in de werkgroep vonden we een goede vorm door, vanuit
een gezamenlijk ontwikkeld beeld van ‘wat moreel op het spel staat’, het gesprek
aan te gaan over diverse concrete situaties en ervaringen. De kleine omvang van de
werkgroep en dat mensen elkaar goed kennen, maakte de sfeer veilig en vertrouwd
en er was een begin van ‘gezelschapsvorming’ (Kunneman, 2016c). In termen van
Benjamin: met elkaar werd een intersubjectieve ruimte gecreëerd om te verkennen hoe ieder in het werk staat – vanuit ‘two-ness’, het tegenover elkaar staan met
ieders eigen werkwijze, ontstond in het gesprek een ruimte voor een open dialoog
en ruimte voor ontwikkeling (Benjamin, 2007). De aspecten van het moreel ecologisch perspectief, van aandachtige afstemming, opkomen voor wat moreel op het
spel staat, moreel weerwerk bieden, bleken in de werkgroep bij te dragen aan soepele samenwerking.
3| Morele ontwikkeling als normatief professional
Deze gesprekken waren zowel voor mij als voor betrokken medewerkers een bron
voor verdere ontwikkeling als normatief professional. Het gesprek leidde vanuit
ieders inzet voor goede zorg tot een gezamenlijk kritisch en constructief bespreken van de samenwerking met mantelzorgers. Het leidde ook tot bewustwording
dat er vaak meerdere waarden en normen tegelijk spelen (persoonlijk, professioneel, van de organisatie) die tegenstrijdig kunnen zijn en die afwegingen vragen.
Het heeft medewerkers ook bewust gemaakt welke omslag de nieuwe visie op samenwerking met mantelzorgers betekent:
Zorgmedewerker 1: “Eerder bepaalden wij gewoon wat er gebeurde, ongeacht wat ze
[bewoners en mantelzorgers] zelf vinden.” (P 2 wg, 106)
Zorgmedewerker 2: “Maar wat Antoinette zegt, de gewoontes van thuis – daar zijn
wij helemaal niet van, we leggen ze altijd onze gewoontes op.” (P 2 wg, 195)
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4| Bijdrage aan moreel leerproces gericht op samenwerking in de praktijk
Aan het slot van mijn traject heb ik de medewerkers van de werkgroep gevraagd
wat het hen heeft opgeleverd en wat het werken in deze werkgroep voor hen betekent. Zij vertelden dat de gezamenlijke bespreking hen enthousiast heeft gemaakt
en wat in werking heeft gezet. Ze vinden het leuk en leerzaam om met elkaar ervaringen uit te wisselen en te bespreken. Ze hebben de waarde van ‘het schurende
gesprek’ en reﬂectie ervaren: de bewustwording van wat er in de relatie speelt,
het eﬀect van de eigen inzet, het verkennen van handelingsalternatieven. En hoe
belangrijk het is om de omslag, een ander perspectief op de samenwerking, niet
alléén te hoeven doen, maar te beseﬀen dat je er sámen voor staat en dat het belangrijk is om mensen daaraan te verbinden. De praktijkervaringen die ik vertelde vanuit mijn participerende observaties en vanuit de gesprekken met mantelzorgers hadden hen geraakt; ze hoorden ervaringen waar ze zich niet bewust van
waren maar die ze wel herkenden en konden plaatsen. De gesprekken in de werkgroep hebben ertoe geleid dat zij meer het gesprek zijn aangegaan met mantelzorgers en collega’s en dat is goed bevallen; mantelzorgers stonden veel meer open
voor gesprek dan men had verwacht. De leden van de werkgroep willen hiermee
verder gaan (P4 wg; P24).

7.5

Bijdragen aan moreel leerproces samenwerking
– basiszorg

7.5.1 Ervaringen met de aanpak
In november 2015 heb ik een kennismakingsgesprek met de teamleider en een
EVV’er van het team basiszorg: zij staan open voor mijn onderzoek en vinden het
waardevol voor de afdeling. We spreken af dat ik als start van mijn onderzoekstraject bij een aantal zorgleefplanbesprekingen ben, en we vervolgens bekijken hoe
mijn bijdrage aan een moreel leerproces in dit team vorm kan krijgen. Gaandeweg
heeft dit zich uitgekristalliseerd. De aanpak bestond hier met name uit ‘belangstellende reﬂectiegesprekken’ met twee (vaste) EVV’ers, een leernetwerk, en een
werkgroep als alternatief voor het leernetwerk.
1| ‘Belang-stellende’ reﬂectiegesprekken
Ik heb als participerende observant deelgenomen aan zorgleefplanbesprekingen van 12 bewoners (waaraan de EVV’ers, een specialist ouderengeneeskunde
en mantelzorgers deelnamen, soms ook de bewoner). Vervolgens heb ik met de
twee EVV’ers gereﬂecteerd op deze gesprekken. Dat was zowel voor hen als voor
mij inzichtgevend. Mede op basis van die ervaringen hebben we afgesproken om
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samen reﬂectiegesprekken te hebben en op die manier mijn onderzoek vorm te
geven. Het betekent dat ik wekelijks met de twee EVV’ers (samen of individueel)
een gesprek van 1 à 1,5 uur heb, na de koﬃe en voor de lunch. (In tegenstelling tot
de situatie op kleinschalig wonen is dit gesprek op de basiszorg wel te plannen in
werktijd, gezien de andere werksituatie.) De EVV’ers vertellen situaties van samenwerking die ze lastig vonden of die juist goed gingen, en daar spreken we samen
over. Wat was er aan de hand? Wat maakte de situatie lastig? Welke waarden en
normen kwamen er in botsing? Wat staat er op het spel, welke afweging maak je?
Wat is in deze situatie goede zorg, goed werk, goed samenwerken? Ik heb gekeken
wat oplicht vanuit het moreel ecologisch perspectief. We bespraken handelingsalternatieven voor bepaalde situaties, in een volgend gesprek vertelden ze dan hun
ervaring hiermee. De casus over soepelere samenwerking in hoofdstuk 6, de situatie van mevrouw Kedding die kortdurend was opgenomen en er tegen op zag om
naar huis te gaan omdat ze geen hulp verwachtte van haar dochter, is een weerslag
van belang-stellende reﬂectiegesprekken over deze situatie. Daarin ervaarden de
EVV’ers hoe een ander perspectief kan helpen. Het kwam ook in andere situaties
naar voren:
EVV’er: “Door er zo over te praten wordt me duidelijker dat en waarom ik er tegenop
zie. Ik moet haar gewoon gaan bellen en bespreken wat er nu is gezegd. Dat ga ik
straks doen.” (PP 8:2, 9)
EVV’er: “Dat is heel prettig hoor, om het zo voor je te hebben [in beeld krijgen waar
zij tegenop zag om het gesprek aan te gaan]. En eigenlijk heb je dan dat je denkt, dat
is een mooie modus, dat moet ook geplakt gaan worden op andere situaties.” (PP
9:6, 13)
2| Leernetwerk
Het was mijn bedoeling om naast deze reﬂectiegesprekken een leernetwerk te organiseren (zoals in paragraaf 7.3 beschreven). Dit bleek in het team basiszorg, evenals in het team kleinschalig wonen, echter niet te organiseren. Mensen werken
teveel op wisselende dagen en tijden om tot een enigszins vaste groep te komen,
als men vrij is wil men er niet voor terug komen (‘we moeten al zoveel voor ons
werk in onze vrije tijd’), en er is te weinig animo om nog eens extra met dit thema
bezig te zijn (‘we hebben al veel trainingen’). De teamleider stelt voor om eens per
maand het teamoverleg als leernetwerk te gebruiken. Dit hebben we in totaal drie
keer zo gedaan.
De besprekingen in het teamoverleg hebben het thema wel in beeld gebracht,
maar de bijeenkomsten hadden, evenals in het team kleinschalig wonen, niet het
karakter van een diepgaander leernetwerk zoals ik dat had beoogd (vanwege de
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wisselende groep, relatief groot, het overleg heeft een bepaalde onrust: mensen komen later binnen en worden aan het eind onrustig vanwege de zorg aan bewoners
die voor hen vóór gaat).
In deze bijeenkomsten heb ik mensen gevraagd naar hun ervaringen en er zijn een
aantal actuele voorbeelden van samenwerking met mantelzorgers besproken. Na
drie bijeenkomsten vonden de medewerkers in het team dat het thema wel voldoende was besproken. Deze terugkoppeling kwam van de teamleider en EVV’er,
zij hadden reacties gehoord als: ‘Moeten we het wéér over mantelzorg hebben?’. De
indruk van de teamleider, EVV’er en mij was dat het voortzetten van dit thema in
het teamoverleg eerder averechts zou werken. En dat het meer via de EVV’ers zelf,
op basis van hun eigen bewustwording en het anders gaan werken met mantelzorgers, in hun contacten met collega’s tijdens het werk aan de orde kan komen.
Volgens de teamleider zijn zorgmedewerkers doeners, geen praters. De EVV’er
noemde een voorbeeld van de olievlekwerking: een verzorgende vroeg aan haar
om iets te regelen met een mantelzorger; haar neiging was om dat inderdaad te
gaan regelen, maar ze realiseerde zich dat het ook anders kon; ze had gezegd: “laten
we het samen doen, want waarom zou ik dat moeten doen, dat kun jij ook. Als we het eerst
samen doen, leer jij het ook.” Op die manier zie ik een ‘lus-werking’ ontstaan: haar bewustwording vertaalt de EVV’er in de samenwerking met haar collega.
3| Alternatief voor het beoogde leernetwerk: werkgroep; bijstelling aanpak
Een onverwachte ontwikkeling tijdens mijn traject (invloed van de context op
mijn aanpak en het proces): in februari 2016 vertellen de twee EVV’ers dat zij hebben gehoord dat er per 1 maart een verschuiving tussen teams plaatsvindt. Dit betekent onder andere dat een van de vaste EVV’ers met wie ik samenwerk in dit onderzoek naar een ander team gaat. Dit brengt veel onrust teweeg alsook praktische
problemen (roosters, inwerken, communicatie met cliënten en mantelzorgers).
Tegelijkertijd ervaar ik dat mijn werkwijze van wekelijkse reﬂectiegesprekken met
de twee EVV’ers ‘uitgewerkt’ raakt, zowel ikzelf als de medewerkers ervaren een
vorm van verzadiging. Deze EVV’ers zijn zich bewuster geworden van en maken
een omslag in de samenwerking met mantelzorgers. Het moet nu meer via hen verder worden gebracht (luswerking).
Ondertussen speelt er ook dat een van de betrokken EVV’ers voor haar afstudeeropdracht (een verbeterplan opstellen) voor de opleiding MBO-verpleegkunde, het
thema samenwerking met mantelzorgers heeft gekozen. Dit doet zij samen met
een aantal collega’s van andere teams, en zij vraagt of ik wil meedenken met deze
werkgroep.
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Dit alles overziende, bespreek ik met de EVV’ers en teamleider om mijn
onderzoekstraject voort te zetten samen met de EVV’er en collega’s die een werkgroepje vormen om een verbeterplan maken. In de volgende paragraaf ga ik in op
de samenwerking met deze werkgroep.

7.5.2 Werkgroep: opstellen verbeterplan
De EVV’er wil met haar collega’s een verbeterplan maken over samenwerking met
mantelzorgers. Mede door de reﬂectiegesprekken met mij heeft zij ervaren wat de
visie van Egelantier inhoudt en dat deze echt een omslag vraagt: “Door er met jou over
te praten ga je anders zien, krijg je inzicht, en dat is nodig om verder te komen.” (PPwg1,
5.30). En ze zegt: “Voor mij is nieuw dat ik op de derde plaats sta. Eerst de cliënt en de mantelzorger, en dan pas wij.” (PPwg1, 27.23). Zij is gaan ervaren hoeveel zij in de zorg,
vanuit goede bedoelingen, automatisch is gaan overnemen van zowel bewoner als
mantelzorger. En dat zij er nu meer op is gericht om met hen af te stemmen. Dat is
voor haar nog eens bevestigd in de training over samenwerking met mantelzorgers.
Haar vraag en die van haar groepsgenoten, is nu: ‘de organisatie heeft geïnvesteerd
in drie dagdelen een training voor ons, maar hoe gaat het nu verder? Het vervolg is
niet geborgd.’ Dit is te zien als een vraag naar de samenhang en wisselwerking van
bepaalde ontwikkelingen in relatie tot het professionele werken binnen de context
van de organisatie. De werkgroep wil in het verbeterplan aanbevelingen doen aan
het management van de organisatie hoe de visie verder gebracht kan worden en
zij hebben mij gevraagd om hierin mee te denken. Ik vind dit een mooie ontwikkeling: op deze manier wordt het thema echt opgepakt door medewerkers zelf, er is
een intrinsieke motivatie. Mijn rol in dit onderzoek ontwikkelt zich naar het ondersteunen van de werkgroep (‘belang-stellend begeleider’) om de samenwerking met
mantelzorgers te verbeteren. Dit is een enigszins vergelijkbare ontwikkeling zoals
hiervoor genoemd in het team kleinschalig wonen. Wel is het verschil dat bij kleinschalig wonen de werkgroep gericht was op wát men nu goed samenwerken vindt
vanuit de visie van de organisatie (normatief) en wat dat dan vraagt van de medewerkers in het team. De werkgroep die een verbeterplan opstelt is gericht op het
formuleren van aanbevelingen voor het management, welk beleid is nodig om de
visie te borgen (instrumenteel). Reﬂectie op de samenwerking met mantelzorgers
was hier minder aan de orde; dát reﬂectie belangrijk is, is een van de aanbevelingen.
De werkgroep heeft vanuit de opleiding een speciﬁeke opdracht en bepaalde kaders. Er moeten een aantal onderliggende praktijkonderzoeken worden gedaan.
Dit doet de werkgroep in de vorm van interviews met onder andere een wijklocatiemanager, vertegenwoordigers van de cliëntenraad, het hoofd van het kwaliteitsbureau, en door het testen van een e-learning bij 20 collega’s. Ik ben bij twee
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bijeenkomsten van de werkgroep geweest. Ik heb meegedacht over het verzamelen van informatie en met hen de bevindingen uit hun praktijkonderzoeken besproken voor het trekken van conclusies en het formuleren van aanbevelingen.
Tegelijkertijd heb ik in deze werkgroep mijn bevindingen over samenwerking met
mantelzorgers kunnen spiegelen aan hun bevindingen. Samen hebben we geconcludeerd dat deze bevindingen elkaar bevestigen. Voor een deel lag dat voor de
hand, omdat we een aantal dezelfde mensen hebben gesproken. Versterkend was
dat hun bevindingen als medewerkers van de organisatie en mijn bevindingen als
buitenstaander elkaar bevestigden. Voor een deel waren de bevindingen van de
werkgroep en mij aanvullend aan elkaar: voor de werkgroep waren met name mijn
bevindingen vanuit een andere afdeling aanvullend; voor mij waren met name
hun bevindingen over een onderzoek onder 20 collega’s aanvullend.
Een aantal bevindingen uit het onderzoek van de werkgroep zijn relevant om te
vermelden omdat die direct relatie hebben met mijn onderzoeksvraag. Uit de test
bij 20 zorgmedewerkers van een bestaande e-learning over samenwerking met
mantelzorgers kwam naar voren: ‘Vanuit de e-learning geven medewerkers aan dat zij
ondersteuning nodig hebben in de communicatie met mantelzorgers. Medewerkers vonden
de ﬁlmpjes verhelderend en herkenbaar. Er blijkt ook behoefte te zijn aan een vervolg van de
e-learning in de vorm van een bijeenkomst waarin er ingegaan kan worden op de uitkomsten van de e-learning en er ook geoefend kan worden in gesprekstechnieken. Door het regelmatig delen van praktijkervaringen tijdens de werkoverleggen blijft het onderwerp mantelzorg leven onder de medewerkers.’ (intern verslag werkgroep, 2016). De werkgroep
beveelt daarom aan dat medewerkers door middel van een e-learning meer kennis
over samenspel met mantelzorg opdoen, met daaraan gekoppeld een bijeenkomst
waarin de uitkomsten van de e-learning worden besproken en gesprekstechnieken
geoefend worden. In de behoefte van medewerkers aan bespreking en delen van
ervaringen in werkoverleggen zie ik een bevestiging van het belang van de reﬂectiegesprekken die onderdeel zijn van mijn aanpak.
De aanbevelingen van de werkgroep hebben betrekking op voorwaarden die het
management kan realiseren voor het verbeteren van samenwerking met mantelzorgers. Hierin komt terug wat ik vanuit moreel ecologisch perspectief de samenwerking en afstemming tussen niveaus heb genoemd. De aanbevelingen gaan over
onder meer de training en het vervolg daarvan, het afstemmen van verschillende,
lopende trainingen op elkaar, het meer betrekken van EVV’ers bij de intake van
nieuwe bewoners in plaats van deze te laten uitvoeren door bureau klantenservice.
De werkgroep heeft haar conclusies en aanbevelingen gepresenteerd in twee bijeenkomsten aan teamleiders, enkele collega’s, manager, directeur, mantelzorgcon-
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sulent. De bevindingen werden door de aanwezigen herkend en onderschreven. De
locatiemanager noemde het ‘een spiegel naar de organisatie’ en signaleert dat de
grote vraag inderdaad is: ‘hoe gaan we de omslag dóen, niet omdat het móet, maar
vanuit het hart’.
Mede op basis van de aanbevelingen van de werkgroep en de bespreking in deze
bijeenkomst, ontwikkel ik het idee om een ‘brede bijeenkomst’ te organiseren met
vertegenwoordigers uit alle lagen van de organisatie: om verbinding te leggen en
bij te dragen aan samenwerking tussen de niveaus, ten behoeve van de samenwerking tussen zorgmedewerkers en mantelzorgers; en op die manier hier mijn onderzoekstraject af te ronden. Ik bespreek dit idee met de klankbordgroep, enkele betrokken zorgmedewerkers, teamleiders, directeur en bestuurder, zij ondersteunen
dit plan. Deze ‘brede bijeenkomst’ is onderwerp van de volgende paragraaf.

7.6 Bijdragen aan moreel leerproces samenwerking –
tussen niveaus
7.6.1 Aanpak en doel
De samenwerking tussen de niveaus is de derde situatie, na team kleinschalig wonen en team basiszorg, waar ik heb beoogd bij te dragen aan een moreel leerproces,
speciﬁek door middel van een brede bijeenkomst. De aanleiding voor deze bijeenkomst was dat ik, evenals de werkgroep in team basiszorg, heb geconstateerd dat
er voor samenwerking met mantelzorgers diverse trajecten langs elkaar lijken te
lopen en er gebrekkige afstemming lijkt te zijn tussen de verschillende niveaus in
de organisatie. Vanuit moreel ecologisch perspectief is die wisselwerking tussen de
verschillende niveaus juist relevant (ten behoeve van luswerking). Daarom wilde
ik betrokkenen van de verschillende niveaus bij elkaar om de tafel brengen.83 Door
de bijeenkomst beoogde ik, zowel inhoudelijk als procesmatig, bij te dragen aan de
samenwerking tussen de niveaus en daarmee indirect ook aan de samenwerking
tussen zorgmedewerkers en mantelzorgers. Inhoudelijk, omdat de informatie en
kennis die ik heb opgedaan in het onderzoek nieuwe inzichten kan opleveren voor
betrokkenen. Procesmatig, om het gesprek tussen betrokkenen van de verschil83 Vgl. ook het promotieonderzoek van Chantal Sluijsmans: ‘Spanningsvol verbinden in een
ziekenhuis: menslievende zorg stimuleren door normatieve professionalisering’ (2018). Zij
heeft, vanuit responsieve evaluatie, een ontwikkeltraject gedaan met (verschillende niveaus
van) managers en verpleegkundigen. Als afronding van dit traject heeft zij een gezamenlijke
dialoog georganiseerd over de spanningen en dilemma’s die worden ervaren door betrokkenen, om op deze wijze bij te dragen aan de verbinding.
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lende niveaus te faciliteren en omdat het ter plekke gaat om de samenwerking met
elkaar gericht op goede samenwerking met mantelzorgers.

7.6.2 Brede bijeenkomst
De bijeenkomst (van twee uur) vond plaats in juni 2016. Vijftien (van de zestien) genodigden waren aanwezig: drie EVV’ers / verzorgenden die direct betrokken zijn geweest
in mijn onderzoek van team kleinschalig wonen en basiszorg (een vierde was verhinderd), drie teamleiders, twee mantelzorgondersteuners, een wijklocatiemanager / lid
van de klankbordgroep, twee trainers van Steunpunt Mantelzorg, een specialistisch
verpleegkundige (die kwantitatief onderzoek heeft gedaan naar overbelaste mantelzorgers), het hoofd van het stafbureau kwaliteit, de directeur zorg en de bestuurder.
Voorafgaand aan dit gesprek heb ik op hoofdlijn mijn verhaal van dit onderzoek
verteld aan een tekenaar. Hij heeft de samenwerking tussen zorgmedewerker, mantelzorger en bewoner verbeeld als een act van trapezewerkers in een circus, met in
de piste een spreekstalmeester en een orkest die het samenspel faciliteren (zie afbeelding). De tekening, die ik op een grote poster heb gepresenteerd en als basis
heb gebruikt voor het gesprek, riep herkenning op bij de aanwezigen: het gaat om
een ingewikkeld samenspel, je bent afhankelijk van elkaar, het vraagt vertrouwen
in elkaar en afstemming. En ieder heeft daarin een eigen rol, je hebt elkaar nodig.
In deze bijeenkomst heb ik het perspectief geschetst van waaruit ik naar samenwerking heb gekeken; daarbij heb ik in plaats van het begrip ‘moreel ecologisch
perspectief’ het meer praktisch aansprekende begrip ‘aandachtige afstemming’ gebruikt.84 En ik heb een schets gegeven van mijn voorlopige bevindingen vanuit dit
perspectief. Vervolgens hebben we twee casus besproken aan de hand van de vraag:
wat zie je als je kijkt vanuit dit perspectief? Wat staat voor ieder op het spel? Wat is
hier goed samenwerken? Hoe zie je je eigen samenwerkingsrelaties vanuit dit perspectief? Tot slot heb ik de werkwijze geschetst die ik gaandeweg heb ontwikkeld
om met betrokkenen te reﬂecteren op samenwerking. Deze werkwijze heb ik ‘moreel samenspel’ genoemd. Met als vraag hierbij: biedt de werkwijze die ik heb toegepast, inspiratie voor jullie, kan het een voorbeeld zijn om te werken aan goede
samenwerking met mantelzorgers?

84 Vanuit het begrip ‘moreel ecologisch perspectief’ als zoeklicht heb ik in reﬂectiegesprekken met medewerkers gekeken naar begrippen die aansprekend zijn voor hen; ‘aandachtige
afstemming’ is daarin naar voren gekomen. Daarom heb ik in deze bijeenkomst dat begrip
gehanteerd. Voor mijn wetenschappelijke proeve blijf ik uitgaan van het begrip ‘moreel ecologisch perspectief’, met als onderdeel ‘aandachtige afstemming’.
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Tekening: Geert Gratama
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Bespreking van en reactie op moreel ecologisch perspectief
Mijn (destijds voorlopige) bevindingen over samenwerking tussen zorgmedewerkers en mantelzorgers en de soepelere en stroevere varianten daarin werden herkend door betrokkenen. In het gesprek hierover komt naar voren dat de deelnemers van de bijeenkomst het perspectief dat ik schets, inhoudelijk inspirerend en
helpend vinden bij het beter omgaan en leren samenwerken met mantelzorgers.
Inspirerend vinden zij dat het gaat om de kern van contact en de relatie – het geeft
woorden aan iets wat van binnen wordt gevoeld. Het maakt voor hen duidelijk dat
in een relatie ieder een eigen perspectief heeft en dat het aandacht vraagt om het
perspectief van de ander te leren kennen. Het gaat om de ander daadwerkelijk zien,
en om zo nodig structuren te veranderen of randvoorwaarden te creëren dat de ander gezien kan worden. Herkend wordt dat afstemming een toegevoegde waarde
heeft en, in mijn woorden, een ‘luswerking’ heeft die men zich niet zo bewust is: als
je bijvoorbeeld iets doet waardoor de mantelzorger zich welkom voelt op de afdeling, dan ‘krijg je wat met elkaar’, daar krijg je energie van, dan ontstaat iets van het
‘echt samen doen’. Het wordt voor betrokkenen helder dat ‘aandachtige afstemming’ ook tussen de niveaus binnen de organisatie zelf geldt. Als met alle goede
bedoelingen zaken worden ontwikkeld op management- en bestuursniveau, maar
daarbij uit het oog wordt verloren wat dit betekent voor de uitvoering door de medewerkers, is er toch iets wat verbeterd kan worden, is de conclusie. De bestuurder
ziet de drieslag: aandacht – zien – bewogen worden en in beweging komen / afstemmen. Afstemmen vergt iets van beide partijen, afstemmen doe je samen: als de ander geen aandacht heeft voor iets wat voor jou van waarde is, kun je de ander daar
op aanspreken (wat ik in het moreel ecologisch perspectief heb genoemd: opkomen voor wat moreel op het spel staat en moreel weerwerk bieden in de relatie).
Werkwijze op basis van moreel ecologisch perspectief: moreel samenspel
‘We hebben het zo druk’ is een argument dat medewerkers soms noemen als ze
geen of onvoldoende aandacht hebben.85 Maar aandacht zit niet zozeer of niet alleen in tijd, wordt samen geconstateerd, aandacht voor elkaar is eigenlijk een
grondhouding. De vraag is: hoe krijg je de aandacht en afstemming in de praktijk,
op alle niveaus, voor elkaar? Hoe krijgt dat praktisch handen en voeten? Hoe doen
85 Nap benoemt eveneens het probleem van de gespreksruimte: is er ruimte of wordt er ruimte ervaren om stil te staan bij de betekenis van het werk? Hij benoemt dit als een mogelijk
agendaprobleem, maar ook dat het door betrokkenen kan worden gezien als oplossing – geen
ruimte maakt het mogelijk om spanningen te vermijden. Een kernpunt in de aanpak van Nap
is dat, ook als er ruimte kan worden gecreëerd en er wel behoefte is aan aandacht voor goed
werk, leren toch níet vanzelf op gang komt. Ruimte leidt niet vanzelf tot reﬂectie op eigen
handelen. Iemand moet de vraag (het belang) stellen: is dit goed werk? (Nap, 2012).
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we het met elkaar? Die vraag is feitelijk het tweede onderdeel van mijn onderzoeksvraag voor dit traject: hoe kan vanuit het moreel ecologisch perspectief worden bijgedragen aan een moreel leerproces gericht op soepelere samenwerking? Vanuit
het inhoudelijk perspectief heb ik daar gaandeweg in dit onderzoek een bepaalde
werkwijze voor ontwikkeld, die ik ‘moreel samenspel’ noem. Daarmee is de bijdrage die vanuit het moreel ecologisch perspectief kan worden geleverd niet alleen de
inhoudelijke lens op de praktijk, maar ook een inspiratiebron voor een werkwijze
voor het bijdragen aan samenwerking.86
In de bijeenkomst heb ik de werkwijze ‘moreel samenspel’ op hoofdlijn geschetst:
• Er staat moreel iets op het spel: goed samenwerken met mantelzorgers ten behoeve van goede zorg en inbrengen wat daarin van waarde is. Dat morele belang
moet worden gesteld én met elkaar worden verkend wat dat betekent voor de
speciﬁeke situatie. Het gaat daarbij om:
- Aandachtige afstemming: aandacht voor wat op het spel staat en afstemmen
op de ander.
- Zo nodig opkomen voor wat moreel op het spel staat: ter sprake brengen wat de
morele inzet is van de praktijk, anderen uitnodigen tot het inbrengen van
ervaringen en deze samen bespreken.
- Zo nodig moreel weerwerk bieden, ten behoeve van ‘wat moreel op het spel
staat’ en herstel of behoud van de relatie.
Hoe heb ik dat gedaan en hoe heeft dat gewerkt?
• Door belang-stellende reﬂectiegesprekken (individueel, groepsgewijs) over het
samenspel ten behoeve van bewustwording en inzicht, leren van elkaar en elkaar inspireren. Reﬂectie vraagt bepaalde voorwaarden zoals tijd en ruimte
om even buiten je praktijk te stappen; een buitenstaander kan helpen om te
reﬂecteren bijvoorbeeld op je vaste patronen en hoe je omgaat met macht en
afhankelijkheid.
• Moreel samenspel doen in de reﬂectiegesprekken. Het toepassen waar het over
gaat en dus ter plekke zelf goed samenwerken. Dat is een morele inzet van aandacht hebben voor de ander, samen met de ander uitzoeken wat er aan de hand
is, wat er moreel op het spel staat, waar loopt het moeilijk en waarom, support
bieden, zo nodig moreel weerwerk bieden. Behalve het inhoudelijke gesprek
gaat het om de gezamenlijke ervaring van goed samenwerken ter plekke. Die er86 De vertaling van een inhoudelijk perspectief naar een werkwijze zie ik ook terug bijvoorbeeld
bij Van Dartel, die op basis van de zorgethische benadering van Tronto een gespreksmethode
heeft beschreven (Van Dartel en Molewijk, 2014, pp 171 e.v.).
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varing van goed samenwerken nú, kan goed samenwerken op een volgend moment op gang helpen of versterken (zelfversterkende terugkoppelingslussen).
• Support bieden en organiseren: wat ontstond in de teams was dat er enkele medewerkers opstonden die met het onderwerp aan de slag wilden en werkgroepjes vormden; dat is een mooie ontwikkeling omdat van hieruit een olievlekwerking kan ontstaan. Daarom heb ik de werkgroepjes support gegeven. Maar
ook ikzelf had support nodig, en dat heb ik gecreëerd door gesprekken met
betrokkenen (bijvoorbeeld in de klankbordgroep, gesprekken met de trainers,
mantelzorgondersteuners, teamleiders) alsook extern. Die gesprekken leveren
wederzijds wat op: even vanuit een ander perspectief kijken, het delen van ervaringen en daarop reﬂecteren, inzicht krijgen in wat er gebeurt, elkaar ondersteunen en bemoedigen.
Bespreking van en reactie op moreel samenspel op basis van moreel ecologisch
perspectief
Mijn vraag aan de deelnemers in de bijeenkomst hierbij was: is dit een inspirerend
voorbeeld? Is dit een werkwijze waar jullie in de organisatie iets mee kunnen?
(H)erkend wordt dat reﬂectie belangrijk is, het delen en bespreken van ervaringen
en verhalen, en ook het delen van het plezier als de samenwerking gaat lopen terwijl die eerst moeizaam was. Tegelijkertijd is de ervaring dat het er in de praktijk
vaak niet echt van komt, om allerlei redenen: afspraken om het te doen verwateren,
er spelen zoveel dingen op de afdeling, zorgmedewerkers op opleidingsniveau 2 en
3 zijn vaak meer doeners dan praters. Er wordt (h)erkend dat een groepje medewerkers die actief met het thema aan de slag gaat, kan helpen om een ontwikkeling op
gang te brengen. Een relatieve buitenstaander kan daarbij een ondersteunende rol
bieden, zoals ik heb gedaan of zoals de mantelzorgondersteuners kunnen bieden.
Mijn werkwijze wordt in deze brede bijeenkomst herkend en relevant gevonden,
maar blijkt niet zomaar te kopiëren, deze is gekoppeld aan mijn persoon, inzet en
perspectief.
De bevinding van de teamleiders en EVV’ers is dat mijn werkwijze in de afgelopen
periode iets in gang heeft gezet; medewerkers hebben nu meer het gesprek met
elkaar over samenwerking met mantelzorgers dan een half jaar geleden en gaan
meer de samenwerking met mantelzorgers aan. Het wordt gezien als een beweging
die in gang is gezet, een olievlek die breder kan worden. In de dagelijkse praktijk,
in kleine dingen komt de samenwerking naar voren. Medewerkers raken enthousiast als ze zien dat hiermee ook de zorg voor de bewoner verbetert. Daarbij is er
aandacht voor nodig dat mensen deels tegen de stroom in moeten roeien en hun
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nek uitsteken. Door alle betrokkenen wordt (h)erkend dat er support van bovenaf
nodig is en voorzien moet worden in voorwaarden. Dat is ook weer een vorm van
moreel samenspel. Het vraagt van medewerkers assertiviteit en duidelijkheid om
aan te geven wat nodig is en vraagt van het management om daadwerkelijk die
support te bieden; ofwel: het vraagt aandachtige afstemming tussen de niveaus en
zo nodig weerwerk bieden. De directie ziet als aandachtspunt dat het belangrijk is
om in de organisatie verbinding aan te brengen tussen dit thema en andere trajecten, om beter in te spelen op waar de medewerkers behoefte aan hebben. De directeur zegt toe de bevindingen van dit gesprek mee te nemen in een aanpak voor het
vervolg van het traject van samenwerking met mantelzorgers. Naderhand heb ik
gehoord dat hij het begrip ‘aandachtige afstemming’ dat ik heb geïntroduceerd, in
iets aangepaste vorm heeft gebruikt voor het strategisch meerjarenplan van de organisatie: ‘met aandacht afstemmen’.
Samenwerking ter plekke
Over de samenwerking ter plekke, wordt door betrokkenen geconstateerd dat het
bijzonder is om in deze samenstelling om tafel te zitten, dat heeft men niet eerder zo gedaan. Dat vindt men waardevol omdat nu veel perspectieven bij elkaar
komen. Hiermee wordt concreet dat je elkaar nodig hebt, het samenspel is ook
nodig tussen de niveaus in de organisatie. Men ervaart een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het thema. Tevens wordt de ervaring gedeeld: hoe nu verder?
Daar is nog geen concreet antwoord op gekomen, maar, concludeert de manager,
dit gesprek met elkaar is daar wel voor nodig. De uitwisseling in deze bijeenkomst
alsmede het begrip ‘aandachtige afstemming’ heeft mensen geïnspireerd. En er is
even ervaren hoe het is als de samenwerking daadwerkelijk gebeurt, met aandacht
voor elkaars perspectief en vragen.

7.7

Reﬂectie op mijn bijdrage aan moreel leerproces
samenwerking

In de voorgaande paragrafen heb ik besproken hoe ik in de verschillende onderzoeksettingen heb beoogd bij te dragen aan het morele leerproces gericht op samenwerking en hoe betrokkenen dat hebben ervaren. Het onderzoeksproces is
zelf te zien als een samenwerkingsproces en een proces van normatieve professionalisering van mijzelf en betrokken medewerkers. Ook in dit proces heeft het
moreel ecologisch perspectief betekenis gehad: het is een bron geweest voor mijn
eigen rol, houding en handelen als onderzoeker en normatieve professional.
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In deze paragraaf reﬂecteer ik op mijn bevindingen in dit proces. Zoals beschreven
in paragraaf 7.2.5 komt in het normatief handelingsonderzoek de onderzoeker ook
zelf ‘in het spel’: de vraag waar ik aan wil bijdragen (morele inzet) en waarom, hoe
ik dat doe, mijn hulpbronnen, zijn van invloed op mijn werk. Dat vraagt om reﬂectie op en transparantie over deze rol en inbreng.87 Ik zoom hierbij in op drie thema’s: de moerassigheid van het onderzoeksproces, de spanning die ik heb ervaren
tussen belang-stellen, aandachtige afstemming en moreel weerwerk bieden, en de
spanning tussen praktijk en beleid.

7.7.1 Moerassig onderzoeksproces en hulpbronnen
In de beschrijvingen in onderhavige en vorige hoofdstuk, is al iets over de moerassigheid van de praktijk aan de orde gekomen. Ook het onderzoeksproces zelf heb
ik regelmatig als moerassig ervaren. Dat had diverse redenen: hoewel ik het onderzoek beperkte tot twee afdelingen en focuste op de rol van de zorgmedewerkers,
waren in het geheel toch veel mensen betrokken; er waren veel ontwikkelingen in
de organisatie; ik moest voortdurend afbakenen met wél oog voor de context, en
keuzes maken hoe verder te gaan. Het was ook soms zoeken naar het goed omgaan
met spanningen die ik heb ervaren in de verschillende rollen, belangen en verantwoordelijkheden die ik had in dit onderzoek: het beschrijven en begrijpen vanuit
moreel ecologisch perspectief in wisselwerking met de rol van normatief handelingsonderzoeker; de spanning tussen persoonlijke (on)vermogens en een professionele houding en verantwoordelijkheid; de spanning tussen een geëngageerde
morele inzet hebben maar niet iets willen opleggen; spanning tussen betrokken,
geëngageerd ‘vol’ in het proces gaan, en tegelijkertijd ook kunnen blijven observeren. Waarbij er momenten waren waarop ik dacht: ‘zo is het goed, zo klopt het!’

87 Ik herken veel van mijn ervaringen in het boek van Baart, Vosman e.a. (2015) over hun bevindingen over het ‘werken aan menslievende zorg in het ziekenhuis’. In hun onderzoek hebben
zij, evenals ik heb beoogd in mijn normatief handelingsonderzoek, de combinatie gemaakt
van bevorderen van transformatie en onderzoek doen naar de praktijk. Deze combinatie is
voor hen zeer vruchtbaar gebleken. Zij hebben gedurende een veel langere tijd, een aantal jaren, gewerkt aan een leerproces in een ziekenhuis, in een veel bredere setting, met meerdere
onderzoekers en dieper ingebed in de organisatie. Zij hebben een leerproces in gang gezet,
waarin het gaat om bottom up leren zien, anders gaan nadenken, uitproberen en zo tot verbetering te komen. Daarbij hebben zij gewerkt met lerende gemeenschappen, waarbij zij hebben
ervaren, evenals ik met mijn leernetwerken, dat actieve participatie lastig lijkt te organiseren.
Bij leren gaat het in hun aanpak om leren van en in de praktijk (relationeel leren), door te reﬂecteren op de eigen praktijk; anders (vrijer) waar te nemen en met elkaar het interpretatieve
gesprek aan te gaan; en door zorgpraktijken van binnenuit te ontsluiten langs kwalitatieve
weg. Zij constateren dat voor leren in de praktijk geen standaardrecept mogelijk is.
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En andere momenten waarbij ik het gevoel had niet het juiste evenwicht te hebben
gevonden. Het is een zoektocht met een voortdurende dynamiek.88
Die zoektocht (waar ik hierna verder op inga) komt niet altijd op tafel, of misschien wel: meestal niet. Dan gaat het alleen om de resultaten en niet over het onderliggende gemodder. Die zoektocht is echter wezenlijk en relevant; want hoewel
niet altijd zichtbaar, is die wel menselijk. Het kan niet anders of iedereen heeft hier
op zijn tijd te maken. Door het niet te delen, blijft ieder alleen modderen in het
moeras. Hier zie ik een verband met het relationele mensbeeld van Tronto – alle
mensen zijn op hun tijd afhankelijk, maar onze eigen kwetsbaarheid en afhankelijkheid willen we liever niet zien. Kwetsbaarheid wordt gezien als zwakte. Dat
is ook mijn gevoel bij dit opschrijven: wil ik dit zo gezegd hebben? Of ga ik het
straks toch schrappen? Of is het tevoorschijn durven en willen komen, met mijn
kracht én mijn makke? De reﬂectie op het proces is leerzaam voor mijzelf en kan
betekenis hebben voor anderen, dat het gemodder erbij hoort en we daar juist een
gezamenlijke zoektocht van kunnen maken, elkaar kunnen ondersteunen en respecteren in de zoektocht ten behoeve van ‘wat moreel op het spel staat’ – verdere
ontwikkeling in goed werk en daarmee goede zorg en goed samenwerken.
In dit proces is het moreel ecologisch perspectief voor mij een hulpbron geweest,
het bleek méér dan een conceptueel oriënterend perspectief om samenwerking te
onderzoeken. De moreel oriënterende ﬁlosoﬁsche concepten en begrippen in dit
perspectief bleken helpend voor mijn eigen zoektocht, het maakte me bewuster
van mijn manier van samenwerken. Behalve het moreel ecologisch perspectief zijn
inspirerend geweest de bronnen die ik heb genoemd als basis voor dit normatief
handelingsonderzoek: het belang-stellend ontwikkelen (Nap), gezelschapsvorming (Kunneman) en inzichten over het relationeel ontwikkelproces (Benjamin).
• ‘Belang-stellend ontwikkelen’ als concept heeft mij geholpen om voor ogen te
houden dat het niet alleen gaat om iets wat ík persoonlijk en professioneel van
belang vind, maar het gaat om een breder, maatschappelijk belang, het gaat om
‘wat moreel op het spel staat’ in een bepaalde situatie, en dat bevragen, onderzoeken, samen uitzoeken hoe het zou kunnen.
• De waarde van ‘gezelschapsvorming’ heb ik ervaren in het reﬂecteren met ‘gezellen’ in mijn proces; dat was des te belangrijker omdat ik het onderzoek alleen heb gedaan. Regelmatig ‘sparren’ met een aantal betrokken buitenstaanders hielp mij om mijn ervaringen en gevoelens onder ogen te zien, ’in het
88 Een inspirerend voorbeeld van een soortgelijk dynamisch onderzoeksproces is het promotieonderzoek van Gustaaf Bos naar omgekeerde integratie-settingen in de gehandicaptenzorg
(Bos, 2016).
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moeras’ te durven blijven in plaats van uit te wijken naar de hoge grond. Het gevoel verdragen en gebruiken om te registreren en onderzoeken wat er gebeurt:
waarom krijg ik dit gevoel, waarom ervaar ik dit zo, wat zegt mij dit?
• Ook de inzichten van Benjamin waren een inspirerende hulpbron. Er waren situaties waarin ik ging twijfelen aan mezelf, ook wel eens moedeloos werd. Het
goed willen doen, maar toch in valkuilen trappen. Het gevoel dat ik de mogelijkheden die er waren om ervaringen te bespreken, niet volledig heb benut.
Niet het belang heb gesteld, terwijl dat toch mijn inzet was. Benjamin beschrijft
dat het juist gaat om ook die kanten van onszelf te accepteren, die horen bij het
wezen van de mens. Door onze eigen moeite, angst, schaamte te accepteren en
te zien, hoeven we die niet te projecteren op een ander of weg te duwen, kunnen we die ook bij anderen zien, en kunnen we verschillen erkennen in plaats
van die te hoeven wegmaken (Benjamin, 1998). Op die momenten heb ik mij
ook gerealiseerd: dit is de diepte, zoals Kunneman die beschrijft bij de modus
3 leerprocessen, waarin het gaat om het verschijnen van personen in een existentiële moerassigheid met morele vragen, verstrengeld met professionele en
organisatorische vragen (Kunneman, 2016b). Dat vraagt om het onder ogen
zien wat er speelt, een ‘observing third’ positie, het vermogen om emoties te
verdragen, het een periode niet-weten en niet direct betekenis kunnen geven
(Benjamin, 1998; 2007). Juist hierin schuilen ook de leermomenten en -ervaringen. Maar ook is duidelijk dat dat soms gemakkelijker is gezegd dan gedaan –
want het wordt spannend juist als je getriggerd wordt in je ‘persoonlijke makke’. Als je daarin wordt geraakt, kun je juist moeilijker stilstaan bij gevoelens en
gedachten waar je reactie uit voortkomt en kun je gaan reageren vanuit oude
gevoelens en situaties die door die spannende situatie worden opgeroepen, in
plaats van vanuit een positie van ‘observing third’.
• Wat mij in dit proces ook hielp was het begrip ‘amor complexitatis’ van
Kunneman dat doelt op een spannend-liefdevolle omgang met moerassige
complexiteit, met het oog op werk dat deugt en deugd doet (Kunneman, 2013b,
pp 33, 35; Kunneman 2017). Omarm de complexiteit, in plaats van die af te weren. Het gaat om waar-achtigheid, wáár willen hebben wat op zo’n moment aan
de hand is, in mezelf, in het contact, in de situatie. Het gaat om ‘het kunnen uithouden van spanningen’.
Verder zijn ook de persoonlijke hulpbronnen van betrokkenen en mijzelf belangrijk, juist in deze modus 3 leerprocessen waar het gaat om morele en existentiele vragen. Die eigen hulpbronnen komen met name naar voren in verhalen van
mensen over hun betrokkenheid en motivatie om goed werk te doen, hun eigen
levenservaringen, hun handelen in de praktijk en hun leerervaringen daarin, de
ervaringen in de relaties met bewoners, mantelzorgers en collega’s, het omgaan
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met spanningen en dilemma’s, het ontstaan van verbindingen of mislukken daarvan. Vanuit deze verhalen kunnen de waarden oplichten die voor betrokkenen een
oriënterende, inspirerende en maatgevende rol vervullen. Dergelijke verhalen, en
de leerzame wrijving tussen de verschillende perspectieven in deze verhalen, vormen een vruchtbare humuslaag voor verdere ontwikkeling. In dit leerproces is
voor mij de verbinding ontstaan tussen de begrippen en concepten van het moreel
ecologisch perspectief en het professionele handelen van betrokkenen en mijzelf
in een speciﬁeke praktijk. Ofwel: in dit handelen zijn de theoretisch-ﬁlosoﬁsche
concepten werkzaam geworden en vanuit dit handelen zijn die concepten weer gevoed: met hetgeen ik heb geleerd in deze processen heb ik het moreel ecologisch
perspectief verder kunnen aanscherpen en inkleuren (verbinding modus 1, 2 en 3
kennis).

7.7.2 Spanning tussen belang-stellen, afstemmen en weerwerk
bieden
Wat in mijn onderzoeksproces moreel op het spel stond, was goed samenwerken
tussen zorgmedewerkers en mantelzorgers. De zorgmedewerkers, mijn belangrijkste samenwerkingspartners, hadden daar uiteenlopende ideeën over. Dat betekende dat het ‘belang-stellend ontwikkelen’ (Nap, 2012) en de vraag naar goed samenwerken, een relevante vraag was. Bij het stellen van de vraag kreeg ik zelf te maken
met spanningen tussen ‘aandachtige afstemming’ en ‘moreel weerwerk bieden’,
concepten uit mijn moreel ecologisch perspectief. Stem ik inderdaad aandachtig
af? Bied ik moreel weerwerk als dat nodig is? Wat zijn mijn valkuilen?
Het ‘belang-stellen’ en reﬂexief onderzoeken van goed samenwerken heb ik met
name gedaan in die situaties waarin er tijd en gelegenheid was georganiseerd,
zoals in de geplande gesprekken met de medewerkers in het team basiszorg, de
werkgroep in het team kleinschalig wonen, of gesprekken met leidinggevenden.
Reﬂecteren vraagt letterlijk en ﬁguurlijk even stilstaan. Er waren gesprekken
waarin spanningen en dilemma’s onder ogen werden gezien en geopend voor gesprek en overweging. Ik kon aansluiten en afstemmen op de ander en waar nodig
ook weerwerk bieden. De gesprekken waren inspirerend en ondersteunend voor
elkaar.
In mijn onderzoeksopzet had ik beoogd ook tijdens het aanwezig zijn op de afdeling (participerende observatie) samen te werken en het gesprek te hebben met
medewerkers. Het aanwezig zijn op de afdeling heb ik met name gedaan bij het
kleinschalig wonen (zie hoofdstuk 6). Maar dat samen optrekken tijdens het werk
kwam niet goed uit de verf, wat zowel met de situatie als met mij heeft te maken.
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Het team bestaat uit ruim 40 medewerkers, met diverse mensen met kleine contracten (beperkt aantal uren per week), waardoor het voor mij lastig was om iedereen te leren kennen. Per keer dat ik aanwezig was probeerde ik contact te leggen,
maar dat was niet altijd mogelijk – medewerkers zijn bezig met de zorg, meer of
minder zichtbaar aanwezig. Doordat ik mijn aandacht spreidde over de vier huiskamers van de afdeling, door de wisseling in diensten en het grote aantal medewerkers in het team waren er wel momenten van diepgaandere contacten, maar
was er weinig continuïteit in de contacten. Als voordeel van deze werkwijze zie ik
dat ik veel verschillende mensen heb ontmoet in korte contacten en heb ervaren
dat er veel verschillende houdingen in het werk zijn; het nadeel is dat relaties oppervlakkiger bleven. Had ik in het team kleinschalig wonen beter een relatie kunnen opbouwen en kunnen aansluiten bij één of twee medewerkers per huiskamer
(zoals in het team basiszorg)? En wellicht ook me beter kunnen beperken tot twee
huiskamers, in plaats van alle vier de huiskamers? Toen ik mij gaandeweg bewust
werd dat ik onvoldoende relaties opbouwde, heb ik in het team de vraag gesteld
welke medewerkers met mij verder aan de slag wilden met het thema, en is een
werkgroep gevormd waarin we wel met elkaar hebben gereﬂecteerd op samenwerking (in paragraaf 7.4 beschreven).
In mijn ervaring op de afdeling komt een spanning tussen het belang-stellen, afstemmen en moreel weerwerk bieden naar voren. Té veel (of moet ik zeggen: niet
daadwerkelijk?) afstemmen op de ander zoals ik soms heb gedaan (zien of invullen dat mensen het druk hebben, niet gestoord kunnen worden, de zorg voor de
bewoners gaat vóór) kan leiden tot uit de weg gaan van wat er speelt, in plaats van
het aan de orde te stellen, te toetsen. Vanuit het afstemmen op de ander wilde ik
begrijpen hoe zij de samenwerking en hun eigen rol daarin zagen; vervolgens bemerkte ik soms dat de ander zich steeds meer ging ingraven in het eigen gelijk (‘de
samenwerking met mantelzorgers loopt al goed’) en ik / we geen opening konden
creëren voor reﬂectie (situatie van ‘two-ness’ in termen van Benjamin). Heb ik de
vraag naar / het stellen van het belang van goed samenwerken in sommige situaties
laten vallen? Was ik te weinig moedig om het morele belang te stellen of om waardig te strijden? Ben ik het bieden van moreel weerwerk uit de weg gegaan? Was ik
te benauwd om macht ten goede uit te oefenen, ‘het beter te weten’ en iets op te
leggen? Bleef ik te begrijpend, terwijl ik wellicht achteloosheid van de medewerker vreedzaam had kunnen begrenzen? Of waardig kunnen strijden en ongerijmdheden in de opvatting kunnen aangeven en kunnen spiegelen vanuit mijn ervaringen en observaties? Waarmee ik de mogelijkheid had geopend dat het anders zou
kunnen worden? Ben ik (te) verbaal ingesteld, terwijl voor ‘doeners’ wellicht een
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andere werkvorm meer passend is?89 In deze situaties had ik kunnen proberen een
intersubjectieve dialogische ruimte te creëren, door, vanuit ‘wat moreel op het spel
staat’, mijn vraag en onzekerheid te benoemen – dit is wat ik ervaar, hoe ervaar jij
dat, kunnen we het er over hebben, nu of later, wat staat hier op het spel, hoe zie
jij dat, hoe zie ik dat? In een aantal situaties werd ik me de vragen bewust en heb ik
proberen bij te sturen, in andere situaties realiseerde ik het me pas achteraf.
Wat in mijn spanning ook meespeelde was mijn schroom om het contact aan te
gaan en dingen te bespreken, vanuit mijn gevoel ‘de medewerker heeft het zo druk
en de bewoner heeft zorg nodig’ ( ‘defensive routine’?, Jacobs, 2010, met verwijzing
naar Argyris, 1993).90 Behalve enkele uren in de ochtend, werken medewerkers op
de afdeling kleinschalig wonen alleen op een groep van acht bewoners, er is voortdurend wat te doen, bewoners op wie gelet moet worden, die geholpen en verzorgd moeten worden. Ik denk ook terug aan de situatie dat de medewerker rond
het middaguur haar broodje eet in de zithoek in de huiskamer, we samen even zitten te praten, en ze plotseling overeind stuift omdat een bewoner de huiskamer in
loopt, naar het aanrecht, en de magnetron ervan af wil trekken. Er is voortdurend
een bepaalde onrust, waardoor letterlijk en ﬁguurlijk even stilstaan bij het werk,
lastig is. Bij een aantal mensen raakte ik wel een snaar en kwam een gesprek op
gang, bij anderen was dat minder of niet het geval. Hierin komt ook naar voren
dat samenwerking een wederzijds proces is – in termen van Nap: het gaat om ter
sprake en tot spreken brengen (hoe aansprekend doe ik dat?), maar mensen moeten zich ook laten aanspreken. Van mantelzorgers heb ik eenzelfde gevoel gehoord
– dat zij medewerkers niet altijd durven aanspreken ‘want ze hebben het zo druk’.
Het risico is dat dat patroon zo met elkaar in stand wordt gehouden en ervaringen
worden verdrongen.
Het bieden van moreel weerwerk heb ik in het moreel ecologisch perspectief verbonden met het omgaan met macht en afhankelijkheid in de relatie. Ik ben me er
van bewust geweest dat medewerkers in dit onderzoeks- en samenwerkingsproces
89 Het belang van verschillende werkvormen komt in diverse publicaties terug. Bart van
Rosmalen heeft in zijn proefschrift ‘Muzische professionalisering’ onderzoek gedaan naar
het muzische perspectief en spreekt over muzische reﬂectie: in reﬂectie hoeft het niet alleen
over woorden te gaan (Van Rosmalen, 2016, p 129). Michiel de Ronde bespreekt in zijn lectorale rede het belang van spel-gerelateerde en narratieve werkvormen, om ruimte te creëren
voor een nieuw perspectief (De Ronde, 2016). De Nederlandse Politie heeft de Dichteres des
Vaderlands, Ester Naomi Perquin, ervaringen van politieagenten laten verwoorden in een indrukwekkende gedichtenbundel (Perquin, 2018).
90 ‘Defensive routine’ is door Argyris gedeﬁnieerd als: ‘any policy or action that inhibits individuals,
groups, intergroups, and organizations from experiencing embarrassment or threat and, at the same
time, prevents the actors from identifying and reducing the causes of the embarrassment or threat’
(Jacobs, 2010, p 380, met verwijzing naar Argyris, 1993, p 15).
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mogelijk macht en afhankelijkheid hebben ervaren, en ook ik zelf heb daarmee te
maken gehad. Ik kom als buitenstaander op de afdeling; medewerkers kunnen zich
op hun vingers gekeken voelen als ik aanwezig ben en het gesprek aanga over de
onderlinge samenwerking met hen, met bewoners of met mantelzorgers. Zij kunnen de vraag meer of minder als confronterend hebben ervaren, zich gecontroleerd hebben gevoeld of de neiging hebben gehad zich af te schermen (‘defensive
routine’?). Waar voor mij een spanning zat, was enerzijds mijn morele inzet gericht
op goede samenwerking, in aansluiting bij die van de organisatie, en van daaruit een bepaald ‘belang stellen’; anderzijds mijn angst om vanuit een mogelijke
macht als buitenstaander iets ‘op te leggen’ (voor zover dat al mogelijk zou zijn).91
Het belang-stellen is juist niet bedoeld vanuit een machtspositie, het is een vraag
vanuit eigen betrokkenheid en inzet, waarbij mijn vraag was: wat is in deze situatie goed samenwerken en hoe kan goed samenwerken er uit zien? In deze situatie
zat hier echter wel een bepaalde ‘dubbelheid’, omdat het niet alleen het belang was
dat ík stelde, het was ook de nieuwe visie van de organisatie en van medewerkers
werd verwacht vanuit deze visie te werken. Dat betekende dat mijn morele inzet
aansloot bij de organisatie, maar het kan ook betekend hebben dat medewerkers
vanuit de organisatie een bepaalde dwang ervaarden bij het thema samenwerken,
als iets wat hen is opgelegd.
Behalve dat ik zelf mogelijk een bepaalde mate van macht had, heb ik me ook afhankelijk gevoeld van de andere partij in het onderzoeks- en samenwerkingsproces. Ik heb een bepaald belang – ik ben dit onderzoek in deze organisatie, in deze
teams, begonnen, en wil het ook graag afmaken. Bijvoorbeeld de directiewisseling
was daarin een spannend moment voor mij: ook al staan de afspraken over het onderzoek zwart op wit, het proces moet worden gedragen door de verantwoordelijke persoon binnen de organisatie. En ik heb me afhankelijk gevoeld van de betrokkenen in het onderzoeks- en samenwerkingsproces: willen zij meedoen in dit
traject? Kunnen we een relatie ontwikkelen? Zoals hierboven gezegd: met verschillende mensen is dat wel gelukt en is een goede samenwerkingsrelatie opgebouwd,
met een aantal mensen heb ik, achteraf gezien, onvoldoende relatie opgebouwd. Ik
had mijn eigen morele positie, rol, ‘belang’, op bepaalde momenten beter kunnen
inzetten, ten behoeve van wat moreel op het spel staat.
Een ander punt waar spanning zit, is het bedekt uitoefenen van macht, waarmee
ik bedoel: op bepaalde momenten, ingegeven door bijvoorbeeld invloeden uit
91 Hierin uit zich ook het verschil in mijn positie in dit onderzoek (ik kom als buitenstaander
hier binnen, met een morele inzet in aansluiting bij die van de organisatie) en de positie van
Nap in zijn onderzoek waarin hij het belang stelde van goed politiewerk: Nap is zelf al jarenlang werkzaam in de politiewereld, hij is iemand van ‘binnen de organisatie’ (Nap, 2012).
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de context of door persoonlijke of organisatiebelangen, doelgericht maar niet
transparant ervoor kiezen om iets juist wel of niet te doen of zeggen, veelal ten
behoeve van eigen doelen. Er wordt, niet openlijk, een bepaalde invloed uitgeoefend om iets, een eigen bepaald doel, te bewerkstelligen. In een samenwerking is
dat bijvoorbeeld aan de orde omdat ieder zijn eigen rol heeft, bepaalde belangen
en behoeften, en ieder moet zich positioneren ten opzichte van de ander. Dat kan
betekenen dat je overweegt of en wanneer je iets wel of niet zegt tegen wie, in het
licht van een bepaald doel dat je voor ogen hebt. Wat bedekt uitoefenen van macht
moreel problematisch maakt, is dat het de verhoudingen en het vertrouwen in de
relatie aantast. Relevante vragen kunnen daardoor onder tafel blijven en juist niet
open worden besproken. Bedekt uitoefenen van macht kan in deze optiek worden
gezien als de tegenhanger van ‘waardig strijden’, waarin het er juist om gaat om
botsende perspectieven op waardige wijze in leerzame wrijving te brengen met
elkaar, juist ten behoeve van ‘wat moreel op het spel staat’ en de samenwerkingsrelatie. Ook ikzelf heb ermee te maken gehad, en overwoog soms wat ik wel zou
zeggen of juist achterwege zou laten, waarbij ik ook integer wilde blijven – zorgvuldig zijn naar de ander en mezelf, voor ogen houden ‘wat moreel op het spel staat’.
Hierin komt de spanning naar voren: (wanneer) is het juist om zo te handelen - bedekt macht uitoefenen? Wanneer is het juist nodig om waardig te strijden? Vragen
waar, vermoed ik, niet altijd bewust bij wordt stilgestaan en die door de macht en
afhankelijkheid in de relatie, vaak moeilijk op tafel zijn te krijgen.

7.7.3 Spanning tussen beleid en praktijk
Het derde thema in deze paragraaf over de reﬂectie op mijn bijdrage aan het moreel leerproces betreft een spanning die ik heb gevoeld tussen beleid en praktijk.
In hoofdstuk 1 heb ik mijn achtergrond geschetst: vanuit de praktijkervaring als
verpleegkundige, ben ik in het beleid en management gerold en doe nu ook wetenschappelijk onderzoek. Onderwijl ben ik regelmatig, zowel professioneel als
persoonlijk, in aanraking gebleven met de praktijk van zorg. Desalniettemin heb ik
in dit onderzoek de periodes op met name de afdeling kleinschalig wonen (participerende observatie, gesprekken) als confronterend ervaren. Dat was voor mijzelf
onverwacht.
Mijn gevoel - deze praktijk, de bewoners met hun ouderdom en daarmee gepaard
gaande gebreken, de liefdevolle zorg van mantelzorgers en medewerkers, dag in
dag uit: hier gebeurt wat waardevol is en waar het om gaat. De ervaringen van de
bewoners, de spanning en druk die veel mantelzorgers ervaren – om te zorgen,
het omgaan met ziekte en verlies. De liefdevolle zorg die medewerkers geven, de
aandacht voor de bewoners. En tegelijk de druk die op de medewerkers ligt, hun
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gevoel niet de aandacht te kunnen geven die ze zouden willen geven. Op twee of
drie plaatsen tegelijk moeten zijn. Mijn twijfel: waar ben ík dan nu mee bezig en
mee bezig geweest in de afgelopen jaren? Mooie woorden, abstracte beleidstaal,
wetenschappelijke taal. Een visie en theorie is mooi, maar breng het maar eens in
de praktijk!? Werk ik zelf mee aan die afstand? Wat betekenen déze woorden, hier,
voor de dagelijkse praktijk? Wat dragen deze bij voor de bewoners, de medewerkers, de mantelzorgers? Voor goede zorg, goed werk en goed samenwerken?
Ook met deze vragen en spanningen omgaan en me ertoe verhouden is onderdeel
van mijn normatieve professionalisering. De praktijk is vaak veel weerbarstiger
dan is te vangen in beleids- en wetenschappelijke taal; die moerassigheid en de
ervaring daarvan blijft veelal buiten visies, beleid, wetenschap.92 Terwijl het in die
moerassigheid juist gaat om de kern van de professionele praktijk en het vakmanschap; in het omgaan met die vragen, spanningen en dilemma’s uit zich het ‘werk
dat deugt en deugd doet’. Juist voor die vragen en situaties zijn inspirerende, oriënterende en richtinggevende inzichten en praktijkkennis van belang. In termen van
Kunneman: daarbij helpt een humuslaag van verhalen, metaforen, voorbeelden
waaruit oprijst wat van waarde is. Dat is ook een van de redenen waarom ik in dit
boek uitga van een ‘thick description’.

92 Ik lees deze bevinding ook terug in het boek van Baart, Vosman e.a. over het meerjarig veranderingsproces dat zij hebben begeleid en onderzocht, gericht op het werken aan menslievende zorg in een ziekenhuis (2015). Opmerkelijk is dat in een aantal recente adviezen nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd voor de moerassigheid van de praktijk. Zie bijvoorbeeld het
advies ‘Mandaat en moeras’ van de Commissie Legemaate voor de Nederlandse Vereniging
van Toezichthouders in Zorg en Welzijn: de commissie stelt dat er bepaalde grondbeginselen en een grondhouding in het toezichthouden zijn, maar het gaat erom hoe men vanaf de
moerassige laaglanden het toezicht waarmaakt (Commissie Legemaate, 2017, p 21). Het is ook
aan de orde in een advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) waarin
deze spreekt over ‘de illusie van evidence-based practice in de zorg’ (RVS, juni 2017). Evidencebased practice (EBP) is aantrekkelijk vanwege zijn universele claim, maar problematisch vanwege de reductie van de werkelijkheid, aldus de RVS. EBP gaat volgens de RVS voorbij aan de
moreel geladen context waarin de kennis wordt toegepast, aan de werkelijkheid van individuele patiëntenzorg, aan de waarden en belangen van professionals, de ervaringskennis van
patiënten. EBP onderbenut de rijkdom van andere kennisbronnen als klinische expertise, lokale kennis, kennis van patiënten en context. Nadrukkelijk wijst de RVS ook op de waarde van
de ‘tacit knowledge’ van professionals (het impliciete of stilzwijgende weten, in samenhang
met objectieve of expliciete kennis; Polanyi, 1962) en op ‘phronèsis’ (de praktische kennis en
praktische ethiek, contextafhankelijk, en die het vermogen bevat om afwegingen te maken
en kritisch te reﬂecteren; Aristoteles). Ieder besluit is volgens de RVS inherent een afweging
van belangen, normen en waarden van belanghebbenden: die van de patiënt, de professional,
de organisatie, en de samenleving als geheel. De RVS ziet het als een essentiële bekwaamheid
van professionals om meerdere kennisbronnen te integreren. In plaats van evidence-based
practice spreekt de RVS dan ook liever van context-based practice en doet de aanbeveling tot
een fundamentele omslag in het onderzoek en bewijsvoering (Raad voor Volksgezondheid en
Samenleving, 2017).
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De confrontatie die ik ervaarde op de afdeling kleinschalig wonen heeft me niet
alleen bewuster gemaakt van de kloof tussen theorie en praktijk, maar vooral ook
van het belang om deze kloof te overbruggen en kennis in actieve wisselwerking
met de praktijk te ontwikkelen met ook aandacht voor de context, waarden en normen, morele en existentiële vragen in die praktijk. Het gaat om processen van moerassige en fragiele aard, waarbij het wél gaat om het goede te doen op een goede
manier (er staat moreel iets op het spel, in termen van het moreel ecologisch perspectief). Dat maakt het in mijn optiek des te belangrijker dat er ook vanuit onderzoek aandacht is voor dit soort processen, zonder tot blauwdrukken te willen
komen.
Hier raak ik aan de kern van het discours van normatieve professionalisering.
Normatieve professionalisering maakt nadrukkelijk de verbinding tussen wetenschap en praktijk in een moreel perspectief, met daarbij de ontwikkeling van een
waardengeladen vorm van kennis – modus 3 kennis, in wisselwerking met modus 1
en 2 kennis. Of in woorden van Kunneman, als hij in een interview met Robbesom
spreekt over een nieuwe menswetenschap: “Dat is een wetenschap die zich niet alleen
op een empirische basis beroept en die niet alleen deductief en inductief tot zekerheden
komt en daarmee een basis levert voor technisch ingrijpen en oplossen. Het is een wetenschap die ook morele betrokkenheid incorporeert en morele waarden een plek geeft als een
constitutief onderdeel van goede hulpverlening, goede zorg, goed onderwijs en goed raadswerk. Die vorm van wetenschap zet dus niet de hele relationele, ethische en morele dimensie van het professionele handelen buiten de deur als onwetenschappelijk, maar vraagt zich
af hoe we die dimensie een plek kunnen geven in de bagage en de deskundigheid van onze
professionals die raadswerk gaan doen, mensen gaan onderwijzen of psychologische hulp
verlenen.” (Robbesom, 2017, p 82).

7.8

Beantwoording vraag normatief handelingsonderzoek

De vraag die ik, samenvattend op basis van bovenstaande bevindingen, in dit
hoofdstuk beantwoord is:
Hoe kan ik vanuit dit moreel ecologisch perspectief bijdragen aan morele leerprocessen gericht op goed samenwerken in een speciﬁeke praktijksituatie?
Die vraag rafel ik in twee vragen uiteen:
1

Heb ik vanuit het moreel ecologisch perspectief bijgedragen aan morele leerprocessen gericht op samenwerking? Dat is een vraag die ook door betrokke-
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nen in de praktijk zal moeten worden beantwoord (Tronto, 1993; Walker, 2007).
Hier ga ik op in in paraaf 7.8.1.
2 Hoe heeft dit moreel ecologisch perspectief bijgedragen aan morele leerprocessen gericht op samenwerking? Dit komt aan de orde in paragraaf 7.8.2.

7.8.1 Bijdrage aan moreel leerproces gericht op samenwerking
Moreel leerproces in de organisatie
Mijn bijdrage aan morele leerprocessen in deze praktijksituatie vanuit mijn moreel ecologisch perspectief bouwde voort op de inzichten opgedaan tijdens het beschrijvende onderzoek naar goed samenwerken (hoofdstuk 6). De vraag naar ‘wat
moreel op het spel staat’, gericht op goed samenwerken, bleek een vraag die mensen liet stilstaan bij hun werk en die ze niet vaak aan zichzelf of aan elkaar stelden.
Mijn observaties en interpretaties vormden mede input voor reﬂectie met elkaar,
met name in de werkgroep in het team van kleinschalig wonen en in de reﬂectiegesprekken met de twee EVV’ers van het team basiszorg.
Medewerkers zijn zich meer bewust geworden van wat er gebeurt in de relatie tussen hen en mantelzorgers en de betekenis van de eigen inzet en het eigen handelen
voor die samenwerkingsrelatie. Wat vooral inzicht bood voor de medewerkers was
de aandacht voor de verschillende perspectieven van betrokkenen (eigen perspectief en dat van de mantelzorger en bewoner). Wat is in deze situatie goed samenwerken, hoe werk je samen in de dagelijkse praktijk, wat betekent dat voor ieder,
welke afwegingen maak je, waren vragen die aanzetten tot reﬂecteren en leren.
Vervolgens was een cruciaal inzicht hoe een houding en handelwijze kan doorwerken in volgende lussen / interacties: de ervaring dat wat jij doet direct of indirect
ook voor anderen iets kan opleveren en kan doorwerken in andere interacties en
relaties (terugkoppelingslussen). Daarmee versterkt het proces zichzelf.
De ervaring van zorgmedewerkers was dat het werkplezier en voldoening oplevert
als zij gaan begrijpen welke spanningen en dilemma’s er spelen en handelingsalternatieven kunnen worden afgewogen die recht doen aan ‘wat moreel op het spel
staat’. Ik heb diverse situaties gehoord en gezien waarin op basis hiervan de samenwerking met mantelzorgers verbeterde, of stroevere samenwerking werd versoepeld (enkele situaties zijn terug te lezen in hoofdstuk 6).
Ook in de brede bijeenkomst met betrokkenen van alle niveaus van de organisatie
leidde het gesprek vanuit het moreel ecologisch perspectief tot inzicht en bewustwording, en werden betrokkenen zich, juist ook door het gezamenlijke gesprek ter
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plekke, bewust van de wisselwerking en doorwerking tussen alle niveaus. De bijeenkomst heeft voor betrokkenen concreet gemaakt dat samenwerking tussen alle
niveaus nodig is.
De klankbordgroep vond met name waardevol in mijn proces dat ik mensen vragen heb gesteld en heb laten nadenken vanuit een morele invalshoek. Daarmee
heb ik volgens hen iets in beweging gezet, wat bijdraagt aan het leerproces van
samenwerking.
Modus 3 leerproces
In het normatief handelingsonderzoek gaat het om een modus 3 leerproces (beschreven in hoofdstuk 2). Met dit leerproces is, vanuit een morele inzet, een bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van de praktijk en van de betrokken
normatieve professionals (waaronder ikzelf), én het heeft verdere inkleuring en
aanscherping gegeven van het moreel ecologisch perspectief op goed samenwerken (wisselwerking met modus 2 kennisontwikkeling). Vanuit de praktijkverhalen over het omgaan met spanningen en dilemma’s en de leerzame wrijving over
verschillende perspectieven, zijn inzichten en kennis ontstaan en zijn beelden en
waarden naar boven gekomen die oriënterend, inspirerend en richtinggevend
kunnen zijn voor de professionals. Modus 3 leerprocessen kunnen op deze manier
worden gezien als het gezamenlijk creëren van een humuslaag van existentieel en
moreel relevante betekenisgeving (Kunneman, 2005, p 134). Daarbij waren theoretisch-ﬁlosoﬁsche concepten en begrippen (van het moreel ecologisch perspectief,
gebaseerd op modus 1 en 2 kennis) belangrijke hulpbronnen. In deze leerprocessen
is de verbinding gelegd tussen deze oriënterende concepten en begrippen, en de
persoonlijke hulpbronnen van betrokkenen en het handelen in de praktijk.93
In het normatief handelingsonderzoek is ook het concept van gezelschapsvorming (Kunneman, mede gebaseerd op Sennett) behulpzaam gebleken.
Gezelschapsvorming heb ik beoogd door met een kleine groep professionals verhalen en ervaringen uit hun praktijk te bespreken, hierop te reﬂecteren en handelingsalternatieven te verkennen. Het bespreken van deze ervaringen, de situaties
waarin het goed ging of juist niet, werkt inspirerend en bemoedigend naar elkaar.
In en door die gezelschapsvorming kan met elkaar de genoemde humuslaag van
richtinggevende waarden en beelden worden gevormd, die verder bijdraagt aan
het leren en goed samenwerken.
93 Zomerplaag spreekt bij de wisselwerking tussen wetenschappelijke kennis en praktijk over
het samenspel tussen ‘kennis met een grote en een kleine k’ (Zomerplaag, 2017).
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Gezelschapsvorming vergt evenals reﬂectie, voorwaarden; zowel organisatorisch,
professioneel als persoonlijk. Hierbij zijn ook de inzichten van Benjamin, over een
relationeel ontwikkelproces, helpend. In termen van Benjamin vergt het een ‘observing third’ en het ontwikkelen van intersubjectieve ruimte om met elkaar ervaringen en verschillende perspectieven in leerzame wrijving te brengen met elkaar
en hiervan te leren. Dat is niet eenvoudig en is kwetsbaar. Vanuit moreel ecologisch perspectief gezien: het vraagt aandachtige afstemming én waar nodig moreel
weerwerk bieden, om verschillen te kunnen verdragen en spanningen te kunnen
uithouden. Het vraagt het erkennen en aangaan van tegenstellingen en tegenstrijdigheden binnen en tussen personen, om zo ruimte te creëren om met elkaar te
leren, juist ook van de verschillen.
De inzichten en kennis die dit morele leerproces heeft opgeleverd betreﬀen zowel
het verrijken van modus 2 kennis (de aanscherping en inkleuring van het moreel
ecologisch perspectief, zie hoofdstuk 6) als kennis voor de betrokken professionals
en mijzelf om, vanuit de oriënterende waarden en inspirerende verhalen, beter
met spanningen en dilemma’s in de praktijk te kunnen omgaan en daarmee die
praktijk verder te ontwikkelen (modus 3 kennis).

7.8.2 Moreel ecologisch perspectief als bron voor bijdrage aan
morele leerprocessen gericht op samenwerking
In de vorige paragraaf kwam voor een deel al aan de orde hoe het moreel ecologisch perspectief heeft gewerkt in mijn bijdrage aan samenwerking. In deze paragraaf ga ik daar speciﬁeker op in.
1| Het moreel ecologisch perspectief biedt een bruikbare analysetool voor
samenwerking
Met het moreel ecologisch perspectief kan ik het samenwerkingsproces op een bepaalde manier uiteenrafelen (moreel ecologisch perspectief als analysetool). Het
perspectief helpt de verbindingen en het morele karakter daarvan te onderzoeken, zoals de relaties en wat daarin gebeurt, de wisselwerking tussen interacties,
hoe macht en afhankelijkheid erin speelt, en hoe dat al dan niet bijdraagt aan de
samenwerking.
Het moreel ecologisch perspectief vormt daarmee ook een hulpbron voor reﬂectie, de begrippen en concepten bieden een speciﬁeke lens voor het samenwerkingsproces – voor wat er moreel op het spel staat en hoe daar samen aan wordt
gewerkt. Reﬂectie vraagt het nodige; het kritisch doordenken en bespreken vraagt,
in termen van Kunneman (2016b), een bepaalde ‘traagheid’ en diepgang om de
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complexiteit te doorgronden, om zowel het perspectief van de ander als je eigen
perspectief in ogenschouw te kunnen nemen, om ‘wat moreel op het spel staat’ te
doorgronden en daarin afwegingen te maken en te bepalen wat dat vraagt van ieder. Reﬂectie stelt voorwaarden zowel aan de betrokkenen als persoon (mogelijkheid van introspectie, open staan voor reﬂectie) en als professional (competenties
voor reﬂectie en dialoog); en vraagt ook organisatorische voorwaarden (gelegenheid, ruimte binnen het werk, eventuele begeleiding van reﬂectiemomenten, iemand die het morele belang – i.c. de vraag naar goed samenwerken blijft stellen,
variatie aan reﬂectievormen).
2| Het moreel ecologisch perspectief biedt een hulpbron voor goed samenwerken
en omgaan met spanningen en dilemma’s
Het is duidelijk dat mijn moreel ecologisch perspectief gaat om een speciﬁek, een
gekleurd, perspectief op samenwerking, en het daarmee een bepaalde blik op de
werkelijkheid geeft. Dit perspectief berust op pre-analytische keuzes; er zijn andere zinvolle perspectieven mogelijk. Dit moreel ecologisch perspectief blijkt echter
wel te kunnen helpen om met de complexiteit van samenwerking om te gaan. Het
stelt het belang én het biedt een hulpbron om spanningen en dilemma’s niet uit de
weg te gaan maar onder ogen te zien en aan te gaan, juist in de relaties en processen waarin de morele dimensie essentieel is. In spanningen en dilemma’s spelen
immers meerdere, vaak tegenstrijdige waarden en normen en perspectieven van
betrokkenen. In plaats van die verschillen en spanningen weg te drukken, kunnen
de begrippen en concepten van het moreel ecologisch perspectief helpen om er bij
stil te staan, deze beter te begrijpen en ze aan te gaan. Het vergt dan, in termen van
Kunneman, ‘diepgang’ met elkaar om ‘wat moreel op het spel staat’ en de morele
vragen te adresseren en samen aan te gaan.
3| Het moreel ecologisch perspectief biedt een inspiratiebron voor werkwijze:
moreel samenspel
In het onderzoeks- en samenwerkingsproces was het moreel ecologisch perspectief een inspiratiebron voor mijn inzet en handelen als normatieve professional
/ onderzoeker. Vanuit de gedachte: wat ik van waarde vind, mijn morele inzet en
moreel ecologisch perspectief, moet ik ook dóen. Zo ontstond gaandeweg een bepaalde werkwijze, die ik in paragraaf 7.6.2 heb beschreven als ‘moreel samenspel’.
Het moreel samenspel werkt op twee niveaus (die onlosmakelijk zijn verbonden):
• het is een werkwijze voor het bijdragen aan morele leerprocessen gericht op
versoepelen van samenwerking in de praktijk (datgene waar we óver spreken),
én
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• het is een houding en werkwijze voor het hier en nu, in de onderhavige samenwerking zelf (datgene wat we nu dóen).
Het moreel ecologisch perspectief als conceptueel oriënterend perspectief is hiermee ook een inspiratiebron voor een werkwijze geworden. Deze werkwijze en mijn
ervaringen hiermee, zoals beschreven in dit hoofdstuk, kunnen een inspiratiebron
vormen voor andere onderzoekers die op normatieve professionalisering gericht
zijn. Zoals in mijn beschrijving blijkt, is het moreel samenspel geen vastomlijnde
werkwijze, het is geen blauwdruk, en het draagt mijn persoonlijke stempel. Juist
dat is ook weer inherent aan het morele samenspel: er is een bepaalde basis, het
gaat om ‘wat moreel op het spel staat’ en dat ter sprake en tot spreken brengen
(Nap, 2012), maar de wijze waarop moet in aandachtige afstemming met de praktijk gestalte krijgen en mede gevoed vanuit eigen morele hulpbronnen.
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Beantwoording onderzoeksvraag: goed
samenwerken vanuit moreel ecologisch
perspectief

In dit onderzoek heb ik ‘goed samenwerken’ in de ouderenzorg onderzocht vanuit
een moreel ecologisch perspectief. De deelvragen zijn in voorgaande hoofdstukken beantwoord. De centrale onderzoeksvraag die ik in dit hoofdstuk samenvattend beantwoord, is:
Kan een moreel perspectief bijdragen aan het beter begrijpen en bevorderen van
goed samenwerken in de ouderenzorg?
Aanleiding voor deze vraag waren mijn ervaringen in de praktijk bij het begeleiden van samenwerkingsprocessen. Basis voor samenwerking is dat verschillende
partijen elkaar nodig hebben om aan een bepaald doel te werken dat geen van hen
alleen kan bereiken (in de ouderenzorg: goede zorg of goede voorwaarden voor die
zorg). Juist door de verschillen tussen hen, vullen partijen elkaar aan en zijn zij wederzijds afhankelijk. Die verschillen en afhankelijkheid maken de samenwerking,
waarin ook nog eens een veelheid aan belangen spelen, complex en spanningsvol.
De belangen die aan de orde zijn in samenwerking kunnen maatschappelijke belangen zijn, alsook organisatiebelangen en persoonlijke belangen. In organisaties
(of bij professionals) met een publieke functie, zoals in de ouderenzorg, spelen de
maatschappelijke belangen die de organisatie (of professional) heeft te vervullen
een cruciale rol. Dat maatschappelijke belang, wat ik heb genoemd ‘wat moreel op
het spel staat’, kan onder druk komen te staan in die meervoudigheid van belangen. Tegelijk is er in de samenwerking ook nog de invloed van en wisselwerking
met de context. Dat roept de vraag op: hoe kunnen betrokkenen in de samenwerking op een goede manier omgaan met de spanningen en dilemma’s en komen tot
goed samenwerken, ten behoeve van ‘wat moreel op het spel staat’ in die samenwerking? Kan een moreel perspectief bijdragen aan een beter, vollediger begrip
van goed samenwerken en goed samenwerken bevorderen?
Om die vraag te beantwoorden heb ik onderzoek gedaan in een aantal stappen, in
wisselwerking tussen theorie en praktijk:
• Ontwikkelen van een moreel ecologisch perspectief als conceptueel oriënterend perspectief.
• Onderzoeken van goed samenwerken, in de vorm van:
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-

conceptueel gestuurd beschrijvend onderzoek: gericht op beschrijven en
begrijpen van samenwerking vanuit moreel ecologisch perspectief;
normatief handelingsonderzoek: gericht op het bijdragen aan een moreel
leerproces vanuit moreel ecologisch perspectief en tegelijkertijd leren van
dit proces.

Langs dezelfde stappen beantwoord ik nu de hoofdvraag. In paragraaf 8.1 ga ik in op
het moreel ecologisch perspectief dat ik heb ontwikkeld in dit onderzoek: wat is de
inhoud van dat perspectief en welke betekenissen (rollen) heeft dat perspectief? In
paragraaf 8.2 beschrijf ik hoe we nu samenwerken kunnen begrijpen vanuit moreel
ecologisch perspectief; omdat het empirisch onderzoek betrekking had op samenwerking tussen zorgmedewerkers en mantelzorgers, sta ik in paragraaf 8.2.2 apart
stil bij de onderzoeksresultaten over die speciﬁeke samenwerking. Paragraaf 8.3
gaat over het bijdragen aan samenwerking vanuit het moreel ecologisch perspectief
(modus 3 leerproces). Tot slot beantwoord ik in paragraaf 8.4 de hoofdvraag.

8.1

Het in dit onderzoek ontwikkelde moreel ecologisch
perspectief

8.1.1 Moreel ecologisch perspectief - inhoudelijk
Vanuit een eerste versie van een moreel perspectief, heb ik, gevoed vanuit theoretisch-ﬁlosoﬁsche bronnen en empirisch onderzoek, een moreel ecologisch perspectief ontwikkeld als conceptueel oriënterend perspectief voor dit onderzoek.
Het gaat in dat moreel ecologisch perspectief om zowel de gerichtheid van het proces (inhoud van de samenwerking, waar gaat het om) als om de werking van het
proces (relaties en interacties, hoe doen we het samen).
Gerichtheid: ‘wat moreel op het spel staat’
De gerichtheid van de processen heb ik benoemd als ‘wat moreel op het spel staat’,
zijnde het maatschappelijk belang of het maatschappelijke doel waarvoor de samenwerkingspartners van elkaar afhankelijk zijn om dat te bewerkstelligen. De
één heeft iets van de ander nodig, of partijen hebben wederzijds iets van elkaar nodig, om te kunnen werken aan ‘wat moreel op het spel staat’. ‘Wat moreel op het
spel staat’ is in dit perspectief de basis van het samenwerkingsproces.
Voor de ouderenzorg heb ik op basis van het discours van normatieve professionalisering ‘wat moreel op het spel staat’ in dit onderzoek ingekleurd als goede
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zorg, en goed samenwerken en goed werk om die goede zorg waar te maken, in het
licht van een morele horizon van een rechtvaardige samenleving (Ricoeur, 1992;
Kunneman, 2005; 2012a). Wat dat goede is, is een vraag die door betrokkenen in
een speciﬁeke praktijk met elkaar moet worden beantwoord (Walker, 2007; Tronto,
2013). ‘Wat moreel op het spel staat’ blijkt niet altijd in beeld en niet altijd centraal
te zijn in een samenwerkingsproces, dat kan van betrokkenen moreel werk vragen,
om op te komen voor ‘wat moreel op het spel staat’.
Behalve ‘wat moreel op het spel staat’ kan er méér op het spel staan, bijvoorbeeld organisatiebelangen en persoonlijke belangen (Kaats en Opheij, 2012; Schruijer, 2005).
Die meervoudigheid van belangen is een van de redenen dat samenwerking complex
en spanningsvol is. Ook die andere belangen vragen (h)erkenning, maar die zijn
in dit perspectief van een andere orde dan het maatschappelijk belang dat op het
spel staat. In die externe functie, het maatschappelijke belang, is de legitimatie van
de zorgorganisatie gelegen volgens de Governancecode Zorg (Brancheorganisaties
Zorg, 2017). In organisaties met een publieke functie, zoals zorgorganisaties, behoort
die externe (maatschappelijke) functie niet ondergeschikt te raken aan de interne
functies, volgens de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (2011).
Werking van het proces: relaties en interacties
Met de werking van de processen bedoel ik de relaties en interacties tussen betrokkenen, om te werken aan ‘wat moreel op het spel staat’. In de werking van processen heb ik in het moreel ecologisch perspectief een aantal houdingen met daarbij
passende kwaliteiten onderscheiden. Primair gaat het om een houding van, wat
ik heb genoemd, ‘aandachtige afstemming’ ten behoeve van ‘wat moreel op het spel
staat’ en van behoud of herstel van de relatie. Deze houding is gebaseerd op de
door Tronto genoemde fasen en morele kwaliteiten (caring about, attentiveness;
taking care of, responsibility; care-giving, competence; care-receiving, responsiveness; caring with, respect, vertrouwen). In mijn onderzoek ben ik op het spoor gekomen dat er ook andere houdingen nodig kunnen zijn:
• Het opkomen voor ‘wat moreel op het spel staat’, als dat onvoldoende in beeld is
of teveel onder druk komt te staan van bijvoorbeeld andere belangen. Voor het
opkomen voor ‘wat moreel op het spel staat’ ga ik uit van ik twee inspirerende
concepten:
- Belang-stellend ontwikkelen (Nap, 2012).
- Waardig strijden (J. van Ewijk, 2013).
Deze houdingen vragen moed en gestileerde strijdbaarheid als morele
kwaliteiten.
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• Het bieden van moreel weerwerk, waarbij moreel positie wordt ingenomen ten
opzichte van een ander, er wordt zo nodig tegenspel geboden in de relatie.
Bijvoorbeeld om misbruik van macht, die onvermijdelijk aanwezig is in een
afhankelijkheidsrelatie, in te dammen of om een ander te begrenzen, ten behoeve van de relatie en wat moreel op het spel staat. Inspirerende concepten
hierbij zijn:
- Macht ten goede (Nap, 2014).
- Vreedzaam begrenzen (Kunneman, 2012a, met verwijzing naar Benjamin).
- Parrhêsia (Foucault, 2011).
Deze houdingen vragen de morele kwaliteit van vrijmoedig (tegen)spreken.
Het afwegen en het kunnen en durven aannemen van de passende houding in een
bepaalde situatie vraagt moreel werk van betrokkenen. Vanuit moreel ecologisch
perspectief is daarbij relevant om aandacht te hebben voor de invloed van de context op de samenwerking; alsook voor de samenhang en wisselwerking tussen de
relaties en interacties in het netwerk waarin de samenwerkingsrelatie zich afspeelt.
Vanuit die samenhang en wisselwerking kunnen in die samenwerkingsprocessen
wederkerigheid en zelfversterkende terugkoppelingslussen ontstaan: interacties
kunnen leiden tot opeenvolgende eﬀecten in het netwerk van relaties. Vanuit die
‘luswerking’ en dóórwerking van interacties in het netwerk kan een opwaartse ontwikkeling emergeren waardoor samenwerking robuuster wordt. Begrijpen van en
inzicht in die zelfversterkende terugkoppelingslussen in samenwerkingsprocessen is belangrijk omdat daarin duidelijk wordt hoe ieders inzet, handelen en houding een doorwerking kunnen hebben in het netwerk van relaties, en hoe ieder
daarmee kan bijdragen aan het versterken van samenwerking.
Voor een schematisch overzicht van het moreel ecologisch perspectief, zie paragraaf 5.6.1.

8.1.2 Moreel ecologisch perspectief als pre-analytische keuze
Mijn keuze voor een moreel ecologisch perspectief, alsook de keuze voor de inkleuring van dit perspectief op basis van bepaalde theoretisch-ﬁlosoﬁsche bronnen,
zijn pre-analytische keuzes (Giampietro, 2004). In het licht van het kritisch complexiteitsdenken zijn pre-analytische keuzes onvermijdelijk. Die keuzes leiden tot
een bepaald, gekleurd perspectief, daar moeten we ons bewust van zijn. In dit zoeklicht worden bepaalde dingen helder, andere aspecten blijven buiten beeld die óók
invloed zullen hebben; we kunnen niet overzien wat we buitensluiten en wat de
invloed daarvan is. Het antwoord op mijn vraag heeft dus een bepaald, gekleurd
karakter, maar is daarmee niet minder relevant en niet minder waardevol; ieder
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perspectief is een beperking. Ik / we moeten ons alleen goed van deze beperking
bewust zijn en er rekening mee houden, bijvoorbeeld dat uitspraken die we doen
altijd beperkt en voorlopig zijn (Cilliers, 2000; Morin, 2008).
Het moreel ecologisch perspectief, dat is gebaseerd op het complexiteitsdenken,
maakt zelf ook duidelijk dat het altijd gaat om een uitsnede van de werkelijkheid.
Het geheel is te complex om te kunnen overzien; we kiezen op welk deel we focussen. Zo heb ik in het tweede empirisch onderzoek de keuze gemaakt om me te focussen op de relatie zorgmedewerkers – mantelzorgers, en daarbij met name op
de zorgmedewerker, me realiserend dat ik dan veel buiten beschouwing laat. Wat
het moreel ecologisch perspectief ook duidelijk maakt, is dat ontwikkelingen een
verschillende uitwerking kunnen hebben op verschillende niveaus. En wat daarbij
aansluit: dat een verschillend tijdperspectief tot verschillende beelden kan leiden
(een bepaald besluit kan in een organisatie bijvoorbeeld voor de korte termijn en
op het niveau van een medewerker een andere betekenis hebben dan op het niveau van de organisatie op langere termijn). Dat zijn allemaal onvermijdelijke beperkingen in mijn onderzoek, om ons te realiseren.

8.1.3 Betekenis / rollen van het moreel ecologisch perspectief
Het moreel ecologisch perspectief heeft in mijn onderzoek verschillende betekenissen gehad: het bleek zowel een zoeklicht en analysetool, als een hulpbron voor
goed samenwerken en een inspiratiebron voor een werkwijze in het moreel leerproces gericht op goed samenwerken.
Het moreel ecologisch perspectief als zoeklicht heeft mij, vanuit de verschillende
bouwstenen in dit perspectief, gevoelig gemaakt voor bepaalde aspecten in samenwerking: wat hierin moreel op het spel staat, het morele karakter van de verbindingen en de dynamiek hierin. Het perspectief blijkt een goede analysetool om het
samenwerkingsproces te analyseren en hierop te reﬂecteren, het focust en zoomt
in op relaties en processen, en heeft daarbij aandacht voor de context en de samenhang en wisselwerking binnen het systeem en tussen de verschillende onderdelen.
Het moreel ecologisch perspectief bleek inhoudelijk een hulpbron te zijn voor goed samenwerken en het omgaan met spanningen en dilemma’s. Het hielp te focussen op
‘wat moreel op het spel staat’ in de samenwerking. De verschillende houdingen zoals
in 8.1.1 beschreven, hielpen om te bepalen wat nodig was in het samenwerkingsproces ten behoeve van ‘wat moreel op het spel staat’ en de samenwerkingsrelatie. Het
moreel ecologisch perspectief als analysetool en hulpbron voor goed samenwerken
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kan wellicht ook voor andere situaties van samenwerking behulpzaam zijn, zowel
voor samenwerkingspartners als voor begeleiders van samenwerkingsprocessen.
Tevens bleek het perspectief een inspiratiebron voor een werkwijze voor de samenwerking
hier en nu in het morele leerproces gericht op goed samenwerken. Deze werkwijze heb ik
gaandeweg ontwikkeld vanuit het moreel ecologisch perspectief en omschreven als
‘moreel samenspel’. In deze onderzoeksituatie is het een werkwijze voor het bijdragen aan morele leerprocessen gericht op goed samenwerken tussen zorgmedewerkers en mantelzorgers. Tegelijkertijd geeft het ook een benaderingswijze aan voor
het daadwerkelijk samenwerken in het leerproces hier en nu. Het gaat niet alleen
óver goed samenwerken, het gaat ook om hier en nu zelf goed samen te werken. Deze
werkwijze draagt mijn persoonlijke stempel en vraagt afstemming op iedere speciﬁeke situatie. Wellicht kan deze werkwijze een inspiratiebron zijn voor andere normatieve professionals in situaties van (het verder ontwikkelen van) samenwerking.
De genoemde rollen / betekenissen van het moreel ecologisch perspectief hangen
nauw samen: vanuit het inzicht dat het moreel ecologisch perspectief geeft in het
versoepelen en verstroeven van de samenwerking, kan meer inzicht ontstaan in
handelingsalternatieven. Zoals Ulanowicz stelt: weten welke elementen geraakt
worden en wat verstoringen geeft, voor welke invloeden het systeem gevoelig is,
is kennis die kan bijdragen aan het krachtig en gezond houden van een systeem
(Ulanowicz, 1997). Het moreel ecologisch perspectief helpt om zicht te krijgen op
het morele karakter van de verbindingen en het verbindende karakter van de moraliteit; deze kennis kan bijdragen aan de houding en het handelen gericht op het
versterken van de samenwerking.
Het concept ‘moreel ecologisch perspectief’ heb ik gebaseerd op het begrip ‘morele ecologie’ dat elders in de theorie is gebruikt, zoals in paragraaf 5.3.2 genoemd.
Het begrip morele ecologie is in die theorie gebruikt om op een alternatieve manier te kijken en met name om de interacties en de context in beeld te krijgen, voor
een meer compleet, een complexer, perspectief. Ik heb mijn concept moreel ecologisch perspectief op vergelijkbare wijze gebruikt, maar ook nog breder: het is voor
mij ook een hulpbron voor goed samenwerken geworden en een inspiratiebron
voor het morele leerproces, dat in zichzelf ook een samenwerkingsproces was.
Daarbij heb ik, meer dan ik in de literatuur over morele ecologie heb aangetroﬀen,
zelf het moreel ecologisch perspectief geconcretiseerd en ingekleurd op basis van
diverse theoretisch-ﬁlosoﬁsche bronnen (hoofdstuk 3 en 5). Het moreel ecologisch
perspectief als zoeklicht, analysetool, hulpbron en inspiratiebron voor (bijdragen
aan) goed samenwerken is daarmee een van de opbrengsten van dit onderzoek,
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met een bijdrage aan de wetenschappelijke en de praktische kennis over samenwerking en een bijdrage aan de ontwikkeling van een speciﬁeke praktijk.

8.2 Begrijpen van samenwerken vanuit moreel ecologisch
perspectief
8.2.1 Dynamiek van een samenwerkingsproces
Met mijn onderzoeksvraag stel ik de vraag naar een moreel perspectief én ik stel
het belang van een moreel perspectief op samenwerking. Vanuit de bevindingen
uit mijn theoretisch-ﬁlosoﬁsch en empirisch onderzoek kan ik nu zeggen dat een
moreel perspectief inderdaad bijdraagt aan het beter begrijpen en bevorderen van
goed samenwerken in de ouderenzorg. Doordat het moreel ecologisch perspectief
focust op de morele gerichtheid van het samenwerkingsproces en op de morele werking in de morele verbindingen van het samenwerkingsproces, komen speciﬁeke aspecten boven tafel:
• De morele gerichtheid op, wat ik heb benoemd als ‘wat moreel op het spel staat’,
kan verbindend werken in de samenwerking, zo is naar voren gekomen in mijn
onderzoek. Als ‘wat moreel op het spel staat’ in de verdrukking komt, kan dat
leiden tot stroevere samenwerking. Het kan er ook toe leiden dat iemand opkomt voor ‘wat moreel op het spel staat’, dat morele belang stelt, en dat kan bijdragen aan versoepelen van de samenwerking.
• De morele werking in de processen (door de inzet, houding en het handelen van
betrokkenen), kan een versterkende werking hebben en de samenwerking robuuster maken als zich vanuit wederkerige interacties zelfversterkende terugkoppelingslussen ontwikkelen.
Een samenwerkingsproces vergt voortdurend werk. Niet alleen om te bepalen
‘wat moreel op het spel staat’ in deze samenwerking en hieraan te werken, maar
ook het samenwerkingsproces op zich vergt werk. Samenwerken is een dynamisch
proces van voortdurend omgaan met verstoringen, spanningen en dilemma’s in
de samenwerking, omgaan met verschillende perspectieven van betrokkenen,
omgaan met mogelijk tegengestelde waarden, behoeften en belangen, en met invloeden vanuit de context. Goede samenwerking vraagt aandachtige afstemming
op elkaar en op wat er speelt, het vraagt zo nodig opkomen voor ‘wat moreel op het
spel staat’, en het vraagt zo nodig moreel weerwerk bieden, om te werken aan het
’ontstroeven’/ versoepelen van de samenwerking. Het optreden van verstoringen
is kenmerkend voor complexe situaties en onderdeel van het bestaan (Ulanowicz,
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1997; 2007; De Waal, 2009; 2013). Verstoringen kunnen vele oorzaken hebben: er
kan sprake zijn van ‘raw chance’ (Ulanowicz, 2009), van externe ontwikkelingen
die een situatie ineens veranderen, van conﬂicten, spanningen en dilemma’s in
de relaties tussen betrokkenen die de interacties in de samenwerking beïnvloeden. Maar ook van innerlijke conﬂicten van betrokkenen als gevolg van de spanningen en dilemma’s in het werk of samenwerken (Benjamin, 1998). Verstoringen
zijn er, horen er bij en ze kunnen juist ook een functie hebben in de ontwikkeling.
De verstoringen hoeven niet veroordeeld te worden, maar vragen werk. Vanuit het
bewustzijn en accepteren van het voortdurende versoepelen en verstroeven van
samenwerking kunnen we met deze dynamiek omgaan en actief werken aan ‘wat
moreel op het spel staat’ en aan een goed samenwerkingsproces. Het vergt een inspanning van iedere betrokkene om hieraan te werken en om zich daarop te laten
aanspreken ten behoeve van ‘wat moreel op het spel staat’.
Deze houding en zo te handelen in een samenwerkingsproces vraagt een spectrum
van kwaliteiten (en het vermogen en bereidheid deze in te zetten) zoals genoemd
in paragraaf 8.1: kwaliteiten voor aandachtige afstemming, en ook kwaliteiten voor
het zo nodig opkomen voor ‘wat moreel op het spel staat’ en voor moreel weerwerk
bieden om stroevere samenwerking te versoepelen. Juist de spanning en dynamiek
tussen versoepelen en verstroeven, en tussen ‘samenspel’ en waar nodig ‘tegenspel’, lijkt cruciaal in de samenwerking en tot ontwikkeling te kunnen leiden. Dit
vraagt een actieve inzet van de één, bijvoorbeeld het inzetten van macht ten goede, maar ook een inzet van de ander – bijvoorbeeld om zich te laten aanspreken.
Samenwerking vraagt iets van alle betrokkenen.
Het beeld van zelfversterkende terugkoppelingslussen vanuit moreel ecologisch
perspectief maakt duidelijk hoe in die dynamiek goede samenwerking kan emergeren: als er sprake is van positieve terugkoppelingslussen (doorwerking van positieve eﬀecten in de opeenvolgende interacties), wordt de verbinding versterkt
en kan een opwaartse ontwikkeling in de samenwerking emergeren (Ulanowicz,
2009); als er geen wederkerigheid is, kan de verbinding verstroeven. Dit beeld van
de lussen helpt om te zien hoe krachten werken en hoe samenwerking robuuster
kan worden. In een robuustere samenwerking zullen verstoringen beter kunnen
worden opgevangen.
Bij die terugkoppelingslussen en om de werking ervan te kunnen begrijpen, is relevant om te zien dat relaties en interacties zich bevinden in een netwerk en in een
‘meerlagigheid’, er zijn meerdere niveaus van relaties en verbindingen in een bredere context die alle van invloed zijn op de samenwerking. Dat netwerk, die meerlagigheid en context kunnen ook weer eigen spanningen en verstoringen met zich
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meebrengen die moreel werk vragen. Het netwerk kunnen we zien als een verbindend weefsel met relaties en interacties die zichzelf kunnen versterken en zo versterkend (of verstroevend) voor de samenwerking kunnen zijn.
Goed samenwerken is nu te beschrijven en begrijpen als het proces van voortdurend
omgaan met de dynamiek van spanningen en dilemma’s in de samenwerking,
het omgaan met verstoringen en het blijven werken aan versoepelen van samenwerking, in het licht van ‘wat moreel op het spel staat’, vanuit een breed spectrum
van morele kwaliteiten gericht op aandachtige afstemming op de ander, met waar
nodig het opkomen voor ‘wat moreel op het spel staat’ en het bieden van moreel
weerwerk, om ‘wat moreel op het spel staat’ te kunnen waarmaken. In termen van
Sennett (2012) kunnen we spreken van ‘vakmanschap in samenwerking’.
Een schema van de dynamiek van het samenwerkingsproces vanuit moreel ecologisch perspectief is te vinden in paragraaf 6.7.5.

8.2.2 Voorbeeld: samenwerking tussen zorgmedewerkers en
mantelzorgers
Voor mijn vraag naar samenwerking heb ik me in een verdiepend empirisch onderzoek gericht op samenwerking tussen zorgmedewerkers en mantelzorgers, als
één van de situaties van samenwerking in de ouderenzorg. Die samenwerking is
dus niet speciﬁek het onderwerp van dit onderzoek, (het ging mij om het moreel
ecologisch perspectief op samenwerking), maar ik wil hier toch stil staan bij een
aantal resultaten uit het onderzoek over die samenwerking, gezien de actualiteit
van het onderwerp.
De samenwerking met mantelzorgers is een niveau in de zorg waar ‘wat moreel op
het spel staat’ in de samenwerking, goede zorg, heel dichtbij ligt; in het directe contact tussen zorgmedewerker en mantelzorger vindt face to face afstemming plaats.
In deze samenwerkingsrelatie werd goed zichtbaar wat er speelt in de samenwerking en hoe de samenwerking (al dan niet) werkt.
Het moreel ecologisch perspectief en de inzichten op basis daarvan over samenwerking waren helpend om met zorgmedewerkers te reﬂecteren op hun samenwerking met mantelzorgers, er meer inzicht in te krijgen en om handelingsalternatieven te ontwikkelen, zoals beschreven in hoofdstuk 6 en 7. Uit het onderzoek is
naar voren gekomen hoe die samenwerking leidt tot een verbreding van de professionele zorgrelatie tussen zorgmedewerker en cliënt/bewoner (want ook de mantelzorger krijgt of heeft hierin een plaats) en een verruiming van het zorgnetwerk
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rond de cliënt/bewoner. De zorgrelatie en samenwerkingsrelatie zijn onderscheiden van elkaar maar hebben een nauwe verbinding; de samenwerkingsrelatie met
mantelzorgers krijgt aspecten van een zorgrelatie als de zorgmedewerker erop
gericht is om de mantelzorger te ondersteunen in diens zorg voor zijn/haar verwante. Ook zien we vanuit moreel ecologisch perspectief dat de kwaliteit van de
samenwerkingsrelaties direct rondom de zorgrelatie, doorwerking lijkt te hebben
in de kwaliteit van die zorgrelatie. En ook de samenwerkingsrelaties die de zorgmedewerker zelf heeft binnen het team en de organisatie kunnen doorwerken in
de zorgrelatie die de zorgmedewerker heeft met een bewoner. Dat betekent dat,
vanuit moreel ecologisch perspectief, voor het kijken naar goede zorg de focus op
de zorgrelatie verbreding verdient naar de omringende samenwerkingsrelaties.
Hiermee wordt het relationeel perspectief van Tronto, dat onderdeel is van het moreel ecologisch perspectief maar primair focust op de zorgrelatie, ‘opgetild’ naar
andere relaties en andere niveaus in de organisatie, die voorwaardenscheppend
zijn voor goede zorg. Daar kom ik in paragraaf 8.3 op terug.

8.3

Bijdragen aan samenwerking vanuit moreel ecologisch
perspectief

8.3.1 Bijdragen aan moreel leerproces gericht op samenwerking
Mijn vraagstelling betreft niet alleen het begrijpen van samenwerking vanuit moreel ecologisch perspectief, maar ook het daardoor bijdragen aan het bevorderen
van goed samenwerken in de praktijk. Dat heb ik met name gedaan in het normatief handelingsonderzoek. Met een aantal betrokken zorgmedewerkers ben ik
een moreel leerproces aangegaan, waarin ik met hen heb gereﬂecteerd op hun samenwerking met mantelzorgers en mijn inzichten en situaties uit participerende
observaties heb ingebracht. Hierin gaat het om een modus 3 leerproces (gericht
op morele vragen in die praktijk), ondersteund door modus 1 en 2 kennis (wetenschappelijke en praktijkgerichte wetenschappelijke kennis).
Modus 3 leerprocessen gericht op samenwerking vragen om toewending naar de
situaties en plekken in de samenwerking waar het schuurt, waar sprake is van morele vragen, spanningen en dilemma’s, om zo samen tot nieuwe betekenisvolle inzichten te komen, juist vanuit betrokkenheid op elkaar en op ‘wat moreel op het
spel staat’ of om dat weer op tafel te krijgen waar dat is weggezakt. Het bewust worden van en omgaan met de spanningen en dilemma’s in de samenwerking vraagt
van betrokkenen reﬂectie, leerzame wrijving tussen verschillende perspectieven
en waarden die in het geding zijn, en vervolgens actie. In termen van Kunneman:
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het vraagt om onder ogen te zien en onder woorden te brengen wat vaak wordt
buitengesloten in de taal die overheerst in werkpraktijken. Belangrijk is juist
om daar naar toe te wenden (Robbesom, 2017, p 18). Om daadwerkelijk te leren
is het belangrijk om jezelf en elkaar te bevragen over wat ertoe doet als het erop
aankomt, hoe je dat doet, en lastige verschillen onder ogen te zien en in het spel
te brengen; alsook dat de opgedane inzichten worden omgezet in handelen, waar
vervolgens weer op wordt gereﬂecteerd en zo nodig dat handelen wordt aangepast.
Leren vraagt iets van alle betrokkenen: om te bevragen, zelf en samen te reﬂecteren
én om zich te laten aanspreken.
In het leerproces in dit onderzoek zijn modus 3 kennis en inzichten ontwikkeld
over samenwerken (bijvoorbeeld: welke spanningen en dilemma’s zijn er in de
samenwerking, welke verschillende waarden en perspectieven spelen daarin, hoe
kun je daarmee omgaan, wat vraagt dat van jou als persoon en professional). Dat
zijn kennis en inzichten, speciﬁek voor die praktijk en die betrokken professionals,
die zijn ontwikkeld in relatie met modus 1 en 2 kennis die is samengebald in het
moreel ecologisch perspectief. Dat perspectief vormt een hulpbron voor de reﬂectie en dialoog over samenwerken in de praktijk. Vanuit de ervaringen en praktijkverhalen van betrokken professionals en het ontwikkelen van handelingsalternatieven is een (begin van een) humuslaag gecreëerd van oriënterende waarden,
inzichten en inspirerende verhalen (modus 3 kennis), die kunnen helpen om beter met spanningen en dilemma’s in die praktijk om te gaan (Kunneman, 2005).
Omgekeerd hebben de opgedane modus 3 kennis en inzichten weer bijgedragen
aan de verdere ontwikkeling van modus 2 kennis: op basis hiervan heb ik het moreel ecologisch perspectief verder aangescherpt en ingekleurd.
Waarom bespreek ik de bijdrage aan de praktijk in termen van een modus 3 leerproces? Waarom benoem ik hier het onderscheid in modus 1, 2 en 3 kennis en de
onderlinge wisselwerking (zoals ook aangegeven in hoofdstuk 2, wetenschapstheoretisch kader)? Dat doe ik omdat in mijn optiek de kennis en inzichten over
morele en existentiële vragen essentieel zijn, óók in wetenschappelijk onderzoek
dat beoogt praktisch relevant te zijn. De verrijking van modus 2 kennis met modus
3 kennis en inzichten is belangrijk, omdat de praktijk vaak veel weerbarstiger en
moerassiger is dan deze lijkt te zijn in de meer overzichtelijke en gestructureerde
wereld en taal van visies, beleid en wetenschap. De praktijk laat zich echter niet
vangen in afgebakende en keurige systemen, modellen en instrumenten.94 Juist in
het professionele handelen komt het aan op het steeds opnieuw omgaan met span94 Zie voor een overeenkomstige lijn Baart, Vosman e.a. 2015; Commissie Legemaate, 2017; Raad
voor Volksgezondheid en Samenleving, 2017; toegelicht in noot 92.
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ningen en dilemma’s en moerassige situaties in het werk. Modus 1 en 2 kennis kan
hierbij tekort schieten, omdat het altijd gaat om afwegingen hoe die kennis in déze
speciﬁeke praktijk moet worden toegepast om het goede te doen, in afstemming
op de personen en relaties, macht en afhankelijkheid, spanningen en dilemma’s,
en normatieve vragen die spelen in deze situatie. Voor het omgaan met die weerbarstige vragen zijn inspirerende en richtinggevende inzichten en praktijkkennis
(modus 3, in verbinding met modus 1 en 2 kennis) helpend, vaak weergegeven in
de vorm van verhalen. In het kunnen omgaan met die weerbarstige vragen toont
zich de kern van de professionele praktijk en het vakmanschap: ‘werk dat deugt en
deugd doet’, juist ook in moerassige situaties.
Ook ik heb ervaren dat het leerproces in het normatief handelingsonderzoek moerassig was, zo heb ik beschreven in hoofdstuk 7. En dat er een verschil is tussen de
wetenschappelijke taal over bijvoorbeeld groepsdynamiek en de ervaring en werking van die dynamiek in de praktijk. Dat is juist ook een kenmerk van modus
3 leerprocessen. Het gaat om trage vragen waar geen klip-en-klare antwoorden op
zijn en waar juist in afstemming en leerzame wrijving met betrokkenen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van die praktijk. Dat leerproces zelf draagt ook bij aan
de verdere ontwikkeling als normatieve professional. Het vergt om de situatie aan
te gaan, wetend dat we daarbij waarschijnlijk tegen onszelf zullen aanlopen, tegen
grenzen van anderen en/of van de situatie. De basisvraag is: wie ben ik voor de ander, kan ik het appèl van de situatie en van betrokkenen horen, vanuit ‘wat moreel
op het spel staat’, en hoe kan ik daarin handelen?
Voor het moreel leerproces en het werken met het moreel ecologisch perspectief
heb ik mij in het normatief handelingsonderzoek speciﬁek laten inspireren door
het concept van belang-stellend ontwikkelen (Nap, 2012), gezelschapsvorming
(Kunneman, gebaseerd op Sennett, 2015; 2016c) en inzichten van Benjamin (relationeel ontwikkelingsproces; 2007). Daarbij gaat het om het belang stellen van ‘wat
moreel op het spel staat’ en het ontwikkelen van een relatie en ‘gezelschapsvorming’ om samen te leren. In die relatie en het gezelschap gaat het om met elkaar
spanningen en dilemma’s en verschillende perspectieven in leerzame wrijving
kunnen verkennen om hier samen van te leren; elkaar te bemoedigen en inspireren; en waarin betrokkenen tegenstellingen en tegenstrijdigheden binnen en tussen personen kunnen verdragen én kunnen ervaren als bron voor ontwikkeling.

302

8 Beantwoording onderzoeksvraag: goed samenwerken vanuit moreel ecologisch perspectief

8.3.2 Overige hulpbronnen, rol van verhalen in moreel leerproces
In het moreel leerproces zijn behalve bovengenoemde kennisbronnen en inspirerende concepten, ook de morele inzet en persoonlijke hulpbronnen van betrokkenen relevant gebleken, alsook de relationele betrokkenheid op elkaar (de genoemde gezelschapsvorming, Kunneman, 2015; 2016c) en de ontwikkelkracht die daarin
emergeert als het lukt om een intersubjectieve ruimte te creëren (Benjamin, 2007).
Die inzet en persoonlijke hulpbronnen komen vooral naar voren in de verhalen
die met elkaar worden uitgewisseld en bereﬂecteerd, zoals concrete voorbeelden uit de dagelijkse praktijk waarin samenwerking goed loopt of juist situaties
waarin spanning wordt ervaren en hoe daar dan mee kan worden omgegaan (zie
de casuïstiek in hoofdstuk 6). Vanuit nieuwe inzichten kwamen houdingen en handelingsalternatieven naar boven die werden uitgeprobeerd. Dat vergt cognitief
inzicht, expliciete kennis, alsook ‘tacit knowledge’, innerlijk vermogen of impliciete kennis, waarbij reﬂectie bemiddelt tussen die kennislagen (H. van Ewijk, 2013,
p 35).95 En het vergt het kunnen en durven aangaan van de dialoog en van andere
houdingen, wat persoonlijke moed en vrijmoedigheid vraagt, zoals in het moreel
ecologisch perspectief naar voren komt.
Waar mensen gingen ervaren hoe samenwerking kan versoepelen en hoe dat doorwerkt in deze en andere relaties, ofwel: terugkoppelingslussen gingen ervaren,
ontstond er enthousiasme en ervaarden mensen voldoening en plezier. Verhalen
over goede ervaringen werden doorverteld aan collega’s. Daarmee gaat het proces
zichzelf versterken. Door het verhaal van het leerproces te vertellen, delen we dit
met anderen en kan dit ook een bron zijn voor anderen, om van te leren, er kritisch
op te reﬂecteren, zich aan te spiegelen, en/of om erdoor geïnspireerd te worden.
Zo zijn nieuwe inzichten en kennis ontstaan, verhalen en beelden verzameld, die
oriënterend, inspirerend en richtinggevend kunnen zijn voor de professionals in
die praktijk (humuslaag van modus 3 kennis).
Ook dat is een kenmerk van modus 3 leerprocessen: het verhaal wordt de vorm om
het te delen – ‘zo is het gegaan en wat kunnen we daar van leren’. Verhalen, die het
leren en reﬂecteren en daarmee ‘werk dat deugt en deugd doet’ ondersteunen, zijn
essentieel. In deze verhalen verschijnen personen als de morele actoren in het leerproces. Dat is ook een reden dat ik het tweede empirisch onderzoek heb weergegeven in de vorm van een ‘thick description’.

95 Vosman en Baart spreken in dit kader ook van ‘praktische wijsheid’, die voor een deel articuleerbaar is, voor een deel stille morele kennis (Vosman en Baart, 2008, p 33).

303

8 Beantwoording onderzoeksvraag: goed samenwerken vanuit moreel ecologisch perspectief

8.4 Conclusie
Als antwoord op mijn vraag kan ik nu zeggen dat een moreel perspectief inderdaad
kan bijdragen aan het beter begrijpen en bevorderen van goed samenwerken in de
ouderenzorg, vanuit:
• de verschillende rollen die het perspectief kan vervullen (zoeklicht, analysetool, inspiratie- en hulpbron);
• de inhoudelijke gerichtheid van het perspectief op ‘wat moreel op het spel
staat’;
• de inzichten die het perspectief biedt in de morele werking van samenwerkingsprocessen;
• en de hulpbronnen die het biedt, inhoudelijk en als werkwijze, voor het omgaan met de dynamiek van versoepelen en verstroeven in die samenwerkingsprocessen.
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Mijn inzet en vraag in dit onderzoek is om een morele dimensie van samenwerking
te laten oplichten en daar woorden aan te geven. Vanuit het idee dat, door meer inzicht, we meer hulpbronnen hebben om (moreel) goed (of beter) samen te werken
en om samenwerkingsprocessen te begeleiden.
Met het moreel ecologisch perspectief heb ik een perspectief ontwikkeld dat kan
helpen om te kijken naar de morele dimensie van samenwerken en dat een hulpbron biedt voor het goed samenwerken. Het perspectief helpt zicht te krijgen op
de moerassigheid van dit soort processen in de praktijk, die niet vaak in woorden
van management, beleid en wetenschap wordt gevat. Ik heb het in dit onderzoek
als verrijkend ervaren om woorden en concepten te ontwikkelen voor het herkennen van en omgaan met de dynamiek in samenwerkingsprocessen vanuit moreel
perspectief. Meer bewust worden van en inzicht krijgen in de spanningen en dilemma’s die spelen in samenwerking, kan meer ruimte en mogelijkheid creëren
om die vragen, spanningen en dilemma’s aan te gaan in plaats van ze weg te duwen.
Wat van waarde is voor de persoon en in het werk, persoonlijke en professionele
hulpbronnen, expliciete en impliciete kennis, ‘hand, hoofd en hart’ (Smits, 2004),
kan zo meer verbonden raken. Wat ongrijpbaar lijkt maar wel wordt ervaren, of
wat zo vanzelfsprekend is dat je het niet ziet, krijgt taal. Wat schroom of angst oproept, krijgt woorden, waardoor duidelijk wordt waaróm het spannend voelt én
waarom het belangrijk is om tóch te spreken of handelen. Taal, begrip en inzichten
openen de weg naar meer bewustzijn van en mogelijkheden voor het bieden van
goed werk en goed samenwerken. Dat aansprekende woorden kunnen helpen, heb
ik ook gehoord van betrokkenen in het normatief handelingsonderzoek; ook voor
hen was het helpend en bemoedigend om woorden te vinden voor wat er speelt, en
van daaruit ervaringen te kunnen delen en erop te reﬂecteren.
Bij het ontwikkelen van het moreel ecologisch perspectief als zoeklicht en hulpbron voor ‘goed samenwerken’ heb ik geput uit een variatie aan theoretisch-ﬁlosoﬁsche bronnen. Het lijkt een paradox: brede en diepe bronnen (waar ik slechts een
fractie van heb benut) als ﬁlosoﬁe, ecologie, kritisch complexiteitsdenken, heb ik
nodig gehad om taal te vinden voor ‘wat toch vanzelfsprekend lijkt’ en voor heel
praktisch goed samenwerken. Het voelt als nogal ‘omtrekkende bewegingen’ voor
het vinden van woorden voor concrete, geleefde werkelijkheid, en toch bleek dat
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waardevol. Die ver-reikende reis is voor mij verrijkend geweest; en ik hoop met het
moreel ecologisch perspectief als een van de opbrengsten en hulpbron voor goed
samenwerken, en mijn ervaringen daarmee, anderen te inspireren.96
Vanuit mijn moreel ecologisch perspectief sluit ik af met een appèl gericht op
goed samenwerken. Hoewel ik mijn onderzoek heb uitgevoerd in de ouderenzorg,
hoop en verwacht ik dat de bevindingen ook daarbuiten waardevol en inspirerend
kunnen zijn.
1| Probeer goed (of beter) samen te werken, ten behoeve van ‘wat moreel op het
spel staat’ en de samenwerkingsrelatie om daar aan te werken én vanwege de
intrinsieke betekenis en het plezier dat schuilt in goed samenwerken; put waar
mogelijk uit het moreel ecologisch perspectief als hulpbron.
2| Bespreek en ga uit van ‘wat moreel op het spel staat’ als kompas in de
samenwerking.
3| Heb aandacht voor en stem aandachtig op elkaar af wat ‘wat moreel op het spel
staat’ vraagt van ieder jegens elkaar in de samenwerking; neem waar mogelijk
verantwoordelijkheid om daar op in te spelen.
4| Kom waar nodig op voor ‘wat moreel op het spel staat’ als dat in de verdrukking
komt. Dat vraagt iets van alle samenwerkingspartners: stá voor ‘wat moreel
op het spel staat’ en sta open voor een appèl dat van daaruit wordt gedaan.
Opkomen voor ‘wat moreel op het spel staat’ kan moed vragen om te spreken
en vraagt van de ander(en) om zich te laten aanspreken.
5| Bied zo nodig moreel weerwerk in de samenwerkingsrelatie. Zet (eventuele)
macht in op een verbindende wijze: verbindend in en aan ‘wat moreel
op het spel staat’ en verbindend in de relatie. Ook dat vraagt iets van alle
samenwerkingspartners: om zo nodig iemand aan- of tegen te spreken, en om
zich te laten aan- of tegenspreken. Dit vraagt moed en vrijmoedig spreken.
6| Wees bereid en heb het vermogen (of ontwikkel het vermogen verder) om
open te staan voor onderlinge verschillen én die verschillen te verdragen,
spanningen uit te houden, en de dialoog daarover aan te gaan, ten behoeve van

96 In aanvulling op dit proefschrift beoog ik de inzichten ook weer te geven in een praktisch
aansprekend boekje.
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‘wat moreel op het spel staat’ en de samenwerkingsrelatie om daar samen aan
te werken.
7| Wees bewust van de doorwerking van interacties en relaties in de
samenwerking (‘luswerking’): wat je doet heeft niet alleen betekenis voor híer
en nu, maar ook voor dáár en straks, ook al zie je dat nu niet (opeenvolgende
eﬀecten in het netwerk van relaties). Door positieve eﬀecten kan de
samenwerking versterken, door negatieve eﬀecten kan de samenwerking
verzwakken.
8| Het maakt verschil wat je doet, dus neem moreel positie in.
Vanuit moreel ecologisch perspectief kan iedere betrokkene in de samenwerking
invloed hebben en een verschil maken. Dat vraagt de bereidheid en het vermogen
om moreel positie te kiezen, te spreken of te handelen ten behoeve van ‘wat moreel op het spel staat’. Iedere betrokkene in de samenwerking kan vanuit de eigen
rol in de samenwerking werken aan de verbindingen in de samenwerking; en ieder kan zich verantwoordelijk voelen voor het bijdragen aan versoepelen van de
samenwerking of zich laten aanspreken op verstroevingen. Dat ieder verschil kan
maken in de samenwerking, maakt richtingwijzers voor goede samenwerking, zoals verwoord in het moreel ecologisch perspectief, des te urgenter. Maar met weten
wat kan helpen om goed samen te werken of wat de ideale situatie is, zijn we er
nog niet. Mensen die samenwerken hebben hun eigen drijfveren en emoties; dan
is de vraag - kan en durft iemand het aan? Moreel positie innemen vergt moed en
vrijmoedig spreken. Juist hierin ligt ook een rol voor professionals, om op te komen en te gaan staan voor wat er moreel toe doet in hun werk. Datzelfde geldt voor
leidinggevenden, bestuurders, procesbegeleiders – alle mensen die een rol hebben
in organisaties, in samenwerkingsprocessen, programma’s, of hoe ook geheten,
waarin moreel iets op het spel staat. Moreel positie nemen is vaak niet eenvoudig
en kan risicovol zijn – er staat vaak méér op het spel, een ander kan zich niet willen
laten aanspreken, kan zich tegen je keren, de relatie kan verbreken, je bent professional met de persoon die je bent, met je sterke en zwakke kanten. Gaan staan voor
wat ertoe doet kan extra spannend maar ook extra urgent zijn, gericht op het goede
goed doen.
Die spanningen rondom moreel positie innemen heb ik zelf ook ervaren in het samenwerkingsproces dat het onderzoek was. Wat ik onderzocht, ondervond ik gelijk zelf aan den lijve en ik werd er zelf door uitgedaagd. Ik ervaarde: ‘mooie woorden over goede samenwerking, maar doe het maar eens’. Dat doen was de ene keer
eenvoudiger dan de andere keer. En er waren ook situaties waarin ik pas achteraf
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besefte wat de situatie was en hoe ik (beter) had kunnen handelen. Wat mij heeft
geholpen is de taal die ik gaandeweg heb gevonden en ontwikkeld – verwoord in
het moreel ecologisch perspectief. En, zoals beschreven in hoofdstuk 7, ik ben daarbij zelf geholpen en bemoedigd door verschillende begrippen en concepten: ‘amor
complexitatis’ van Kunneman, de complexiteit ís er, die kunnen we niet wegmaken, laten we ons daar liefdevol toe verhouden, en in dialoog en leerzame wrijving
met anderen ervan leren en ermee omgaan, gericht op werk dat deugt en deugd
doet. De inzichten van psycho-analytica Benjamin, over het relationele proces, hoe
we ons tot elkaar verhouden, hoe belangrijk het is om verschillen te verdragen en
samen een intersubjectieve ruimte te creëren voor de dialoog. Als iets niet goed
gaat, niet de ander of onszelf veroordelen, maar de kwetsbaarheid van ieder erkennen en verdragen, en in dialoog een gedeelde ruimte proberen te vinden waarin
verbinding mogelijk is. Wees mild, heb compassie voor jezelf en de ander. En in die
moerassige processen helpt gezelschapsvorming, we staan er niet alleen voor. Met
gezellen samen werken aan werk dat deugt en deugd doet – dat bemoedigt en inspireert, en kan bijdragen aan goede samenwerking.
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Samenwerken is altijd een belangrijk onderdeel van mijn werk in de zorg, met
name de ouderenzorg, geweest: zelf samenwerken voor het verlenen van goede
zorg, of het leiden, begeleiden of monitoren van samenwerkingsprocessen. In die
praktijk en in diverse opleidingen heb ik veel geleerd over samenwerken. Ik ervaarde echter een bepaalde ‘laag’ in de samenwerking, die ik niet eenvoudig kon
benoemen, maar die wel bepalend leek voor de samenwerking en voor het omgaan
met verschillen en spanningen. Mijn onderzoek begon met de vraag hoe ik deze
laag kon vatten en benoemen. In deze zoektocht ben ik uitgekomen bij het moreel perspectief op samenwerken en de vraag naar moreel goed samenwerken (met
‘goed samenwerken’ bedoel ik verder: moreel goed). Die vraag is niet alleen voor
mij relevant maar ook breder, omdat goede samenwerking een van de voorwaarden is voor goede zorg, datgene waar het uiteindelijk om gaat in de ouderenzorg.
Over goede zorg is veel gezegd en geschreven, maar over goed samenwerken, in de
zin van moreel goed samenwerken, veel minder. Mensen / professionals / organisaties werken samen omdat zij van elkaar verschillen en juist vanuit die verschillen
elkaar kunnen aanvullen. Maar juist die verschillen kunnen samenwerking ook
complex maken. Mijn gedachte is dat een moreel perspectief zou kunnen helpen
omgaan met morele vragen, afwegingen, spanningen en dilemma’s in een samenwerkingsproces. Een moreel perspectief zou daarmee iets kunnen toevoegen aan
andere perspectieven op samenwerking en bijdragen aan een beter, in de zin van
een vollediger, begrip van samenwerking. De vraag voor dit onderzoek is dan ook:
Kan een moreel perspectief bijdragen aan het beter begrijpen en bevorderen van
goed samenwerken in de ouderenzorg?
In hoofdstuk 1 licht ik de achtergrond van mijn vraag toe. Ik plaats deze vraag in
het discours van normatieve professionalisering, zoals dat sinds de jaren 90 is ontwikkeld vooral vanuit de Universiteit voor Humanistiek. Normatieve professionalisering verbindt een moreel engagement van een persoon / professional met een
morele horizon van praktijken. Wat in een speciﬁeke situatie ‘het goede’ is, zal met
betrokkenen in die situatie moeten worden nagegaan. Daarbij gaat het niet om
een absolute, universele norm, maar ook geen individuele, willekeurige invulling:
het gaat om ‘het goede goed doen’ in deze situatie, om ‘werk dat deugt en deugd
doet’. Om goed samenwerken in een praktijk te kunnen onderzoeken, ontwikkel
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ik een conceptueel oriënterend perspectief als ‘zoeklicht’, Daarbij baseer ik me op
theoretisch-ﬁlosoﬁsche bronnen van het discours van normatieve professionalisering. Ik start met het ontwikkelen van een moreel perspectief, dat ik in wisselwerking met de praktijk gaandeweg doorontwikkel tot een moreel ecologisch perspectief. (‘Conceptueel oriënterend perspectief’ is het methodische begrip; ‘moreel
perspectief’ en ‘moreel ecologisch perspectief’ zijn de begrippen die de inhoud van
het conceptueel oriënterend perspectief weergeven.)
In hoofdstuk 2 ga ik in op het wetenschapstheoretisch kader voor dit onderzoek. Ik
baseer mij op het kritisch complexiteitsdenken, een van de inspirerende bronnen
van normatieve professionalisering. Het complexiteitsdenken is een denken dat
weet dat het altijd beperkt en voorlopig is en vanuit een bepaald perspectief kijkt,
op basis van pre-analytische keuzes. Zo zijn het moreel perspectief en de theoretisch-ﬁlosoﬁsche bronnen waarmee ik het moreel ecologisch perspectief inkleur,
pre-analytische keuzes. Er waren ook andere zinvolle keuzes mogelijk geweest.
Mijn keuzes onderbouw ik vanuit het discours van normatieve professionalisering
en vanuit mijn eigen professionele ontwikkeling en betrokkenheid op goede zorg,
goed werk en goed samenwerken.
Mijn morele inzet en moreel gekleurde vraag in dit onderzoek hebben betekenis
voor het type kennis dat ik ontwikkel. Daarom ga ik in op de verschillende typen
kennis die kunnen worden onderscheiden: modus 1, 2 en 3 kennis. Bij modus 1 kennis is de probleem-deﬁnitie intern-wetenschappelijk bepaald en gaat het om universeel geldige kennis. In mijn onderzoek gaat het met name om het ontwikkelen
van modus 2 en 3 kennis. Modus 2 betreft kennis waarbij praktische, contextgebonden vragen het uitgangspunt vormen en kennis leidt tot oplossingen voor praktische vragen en problemen. Bij modus 3 kennis gaat het om ontwikkeling van kennis en inzichten over morele kwesties in een speciﬁeke professionele praktijk, met
en door betrokkenen. Door de verschillende waarden en normatieve vanzelfsprekendheden die spelen in de professionele context te onderkennen en zichtbaar te
maken, kan met elkaar worden nagegaan hoe ‘goed werk’ in deze speciﬁeke situatie invulling kan krijgen. Daarmee is tegelijk ontwikkeling van die praktijk aan de
orde. Dit modus 3 leerproces bouwt voort op en vindt plaats in wisselwerking met
modus 1 en 2 kennis: mijn moreel ecologisch perspectief ontwikkelt zich in wisselwerking tussen theoretisch-ﬁlosoﬁsch onderzoek en empirische onderzoeken.
Als eerste stap ontwikkel ik in hoofdstuk 3 een moreel perspectief op basis van het
zorgethisch, relationeel perspectief van Tronto. Kern van dit relationeel perspectief is dat er sprake is van een bepaalde afhankelijkheid tussen mensen waarbij de
behoefte aan zorg van de één een appèl kan doen op de ander om aan die behoefte
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tegemoet te komen. Daarbij benadert Tronto ‘care’ vanuit een breed perspectief:
‘care’ gaat niet alleen om de persoonlijke zorg, maar zij deﬁnieert ‘care’ als zorg
voor het in stand houden van onze wereld waarin we samen leven. Ook in samenwerking gaat het om een relatie tussen betrokkenen, waarbij een bepaalde behoefte of afhankelijkheid jegens elkaar kan bestaan. Ik voed daarom mijn eerste moreel
perspectief met elementen uit het gedachtengoed van Tronto, te weten:
• behoeften (die een moreel appèl doen op een ander) en belangen (die niet een
dergelijk appèl doen),
• de fasen en morele kwaliteiten van het relationele proces zoals beschreven
door Tronto, en
• de aanwezigheid van en het omgaan met macht (die er altijd is als er sprake is
van een bepaalde afhankelijkheid in de relatie).
Vanuit dit moreel perspectief doe ik een eerste praktijkonderzoek (hoofdstuk 4)
om te onderzoeken: wat licht op in de samenwerking vanuit dit moreel perspectief, wanneer lijkt sprake te zijn van soepelere of stroevere samenwerking, en met
welke elementen kan het moreel perspectief worden aangescherpt om ‘goed samenwerken’ te kunnen beschrijven en begrijpen? Voor dit eerste praktijkonderzoek maak ik gebruik van transcripties van gesprekken die ik heb gevoerd in het
kader van een opdracht om samenwerking te monitoren (samenwerking tussen
zorgorganisaties in de ‘proeftuinen geriatrische revalidatiezorg’). Daarbij focus
ik op de spanningen en dilemma’s in de samenwerking en hoe partijen daar mee
omgaan, omdat ik er van uitga dat zich juist daar het morele samenspel toont. Dit
eerste praktijkonderzoek vanuit het moreel perspectief gebaseerd op de theorie
van Tronto, geeft dieper inzicht in samenwerking. Op basis van mijn bevindingen
kan ik het onderscheid tussen behoeften en belangen aanscherpen. In plaats van
‘behoeften’ (het begrip dat meer aansluit bij een zorgrelatie) introduceer ik voor
samenwerking het begrip ‘wat moreel op het spel staat’, als de ‘social concern’, het
maatschappelijke doel van de samenwerking in de ouderenzorg (goede zorg) waarvoor de betrokken partijen van elkaar afhankelijk zijn om dat te kunnen bieden
en waarom zij samenwerken. ‘Wat moreel op het spel staat’ blijkt in mijn onderzoek verbindend te kunnen werken in de samenwerking. ‘Wat moreel op het spel
staat’ kan echter ook onder druk komen te staan of niet goed in beeld zijn bij de
samenwerkingspartners. ‘Wat moreel op het spel staat’ vraagt aandacht voor elkaar
in de samenwerkingsrelatie (‘aandachtige afstemming’). Wordt het morele appèl
van samenwerkingspartners jegens elkaar gehoord, gezien, erkend? Wordt met
elkaar verkend ‘wat moreel op het spel staat’, hoe daaraan samen kan worden gewerkt, wat dat vraagt van ieder? Wordt er verantwoordelijkheid genomen om daar
op in te spelen? Sluit, wat wordt gedaan, aan op wat nodig is (‘responsiveness’)?
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In situaties van soepelere samenwerking blijken de fasen en morele kwaliteiten zoals beschreven door Tronto meer herkenbaar dan in situaties van stroevere samenwerking. Maar in een samenwerkingsproces speelt méér: naast ‘wat moreel op het
spel staat’, het maatschappelijke doel, kunnen er ook organisatie- en persoonlijke
belangen zijn die erkenning vragen. In die meervoudigheid van belangen kan ‘wat
moreel op het spel staat’ in de verdrukking komen. Dat kan nog eens worden versterkt doordat er tegenstrijdigheden kunnen zijn binnen en tussen al die doelen
en belangen. Dan kan het nodig zijn om op te komen voor ‘wat moreel op het spel
staat’, dat op tafel te brengen én te houden. Het kan ook nodig zijn om tegenspel
te bieden, ten behoeve van ‘wat moreel op het spel staat’ en het behoud of verbeteren van de samenwerkingsrelatie. Daarbij kan macht een rol spelen: macht kan
de relatie onder druk zetten of kan juist verbindend werken. Belangrijk is dus hóe
macht wordt ingezet. Het eerste empirische onderzoek leidt tot de bevinding dat
er méér morele kwaliteiten nodig zijn dan de kwaliteiten van ‘aandachtige afstemming’, die de basis vormden van het eerste moreel perspectief. Tevens zien we dat
vanuit de wisselwerking van genoemde aspecten van het morele perspectief, een
dynamiek zichtbaar wordt van versoepelen en verstroeven in de samenwerking.
Vanuit deze bevindingen ga ik in hoofdstuk 5 terug naar de theoretisch-ﬁlosoﬁsche
bronnen. Allereerst naar Tronto, voor een aanscherping van het moreel perspectief
vanuit haar gedachtengoed. Maar ook naar andere bronnen, om begrippen en concepten te vinden voor de dynamiek in de samenwerking en voor de kwaliteiten die
méér nodig blijken te zijn dan ‘aandachtige afstemming’. In die zoektocht ben ik
gestuit op het begrip ‘morele ecologie’. Dat begrip blijkt in de theorie voor verschillende thema’s te worden gebruikt en geen eenduidige deﬁnitie te kennen. Daarom
ontwikkel ik een eigen inkleuring van dit begrip als conceptueel oriënterend perspectief voor mijn onderzoek. Ik ga te rade bij diverse auteurs en ontwikkel via een
aantal stappen een moreel ecologisch perspectief (in paragraaf 5.6.1 schematisch
weergegeven). Dit moreel ecologisch perspectief gaat er van uit dat de basis van de
ontwikkeling ligt in processen, in de relatie en interactie en de dynamiek daarin.
En het gaat om de samenhang en wisselwerking in het grotere netwerk waarin de
samenwerking zich afspeelt. Samenwerking is te zien als in elkaar grijpend goed
werk, in een breed netwerk. Wat er gebeurt in de relaties en interacties in de samenwerking kan doorwerking hebben in de opvolgende en omringende relaties
en interacties. Ofwel: interacties kunnen leiden tot opeenvolgende eﬀecten in het
netwerk van relaties (terugkoppelingslussen die zichzelf al dan niet kunnen versterken). Het gaat in mijn moreel ecologisch perspectief dus om de gerichtheid
van de processen (inhoud, ‘wat staat er moreel op het spel’) én om de werking en
ontwikkeling van de processen (relaties en interacties). Samengevat behelst het
moreel ecologisch perspectief:
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• Kern is ‘wat moreel op het spel staat’. In het kader van dit onderzoek is dat goede
zorg, goed werk en goed samenwerken.
• Dat vraagt van alle betrokkenen ‘aandachtige afstemming’ (gerelateerd aan de fasen en morele kwaliteiten van Tronto).
• Het vraagt ook om inhoudelijk op te komen voor ‘wat moreel op het spel staat’, als
dat onder druk staat of als daar onvoldoende aandacht voor is. Relevante concepten vanuit het discours van normatieve professionalisering daarbij zijn het
‘belang-stellend ontwikkelen’ en het ‘waardig strijden’.
• En het vraagt zo nodig om in de relatie en interactie ‘moreel weerwerk te bieden’,
bijvoorbeeld om tegenspel te bieden of om misbruik van macht te begrenzen.
Relevante concepten hierbij zijn het inzetten van ‘macht ten goede’, ‘vreedzaam
begrenzen’, en ‘parrhêsia’ (vrijmoedig spreken).
• Al deze aspecten werken in samenhang en wisselwerking met elkaar; daarbij is
er invloed vanuit de context.
• Vanuit deze wisselwerking kan goede samenwerking emergeren, met zelfversterkende terugkoppelingslussen.
Met dit moreel ecologisch perspectief als conceptueel oriënterend perspectief, als
zoeklicht, ga ik een tweede praktijkonderzoek doen, nu binnen een zorgorganisatie:
in een team voor kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie (verpleeghuis) en in een team basiszorg (verzorgingshuis). Dit tweede praktijkonderzoek
heeft twee verschillende vragen en doelen:
• het beschrijven en begrijpen van ‘goed samenwerken’ vanuit mijn moreel ecologisch perspectief (conceptueel gestuurd beschrijvend onderzoek; hoofdstuk
6) én
• het bijdragen aan morele leerprocessen gericht op goed samenwerken en het
leren van dit proces (normatief handelingsonderzoek, hoofdstuk 7).
In dit tweede praktijkonderzoek focus ik op de samenwerkingsrelatie tussen zorgmedewerker en mantelzorger, waarbij ik me speciﬁek richt op de zorgmedewerker
als samenwerkingspartner. De situaties in de teams waar ik het onderzoek heb gedaan, verschillen (groepswonen versus individueel wonen; type ziektebeeld; dat
beïnvloedt ook de samenwerking tussen zorgmedewerkers en mantelzorgers).
Daarom heb ik mijn aanpak per situatie aangepast en beschrijf ik mijn bevindingen per team.
In hoofdstuk 6 beschrijf ik wat in de praktijk oplicht wat betreft samenwerking
vanuit het moreel ecologisch perspectief. Als methoden heb ik gebruik gemaakt
van participerende observaties, interviews / formele en informele gesprekken,
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een focusgroep (bijeenkomst met mensen van alle lagen van de organisatie), en
documentstudie. In de ‘thick description’ tonen zich de morele spanningen en
dilemma’s in de samenwerking en het omgaan daarmee, alsmede de invloed van
de context op de samenwerkingsrelatie. Vanuit de casuïstiek van soepelere en van
stroevere samenwerking krijgen de begrippen in het moreel ecologisch perspectief meer inkleuring.
Op basis van de bevindingen kom ik tot de volgende beschrijvingen van
samenwerken:
Goed samenwerken is te beschrijven en begrijpen als het proces van voortdurend
omgaan met de dynamiek van spanningen en dilemma’s in de samenwerking,
het omgaan met verstoringen en het blijven werken aan versoepelen van samenwerking, in het licht van ‘wat moreel op het spel staat’, vanuit een breed spectrum
van morele kwaliteiten gericht op aandachtige afstemming op de ander, met waar
nodig het opkomen voor ‘wat moreel op het spel staat’ en het bieden van moreel
weerwerk, om ‘wat moreel op het spel staat’ te kunnen waarmaken.
Versoepelen van samenwerking is het werken aan ontstroeven van het samenwerkingsproces en het op gang brengen of blijven houden van zelfversterkende terugkoppelingslussen, ten behoeve van ‘wat moreel op het spel staat’ en goed
samenwerken. De concepten van het moreel ecologisch perspectief gericht op aandachtige afstemming in de relatie en waar nodig het opkomen voor ‘wat moreel op
het spel staat’ en moreel weerwerk bieden, kunnen daarbij morele hulpbronnen
bieden.
Verstroeven van samenwerking is het tegenwerken of afnemen van de werking van de
zelfversterkende terugkoppelingslussen waardoor de samenwerking verslechtert.
In paragraaf 6.7.5 is deze dynamiek van samenwerking in schema weergegeven.
Behalve beschrijven en begrijpen van goed samenwerken is mijn inzet in dit tweede praktijkonderzoek ook om te onderzoeken hoe ik vanuit mijn moreel ecologisch perspectief kan bijdragen aan morele leerprocessen gericht op goed samenwerken. Dit doe ik in de vorm van een normatief handelingsonderzoek (hoofdstuk
7). Ik noem dit onderzoek normatief, omdat er normatieve vragen aan de orde zijn
die samen met de betrokkenen worden verkend, én omdat ik zelf het morele belang van goed samenwerken stel en inbreng in dit onderzoek (in aansluiting bij de
betreﬀende praktijk). Ook hierbij is mijn aanpak weer aangepast aan de speciﬁeke
situatie van de teams en beschrijf ik mijn bevindingen per team. Ik ga ook beknopt
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in op het moreel leerproces tussen niveaus (lagen) in de organisatie. Vanuit het moreel ecologisch perspectief is de wisselwerking tussen de verschillende niveaus in
de organisatie relevant, vanuit het idee van terugkoppelingslussen die elkaar al
dan niet kunnen versterken. Tevens reﬂecteer ik in dit hoofdstuk op mijn bijdrage
aan het moreel leerproces gericht op samenwerking. Mijn eigen onderzoeksproces
is immers ook zelf te zien als een samenwerkingsproces en als een proces van normatieve professionalisering. Ik ga ook in op de ‘moerassigheid’ van dit proces en
welke hulpbronnen mij hebben geholpen.
Uit het werken met het moreel ecologisch perspectief om bij te dragen aan samenwerking komt het volgende naar voren:
• Het moreel ecologisch perspectief biedt een bruikbare analysetool om de relaties en de interacties in de samenwerking en het morele karakter daarvan te onderzoeken. Het perspectief helpt om zicht te krijgen op de moerassigheid van
dit soort processen in de praktijk, die niet vaak in de taal van management, beleid en wetenschap wordt verwoord. Het moreel ecologisch perspectief vormt
daarmee ook een hulpbron voor reﬂectie op ‘wat er moreel op het spel staat’ en
hoe daar samen aan wordt gewerkt.
• Het moreel ecologisch perspectief biedt een hulpbron voor moreel goed samenwerken en het omgaan met morele spanningen en dilemma’s. Het moreel
ecologisch perspectief is een speciﬁek, gekleurd perspectief (op basis van preanalytische keuzes). Er zijn andere zinvolle perspectieven mogelijk, maar dit
speciﬁeke perspectief blijkt wel te kunnen helpen om met de complexiteit van
samenwerking om te gaan. Het stelt het belang én het biedt hulpbronnen om
spanningen en dilemma’s niet uit de weg te gaan maar aan te gaan, juist in de
relaties waarin de morele dimensie essentieel is.
• Het moreel ecologisch perspectief biedt ook een inspiratiebron voor een werkwijze; dit heb ik genoemd ‘moreel samenspel’: een werkwijze om bij te dragen
aan een moreel leerproces gericht op goed samenwerken én daarin zelf ter
plekke, hier en nu, goed samen te werken.
Vanuit deze bevindingen beantwoord ik in hoofdstuk 8 mijn hoofdvraag van dit
onderzoek. Mijn conclusie luidt dat het moreel ecologisch perspectief dat ik heb
ontwikkeld inderdaad kan bijdragen aan het beter begrijpen en bevorderen van
goed samenwerken in de ouderenzorg, vanuit:
• de verschillende rollen die het perspectief kan vervullen (zoeklicht, analysetool, inspiratie- en hulpbron);
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• de inhoudelijke gerichtheid van het perspectief op ‘wat moreel op het spel
staat’;
• de inzichten die het perspectief biedt in de morele werking van
samenwerkingsprocessen;
• en de hulpbronnen die het biedt, inhoudelijk en als werkwijze, voor het omgaan met de dynamiek van versoepelen en verstroeven in die samenwerkingsprocessen.
In hoofdstuk 9 sluit ik af met een moreel appèl om goed samen te werken. De begrippen en concepten van het moreel ecologisch perspectief kunnen helpen om
de dynamiek in de samenwerking te herkennen en om te gaan met de morele spanningen en dilemma’s in plaats van deze uit de weg te gaan. De werking van terugkoppelingslussen betekent dat iedere betrokkene in de samenwerking het verschil
kan maken. Dat vraagt de bereidheid en het vermogen om moreel positie te kiezen, om bij te dragen aan het versoepelen van samenwerking of zich te laten aanspreken op verstroeving. Dat ieder verschil kan maken in de samenwerking, maakt
richtingwijzers voor goede samenwerking, zoals verwoord in het moreel ecologisch perspectief, des te urgenter.
Ik hoop met het moreel ecologisch perspectief, de ontwikkelde inzichten over
goed samenwerken en mijn ervaringen daarmee, ook anderen te inspireren. Want
het doet ertoe, wat ieder doet!
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Collaboration with others has always been an important aspect of my work in
health care settings, more particularly in elderly care: both for me as a care provider, striving to deliver optimal care, and in managing, supervising and monitoring
collaboration processes. Through this practical experience, and as part of various
courses I undertook, I gained much insight into collaboration. However, I would
still run up against a certain “layer” in collaboration, which I could not easily grasp,
but which nevertheless appeared crucial for collaborating and for handling diﬀerences and tensions in this type of process. My research question was prompted by
the question how I could grasp the nature of this layer and thus deﬁne it. In this
search I arrived at the moral perspective on collaboration and the question into
morally good collaboration (henceforth, ‘good collaboration’ is meant to imply
‘morally good collaboration’). This question is not only of relevance for me personally, but also serves a wider goal, as good collaboration is one of the conditions for
proper care, which is ultimately what elderly care is about. Much has been written
and said about good care, much less about good collaboration in the sense of morally good collaboration. Individual people, professionals and organizations collaborate because they diﬀer from one another and may, precisely because of their differences, be complementary to each other. But it is exactly those diﬀerences which
may render collaboration a complex matter. In my view a moral perspective may
well be suitable to help manage moral questions, balance arguments, and handle
tensions and dilemmas in collaboration processes. If so, a moral perspective could
be an addition to other perspectives on collaboration and contribute to a better,
more complete, understanding of this phenomenon. The research question underlying this study is therefore as follows:
Can a moral perspective contribute to a better understanding and a wider fostering
of good collaboration in elderly care?
In chapter 1 I will highlight the background of my question. I position the question
within the discourse of normative professionalisation, developed primarily at the
University of Humanistic Studies since the 1990s. Normative professionalisation
links the moral commitment of an individual or professional to a moral horizon
of practices. What is ‘good practice’ in any speciﬁc situation, must be established
in close connection with those involved in that situation. This does not imply ap-
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pealing to an absolute, universal norm; neither does it imply opting for a personal,
arbitrary angle: it is about ‘doing well what is right’ in the situation, about ‘work
that is good and does good’. To make it possible to investigate good collaboration
in a speciﬁc practice, I develop a conceptually exploratory perspective as a ‘search
light’. In doing so I base myself on theoretical philosophical sources underlying the
discourse of normative professionalisation. I start developing a moral perspective,
which I develop further, over time and in interaction with current daily practice,
into a moral ecological perspective (‘conceptually exploratory perspective’ being the
methodological notion; ‘moral perspective’ and ‘moral ecological perspective’ the
notions reﬂecting the content of the conceptually exploratory perspective).
In chapter 2 I review the theoretical scientiﬁc framework providing the context of
this study. Critical complexity theory, one of the inspiring sources for normative
professionalisation, is the starting point on which I base my work. Complexity
thinking is an approach to thinking in full awareness that it is always limited
and observing from a particular perspective, on the basis of pre-analytic choices.
Concretely, the moral perspective and the theoretical philosophical sources which
I use to further detail the moral ecological perspective, are such pre-analytical
choices. Other meaningful choices could have been made. I substantiate my choices arguing from the discourse of normative professionalisation and from my own
professional development and commitment to good work and good collaboration.
My moral input and morally coloured question for this study have their inﬂuence
on the type of knowledge I develop. For this reason, I dwell on the diﬀerent types
of knowledge which may be distinguished: modes 1, 2 and 3 knowledge. In mode
1 the problem deﬁnition is prompted by internal scientiﬁc considerations; mode
1 concerns universally valid knowledge. My study primarily focuses on the development of mode 2 and mode 3. Mode 2 concerns knowledge for which practical,
context-bound questions are the starting point; the knowledge acquired leads to
solutions for practical questions and problems. In mode 3 the focus is on the development of knowledge and insights related to moral issues in a speciﬁc professional practice by, and together with, those involved. Recognizing and explicitating
the diﬀerent values and natural normative beliefs which play a role in the professional context opens the possibility of arriving at a consensus on what constitutes
‘good work’ for a speciﬁc situation. At the same time, this approach stimulates the
further development of that practice. This mode 3 learning process builds further
upon mode 1 and 2 insights and proceeds in regular interchange with those modes:
my moral ecological perspective is developed in an interplay between inspiring
theoretical philosophical research and ﬁeld studies in practical situations.
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I develop the moral perspective step by step, in an interchange between theory and
practice. In chapter 3, as a ﬁrst step, I develop a moral perspective on the basis of
Tronto’s relational, ‘ethic of care’ perspective. At the core of this relational perspective is the observation that there is a certain mutual dependence between people,
in which the need for care of the one person may appeal to another person, to respond to that need. In her approach, Tronto views ‘care’ from a broad perspective:
‘care’ is not limited to personal care, but deﬁned as the care to sustain this world
in which we live together. Similarly, collaboration essentially concerns a relationship between persons involved in the activity, and in this context a certain reciprocal need for or dependence on the collaboration partners may exist. I therefore
feed my ﬁrst moral perspective with elements taken from the conceptual world of
Tronto, in particular:
• needs (which make a moral appeal to another person) and interests (which do
not make such an appeal),
• the stages and moral qualities of the relational process as described by Tronto,
and
• the presence and handling of power (which is always a factor when a certain
degree of dependence is part of the relationship).
Starting from this moral perspective I carry out a ﬁrst ﬁeld study (chapter 4), to
investigate what stands out prominently in the collaboration in the light of this
moral perspective, when a smoothly running (organic) or more obstructed collaboration appears to arise, and what the elements are for ﬁnetuning the moral perspective in order better to describe and understand ‘good collaboration’. For this
ﬁrst ﬁeld study I use transcriptions of interviews I held as part of a commission
to monitor collaboration (collaboration between care organisations in the ‘laboratory setting for geriatric rehabilitation care’). In the course of the study I focus
on the tensions and dilemmas in the collaboration and on how partners cope with
these, as I assume that it is exactly at such points that moral interaction is revealed.
This ﬁrst ﬁeld study from a moral perspective based on Tronto’s theory provides a
deeper insight in the phenomenon of collaboration. On the basis of my ﬁndings I
am able to ﬁnetune the diﬀerentiation between needs and interests. Rather than
using ‘needs’ in the context of collaboration (which is the more classical notion
ﬁtting a care relationship), I introduce the notion of ‘what is morally at stake’, as
the ‘social concern’, the wider social goal of collaboration in elderly care (providing good care), for which goal the parties involved are dependent on each other to
be able to oﬀer it, and why they collaborate in the ﬁrst place. My study shows that
‘what is morally at stake’ may work as a connecting factor in collaboration. ‘What
is morally at stake’, however, may also be under pressure, or not perceived clearly
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by the collaboration partners. ‘What is morally at stake’ requires that partners are
attentive to each other in the collaboration relationship (‘attentive ﬁnetuning’). Is
the moral appeal collaboration partners make on each other heard, seen, and recognized? Is there a willingness to explore together ‘what is morally at stake’, how
this exploratory exercise may be taken in hand, and what this requires from all involved? Is there an active responsibility to create room for this exercise? Is what is
done in line with what is needed (‘responsiveness’)? In situations of smoother collaboration the stages and moral qualities described by Tronto appear to be easier to
recognize than in situations of more obstructed collaboration. But there are other
elements involved in a collaboration process: apart from what is ‘morally at stake’
and the wider social goal, there may be organisation and personal interests which
need to be taken into account. Between these multiple interests, ‘what is morally at
stake’ may well lose it prominence. This eﬀect may be strengthened in situations
where all these goals and interests are in competition. At that point it may well be
necessary to stand up for ‘what is morally at stake’, to put the item (back) on the
table and keep it there. It may also be necessary to oppose other interests, for the
sake of ‘what is morally at stake’, and in order to maintain or improve the collaboration relationship. Power may play a role: power may put pressure on the relationship, or act as a factor facilitating the relationship. It is thus important how power
is exercised. The ﬁrst empirical study ﬁnds that more and more diverse moral qualities are needed than the qualities of ‘attentive ﬁnetuning’ alone, which were at the
basis of the ﬁrst moral perspective. We also observe that, from the interplay of the
aspects of the moral perspective mentioned, the dynamic towards a smoother or a
more obstructed collaboration becomes visible.
On the basis of these ﬁndings I return to the theoretical philosophical sources in
chapter 5. First of all to Tronto, for a sharpening of the moral perspective developed
by her. But I also revisit other sources, to uncover notions and concepts for the dynamics in collaboration and for those qualities which also appear to be important,
next to ‘attentive ﬁnetuning’. In the course of this search I discovered the notion of
‘moral ecology’. In theoretical contexts, this notion appears to be used for a variety
of thematic realities and thus has no uniform deﬁnition. For this reason, I develop
my own interpretation of this notion as conceptually explorative perspective for
my research. I consult various authors and develop, step by step, a moral ecological perspective (schematically presented in section 5.6.1). This perspective assumes
that the basis of development is in processes, and in the relationships, interaction
and dynamics in them. It also concerns the coherence of and interplay in the larger
network in which collaboration takes place. Collaboration can be seen as interlocking good work, in a wider network. What happens in the relationships and interactions in collaboration may impact the succeeding and surrounding relationships
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and interactions. In other words: interactions may lead to a chain of subsequent
eﬀects in the network of relationships (catalytic loops which may or may not be
self-reinforcing). My moral ecological perspective is thus about the focus of the
processes (content, ‘what is morally at stake’) and about how these processes operate and develop (relationships and interactions). In summary the moral ecological
perspective encompasses:
• At the heart is the notion of ‘what is morally at stake’. In the framework of this
study this entails good care, good work and good collaboration.
• This requires ‘attentive ﬁnetuning’ on the part of all involved (related to Tronto’s
stages and moral qualities).
• It also requires standing up for the defence of ‘what is morally at stake’, as a
point of content, if this element is under pressure or if insuﬃcient attention
is paid to it. Relevant concepts from the discourse of normative professionalisation are ‘interested development’ and ‘honourable confrontation’, to achieve this.
• It may also require ’expressing moral opposition’ in the relationship and interaction, where needed, to voice opposition, for instance, or to curb a threatening
abuse of power. Relevant concepts here are the deployment of ‘power to the
good’, ‘containment’, and ‘parrhesia’ (candid speech).
• All these aspects are in active connection and interchange with each other; there is also an inﬂuence from the context.
Out of this interchange good collaboration may emerge, with self-reinforcing catalytic loops.
Using this moral ecological perspective as conceptually orientative perspective, as
a search light, I undertake a second ﬁeld study, this time inside a care providing organisation: in a team for small scale groups housing persons with dementia (long
stay nursing home) and in a team for basic care (home for residential care). This
second ﬁeld study focuses on two diﬀerent questions and goals:
• describing and understanding ‘good collaboration’ from the moral ecological
perspective I developed (conceptually driven descriptive research; chapter 6),
and
• contributing to moral learning processes directed at good collaboration and
the mastery of this process (normative action research, chapter 7).
My second ﬁeld study focuses on the collaboration relationship between the care
professional and the family caregiver, zooming in speciﬁcally on the care professional as collaboration partner. In chapter 6 I describe the features which become
prominently visible in practice in relation to collaboration from a moral ecological
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perspective. In the ‘thick description’ moral tensions and dilemmas in the collaboration become clear, including how these are dealt with, as well as the inﬂuence
of context on the collaboration relationship. The methods I use are those of participating observation, interviews, formal and informal discussions, a focus group
(a meeting of staﬀ from all levels of the organisation), and a document study. The
situation in the teams in which I carried out my study varies (group accommodation versus individual living quarters; disease proﬁle type; this also aﬀects the collaboration between care providing staﬀ and caregivers). For this reason I adapted
my approach to each situation and I describe my ﬁndings per team. I describe casuistry of smoother versus more obstructed collaboration and outline what is prominent from a moral ecological perspective. The notions derived from the moral ecological perspective are thus further reﬁned. On the basis of my ﬁndings I arrive at
the following description of collaboration:
Good collaboration can be described and understood as the process of continuous
dealing with the dynamics of tensions and dilemmas in collaboration, of dealing
with turbulences, and as the continuous eﬀort towards a smoother form of collaboration, in the light of ‘what is morally at stake’, from a broad spectrum of moral
qualities directed at attentive ﬁnetuning towards the other(s) involved, taking a
stand for ‘what is morally at stake’ where necessary and expressing moral opposition, in order to be able to achieve ‘what is morally at stake’.
Smoothing collaboration implies working towards the lifting of obstructions in the
collaboration process and the creation or maintenance of self-reinforcing catalytic loops, for the sake of ‘what is morally at stake’ and for good collaboration. The
concepts of the moral ecological perspective dealing with attentive ﬁnetuning in
the relationship and standing up for ‘what is morally at stake’ where necessary and
expressing moral opposition may function as supporting moral resources.
Obstructing collaboration implies opposing or reducing the eﬀect of the self-reinforcing catalytic loops, with a negative impact on collaboration.
In section 6.7.5 these dynamic patterns of collaboration are schematically
displayed.
Apart from describing and understanding good collaboration my goal in this second ﬁeld study is also an attempt to establish how, from my moral ecological perspective, I may contribute to moral learning processes directed at good collaboration. This I do in the shape of a normative action study (chapter 7). I am calling this
study a normative study, because it focuses on normative questions which are ex-
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plored together with the actors involved, and because I myself advocate the moral
value of good collaboration and introduce it into this study (closely linked to the
practice on location). Here, too, my approach is adapted to the speciﬁc situation of
the teams, and I describe my ﬁndings per team. I also summarily discuss the moral
learning process between levels (layers) in the organisation. From the moral ecological perspective the interchange between the various organisation levels is relevant, in view of the notion of the catalytic loops which may or may not reinforce
each other. In addition, in this chapter I reﬂect on my contribution to the moral
learning process directed at collaboration. Evidently, my own research process may
well be viewed as a collaboration process in its own right, and as a process of normative professionalisation. I also discuss the ‘swampiness’ of this process and the
resources that helped me ﬁnd my way through.
From working on the basis of the moral ecological perspective to contribute to collaboration the following ﬁndings emerge:
• The moral ecological perspective oﬀers a useful analytic tool to chart the relationships and interactions in a collaboration and to determine their moral
character. This perspective helps to shed light on the swampiness of this type
of process in actual practice, which is rarely explicitated in the language of
management, policy makers or science. The moral ecological perspective thus
forms a resource for reﬂection on ‘what is morally at stake’ and on how this notion is given shape through collaboration.
• The moral ecological perspective oﬀers a resource for morally good collaboration and how moral tensions and dilemmas may be handled. The moral ecological perspective is a speciﬁc, non-strictly objective perspective (on the basis
of pre-analytic choices). Other, meaningful perspectives are possible, but this
speciﬁc perspective proves to be helpful in dealing with the complexity of collaboration. It poses the relevance of tackling tensions and dilemmas and oﬀers
resources to come to terms with them, precisely in the relationships in which
the moral dimension is essential.
• The moral ecological perspective is also a source of inspiration for a particular
working procedure; I have termed this procedure ‘moral interplay’: a way to contribute to a moral learning process geared towards good collaboration and a way
to engage in good collaboration on the spot, in the here and now, by all involved.
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On the basis of the aggregated ﬁndings I phrase my answer to the main question
underlying this study in chapter 8. My conclusion is that the moral ecological perspective developed by me may indeed contribute to a better understanding and
wider application of good collaboration in elderly care, on the basis of:
• the diﬀerent roles in which the perspective can be used (search light, analytic
tool, source of inspiration, resource);
• the perspective’s orientation on a question of substance, on ‘what is morally at
stake’;
• the insights the perspective oﬀers into the moral dimension of collaboration
processes;
• and the resources it provides, both in content and procedurally, for dealing
with the dynamics of a smoother or more obstructed climate in those collaboration processes.
In chapter 9 I round oﬀ with a moral appeal for good collaboration. The notions
and concepts provided by the moral ecological perspective may help recognize the
dynamics in collaboration and handle the moral tensions and dilemmas rather
than move around them. The eﬀect of autocatalytic loops is that each person involved in the collaboration may make the diﬀerence. This requires the willingness
and ability to choose a moral position, to contribute to a more smoothly proceeding collaboration or to be questioned on actions obstructing collaboration. The
fact that everyone can make a diﬀerence in collaboration, makes it the more urgent
to create and follow signposts for good collaboration, as deﬁned under the moral
ecological perspective.
By highlighting the moral ecological perspective, the insights about good collaboration developed, and my experiences in that context, I hope to inspire others as
much as I was inspired myself. After all, together we share what each of us shares!
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Zeven jaar zijn verstreken sinds mijn start aan de Graduate School van de
Universiteit voor Humanistiek, jaren waarin veel is gebeurd en veel mensen betrokken zijn geweest in mijn onderzoekstraject, ieder met een eigen bijdrage en
impact. Een dankwoord blijkt niet zo simpel – om in de taal van mijn proefschrift
te blijven: iedere weergave is een reductie, en doet onvoldoende recht aan de
werkelijkheid.
Een aantal mensen wil ik met naam noemen, gezien hun directe rol en betrokkenheid bij dit onderzoek en het tot stand komen van dit proefschrift. Allereerst Harry
Kunneman. Harry, ik ervaar het als een voorrecht dat je deze zoektocht naar goed
samenwerken in het discours van normatieve professionalisering met mij bent
aangegaan, en ik ben er trots op dat we dit samen hebben volbracht! Jouw inspirerende ideeën, enthousiasme en gedrevenheid gaven iedere keer weer een ‘boost’
waar ik weer maanden mee vooruit kon. Dank voor je wijsheid, je inspirerende
woorden en volhardende bemoediging!
Dank ook aan Peter Derkx, mijn 2e promotor. Peter, jouw beschouwende vragen en
opmerkingen hebben me steeds weer aan het denken gezet en bijgedragen aan de
verdieping in het onderzoek. Met je zorgvuldige aandacht wees je me op inconsistenties in mijn verhaal of op onvoldoende doordachte aspecten. Dank voor je bemoediging en het vertrouwen al die jaren dat het goed zou komen!
Elena Bendien, mijn co-promotor: dank voor alle keren dat we hebben overlegd
over het onderzoek, mijn vragen die ik bij je kwijt kon, de concrete handvatten en
ideeën die je me gaf. Je bood me regelmatig houvast als ik weer in het moeras verkeerde en gaf richting met je kritische commentaar. Ook jij dank voor je inzet en je
vertrouwen!
Dat ik op het spoor van de Graduate School ben gekomen en aan dit onderzoek ben
begonnen, heb ik te danken aan Tineke van Sprundel: Tineke, jij attendeerde me
enthousiast op deze mogelijkheid toen ik me uitliet over het zoeken naar nieuwe
uitdagingen en verdieping. En in onze samenwerking de afgelopen jaren, in een
ander verband, ervaar ik bij jou steeds de essentiële verbinding tussen wetenschap
en praktijk en hoe jij die heel natuurlijk legt. Jij houdt me scherp om voortdurend
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aandacht te hebben voor wat er moreel op het spel staat en daarvoor te staan.
Dank!
En na het jarenlange onderzoeken en schrijven was er toen uiteindelijk het proefschrift. De leden van de beoordelingscommissie wil ik hartelijk danken voor het
lezen en beoordelen hiervan. Ik zie uit naar de gedachtewisseling met u en de verdediging van mijn proefschrift.
De Graduate School van de Universiteit voor Humanistiek heeft de mogelijkheden
geboden om met een groep ‘buiten-promovendi’ opgeleid te worden in het doen
van onderzoek en vanuit diverse bronnen te worden gevoed. Naast de algemene
sessies hebben we in de laatste jaren als promovendi gewerkt in de studiegroep
Normatieve Professionalisering van Harry Kunneman. In deze bijeenkomsten hebben we gezamenlijk gesproken en nagedacht over het doen van onderzoek in het
kader van normatieve professionalisering, aan de hand van onze diverse onderzoekstrajecten. Ik heb de bijeenkomsten van de Graduate School en van de studiegroep in het algemeen ervaren als zeer waardevol en verrijkend. Alle betrokkenen:
veel dank!
Een woord van dank speciﬁek aan Caroline Suransky. Caroline, naast je verschillende inspirerende inhoudelijke sessies, was je, met name in het eerste jaar van de
Graduate School een baken voor mij en mijn studiegenoten in de voor de meesten
van ons nieuwe wereld van de Universiteit voor Humanistiek; en alle jaren daarna
bleef je belangstellend en bemoedigend. Dank!
Mijn ‘peers’, Mariël Kanne, Eric van der Vet, Jeroen Zomerplaag: hartelijk dank voor
het samen optrekken de afgelopen jaren. Vanaf het begin van de Graduate School
hebben we onze ervaringen gedeeld, elkaar kritisch bevraagd en ondersteund, in
onze verschillende onderzoekstrajecten. In de eerste jaren ook samen met Yvonne
van Gilse, die ons in de peergroep, zoals ze dat ook breed in Nederland deed, inspireerde in het denken over ‘waarde-volle zorg’. Haar overlijden is een groot verlies
voor velen. Haar gedachtegoed leeft voort en ook ik ben in mijn denken en werken
schatplichtig aan haar.
En natuurlijk ben ik veel dank verschuldigd aan alle betrokkenen bij de praktijkonderzoeken. Allereerst alle betrokkenen bij de proeftuinen Geriatrische
Revalidatiezorg, in welk traject mijn onderzoeksvraag zich ging vormen. Hoewel
nog niet duidelijk was hoe en wat mijn onderzoek zou zijn, gaf ieder toestemming
om data uit dit traject te gebruiken. Alle betrokkenen, en ook Hanny Fonk met wie
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ik dit traject deed, veel dank voor jullie openheid in de gesprekken en het mogen
meekijken in de samenwerking.
Daarnaast heel veel dank aan alle betrokkenen van de zorgorganisatie die ik in
mijn onderzoek ‘Egelantier’ heb genoemd: zorgmedewerkers, teamleiders, mantelzorgers, bewoners, leden van de klankbordgroep, mantelzorgondersteuners, trainers van Steunpunt Mantelzorg, directie en bestuur. Jullie hebben mij toegelaten
in jullie wereld en werk, hebben met mij gereﬂecteerd op jullie en mijn ervaringen, zorgen gedeeld, en een cruciale bijdrage geleverd aan het kunnen beschrijven
en begrijpen van goed samenwerken vanuit moreel ecologisch perspectief. Zonder
jullie had ik dit onderzoek niet kunnen doen. Bijzonder veel dank!
Ook wil ik de bestuurders / coördinatoren danken met wie ik gesprekken heb
gevoerd over het uitvoeren van mijn onderzoek in hun samenwerkingsproces.
Hoewel dit niet tot een onderzoek heeft geleid bij hen, waren de gesprekken zeer
informatief en relevant voor dit onderzoek.
Met warmte en plezier denk ik terug aan de bijeenkomsten met mijn SIOOgroep waarin ik mijn onderzoek heb besproken. Rob Bonte, Jaap Bos, Martha
Buitenkamp, Henk Havinga, Rudie Heintjes, Emma van Sandick, Wytzia de
Savornin Lohman, Nicolaas de Schrijver, Paul Schulten: samenwerken is het thema
dat ons verbindt, en we zijn verbonden door onze samenwerking. Dank dat jullie
ook in dit onderzoekstraject met mij hebben meegedacht, me kritisch bevraagd,
me gevoed. Jullie vormen voor mij een waardevol gezelschap zoals bedoeld in dit
proefschrift!
Pim Verheyke: jouw hulp bij het overzichtelijk krijgen van zoveel tekst was onmisbaar. En het vatten van de veelheid van termen en concepten in overzichtelijke schema’s is vakmanschap, heb ik gemerkt. Jouw doorvragen hoe een en ander
zich nu precies tot elkaar verhoudt en het puzzelen met jou heeft mijn denken gescherpt. Veel dank en waardering voor je inzet!
Joop Hoekstra bedank ik van harte voor het verzorgen van de Engelse samenvatting van mijn tekst.
En dan mijn paranimfen. Een heel belangrijke sparring-partner was Marie-Josée
Smits; Marie-Josée, ik heb ontzettend veel van jou geleerd wat heeft bijgedragen
aan dit onderzoek en proefschrift: over zorgethiek, het verbinden van wetenschap
en praktijk, het doen van kwalitatief onderzoek, het kritisch en gewetensvol bevragen en onderzoeken. Dank voor al je meelezen, meedenken, becommentariëren.
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Maar bovenal beoefen ik met jou ‘goed samenwerken’. Dat ervaar ik als een voorrecht en groot goed. Dank! Heel ﬁjn dat je me tijdens de verdediging als paranimf
ter zijde wilt staan.
Mijn tweede paranimf Annemiek Mulder: Annemiek, vanaf onze eerste schreden
in de ‘grote wereld’ na de middelbare school hebben we, tijden meer en tijden minder, samen op gelopen en veel gedeeld. Op cruciale momenten kwamen we elkaar
weer tegen. Ik waardeer het daarom zeer dat je op het bijzondere moment van mijn
promotie, me ook ter zijde wilt staan.
Naast deze direct betrokkenen zijn er veel meer mensen die mijn gedachten hebben gevoed, inzichten aangescherpt, gezorgd voor de broodnodige relativering,
me aangemoedigd mijn eigen pad te volgen. Familie, vrienden, (oud-)collega’s,
mensen die ik heb ontmoet tijdens mijn werk. Zonder dat het altijd direct duidelijk of benoembaar was, waren dat veel contacten die doorwerking hadden in mijn
denken over samenwerking en het doen van dit onderzoek. Velen hoop ik de komende tijd mijn dank nog persoonlijk over te brengen.
Tot slot wil ik alleen nog noemen de twee belangrijkste pijlers van mijn leven. Mijn
ouders, die ik dankbaar ben dat ze mij steeds hebben gestimuleerd om me te ontwikkelen en daartoe de mogelijkheden hebben geboden. Naarmate ik ouder word,
besef ik steeds beter wat dat betekent. En Jaap: zonder jouw vertrouwen in mij, je
onvermoeibare steun op alle fronten, stimulans en inspiratie in vele gesprekken,
was dit proefschrift er niet gekomen. En ik ervaar het als een onverwacht geschenk
hoe verrijkend deze wetenschappelijke ontdekkingstocht is, niet alleen voor mij
maar ook voor jou en ons samen!
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Samenwerking is van alle tijden en vindt plaats op tal van domeinen.
Samenwerking betekent het moeten omgaan met verschillen,
spanningen en dilemma’s. Over samenwerking is veel gezegd en
geschreven. Maar wat is goede samenwerking, en dan goed in
morele zin? En wat kan bijdragen aan moreel goede samenwerking?
In dit onderzoek wordt deze vraag verkend vanuit het discours
van normatieve professionalisering en het domein van de
ouderenzorg. Vanuit theoretisch-ﬁlosoﬁsche bronnen is eerst een
moreel ecologisch perspectief ontwikkeld. Vervolgens wordt de
lezer meegenomen in de zoektocht van de onderzoeker om vanuit
dit perspectief goed samenwerken in de praktijk te beschrijven,
begrijpen én eraan bij te dragen. Het moreel ecologisch perspectief
blijkt taal en inzichten te bieden voor het zicht krijgen op en omgaan
met morele vragen, spanningen en dilemma’s in samenwerking. Wat
ongrijpbaar lijkt maar wel wordt ervaren, krijgt taal. Daarmee biedt
dit boek inzichten in en hulpbronnen voor samenwerkingsprocessen
voor zowel begeleiders als direct betrokkenen.
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