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Voorwoord en leeswijzer
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek met behulp van de Most Significant
Change benadering, naar de impact van een Professionaliseringstraject Ethisch Actorschap
(PEA). Ethische reflectie is de laatste jaren ‘booming business’. Steeds meer organisaties besteden aandacht aan ethiek op de werkvloer en stimuleren ethische reflectie van medewerkers.
Als ethici en onderzoekers verwelkomen wij deze ontwikkeling uiteraard, maar wij stelden onszelf ook de vraag: wat levert al die reflectie de medewerkers en cliënten eigenlijk op? Deze
vraag was aanleiding om een onderzoek hiernaar in te richten, met als hoofdvraag:
Tot welke ethische impact leidt een ethisch professionaliseringstraject en op welke manier kunnen we deze in beeld brengen?
Vanaf september 2016 tot september 2018 onderzochten wij deze vraag en in deze rapportage
zullen we nader inzoomen op de achtergronden en uitkomsten van het onderzoek. We starten
in hoofdstuk 1 met een uiteenzetting van onderzoeksvraag en onderzoeksaanpak en reflecteren daarbij ook op de geldigheid van de bevindingen. Voor een goed begrip van de bevindingen
is het van belang om in ieder geval de paragrafen 1.5 en 1.6 te lezen, waarin wordt uitgelegd
welke data we verzamelden en hoe we die analyseerden. Vervolgens staan we stil bij het ontwerp van het professionaliseringstraject. Daarin wordt onder andere beschreven hoe we tot
een invulling van de scholingsbijeenkomsten kwamen en wat deze behelsten. In de navolgende
hoofdstukken staan we stil bij de vraag naar de impact van het professionaliseringstraject op
de deelnemers. We doen dat aan de hand van drie onderdelen uit onze analyse:





De kernverandering die zichtbaar wordt als gevolg van het professionaliseringstraject,
en de relatie daarvan met de achtergrond en context waarin de deelnemer werkzaam
is.
De manier waarop de kernverandering in denken en handelen van de deelnemer resoneert, en de relatie met de organisatie(cultuur) waarin de deelnemer werkzaam is.
De waardering van leidinggevenden, collega’s en cliënten van de opbrengst van het
professionaliseringstraject.

Dit onderzoek had niet plaats kunnen vinden zonder medewerking van een aantal betrokkenen
die wij op deze plaats graag willen bedanken:
Om te beginnen met alle deelnemers aan het professionaliseringstraject. Het enthousiasme
waarmee jullie meededen en de moeite die jullie deden om de opbrengst van het traject te
beschrijven waren van groot belang voor het slagen van dit onderzoek. Dank daarvoor.
Elsbeth Bank, Ingrid Horstik, Annemieke Kappert hadden het lef om dit (ongefinancierde) project met ons aan te gaan en deelnemers voor het professionaliseringstraject te werven, maar
ook andere respondenten te werven voor de focusgroepen die voor de Most Significant Change
belangrijk zijn. Andries Baart, Cok Bakker en Alies Struijs hebben bij de start van het project en
tijdens het verloop ervan onze plannen kritisch tegen het licht gehouden en waardevolle suggesties gedaan voor het professionaliseringstraject en het onderzoek. Deze samenwerking met
praktijk en academische gemeenschap is voor ons lectoraat de kurk waarop al het onderzoek
drijft: dank voor jullie medewerking…
Ook dank aan de leidinggevenden, collega’s en met name ook de cliënten van de deelnemers
aan het professionaliseringstraject. Zij kregen van ons veel tekst te lezen en te bespreken. Wij

waarderen het zeer dat jullie de moeite namen om dat op je te nemen en met ons in gesprek
te gaan over de opbrengsten van het professionaliseringstraject.
En tenslotte Lia van Doorn… Het onderzoek waar we hier verslag van doen was tot op zekere
hoogte experimenteel. Als lectoraat hadden we geen ervaring met de Most Significant Change
en vroegen we ons af of deze onderzoeksmethode wel inzicht kon opleveren ten aanzien van
de door ons gestelde vragen. Desondanks kregen wij het vertrouwen om tijd en moeite in het
onderzoek te investeren. De ruimte die we (steeds weer) krijgen om te onderzoeken wat van
belang is, ook als de uitkomsten onzeker zijn, is uiteindelijk wat het mogelijk maakt om een
betekenisvolle bijdrage te leveren aan theorie en praktijk.
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1. Onderzoeksopzet

1.1.

Aanleiding

In de onderzoekslijn ‘Ethiekwerk’ van het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening doen we al een aantal jaren onderzoek naar morele oordeelsvorming van sociale professionals, in relatie tot de ethische dimensie van hun werk. Tevens hebben we in de loop der
jaren diverse tools ontwikkeld om met professionals over ethiek in gesprek te geraken en om
ethische reflectie te stimuleren. We merken dat deze gesprekken – of ze nu deel uitmaken van
een serie Best Practice Units (BPU), een eenmalig beraad of een langerdurende training – professionals goed doen. Deelnemers ervaren de tijd voor reflectie als positief en zeggen er veel
van te leren. Het meest duidelijk kwam dit naar voren in de evaluatie van de Best Practice Units
die we deden in het kader van het project ‘Dilemma’s doordacht’. Na afloop van de tweede
serie BPU’s (in 2013) is via Survey Monkey een enquête uitgezet om het project te evalueren.
Uit de antwoorden op de vragen bleek dat deelnemers het gevoel hadden dat de bijeenkomsten duidelijk zinvol waren geweest. Op de vraag “Kun je met een cijfer aangeven hoe leerzaam
de deelname aan de BPU voor jou is geweest” geven 6 van de 10 deelnemers het cijfer acht.
Andere cijfers die worden gegeven: zes (2 keer), zeven (1 keer), negen (1 keer). Ook in de toelichting op de vragen noemen diverse deelnemers dat er sprake is van een leereffect, blijkend
uit uitspraken zoals:
De bijeenkomsten hebben zeker een positief effect gehad op mijn handelen binnen de organisatie. (Deelnemer BPU)

Deze positieve geluiden over ons werk in beraden, BPU’s en aanverwante bijeenkomsten,
maakten nieuwsgierig. Want wat was dan precies het ‘positief effect’ op het handelen van professionals waar bovenstaande deelnemer het over heeft? En is dat een effect dat alleen relevant is voor de professional, of ook voor zijn of haar cliënten? In hoeverre levert ethische reflectie uiteindelijk ook echt in ethisch opzicht een bijdrage aan goed werk?
Hoewel er inmiddels behoorlijk wat onderzoek is verricht naar de opbrengsten van moreel beraad, met name aan het VuMC, maar ook in onze eigen groep door Mariël Kanne, is er nog
weinig duidelijk over de vraag of deelname aan moreel beraad of projecten om ethische reflectie te stimuleren daadwerkelijk ook ethische impact heeft op de zorgpraktijk. Deze vraag
vormde aanleiding om het Professionaliseringstraject Ethisch Actorschap (PEA) te starten.

1.2.

Probleemstelling

PEA startte met de empirische onderzoeksvraag naar de impact van ethische reflectietools en
training in ethische reflectie op de beroepspraktijk. Wij waren benieuwd of werkvormen ter
bevordering van ethisch actorschap en ethische reflectie impact hebben op het denken en handelen van professionals in de beroepspraktijk en of ze een bijdrage zouden leveren aan ‘goed
werk’. Onder ‘goed werk’ verstaan wij, in navolging van Van Ewijk & Kunneman (2013): “werk
dat deugt en deugd doet” (Van Ewijk & Kunneman, 2013, p. 449), ofwel: werk dat niet alleen
technisch goed wordt uitgevoerd, maar ook moreel beschouwd het juiste is om te doen voor
een specifieke persoon in een specifieke situatie (zie Jacobs, Meij, Tenwolde, & Zomer, 2008).
Het gaat ons dus om de vraag, of mensen (cliënten én professionals en eventuele andere betrokkenen) er in ethisch opzicht iets aan hebben wanneer ethische reflectie wordt gestimuleerd. Om een dergelijke vraag te beantwoorden, volstaan meer traditionele effectmetingen
niet. Dat heeft alles te maken met de ongrijpbaarheid van termen als ‘deugdelijk’, ‘goed werk’

of ‘goede zorg’: het zijn woorden die altijd pas betekenis krijgen voor concrete personen in een
conrete context. Waar zaken als werkdruk of werktevredenheid tot op zekere hoogte geoperationaliseerd en gemeten kunnen worden – en daarmee onderzocht in een effectstudie – geldt
dat niet voor de zojuist genoemde termen. Hoewel er talloze principes, waarden, zorgethische
kwaliteiten en deugden te bedenken zijn waaraan de ‘morele kwaliteit’ van het handelen van
professionals zou kunnen worden ‘afgemeten’ (denk bijvoorbeeld aan: weldoen, niet schaden,
respect voor autonomie, rechtvaardigheid, menswaardigheid, veiligheid, integriteit betrokkenheid, verantwoordelijkheid, deskundigheid, responsiviteit en solidariteit, moed, matigheid, verstandigheid), moet uiteindelijk toch steeds in een concrete situatie worden bepaald wat
‘ethisch verantwoord handelen’ is (Ricoeur, 1992). Zeker wanneer het gaat om zorg voor (en
ondersteuning van) mensen door andere mensen. Dit hangt namelijk altijd samen met de omstandigheden waarin zorg en ondersteuning nodig is en met de kwaliteiten, de mogelijkheden
en de beperkingen van de personen die bij die situatie betrokken zijn en de relaties die er tussen
hen bestaan (Tronto, 1993; Lindemann, 2009). Het is dus onmogelijk een universeel geldige
‘meetlat’ voor de ethische dimensie van het handelen van professionals te hanteren. Wat niet
meetbaar is, kan echter wel merkbaar zijn. Eerst moet dan beschreven worden wat er veranderd is, maar om echt te kunnen beoordelen of ethische reflectie bijdraagt aan goed werk,
volstaat het niet om alleen te beschrijven welke verandering heeft plaatsgevonden als gevolg
van de reflectie, maar moeten we ook benoemen wat dan goed werk is. Er moet dus een oordeel worden geveld dat verantwoord kan worden op basis van waarden en normen. Om die
reden noemen we ons onderzoek naar de ethische impact van reflectietools empirisch ethisch
onderzoek: het onderzoek is niet alleen descriptief of interpretatief van aard, maar stelt zich
ten doel om in zekere zin ook waarderend te zijn. In het slothoofdstuk van dit rapport reflecteren we op de vraag in hoeverre we daarin zijn geslaagd.
Om het methodologisch probleem dat dit met zich meebrengt goed te kunnen begrijpen, is het
zinvol om aan te sluiten bij discussies zoals die in de laatste twee/drie decennia in de ethiek zijn
gevoerd. Aan het einde van de 20e eeuw vond in de ethiek een zogenaamde empirische wending plaats. Lange tijd was de opvatting dominant dat het antwoord op de vraag naar het goede
alleen gevonden kon worden door ethisch redeneren, dat wil zeggen door rationele argumenten te geven die gebaseerd zijn op filosofische theorieën. Het onderscheid tussen moraal en
ethiek als respectievelijk het alledaagse denken over goed en kwaad en het theoretisch reflecteren op vragen over goed en kwaad1, markeert het belang dat aan de rede werd toegekend.
Aan het einde van de 20e eeuw klinkt – overigens zowel in de ethiek als in de kennistheorie –
veel kritiek op dit ‘primaat van de rede’. Men bewist de mogelijkheid om via de rede tot de
formulering van universele principes te komen en met name feministische en zorgethische denkers2 stellen dat het zoeken naar dergelijke principes resultaat is van een eeuwenlange blanke,
mannelijke hegemonie. Deze kritiek gaat gepaard met een oproep om ethiek meer te verbinden
met moraal, en oog te hebben voor diversiteit en contextualiteit in de studie van het ‘goede’.
Daarmee wordt ook de deur open gezet om in de ethiek empirisch onderzoek te doen. Immers,

1

Overigens maakt de franse filosoof Ricoeur een ander onderscheid tussen moraal en ethiek: hij gebruikt
het woord moraal wanneer hij het heeft over de normen die het handelen van mensen reguleren en het
samenleven in goede banen leiden. Met het woord ethiek verwijst hij naar het streven van mensen naar
een goed leven. In hoofdstuk 7 gaan wij hier nader op in.
2 Onderzoekers en denkers zoals Carol Gilligan, Joan Tronto, Margaret Walker hebben hun sporen hierin
nagelaten en de empirische wending in de ethiek een impuls gegeven. Op het vlak van kennistheorie spelen parallelle processen (Van der Scheer & Widdershoven, 2004). Ook daar wordt – in navolgende wendingen – het Cartesiaanse denken gekritiseerd. Zoals universele principes niet bestaan in de ethiek, bestaan er geen universele wetten die menselijk gedrag kunnen verklaren in de sociale werkelijkheid. De
nadruk verschuift daardoor in de empirische wetenschappen van verklaren naar verstehen.
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niet langer is enkel de rede een toegangsweg tot ethische reflectie. Ook morele praktijken kunnen een voedingsbodem zijn voor ethische reflectie en theorievorming. Deze toenemende gerichtheid van ethici op empirisch onderzoek staat in de literatuur bekend als de ‘empirische
wending’. Een wending overigens, die ethici wel voor een aantal ingewikkelde vragen stelt
(Schleidgen, Jungert, & Bauer, 2009; Leget, Borry, & De Vries, 2009). Een van de kwesties die
daarbij meest uitgebreid is bediscussieerd, is de vraag hoe het normatieve en het beschrijvende
in de empirische ethiek met elkaar in evenwicht gebracht kunnen worden. Hoe moet de ethiek
omgaan met de informatie die uit empirisch onderzoek wordt verzameld? Op deze vraag is nog
geen eensluidend antwoord gevonden en in de onderzoekspraktijk lijkt er daardoor inmiddels
sprake te zijn van diverse scholen als het gaat om het bedrijven van empirische ethiek. Molewijk
et al. (2004, p. 56-57) onderscheiden bijvoorbeeld vijf bestaande benaderingen van empirische
ethiek (1) Prescriptieve toegepaste ethici (2) Theoretici (3) Critical applied ethicists (4) Geïntegreerde empirische ethiek (5) Particularists. Een ander bekend onderscheid tussen benaderingen in empirische ethiek, wordt gemaakt door Weaver & Trevino tussen parallelle, symbiotische en geïntegreerde relaties tussen het normatieve en het beschrijvende (Weaver & Trevino,
1994, geciteerd in Schleidgen, Jungert, Bauer, 2009; zie ook Van der Scheer & Widdershoven,
2004). Wat deze categorisaties gemeen hebben, is dat ze zijn opgebouwd rond een centraal
thema in de ethiek, namelijk het 'is-ought'-onderscheid. Moeten we de morele praktijk beschouwen als een constitutief element van de ethische theorie of prevaleert de rede uiteindelijk altijd boven de praktijk? Aan de ene kant van het continuüm, de normatieve kant, beweren
ethici dat het onmogelijk is om ethische theorie af te leiden uit morele praktijk (is ≠ ought). Dit
wil niet zeggen dat de morele praktijk geen invloed heeft op theorie, maar we kunnen ethische
principes niet ontlenen aan de praktijk. In dit geval kan empirisch onderzoek bijvoorbeeld worden gebruikt om te onderzoeken of praktijken (en behandelaars) zich houden aan ethische theorieën en bijbehorende codes (Molewijk et al., 2004). Het gaat dan om beschrijvend onderzoek,
waarbij de normatieve reflectie achteraf aan ethici voorbehouden is. Het andere einde van het
continuüm (particularisten) vertegenwoordigt de gedachte dat lessen met betrekking tot ethische theorie kunnen en moeten worden geleerd uit morele praktijk (is = ought). Dit is een zeer
contextuele benadering van ethiek die de moraaltheorie afleidt van de praktijk (Molewijk,
Stiggelbout, Otten, Dupuis, & Kievit, 2004; ook Musschenga, 2005).
Ons onderzoek naar de impact van ethische reflectie lijkt zich ergens in het midden van deze
uitersten op te houden. Het model van ethisch actorschap dat we hanteren, vraagt aandacht
voor tal van dimensies van ethisch handelen en hanteert veeleer een teleologische – en meer
gecontextualiseerde – benadering van ethiek, dan een principegebaseerde (wie meer wil weten
over onze invulling van actorschap verwijzen wij naar §7.2.1). Weliswaar wordt het belang van
ethische referentiekaders (theorievorming) erkend, maar dat wordt steeds bezien tegen de
achtergrond van de context waarin de professional functioneert en zijn of haar persoonlijke
opvattingen en disposities. In onze visie is het dus niet zinvol om vaststaande normen voor goed
beroepsmatig handelen op te stellen en – na een professionaliseringstraject – te meten of professionals meer aan de norm zijn gaan voldoen. Ethiek vergt meer dan het handelen conform
normen. Want in het alledaagse bezig zijn, in de manier waarop professionals hun werk doen,
komen ook waarden tot uiting, die de intra-normativiteit van praktijken zichtbaar maakt (zie
Pols, 2013, 2014). Daarbij zijn we echter wel van mening dat er in beroepspraktijken ethische
goede en minder goede handelwijzen zijn, die weliswaar alleen in hun context begrepen kunnen worden, maar die altijd – in beroepspraktijken – gerelateerd kunnen worden aan de kernvraag: draagt het professioneel handelen nog bij aan goed werk, in de zin zoals hierboven omschreven: werk dat deugt en deugd doet? Meer concreet geformuleerd zijn dat vragen als:
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draag ik als zorgprofessional nog bij aan goede zorg voor cliënten? Lever ik als welzijnsprofessional nog wel een bijdrage aan het wel-zijn van mijn cliënten? Doet het werk mij als professional goed, dat wil zeggen: ga ik er als persoon niet aan onderdoor en draagt het bij aan waar ik
als mens en als lid van mijn beroepsgroep voor wil staan?
Dit in overweging nemende, had PEA ten doel om niet alleen te beschrijven wat de impact van
het professionaliseringstraject was en dat later langs een ‘objectieve’ meetlat te leggen, maar
we wilden de impact van het traject voor de deelnemers begrijpen en daarbij de vraag beantwoorden of de impact ethisch relevant is in de ogen van stakeholders zoals collega’s en cliënten
en bijdraagt aan goed werk in de betekenis van werk dat deugt en deugt doet (Van Ewijk &
Kunneman, 2013).
Daarbij doemt dan vervolgens wel de vraag op: hoe doe je zo’n onderzoek? Immers: traditionele effectmetingen zijn niet toereikend gezien het doel van ons onderzoek en de vragen die
we onszelf stellen. Wat vooralsnog gebruikelijk lijkt in empirisch ethisch onderzoek dat lijkt op
het onze, is gebruik te maken van bestaande sociaal-wetenschappelijke onderzoeksstrategieën.
Vooral onderzoeksstrategieën zoals grounded theory, actieonderzoek en narratief onderzoek
lijken geschikt om te gebruiken in empirisch ethisch onderzoek, omdat ze voortkomen uit fenomenologische en hermeneutische tradities in de sociale wetenschap die – evenals de meeste
empirische ethici – categorieën zoals feit en waarde; theorie en praktijk niet scherp scheiden.
Net als de critici van universalistisch denken in de ethiek, hebben zij hun bedenkingen bij het
primaat van de rede, maar dan als bron van universele kennis. In deze benaderingen wordt het
kennisbegrip opgerekt waardoor het niet alleen betrekking heeft op verklaren van de wijze
waarop de wereld werkt, maar ook oog heeft voor de betekenisgeving die mensen toekennen
aan de verschijnselen die we in zorg en welzijn bestuderen (verstehen, om maar eens met het
bekende door Dilthey gemunte begrip te spreken). Om echt te kunnen begrijpen waar het in
zorg en welzijn om gaat, is het niet voldoende om feitelijke kennis te hebben – bijvoorbeeld
inzicht in ziektebeelden of beperkingen – maar ook te begrijpen wat het betekent om drager
van dat ziektebeeld te zijn. Gedachten als deze zijn bijvoorbeeld zichtbaar in het werk van filosofen als Merleau-Ponty (2009) en Gadamer (2014).
Onderzoeksstrategieën zoals (bepaalde varianten van) grounded theory, actieonderzoek, narratief onderzoek et cetera zijn interpretatief en richten zich daarbij op de ervaring (erfahrung)
als tegenhanger van waarneming, dat in het verklarend wetenschapsmodel een rol speelt. Deze
benaderingen zouden ook voor PEA geschikt kunnen zijn, juist vanwege onze wens om de impact van het professionaliseringstraject te begrijpen, en niet simpelweg een causaal verband te
leggen tussen de interventie enerzijds en de effecten daarvan anderzijds. Daarbij gaat het wel
om een specifieke ervaring die wij wilden onderzoeken. De fenomenoloog Van Manen (2016)
wijst er op dat er diverse vormen van kwalitatief onderzoek zijn die elk op hun eigen manier
invulling geven aan ervaring en die dus ook onderzoeksmatig anders aangevlogen worden.
Waar wij in ons onderzoek in geïnteresseerd zijn, is de invloed van een professionaliseringstraject op het professionele denken en handelen van hulpverleners in hun beroepspraktijk. Het
gaat ons daarbij niet om een psychogische ervaring, of de ervaring van een fenomeen, maar
meer om een biografie: we willen de ontwikkeling die een deelnemer aan het traject doormaakt
in beeld krijgen, begrijpen en (ook in ethische zin) waarderen.
Traditionele onderzoeksstrategieën zouden dus in principe voldoende houvast kunnen bieden
voor het beschrijven en begrijpen dat we wilden doen in PEA, maar schieten echter tekort waar
het gaat om het laatste onderdeel van onze onderzoeksvraag: het waarderen. Strategieën als
voornoemde (grounded theory, narratief onderzoek) zijn als gezegd geïnteresseerd in menselijke ervaringen, en deze ervaringen vormen de basis voor theorievorming (in de breedste zin
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van het woord!). Dit vertaalt zich ook in onderzoeksmethoden en kwaliteitscriteria die in dit
type onderzoek worden gebruikt: juist omdat de menselijke ervaring centraal staat, zijn kwalitatieve methoden de aangewezen onderzoeksvorm. Sterk gestructureerde onderzoeksontwerpen bieden nauwelijks mogelijkheid om de rijkheid van de menselijke ervaring recht te doen.
De wijze waarop de menselijke ervaring binnen deze vorm van interpretatief onderzoek een
plaats krijgt verschilt echter, variërend van benaderingen waarin de drager van de ervaring nog
steeds vooral leverancier van informatie is, tot benaderingen waarin er sprake is van een dialoog tussen onderzoeker en onderzochte. Ook hier spelen zowel kennistheoretische als
ethisch/ideologische argumenten een rol: de idee dat de werkelijkheid beter wordt begrepen
door actieve dialoog met betrokkenen en de idee dat betrokkenen een stem moeten krijgen
wanneer hun verhaal of ervaring opgetekend wordt. Dit laatste komt het meest sterk tot uitdrukking in emancipatorisch onderzoek, zoals actie-onderzoek dat niet alleen kennisvermeerdering, maar ook sociale actie beoogt.
Hoewel empirisch ethisch onderzoek niet per definitie sociale actie beoogt, houdt ethiek zich
natuurlijk wel bezig met de vraag naar het goede en in de benaderingen van empirische ethiek
die zich ter rechterzijde van het eerder opgestelde continuüm ophouden vindt men het eveneens zaak om stakeholders uit de praktijk te betrekken in onderzoek. Immers: deze benaderingen betogen dat de vraag naar het goede niet alleen beantwoord kan worden door op zolderkamers diep na te denken, maar door praktijken en de daarin besloten moraal niet alleen te
bestuderen, maar ook te betrekken bij ethische reflectie. Een participatieve, dialogische benadering van onderzoek lijkt daarbij dominant en verschillende empirisch ethische studies streven
expliciet naar een dialogische onderzoeksbenadering (bijvoorbeeld Widdershoven, Abma, &
Molewijk, 2009; Ives & Draper, 2009). Ethische evaluatie en reflectie kan daarbij vorm krijgen
door theorieën en concepten als een analytisch hulpmiddel in het onderzoeksproces in te voegen (bijvoorbeeld Frith, 2012; Dunn et al., 2012). Dunn, Sheehan, Hope, & Parker (2012) proberen bijvoorbeeld de gegevensverzameling die de kern vormt van sociaalwetenschappelijk onderzoek te combineren met ethische reflectie door deze laatste in de empirische onderzoekscyclus te voeden. Ze stellen dat verschillende onderzoeksbenaderingen kunnen worden gebruikt om dit te doen en formuleren onder andere de onderzoeksstrategie van gefundeerde
morele analyse, die verwijst naar een gefundeerde theorie (grounded moral analysis vs
grounded theory), en morele gesprekken, die voortkomen uit de actieonderzoekstraditie. Hoewel deze kwalitatieve onderzoeksstrategieën verschillende foci en methodologische procedures uit de sociale wetenschappen erven, omvatten ze allemaal een fase waarin een poging
wordt gedaan om bevindingen te conceptualiseren en te relateren aan ethische theorie. Volgens Dunn et al. kan empirisch ethisch onderzoek op deze manier ethische analyse integreren
in deze fase van conceptualisering, waardoor er een expliciet gefundeerde moraaltheorie
wordt gecreëerd in plaats van slechts een gefundeerde theorie.
Ons onderzoek naar de impact van een ethische opleiding wilde deze impact beschrijven, begrijpen maar ook waarderen. Achterliggende vraag (zie paragraaf 1.1) was immers of ethische
reflectie uiteindelijk een bijdrage levert aan ‘goed werk’. Om dit te beoordelen wensten we
geen van buitenaf opgelegde criteria of normen te importeren en toetsen (nog afgezien van de
vraag of dat mogelijk is), maar wilden we samen met betrokkenen reflecteren op de waarde
van het professionaliseringstraject: een vorm van ethische evaluatie3 dus, waarin de waarde
van de professionalisering niet alleen wordt bezien in het licht van praktische impact, maar juist
3

Omdat er in eerste instantie geen ethische theorie of ander ethisch afzetpunt (in de persoon van de
onderzoekers bijvoorbeeld) bij deze evaluatie wordt betrokken zou het wellicht juister zijn om van morele
evaluatie te spreken. Dergelijke conceptuele onderscheidingen zijn hier echter niet helpend om duidelijk
te maken wat we beogen. We spreken dus over ethische evaluatie.

 Onderzoeksopzet

11

waardegeladen impact (goed werk). Traditionele sociaal wetenschappelijke onderzoeksstrategieën schieten te kort om op deze manier te evalueren en hoewel er een aantal alternatieven
voor handen zijn in de vorm van responsieve evaluatie en de hiervoor beschreven onderzoeksstrategieën van Dunn et al. (2012), kozen we in dit onderzoek voor de Most Significant Change
Approach (in het vervolg: MSC) van Davies en Dart (2005). Deze benadering werd ontwikkeld
op een totaal ander gebied en niet met het doel om morele praktijken te bestuderen, maar om
de impact van vrij complexe interventies te bestuderen. Desalniettemin leek de benaderde aanpak geschikt om te gebruiken in ons onderzoek naar de impact van ethische training en we
wilden hiermee experimenteren. Daarmee werd een tweede onderzoeksvraag toegevoegd aan
ons oorspronkelijke plan, resulterend in de volgende onderzoekdoelen en onderzoeksvragen.
Doelstelling
In dialoog met de beroepspraktijk een professionaliseringstraject dat de ethische kwaliteit van
de beroepsuitoefening bevordert uitvoeren en evalueren. Hierachter gaan twee subdoelen
schuil:
1) Allereerst willen we graag meer zicht krijgen op de toegevoegde ethische waarde van
ethische trainingen, workshops, professionalisering voor de beroepspraktijk en kwaliteit van dienstverlening.
2) Ten tweede is het vrij ingewikkeld om deze toegevoegde waarde in beeld te krijgen.
Dit onderzoek heeft dus ook een methodologisch doel, namelijk experimenteren met
een onderzoeksmethode die tracht om niet alleen praktijkgericht, maar ook ethisch4
te evalueren.
Onderzoeksvraag
Tot welke ethische impact leidt een ethisch professionaliseringstraject en op welke manier
kunnen we deze in beeld brengen?
1.
Welke zijn de belangrijkste veranderingen die professionals signaleren tijdens en na
het professionaliseringstraject en hoe waarderen zij deze veranderingen?
2.
In hoeverre herkennen en erkennen hun leidinggevenden en hun cliënten/verwanten het belang en de waarde van deze veranderingen?

1.3.

Onderzoeksbenadering

Een belangrijke vraag in het kader van dit onderzoek betreft uiteraard onze motivatie om voor
de MSC als onderzoeksbenadering te kiezen. Om deze vraag te beantwoorden, moeten we
eerst nader ingaan op de benadering. De Most Significant Change-aanpak (MSC) werd ontwikkeld door Davies en Dart (2005), om de impact van complexe interventies, bijvoorbeeld ontwikkelingsprojecten in derde wereldlanden, te bestuderen. In tegenstelling tot traditionele effectstudies, focust MSC niet op het meten van de output of het resultaat van interventies. In
plaats daarvan is MSC geïnteresseerd in de persoonlijke ervaringen van de deelnemers aan een
specifiek interventieprogramma. Deze deelnemers worden uitgenodigd om de impact van een
interventie vast te stellen door een verhaal te schrijven over de meest significante verandering
(SC) die ze hebben opgemerkt, als gevolg van een specifiek interventie- of interventieprogramma. MSC heeft dus een sterk narratief karakter, dat goed past bij ons beoogde doel om

4 Wij

realiseren ons dat praktijkgerichte en ethische evaluatie natuurlijk niet tegenover elkaar staan, maar
dat de laatste altijd onderdeel van de eerste is (zou moeten zijn). Ons inziens wordt in effectmeting echter
nu juist die ethische evaluatie over het hoofd gezien. Men meet ‘heeft de interventie het beoogde effect’,
maar stelt niet de vraag ‘en is dit effect ook een ethisch gewenst/acceptabel effect’.
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een – weliswaar korte – biografie/ontwikkeling van deelnemers aan het professionaliseringstraject in beeld te brengen en te begrijpen. Voordeel van deze werkwijze is bovendien dat ze
een breed scala aan mogelijke veranderingen aan het licht kan brengen en dus kunnen onverwachte opbrengsten van een interventie in beeld komen (zie Davies en Dart, 2005; Omlo,
2015). Niet al deze opbrengsten zijn echter even relevant met betrekking tot de interventie en
de praktijken die zij tracht te verbeteren. Als zodanig is de volgende stap in de MSC, en het
meest interessant in het licht van empirisch ethisch onderzoek, het waarderen van alle SC-verhalen. Preciezer gezegd: verschillende belanghebbenden in de organisatie lezen de 'verhalen
van verandering' en selecteren die verhalen die zij het meest relevant vinden in de praktijk van
de onderzochte organisatie. Doorgaans zijn deze stakeholders in MSC voornamelijk managers
op verschillende niveaus in de organisatie en volgt het selectieproces de managementhiërarchie van organisaties of interventieprogramma's. Deze twee stappen – het schrijven en selecteren van MC-verhalen – vormen de kern van de MSC. Hoewel deze stappen kunnen worden
voorafgegaan of gevolgd door verschillende andere stappen – zoals de selectie van veranderingsdomeinen en verificatie van verhalen, zie tabel 1.1 – zijn deze voorgaande en navolgende
stappen niet zo kenmerkend voor de MSC als het schrijven en selecteren van verhalen en kunnen eventueel zelfs uit een studie worden weggelaten (Davies en Dart, 2005).

Tabel 1-1: Fasen in de MSC

Juist deze twee fasen waren ook wat onze interesse opriep in de meest significante veranderbenadering om de impact van ethische professionalisering te bestuderen. Er zijn meerdere redenen voor deze interesse, maar twee overwegingen zijn vooral relevant. De eerste is dat MSC
past bij onze onderzoeksoriëntatie gericht op verstehen omdat het de ervaringen van deelnemers aan een interventie gebruikt als startpunt om de impact van de interventie in beeld te
brengen. De tweede reden voor onze interesse in de MSC is dat het niet alleen deze impact wil
beschrijven, maar ook waarderen: de methode wordt gebruikt om alle ervaren veranderingen
te beschrijven als gevolg van een bepaalde interventie, maar nodigt ook expliciet stakeholders
uit om deze veranderingen te waarderen en maakt een discussie mogelijk over de waarden die
op het spel staan in een organisatie of interventieprogramma. In de woorden van Davies and
Darts (2005, blz. 12):
It (MSC) is a good way to clearly identify the values that prevail in an organisation and to have
a practical discussion about which of those values are the most important.
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Het is dus niet de onderzoeker of een ethicus die de vigerende kernwaarden of normen in de
organisatie definieert, maar stakeholders in de organisatie zelf. We gebruikten de MSC om zicht
te krijgen op de impact van een Professionaliseringstraject Ethisch Actorschap, maar moesten
daartoe uiteraard eerst op zoek naar deelnemers voor dit traject.

1.4.

Deelnemers

Om deelnemers voor het onderzoek te werven, werd contact gezocht met drie organisaties
waar ons lectoraat in het kader van eerdere studies al mee samen had gewerkt. Het onderzoek
werd niet gefinancierd, dus er was geen financiële compensatie voor de deelnemende professionals, behalve de 'gratis' training. Uiteindelijk bleken drie organisaties bereid om mee te doen
aan het project.



Eén buurtteamorganisatie uit een van de G4.
Twee organisaties die residentiële en ambulante zorg bieden aan mensen met een verstandelijke beperking, gevestigd buiten de Randstad.

Deelnemers aan het professionaliseringstraject werden geworven via de contactpersonen bij
deze organisaties, die werkzaam zijn als beleidsmedewerker en/of leidinggevende. Op basis
van eerdere ervaringen met moreel beraad en scholingen ten behoeve van ethische reflectie
constateerden we dat de deelnemersgroep maximaal uit 15 personen zou moeten bestaan en
aan iedere contactpersoon vroegen we daarom om vijf deelnemers te werven. De contactpersonen schreven een oproep voor hun werknemers om deel te nemen aan de studie, en dit
resulteerde in meer dan voldoende aanmeldingen, waardoor een selectie moest worden gemaakt. De contactpersonen selecteerden vervolgens deelnemers uit alle aanmeldingen, vaak
op grond van het principe ‘wie het eerst komt’. 17 deelnemers werden geselecteerd om deel
te nemen aan de training en waren aanwezig bij de startbijeenkomst. Deze overschrijding van
het ideale aantal werd geaccepteerd op grond van de verwachting dat er waarschijnlijk nog
uitval plaats zou vinden, en dat bleek ook het geval. Een van de deelnemers werd ziek en moest
het traject vroegtijdig verlaten, een van de deelnemers stopte na de startbijeenkomst zonder
uitleg en een van de eerste deelnemers nam al eerder deel aan een vergelijkbaar professionaliseringstraject. Ze werd vervangen door een collega. Daarmee voltooiden in totaal 15 deelnemers het professionaliseringstraject: vijf van elke deelnemende organisatie.

1.5.

Onderzoeksontwerp

Vanaf september 2016 tot maart 2017 werd een Professionaliseringstraject Ethisch Actorschap
aangeboden voor de 15 deelnemende sociale professionals. Dit traject was gebaseerd op het
model ethisch actorschap (Keinemans, De Jonge, & Kloppenburg, 2014), dat in eerdere jaren
door onze onderzoeksgroep was ontwikkeld. Dit model en met name het daarop gebaseerde
professionaliseringstraject wordt uitgebreid beschreven in hoofdstuk 2. Het bestond op hoofdlijnen uit twee modulen, die op hun beurt elk bestonden uit drie bijeenkomsten van drie uur:
een module had betrekking op de elementen van de top van de ijsberg en een module behandelde de items onder water.
Het onderzoek naar de impact van het professionaliseringstraject is gebaseerd op de uitgangspunten van de MSC, maar heeft niet alle in tabel 1.1 genoemde stadia doorlopen. In plaats
daarvan richtte het onderzoek zich op de kernfasen: verzameling en selectie/waardering van
de meest significante verhalen. Dit gebeurde als volgt.
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Verzameling van de veranderingsverhalen
Na elke module van de training hebben we de deelnemers gevraagd om hun belangrijkste veranderingsverhaal te schrijven, waarbij ze twee vragen beantwoordden:
1.
2.

Wat is volgens jou de belangrijkste merkbare verandering in de manier waarop je je werk
uitvoert, sinds de startbijeenkomst van het professionaliseringstraject?
Waarom vind je deze verandering belangrijk?

Deelnemers kregen de opdracht om zich te concentreren op de verandering zelf en zich geen
zorgen te maken over hun taalgebruik of de 'aantrekkelijkheid' van het verhaal (zie voor de
schrijfinstructie bijlage A). 13 verhalen werden geschreven na de eerste module, 12 verhalen
werden geschreven na de tweede module, wat resulteerde in een totaal van 25 verhalen. Verschillende deelnemers van organisatie A schreven samen een verhaal na de tweede module,
omdat ze merkten dat ze allemaal vergelijkbare (grote) veranderingen doormaakten en omdat
ze dit verhaal wilden gebruiken als een stimulans om ethische reflectie binnen hun organisatie
te stimuleren.
Omdat we van tevoren niet wisten hoe gemakkelijk of moeilijk het zou zijn om een verhaal over
'ethische impact' te schrijven en om de verhalen beter te kunnen begrijpen, wilden we over de
verhalen in gesprek met de schrijvers ervan. Daartoe organiseerden we twee bijeenkomsten,
die plaatsvonden kort na de twee afzonderlijke modules. Deze bijeenkomsten werden opgenomen en getranscribeerd en op basis van deze transcripties werd informatie toegevoegd aan het
oorspronkelijke verhaal (indien nodig) zonder iets in de eerste tekst te veranderen. Vervolgens
werd elk verhaal naar de auteur gestuurd met de vraag: 1) Is dit verhaal jouw verhaal en is het
compleet? 2) Kunnen we het naar belanghebbenden sturen om de selectie van 'belangrijkste'
veranderingsverhalen te starten? Elke deelnemer was het hiermee eens.
Selectie van de veranderingsverhalen
Bij de selectie van de verhalen hebben we op een aantal punten gekozen voor een andere benadering dan MSC. De eerste afwijking van de MSC betreft de selectie van stakeholders. De
selectie van verhalen in MSC is een tamelijk verticaal proces, omdat alleen managers (lager en
hoger niveau) het selectieproces uitvoeren. Met onze onderzoeksachtergrond en doelen in het
achterhoofd hebben we gekozen voor een meer horizontale aanpak. Zoals eerder vermeld positioneert ons onderzoek zich ergens in het midden tussen de twee uitersten van empirisch
ethisch onderzoek, en beschouwen we de morele praktijk als een belangrijke voedingsbodem
voor ethische reflectie. Om de waarde van de veranderingsverhalen goed te kunnen beoordelen en een goede ethische evaluatie daarvan plaats te laten vinden, is het ons inziens noodzakelijk om 'stem' te geven aan verschillende belanghebbenden in de (morele) praktijk. Daarom
wilden we niet alleen managers in het selectieproces betrekken, maar ook sociale professionals
(collega's van de deelnemers) en cliënten. Dit zou het negatieve effect kunnen hebben dat impact niet wordt geconsolideerd in de organisatie, wat een belangrijk onderdeel van MSC is,
omdat managers op het hoogste niveau niet bij het selectieproces zijn betrokken. Onze training
besteedt echter aandacht aan deze consolidatie en we hebben gemerkt dat alle deelnemers
actief discussieerden over de relevantie van het project met hun managers, en vooral de deelnemers uit het buurtteam waren actief bezig met het creëren van structuren om ethische reflectie in de organisaties mogelijk te maken.
Een tweede afwijking van MSC betreft de wijze van waarderen. De MSC suggereert om veranderingsverhalen in domeinen in te delen, en per domein te kiezen welk verhaal het meest significant wordt gevonden. Domeinen zijn – als het ware – gebieden waarop een verandering
merkbaar zou kunnen worden. Welke domeinen betrokken worden in de analyse kan door de
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onderzoekers bepaald worden, of door de onderzoekers in overleg met de betrokken stakeholdergroepen. Wij hebben ervoor gekozen om niet vantevoren domeinen te definiëren. Een van
de redenen waarom MSC geschikt leek voor dit onderzoek, is dat ze evalueert zonder vooraf
specifieke doelen van een interventie te operationaliseren. Hierdoor kan een zeer brede ‘impact’ aan het licht gebracht worden. Het definiëren van domeinen is toch een vorm van operationaliseren, en we wilden onze analyse hier niet tevoren al door laten inperken. Het selecteren
van domeinen wordt overigens ook door de ontwerpers van de MSC niet als een vereiste gezien
voor een goede evaluatie (Davies & Dart, 2005).
Met uitzondering van deze aanpassingen, volgden we verder de werkwijze van MSC. In onze
studie betekende dat, dat alle 25 veranderingsverhalen werden geanonimiseerd en verstuurd
naar twee groepen belanghebbenden in elke organisatie: operationele leidinggevenden en sociale professionals. We hebben deze groepen gevraagd de verhalen te lezen en ze te beoordelen op een schaal van 1-10. Vervolgens werd met beide stakeholdergroepen afzonderlijk een
bijeenkomst georganiseerd om de beoordelingen te bespreken, en met name van gedachten
te wisselen over de overwegingen die aan deze beoordelingen ten grondslag lagen.
Vervolgens bespraken we een selectie van verhalen met cliënten. Hierbij kozen we voor een
wat andere benadering dan bij de leidinggevenden en professionals. Voor alle cliënten geldt
dat we niet een te groot beroep op hun tijd wilden doen door ze grote hoeveelheden tekst te
laten lezen. We kozen er dus voor om slechts een beperkte selectie verhalen aan cliënten voor
te leggen, waarbij we kozen voor die verhalen die in eerdere bijeenkomsten met leidinggevenden en professionals het hoogst gewaardeerd werden.
De cliënten van organisaties B en C hebben een verstandelijke beperking en zijn soms minder
goed in staat om zich verbaal uit te drukken (letterlijk: sommige cliënten maken bijvoorbeeld
gebruik van een spraakcomputer). Om toch op zo goed mogelijke manier met deze mensen in
gesprek te komen zijn de bijeenkomsten met de cliënten van organisatie B voorbereid met een
van de werknemers van organisatie B. Deze voorbereiding bestond uit het vereenvoudigen van
de verhalen, het verhelderen van taal – woorden zoals ethiek, waarden, normen werden voorzien van een begrijpelijke toelichting of door alternatieven vervangen – en de wijze van bevragen van de deelnemers, waarbij we gebruik zouden maken van ‘beeldtaal’ (zoals emoticons die
de vijf basisemoties uitdrukken). Tijdens dit overleg is er ook voor gekozen om de geselecteerde
verhalen niet vantevoren aan clienten te mailen, maar om ze tijdens het overleg samen met de
deelnemers (voor) te lezen. Helaas konden we geen stakeholdervergaderingen met werknemers en klanten van organisatie C regelen.
De deelnemers aan de stakeholderbijeenkomsten waren als volgt verdeeld:
Tabel 1-2: Deelnemers aan de stakeholderbijeenkomsten per organisatie
Organisatie A

Organisatie B

Organisatie C

Leidinggevenden

9

7

4

Medewerkers

5

7

-

Clienten

2

7

-
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1.6.

Analyse
Analyse van veranderingsverhalen

De veranderingsverhalen hebben in de loop van het onderzoek een aantal aanpassingen ondergaan. Stapsgewijs zag dit er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.

5.

Eerste ruwe verhaal zoals geschreven door deelnemer.
Anonimisering door onderzoeker.
Bespreking van de verhalen in een onderzoeksbijeenkomst.
Aanvullen op het ruwe verhaal door onderzoekers. Dat wil zeggen dat nieuwe of aanvullende informatie die in de onderzoeksbijeenkomsten ter sprake kwam, als aanvulling in
de verhalen zijn opgenomen.
Terugkoppeling van het verhaal aan de schrijver en vragen om toestemming voor gebruik.

Voor de analyse werd gebruik gemaakt van de afgeronde verhalen, zoals deze er lagen na stap
5. De verhalen zijn geanalyseerd met behulp van een inhoudsanalyse: we wilden vooral weten
welke veranderingen deelnemers bemerkten en zochten naar inhoudelijke thema’s in de veranderingen die zij beschreven. Daartoe werden alle veranderingsverhalen ingevoerd in
MaxQDA en door drie onderzoekers gelezen. Achteraf kan de analyse worden opgedeeld in
twee fasen:
Fase 1: Doorgronden van de data
In deze fase was analyse een cyclisch proces dat afwisselend bestond uit:






Individueel lezen en coderen van de data. Aanvankelijk was dit coderen erg open en
betekende het vooral dat onderzoekers grip probeerden te krijgen op de thema’s die in
de verhalen werden besproken, en diverse ‘inhouden’ probeerden te onderscheiden.
Onderling overleg. Persoonlijke interpretaties van de data werden op papier gezet en
tijdens uitgebreide, meerdere uren durende overlegsessies van de onderzoekers besproken. Doel hiervan was voornamelijk om gezamenlijk een passende taal te ontwikkelen die gebruikt zou kunnen worden om de impact van de verandering, zoals op papier
gezet door deelnemers, te beschrijven.
Ontwikkelen van een interpretatieschema dat gebruikt zou kunnen worden om de inhoud van de verhalen te beschrijven.

Deze onderdelen liepen voortdurend door elkaar heen. Zo werd al in zeer vroeg stadium een
interpretatieschema voor de verhalen ontworpen waarin categorieën zaten als:




Grondtoon
Relevante achtergrond v. verandering
Kern van de verandering





Oorzaak van de verandering
Significantie
Voorwaarden voor verandering

Na verloop van tijd ontstond een stabiel interpretatiekader bestaande uit drie hoofdonderdelen:


De kernverandering die beschreven wordt in een verhaal. Bijna alle verhalen bevatten
een verandering die als belangrijkste door de auteur wordt vermeld. Het format nodigt
hier ook toe uit omdat ze vraagt naar de ‘belangrijkste’ verandering (zie bijlage A). Deze
vooropliggende verandering is de kernverandering.
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De resonantie. Veel verhalen formuleren niet alleen een kernverandering, maar beschrijven wat er vervolgens door die kernverandering allemaal in werking is gezet. Feitelijk benoemen de meeste verhalen daarmee één kernverandering, die op diverse manieren resoneert.
Achtergrond en context. Diverse verhalen bevatten aanwijzingen over de relatie tussen
geconstateerde verandering en a) het professionaliseringstraject b) de organisatiecontext waarin de schrijver werkt en c) de persoonlijke achtergrond van de schrijver.

Fase 2: Interpreteren van de data
Tijdens en na het formuleren van een stabiel interpretatiekader – overigens een proces van
maanden – dat gebruikt kon worden om de verhalen toegankelijk te maken, is tevens geprobeerd inhoudelijk te beschrijven wat dan de kernveranderingen en resonanties waren die zichtbaar werden in de verhalen. Daarbij werd zowel beschrijvend als interpretatief te werk gegaan.
Beschrijvend houdt in dat we zeer dicht op de data hebben ‘gecodeerd’ welke inhouden zichtbaar werden: welke kernveranderingen en welke resonanties. Tegelijkertijd kwamen bij dat coderen ‘patronen’ aan het licht. De resonantie konden we bijvoorbeeld indelen op twee continua:
1: Een die gaat over de mate waarin impact binnen het zelf resoneert, dan wel resoneert in de
betrekkingen met anderen (intrapersoonlijk versus interpersoonlijk, de verticale as).
2: Een die gaat over de mate waarin impact alleen in het denken resoneert, dan wel resoneert
in handelen (intern zichtbaar versus extern zichtbaar, de horizontale as).
Dit resulteert in vier kwadranten:

Figuur 1-1: Resonantiekwadranten
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Uiteraard zijn deze patronen altijd interpretaties, omdat ze niet als zodanig door de verteller
van een verhaal worden benoemd. Met deze patronen – die in hoofdstuk 5 uitgebreider zullen
worden beschreven – werd het echter mogelijk om de hoofdonderdelen uit de verhalen op een
zekere manier te positioneren ten opzichte van elkaar, en er doemden een aantal hypothesen
bij de onderzoekers op over deze positioneringen. Bijvoorbeeld de hypothese dat in bepaalde
organisaties – de deelnemende organisaties hadden elk hun eigen organisatiecultuur – bepaalde resonanties vaker voorkomen dan andere, maar ook de hypothese dat achtergrond en
drijfveren van de schrijver samenhangen met de impact die het professionaliseringstraject
heeft. In de tweede fase van de data-analyse zijn we deze hypothesen aan het materiaal gaan
toetsen en zijn alle verhalen dus wederom, maar nu veel gerichter, gelezen en bestudeerd en
onderling besproken en daarbij schematisch weergegeven in twee schema’s:

Figuur 1-2: Kernveranderingen in relatie tot context
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Figuur 1-3: Voorbeeld van resonantieschema van een verhaal

Analyse van argumenten
Naast een analyse van de inhoud van de veranderingsverhalen, zijn ook de argumenten die in
de stakeholderbijeenkomsten zijn gegeven voor de relevantie van een verhaal geanalyseerd.
Daartoe werden alle stakeholderbijeenkomsten opgenomen en volledig getranscribeerd. Deze
analyse werd hoofdzakelijk uitgevoerd door één onderzoeker waarbij een specifieke vraag richting gaf aan de analyse, namelijk:
Is de Most Significant Change benadering bruikbaar om veranderingen niet alleen te inventariseren, maar ook de (ethische) waarde ervan te evalueren?
Om deze vraag te beantwoorden is het oordeel over de verhalen en de argumenten die daarbij
genoemd worden relevant. De insteek voor de analyse van de panelbijeenkomsten was daarom
veel smaller dan bij de veranderingsverhalen en gericht op de vraag:
Wat voor argumenten komen in de bijeenkomsten ter sprake voor de waardering (of het gebrek
daaraan) van de significantie van een verhaal?
Alle argumenten zijn aanvankelijk ‘dicht op de tekst’ (dus sterk beschrijvend) gecodeerd en niet
gecategoriseerd. Veel tekst is daarbij ongecodeerd gelaten, bijvoorbeeld wanneer er geen argumenten, maar alleen oordelen over verhalen werden uitgewisseld. Dat betekent dat in de
analyse ook informatie verloren is gegaan. Er valt wellicht nog veel meer uit de panelbijeenkomsten te leren als we met een bredere blik naar de gesprekken gaan kijken. Wat wel is meegenomen in de codering, zijn opmerkingen over de manier waarop de bijeenkomst verliep. Ook
dat is interessant in het licht van bovenstaande methodologische vraag.
Na de eerste inventarising van argumenten in de stakeholderbijeenkomsten, zijn deze ingedeeld in een aantal categorieën en op dat punt is een tweede onderzoeker mee gaan kijken in
de analyse. Deze onderzoeker heeft zelfstandig, zonder kennis te nemen van de eerste codering, het verslag van een stakeholderbijeenkomst gelezen en de argumenten daarin gecodeerd.
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Vervolgens zijn beide onderzoekers bij elkaar gekomen om de coderingen te vergelijken en bespreken. Opvallend was dat op beschrijvend niveau dezelfde codes gehanteerd werden, maar:




Beide onderzoekers deze op verschillende manieren categoriseerden: een categorisatie
op basis van perspectieven versus een categorisatie op basis van de inhoud van een argument.
Codes toekenden aan tekstfragmenten van wisselende lengte: hierdoor viel wel op, dat
er regelmatig sprake is van ketens van argumenten. Er is in een aantal gevallen een lange
argumentatie voor de significantie van een verhaal, met steeds andere argumenten.
Door coderingen te vergelijken kwam aan het licht dat de twee onderzoekers steeds één
argument codeerden en daarbij dus een selectie maakten en kozen voor een argument
dat hen persoonlijk het meest opviel.

Op basis van deze constateringen is ervoor gekozen om alle stakeholderbijeenkomsten nog
eens te lezen en de argumenten op dezelfde manier te coderen en categoriseren, en wel op
basis van de inhoud van het argument. De indeling op basis van perspectieven paste namelijk
BINNEN deze categorieën. Tevens werd in deze tweede analyseronde extra aandacht besteed
aan ‘ketens van argumenten’ om te bezien of er soms patronen in die ketens zichtbaar werden.

1.7.

Zorgvuldigheid van datamanagement

Vóór de start van de training werd een startvergadering georganiseerd voor de deelnemers aan
de training, om het doel en de methoden van de studie uit te leggen. Er werd ook uitgelegd dat
alle bijeenkomsten zouden worden vastgelegd en dat we het materiaal wilden gebruiken tijdens het selectieproces van de studie, maar ook voor onze eigen analyse en publicaties. Alle
deelnemers werd gevraagd een vragenlijst in te vullen met algemene achtergrondinformatie
(leeftijd, opleiding, et cetera, zie voor een overzicht bijlage C). Verder werd deelnemers gevraagd om een informed consentformulier te ondertekenen (zie bijlage B). Nadat de veranderingsverhalen waren geschreven, merkten we echter dat verschillende deelnemers zich ongemakkelijk voelden over het delen van hun verhalen met de groepen belanghebbenden. Daarom
creëerden we een extra mogelijkheid om een verhaal aan te passen en vroegen we om uitdrukkelijke toestemming voor elk afzonderlijk verhaal voordat we deze in het selectieproces gebruikten.
De deelnemers aan de stakeholderbijeenkomsten hebben geen informed consent-formulier
ondertekend, omdat er geen persoonlijke informatie werd gedeeld tijdens deze vergaderingen.
We hebben wel toestemming gevraagd om de vergaderingen op te nemen.

1.8.

Reflectie op de kwaliteit van het onderzoek

Met dit onderzoek wilden we de impact van een ethisch professionaliseringstraject in kaart
brengen. Er is bewust voor gekozen om te spreken in termen van impact, en niet voor het meer
gebruikelijke effect, omdat we met ons onderzoek in een specifieke traditie staan. Zoals in de
probleemstelling al duidelijk werd, past dit onderzoek – met zijn nadruk op begrijpen en waarderen van veranderingen – niet in het klassieke verklaringsmodel dat ten grondslag ligt aan veel
wetenschappelijk evaluatieonderzoek. In dat type onderzoek wordt gezocht naar de meetbare
invloed van een interventie (de zogenaamde onafhankelijke variabele) op doelen die de interventie voor ogen staan (de afhankelijke variabelen). Om dit effect zo goed mogelijk te kunnen
meten moet de storende invloed van allerlei contextvariabelen worden uitgeschakeld en de
beoogde doelen zo goed mogelijk worden geoperationaliseerd. Over de (on)mogelijkheid van
dit type onderzoek in het sociaal domein is al het een en ander gezegd (zie bijvoorbeeld Biesta,
2010, maar ook bijvoorbeeld Lub, 2014 waarin verhelderd wordt dat in het sociale domein
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conclusies over strikte causaliteit onmogelijk zijn), en de bezwaren gelden nog sterker voor
empirisch ethisch onderzoek. Een van de fundamenten van een goede effectmeting is immers
dat men de doelen van een interventie operationaliseert, opdat een goede meting van de
effecten mogelijk wordt. Hoewel er zeker meetbare doelen te bedenken zijn waaraan een
ethisch professionaliseringstraject kan bijdragen, denk hierbij aan minder werkdruk of
handelingsverlegenheid, was het ons nu juist te doen om de minder makkelijk meetbare
impact: de indruk die het professionaliseringstraject achterliet op de professionals, de manier
waarop zij hun ervaringen duidden en een plaats gaven in hun beroepspraktijk, en het
belangrijkste, de vraag of dit alles eigenlijk wel relevant was voor een goede uitoefening van de
beroepspraktijk, voor ‘goed werk’. Het woord ‘effect’ schiet tekort om over dit soort gevolgen
te spreken omdat hier sterk de connotatie van causaliteit onder ligt. Impact heeft die
connotatie minder: dit heeft meer de betekenis van ‘uitwerking’ en dat is de betekenis die in
het onderhavige onderzoek centraal staat. Welke uitwerking heeft het professionaliseringstraject op het denken en handelen van professionals in de beroepspraktijk? Deze uitwerking
kan in een klassieke effectevaluatie onvoldoende in beeld komen omdat ze moeilijk meetbaar
is en bovendien de causale relatie met het professionaliseringstraject kan worden betwist.
Bovendien wilde dit onderzoek de impact niet alleen beschrijven en interpreteren, maar ook
waarderen.
De vraag of wij wel echt ‘causaliteit’ laten zien tussen twee variabelen en ook de vraag of het
onderzoek wel echt het effect meet van het professionaliseringstraject (en niet iets anders) is
dus niet zo relevant gezien het doel van ons onderzoek. Desalniettemin veronderstellen we wel
een relatie tussen het professionaliseringstraject en de impact zoals deze zichtbaar wordt in de
veranderingsverhalen, maar we hebben geprobeerd om deze kwalitatief in beeld te brengen,
met oog voor de context waarin de professionalisering plaatsvond. We veronderstellen –
samen met Lub – dat monocausaliteit in het sociale domein niet mogelijk is 5 en beseffen
terdege dat de impact van een professionaliseringstraject, nooit alleen afhankelijk is van dat
traject. In de analyse is daarom aandacht besteed aan organisatiecontext en persoonlijke
motivaties van deelnemers en deze aspecten zijn meegenomen in de analyse van de
veranderingsverhalen. Tevens zijn in de verhalen diverse directe verwijzingen naar het
professionaliseringstraject te vinden, die er op wijzen dat impact – in ieder geval deels –
verband houdt met het gevolgde traject. Zo merken deelnemers op dat ze bepaalde
werkvormen die in de professionalisering werden gebruikt, ook met teamleden hebben
toegepast of dat bepaalde werkvormen of gesprekken uit het professionaliseringstraject tot
nieuwe inzichten hebben geleid.
Een tweede opmerking met betrekking tot de kwaliteit van het onderzoek en de vraag of onze
onderzoeksmethode juiste en adequate informatie oplevert om onze vragen te beantwoorden,
betreft de kwaliteit van de verhalen: als doel van ons onderzoek is om de veranderingen die
deelnemers bij zichzelf bemerken te beschrijven, begrijpen en waarderen, dan is het van belang
dat deze veranderingen authentiek zijn. Dat wil zeggen: dat deelnemers niet zo maar wat
verzinnen (let wel: authenticiteit is iets anders dan validiteit! Het gaat ons niet om de vraag of
de verandering zoals de deelnemer deze beschrijft objectief ‘waar’ is, maar of de deelnemer de
verandering beschrijft zoals hij of zij deze beleefd heeft).

5

Overigens is er steeds meer overeenstemming over dit gegeven in het sociale domein. Zo erkent men
(zie bijv. Pawson & Tilley, 2004) dat de context van een interventie veel invloed heeft op het effect ervan.
Als oplossing wordt echter niet het causaliteitsdenken als geheel, maar met name het monocausaliteitsdenken ter discussie gesteld, en men gaat dus op zoek naar een model dat meerdere mechanismen
rondom een interventie in beeld kan brengen.
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In het onderzoek zijn een aantal maatregelen genomen om deelnemers vooral uit te nodigen
tot het schrijven van authentieke verhalen:










Cruciaal in dit type interpretatief onderzoek is dat er een zekere mate van rapport (zie
Evers, 2007) ontstaat tussen deelnemers onderling en deelnemers en onderzoekers. Het
hele traject is er op gericht geweest om op een zorgvuldige en open manier met
deelnemers te communiceren en een ‘gemeenschap’ te creëren. Zo hebben we er
bewust voor gekozen om het professionaliseringstraject niet out of the blue te starten,
maar te beginnen met een kennismakingsbijeenkomst waarin iedereen elkaar al eens
kon ontmoeten en waarin wij de gelegenheid hadden om alle ins en outs van het
onderzoek uit te leggen. Een andere bewuste keuze was om het professionaliseringstraject op locatie uit te voeren: afwisselend was een van de deelnemende organisaties
gastheer en de eerste keer dat we ergens te gast waren kreeg de gehele groep een
rondleiding in de organisatie of een presentatie over het werk dat er plaatsvond. Ook
hierdoor kregen deelnemers feeling met elkaars werk. Gedurende het hele traject
hebben we regelmatig de bijeenkomsten geëvalueerd, en zijn we steeds weer
teruggekomen op het doel van het onderzoek en de wijze waarop wij met de
veranderingsverhalen omgingen. De deelnemers bleven zeggenschap houden over wat
er met de verhalen gebeurde. Dit alles creëerde de juiste sfeer voor het
professionaliseringstraject, maar komt waarschijnlijk ook ten goede aan de kwaliteit van
de verhalen die mensen schreven.
Het schrijven van verhalen is echter niet alleen een kwestie van attitude (durf je open
en authentiek te zijn), maar ook van vaardigheid (kun je je goed in geschreven woord
uitdrukken). We verwachtten dat niet alle deelnemers even goed hun ervaringen
zouden kunnen verwoorden. Om die reden is ervoor gekozen om alle verhalen ook te
bespreken in twee onderzoeksbijeenkomsten. Zo kreeg iedereen de kans het eigen
verhaal toe te lichten of uit te leggen. Interviewen leek ons minder geschikt: bij een
interview – zelfs een narratief interview – ontstaat al snel het risico dat de interviewer
een stempel gaat drukken op het verhaal. We wilden echter in eerste instantie mensen
zelf laten nadenken over de impact van het professionaliseringstraject, en hen helemaal
vrij laten in de informatie die ze daarover wilden delen.
Daarop aanvullend kozen we er in de tweede module voor om tijdens de bespreking van
de veranderingsverhalen naast tekst, ook ‘beelden’ te gebruiken. In de
onderzoeksbijeenkomst namen we ansichtkaarten mee – figuratieve en en abstracte
foto’s en illustraties van kunst en alledaagse situaties – met de vraag: welke van deze
beelden illustreert je verhaal het best en waarom? Ook hiermee werd op een andere –
en aanvullende manier – informatie verkregen over de impact die het
professionaliseringstraject had op de deelnemers.
Verder hebben we uiteraard bij de uitnodiging tot het schrijven van de
veranderingsverhalen expliciet benoemd dat deelnemers zich vrij moesten voelen in de
beschrijving van de impact en dat het dus ook beschreven mocht worden als ze geen
impact ervaarden!
Tot slot hebben we alle verhalen – nadat ze besproken en aangevuld waren – nogmaals
aan alle schrijvers voorgelegd, niet alleen om toestemming te vragen voor het gebruik
in stakeholderbijeenkomsten, maar ook om te vragen of dit hun verhaal was, of dat ze
nog aanvullingen wilden geven. Dit zou als vorm van member checking kunnen worden
gezien.
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Ondanks al deze maatregelen, zijn er grote verschillen in objectieve kenmerken van de
veranderingsverhalen: de verhalen variëren sterk in lengte, maar ook in taalgebruik. Zo
verschillen deelnemers in de mate waarin zij metaforen gebruiken en in de mate waarin zij
voorbeelden noemen. Bij ons als onderzoekers ontstond soms ook het gevoel dat bepaalde
verhalen minder informatief of authentiek waren. Deze verhalen zijn niet uitgesloten van
analyse omdat ons doel was om de ervaring van de deelnemers centraal te stellen in dit
onderzoek: onze intuïtie over de autenthiciteit mag dan geen uitsluitingscriterium zijn. Wel is
het uiteraard zo dat minder informatieve verhalen een minder grote stempel op de analyse
drukten: daar viel immers simpelweg minder data uit op te halen. Bovendien werden soms
verhalen buiten de analyse gelaten, wanneer de interpretatie ervan voor de onderzoeker
inhoudelijk echt problematisch was (voorbeelden daarvan zijn te vinden in hoofdstuk 4: het
gaat dan om verhalen die kort of weinig informatief zijn ten aanzien van de vragen die we
stelden).
Wat betreft de stakeholderbijeenkomsten waarin de waardering voor de verhalen werd besproken, is het natuurlijk van het grootste belang dat deelnemers de verhalen lezen. Hun waardering moet immers wel gebaseerd zijn op de inhoud van de verhalen om daadwerkelijk betekenisvol te zijn. Helaas merkten we dat het voor veel mensen erg veel was gevraagd om alle
verhalen te lezen. We hebben dit opgelost door leespauzen in te lassen tijdens de stakeholderbijeenkomsten, maar dit is uiteraard geen ideale oplossing. Deelnemers hebben de inhoud van
de verhalen dan vaak nog niet goed kunnen verwerken. Dit beïnvloedt naar alle waarschijnlijkheid in sterke mate het gesprek over de waardering voor de verhalen. Verder merkten we op
dat sommige deelnemers aan deze bijeenkomsten te weinig ‘context’ hadden om het verhaal
te waarderen. Ze namen het woord niet zelf in de mond, maar we bemerkten dat ze graag iets
van beoordelingscriteria hadden gehad. Zoals eerder werd verwoord, kozen wij er bewust voor
om geen domains of change te definiëren, maar bij nader inzien hadden die daarbij wel behulpzaam kunnen zijn omdat ze een soort van achtergrond bieden waartegen een waardering gegeven kan worden. Een andere mogelijke oplossing zou kunnen zijn om eerst een gesprek te
hebben over kernwaarden van de organisatie, om vanuit dat licht de veranderingsverhalen te
bespreken. Dit zou dan wel weer wat extra tijd en inzet van de betrokkenen vragen.
Wat betreft de meer procedurele kwaliteitseisen… Gedurende het hele onderzoek hebben we
een zeer uitgebreid logboek bijgehouden waarin het verloop van het onderzoek werd bijgehouden en alle veranderingen en keuzes in het onderzoeksproces zijn toegelicht. Ook aantekeningen van overleggen met stuurgroep, begeleidingscommissie en de onderzoekers onderling werden hierin vastgelegd, evenals de agenda en opzet van elke bijeenkomst. Dit logboek is natuurlijk van belang voor de controleerbaarheid van het onderzoek, maar met name ook voor de
reflectie van de onderzoekers zelf: het zet aan tot het bewust maken en beargumenteren van
keuzen. Op twee momenten is gesproken met een begeleidingscommisie, die feedback gaf over
de onderzoeksmethodologie en onderliggende ethische theorieën. Ook spraken we diverse keren met een raad van vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties om de praktische
relevantie en uitvoerbaarheid van het traject te bespreken.
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2.

Opzet van het professionaliseringstraject

Zoals in hoofdstuk 1 is beschreven, had dit project een tweeledige doelstelling: we wilden ten
eerste zicht krijgen op de toegevoegde ethische waarde van ethische trainingen, workshops,
professionalisering voor de beroepspraktijk. Ten tweede wilden we experimenteren met een
onderzoeksmethode die tracht om de toegevoegde waarde niet alleen praktijkgericht, maar
ook in ethisch opzicht te evalueren (zie §1.2). Maar het professionaliseringstraject had ook voor
de deelnemende organisaties en professionals een duidelijk doel: (bij)scholing c.q. deskundigheidsbevordering over het omgaan met ethische vragen in de dagelijkse praktijk. En in zekere
zin ging het in dit project ook om professionalisering van onszelf. Aangezien wij niet alleen onderzoekers van het lectoraat IMD zijn, maar ook docenten die aan de HU studenten opleiden
tot zorgverleners en sociaal werkers, en bovendien ook regelmatig worden gevraagd om workshops of scholingen te geven in de praktijk, konden wij ook op dit gebied in/door dit project
nieuwe inzichten opdoen (want, zoals Seneca al zei: “door te onderwijzen leren wij”).
In dit hoofdstuk beschrijven wij de opzet en de inhoud van het professionaliseringsdeel van het
project. Daarbij gaan we ook in op theoretische uitgangspunten en verantwoorden we gemaakte keuzen.

2.1.

Ethisch actorschap als uitgangspunt

Bij de opzet is bewust gekozen voor het woord ‘professionaliseringstraject’: het is méér dan
een scholingstraject, omdat het niet alleen gericht is op het vergroten van kennis, het aanleren
van vaardigheden en/of het aanreiken van methoden en instrumenten, maar ook op versterking van het ethisch actorschap van sociale professionals. ‘Ethisch actorschap’ is een concept,
dat ontwikkeld is door het lectoraat IMD binnen het onderzoeksprogramma ‘Ethiekwerk’, naar
aanleiding van eerdere onderzoeksprojecten: Dilemma’s Doordacht (zie Keinemans, De Jonge
& Kloppenburg, 2014) en het Moresprudentieproject (Kanne & Grootoonk, 2014). Uitgangspunt
in het denken over ethisch actorschap is dat sociale professionals (hetzelfde geldt overigens
voor professionals die werkzaam zijn in de zorgsector) niet alleen goed werk moeten verrichten, maar ook individueel en gezamenlijk voortdurend bezig moeten zijn met “het bepalen van
wat goed werk is, wat zij daarvoor nodig hebben van hun sociale omgeving, en niet te vergeten
wat zij zelf in huis moeten hebben en wie zij moeten zijn” (Keinemans, De Jonge & Kloppenburg,
2014, p. 13). Dit uitgangspunt is mede ontleend aan de beroepscode (NVMW, 2010) en is theoretisch onder meer ingebed in het denken over normatieve professionalisering (Kunneman,
2007; 2013; Van Ewijk & Kunneman, 2013) en het denken in termen van ethics work (Banks,
2013). Ethisch actorschap veronderstelt dat sociale professionals “ook in ethisch opzicht reflectieve en onderzoekende, gewetensvolle en zelfbewuste professionals zijn die zichzelf voortdurend verder ontwikkelen voor en door hun werk” (Keinemans, De Jonge & Kloppenburg, 2014,
p. 13). Het ijsbergmodel (zie ook Lingsma & Scholten, 2007), is gebruikt om in beeld te brengen
welke aspecten een rol spelen bij (het ontwikkelen van) ethische bekwaamheid, oftewel: het
vermogen om ethisch goed werk te kunnen verrichten. Dit beeld is ontwikkeld als hulpmiddel
om de verschillende dimensies van ethisch actorschap zichtbaar te maken.

Figuur 2-1: IJsbergmodel van ethisch actorschap

Hoewel ethische bekwaamheid (als het vermogen om ethisch goed werk te doen) feitelijk alle
aspecten omvat die in het bovenstaande plaatje worden genoemd, toont het zich vooral op het
topje van de ijsberg: het komt tot uiting in het zichtbare handelen en het gedrag van een professional. Daaronder liggen verschillende ‘onzichtbare’ aspecten, die deels voorwaarde zijn
voor en deels vorm geven aan de ethische bekwaamheid die zich toont in het gedrag en het
handelen. Om deze zichtbaar te maken, moeten we de diepte in (‘onder water kijken’). Daar
vinden we vier aspecten: motivatie, referentiekaders, sensibiliteit en identiteit. Overigens is er
geen strikte volgorde in deze ordening: de verschillende aspecten lopen door elkaar heen en
hangen ook met elkaar samen (het is dus niet per se zo dat ethische identiteit ‘dieper’ zit dan
ethische motivatie).
Motivatie heeft te maken met het willen, ofwel de bereidheid van een professional om de eigen
bekwaamheid daadwerkelijk in te zetten voor goed werk.
Referentiekaders hebben te maken met het weten en het denken; het zijn de begrippen en
modellen die de professional conceptueel inzicht verschaffen in de ethische dimensie van het
werk.
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Sensibiliteit heeft te maken met het voelen: gevoeligheid voor de waardigheid van de cliënt en
het aanvoelen van een juiste oplossing in een concrete probleemsituatie.
Identiteit, ten slotte, is het meest fundamentele aspect. Het heeft te maken met het zijn: wie
is iemand, als professional en als persoon. In de identiteit is iemands levenshouding en beroepshouding verankerd; identiteit geeft ook richting aan het morele kompas en hangt dus
nauw samen met het aspect motivatie.
En waar dit alles de diepte betreft, is er ook nog de breedte: het water waarin de ijsberg drijft.
Dit symboliseert de sociale – organisatorische en maatschappelijke – context, waarin (en waardoor) al deze aspecten vormkrijgen.

2.2.

Ontwikkeling van het professionaliseringstraject

Voorafgaand aan het gehele traject was een globaal programmavoorstel uitgewerkt, gebaseerd
op het concept van ethisch actorschap, inclusief het model van de ijsberg. Bij de indeling van
het programma fungeerden de hierboven genoemde aspecten als ‘kapstok’, maar we maakten
niet voorafgaand aan het traject een geheel ingevuld programmavoorstel met leerdoelen en
werkvormen. Vanuit een didactisch oogpunt was dit misschien niet geheel volgens de ‘regelen
der kunst’ omdat bij het ontwerpen van onderwijs over het algemeen vanuit een beoogd eindpunt (vaak vastgelegd in toetseisen en/of leerdoelen) wordt ‘teruggedacht’ naar de opbouw en
de invulling van verschillende lesmomenten. Het had tot gevolg dat we van de begeleidingscommissie als feedback kregen dat het professionaliseringstraject te weinig ‘doordacht’ leek,
m.a.w. dat we te weinig aandacht hadden voor wat we precies aan wilden leren en welke manier daarvoor het meest geëigend leek. Toch kozen wij er bewust voor om alleen de inhoud van
de eerste bijeenkomst gedetailleerd uit te werken en de rest wat meer ‘open’ te laten. Deze
keuze was gebaseerd op onze eigen ervaringen met soortgelijke professionaliseringstrajecten
( vanuit het lectoraat IMD worden wij regelmatig benaderd voor het verzorgen van professionaliseringsbijeenkomsten in organisaties en één van de onderzoekers werkte jarenlang vanuit
een organisatieadviesbureau als trainer bij in-company trajecten in (zorg en welzijns)organisaties). Onze ervaring is, dat tijdens zulk soort trajecten met professionals uit de praktijk vanzelf
voorbeelden naar voren komen, die altijd nét even anders zijn dan wat een docent van tevoren
heeft bedacht, maar vaak veel beter aansluiten bij de ontwikkelbehoefte van de deelnemers.
De meeste lessen verlopen niet precies op de manier zoals ze gepland waren en dit veroorzaakt
een zekere mate van complexiteit. Voor sommige docenten is dit ‘horror’, maar goede docenten (‘goed’ in de betekenis zoals bedoeld in het denken over normatieve professionalisering)
weten het een plek te geven en kunnen het verbinden met een ‘passie’ (zie Bakker, 2016). Deze
passie zou bij ons benoemd kunnen worden als: het verlangen om bij te dragen aan onderwijs
dat deugt en deugd doet. Wij weten inmiddels dat de eigen casusvoorbeelden van deelnemers
aan professionaliseringstrajecten rijk zijn aan leervragen en (dus) bij uitstek geschikt als aanknopingspunt voor theoretische verdieping en nieuwe leerervaringen. Wanneer een trainingsprogramma tevoren al helemaal ‘dichtgetimmerd’ is, ontbreekt de mogelijkheid om hier op in
te haken.
Daarom besloten wij (in onze rol als trainers/docenten) om tussen twee bijeenkomsten steeds
bij elkaar te komen om terug te blikken op de voorgaande bijeenkomst en onze ervaringen en
bevindingen te gebruiken bij de voorbereiding van de volgende bijeenkomst.
Gaandeweg bleek, onder andere uit de reflecties die wij zelf na afloop van de bijeenkomsten
schreven en met elkaar deelden, dat wij (in onze rol als onderzoekers) ook behoefte hadden
aan iets meer focus. We hanteerden dan wel het concept ethisch actorschap als kapstok, maar
dit bleef in eerste instantie vooral impliciet. Door het hier met elkaar over te hebben, werden
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wij ons ervan bewust dat we het belangrijk vinden om een bewustwordingsproces op gang te
brengen bij deelnemers en dat we (daarom) vaak (onbewust) kiezen voor werkvormen die
hierop gericht zijn. Vanuit het model van ethisch actorschap kan dit worden verbonden met de
notie van agency die ook ten grondslag ligt aan het idee van ethics work (Banks, 2013). De term
‘actorschap’ vestigt de aandacht op het feit dat een sociaal werker als mens en professional
samenwerkt met collega’s en cliënten. Consequentie is dat een professionaliseringstraject
ethisch actorschap niet alleen aandacht heeft voor het handelen van professionals en de structuren waarbinnen dat plaatsvindt, maar dat ook de persoon van de professional zelf onderwerp
is van reflectie. Het gaat dus niet alleen om wat iemand doet, maar ook om wie iemand is.
Daarom belichten wij, in het model én in het professionaliseringstraject, aspecten zoals sensibiliteit en emoties, identiteit, referentiekaders: omdat deze de feitelijke bekwaamheid mogelijk
maken. Deze aspecten zijn echter (slechts) analytische onderscheidingen, als hulpmiddel om
de aandacht te vestigen op de professional zelf. In het professionaliseringstraject ligt de nadruk
dus niet per se op de afzonderlijke onderdelen van het model als zodanig, maar op de verwevenheid van de oppervlakte-, diepte- en breedtestructuur van actorschap. In deze zin is de professionalisering dus ook niet primair gericht op het aanleren van werkwijzen of het overdragen
van theorieën; deze kunnen namelijk ‘in zichzelf’ nooit antwoord geven op de vraag wat het
‘goede’ is om te doen. Want als het gaat om ethisch actorschap moet naast de vraag ‘doe ik
het goed?’ ook altijd de vraag ‘doe ik het goede?’ worden beantwoord. En dat antwoord kan
alleen maar gegeven worden in een concrete situatie. Dit soort elementen – kennis; werkwijzen; methoden – zijn in een professionaliseringstraject ethisch actorschap hulpmiddelen om
‘agency’ en een ‘juiste houding’ te bevorderen. Die ‘juiste houding’ moet in elke situatie opnieuw weer worden gezocht en gevonden: het werk van sociale professionals vergt ‘balanceerkunst’ (Keinemans & Kanne, 2013). Daarom is aandacht voor emoties, inspiratie en motivatie
zo belangrijk; daarom ook moet de nadruk tijdens een professionaliseringstraject als dit niet
liggen op het aanreiken van houvast en instrumenten, maar op het stimuleren van reflectie
over het eigen professionele handelen en dat van collega’s in samenhang met alle facetten van
ethisch actorschap. Zo hopen wij professionals een houding te kunnen aanleren op grond waarvan ze zichzelf blijvend bewust (willen) zijn van de ethische aspecten van hun werk en van de
manier waarop zij hier zelf als persoon en als professional in staan en steeds opnieuw zoeken
naar wat het juiste en goede is om te doen. Onze werkwijze kan worden gekarakteriseerd als
een gezamenlijke zoektocht, waarbij we ernaar streven een veilige en open sfeer te creëren
waarin deelnemers onzekerheden en twijfels kunnen delen en kritisch naar zichzelf durven te
kijken.

2.3.

Inhoud van het programma

Het traject bestond uit 10 bijeenkomsten van een dagdeel (3 uur). Eerst was er een kennismakingsbijeenkomst, waarin alle deelnemers (inclusief de onderzoekers) vertelden wat hen inspireert en motiveert als antwoord op vragen als: wie ben je? waar werk je? waarom heb je voor
dit beroep gekozen? wat verwacht je van deelname aan dit project? De bijeenkomst werd afgesloten met een uitleg over de doelstellingen van het project en een korte theoretische uiteenzetting over het concept ethisch actorschap. Na deze startbijeenkomst volgden twee modules van elk drie bijeenkomsten, plus een afrondende bijeenkomst per module waarin de veranderingsverhalen werden besproken die de deelnemers naar aanleiding van de module hadden geschreven (zie paragraaf 1.5). Aan het eind was er een slotbijeenkomst, waar de voorlopige resultaten van het onderzoeksdeel werden gepresenteerd en ideeën werden geïnventariseerd met betrekking tot een mogelijk vervolg op het professionaliseringstraject. Voor deze
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bijeenkomst waren naast de deelnemers ook andere stakeholders uit de drie organisaties uitgenodigd: leidinggevenden, beleidsmedewerkers, cliënten die hadden geparticipeerd in de bespreking van de veranderingsverhalen (zie hoofdstuk 6).
De bijeenkomsten vonden roulerend plaats in één van de deelnemende instellingen of op de
hogeschool. Wanneer de deelnemers voor het eerst bij elkaar ‘op bezoek’ waren, werd voorafgaand aan de bijeenkomst door de ontvangende professionals een korte inleiding gegeven over
de eigen organisatie, al dan niet gevolgd door een rondleiding door of over het terrein van de
instelling. De onderzoekers van de HU waren zoveel mogelijk alle drie bij elke bijeenkomst aanwezig. Eén van hen had steeds de rol van procesbegeleider/trainer bij de plenaire gedeeltes,
de andere twee namen deel aan de gesprekken, of hadden een rol als begeleider van werkvormen in subgroepen wanneer dat wenselijk was.

Module 1
De eerste module stond in het teken van verdieping, ofwel: het opzoeken van de diepte ‘onder
de waterspiegel’. Centrale vraag tijdens deze module was steeds: wat gebeurt er met professionals, wanneer zij in aanraking komen met de ethische dimensie van het werk? We onderzochten (en werkten aan ontwikkeling van) de onzichtbare kwaliteiten van professionals die nodig
zijn om het hoofd boven water te houden in de complexe maatschappelijke en organisatorische
omgeving waarin zij hun werk doen.
Bijeenkomst 1
Thema: emoties en sensibiliteit
Doel: bewustwording van emoties en ontwikkelen van inzicht in de wijze waarop deze het werk
beïnvloeden en (dus) samenhangen met ethisch actorschap.
Ter voorbereiding hebben de deelnemers nagedacht over een casus waarin zij zelf een sterke
emotie ervaarden.
Werkwijze: Introductie op het thema door middel van een (kort) groepsgesprek. Startvragen
zijn:




Als je het hebt over emoties in je werk, waar denk je dan als eerste aan?
Welke emoties ervaar je tijdens je werk?
Worden emoties binnen jouw organisatie/team positief of negatief gelabeld, mag het er
zijn?

Wat doen emoties met ons?
Hierna werd een gesprek gevoerd in subgroepen aan de hand van een ‘aristotelische’ methode
voor een moreel onderzoek van emoties waardoor duidelijk wordt wat ‘gepaste emoties’ zijn
(Kleinlugtenbelt, Molewijk & Widdershoven, 2014).
In de nabespreking gingen we in op vragen als:




Hoe kunnen we het juiste midden vinden tussen ‘emoties wegduwen’ en ‘alle emoties
mogen er zijn’?
(Hoe) kunnen emoties fungeren als (ethisch) signaleringsinstrument of als hulpmiddel?
Hoe hangt emotion work samen met ethics work?

Verantwoording:
Hoewel emoties, in verband met ethiek, vaak ‘verdacht’ zijn en het adagium meestal is dat
morele oordeelsvorming gebaseerd moet zijn op rationele argumenten die abstraheren van
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concrete personen en situaties (zie o.a. Bolt, Verweij, & Van Delden, 2003), wordt tegenwoordig steeds meer erkend dat intuïtief ook gevoelens (zoals angst, compassie of verontwaardiging) een belangrijke rol spelen wanneer mensen ethische beslissingen nemen. Uit onderzoek
op het gebied van de evolutiebiologie en de neuropsychologie (Churchland, 2011; De Waal
2005, 2011, 2013; Pinker, 2013; Verplaetse, 2008) blijkt dat emoties vooraf gaan aan verstandelijke overwegingen en een signaalfunctie hebben met betrekking tot moraal (Keinemans,
2014). Maar omdat we nooit weten of morele intuïties betrouwbaar zijn, moeten ze altijd worden gecombineerd met kritische redeneervaardigheden (Musschenga, 2009). De ‘Aristotelische’ methode van Kleinlugtenbelt, Molewijk & Widdershoven (2014) is zeer geschikt voor een
hermeneutisch zoekproces naar de ethische gerichtheid die onder morele beslissingen ligt (Ricoeur, 1992). Sociale professionals praten echter vaak niet over hun gevoel bij een casus, omdat zij hebben geleerd dat ze professionele distantie moeten bewaren. Door vanaf het begin
van het professionaliseringstraject aandacht te vragen voor emoties en geraaktheid wilden wij
een sfeer creëren waarin deelnemers zich uitgenodigd voelen om te reflecteren op de fundamenten van hun ethisch actorschap in de brede zin van het woord, en dus niet enkel de rationele referentiekaders.
Bijeenkomst 2
Thema: mantra’s en ankerpunten
Doel: verkenning van het ‘morele kompas’. Wat motiveert je, wat zet jouw motortje in beweging, waardoor houd je het werk vol?
Ter voorbereiding hadden de deelnemers de opdracht gekregen om over hun eigen ankerpunten na te denken.
Werkwijze: eerst keken we naar een kort filmfragment, dat diende als schakel tussen emoties
(thema vorige keer) en motivatie (thema deze keer). Daarna gingen de deelnemers (in 3 subgroepen) hun eigen mantra’s en motto’s opschrijven en uitwisselen, in de vorm van ‘tegeltjeswijsheden’ (vgl. posters van Loesje). Deze oefening is ontleend aan materiaal dat ontwikkeld
werd voor de Best Practice Unit van het project Dilemma’s Doordacht (dat eerder door het
lectoraat samen met ambulante professionals werd uitgevoerd). Als voorbeeld werd een motto
uit dat project gegeven: “Gras gaat niet harder groeien door eraan te trekken”. Richtvragen
voor deze oefening zijn onder andere: Welke mantra’s en ankerpunten heb/gebruik je? Welke
worden er in je organisatie/team gebruikt? Voor welke problemen zijn mantra’s nodig? Welke
mantra’s zou je willen hebben c.q. zouden er in jouw team moeten zijn?
Alle ‘tegeltjes’ werden opgehangen en na afloop zijn deze verzameld in een PDF.
Tijdens de nabespreking werd gereflecteerd op de vraag: waar komen je ankerpunten vandaan
en hoe verhouden zij zich tot je context? In dit gesprek ging het zowel over ethische motivatie
als over ethische referentiekaders.
Doel van dit nagesprek was: bewustwording van de eigen attitude en het vermogen om deze
ook te kunnen veranderen, een ander perspectief in kunnen nemen. Wat helpt om je werk te
relativeren? We zijn ook ingegaan op vragen als: (hoe) kan dit je helpen in je werk? Voor jou als
individuele professional en/of voor je team? Werk je al met mantra’s in je team? Werken mantra’s ook beperkend?
Verantwoording:
Deze opdracht is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksproject Dilemma’s Doordacht. De
opdracht bleek aan te slaan bij de deelnemers en veel op te leveren. Een belangrijke reden
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hiervoor zou kunnen zijn dat tegeltjeswijsheden houvast bieden voor de aspecten van het werk
waar professionals mee worstelen, zonder dat deze aspecten of de worsteling expliciet hoeven
te worden verwoord. Het persoonlijke aspect wordt dus wel zichtbaar maar hoeft niet te worden gethematiseerd; dat gebeurt slechts voor zover de inbrenger van de tegeltjeswijsheid dat
zelf wil. In die zin is het een veilige manier om aan het persoonlijke aspect aandacht te besteden. Bovendien zijn de onderliggende worstelingen voor anderen vaak herkenbaar, zodat de
tegeltjeswijsheden aanleiding geven voor verdiepende gesprekken en ook als steun lijken te
worden ervaren door de andere deelnemers. Een vraag voor nader onderzoek zou kunnen zijn
in hoeverre de tegeltjeswijsheden enkel overlevingsstrategieën voor professionals verwoorden
of ook bijdragen aan betere dienstverlening (waarderend onderzoek).
Bijeenkomst 3
Thema: ethische identiteit
Doel: bewustwording van de eigen positionering en van hoe iemands persoonlijke levensverhaal verweven is met de keuzes die iemand maakt in het professionele leven.
Ter voorbereiding konden de deelnemers de individuele reflectietool Ethische Identiteit invullen op www.ethiekwerk.hu.nl.
Werkwijze: al wandelend voerden de deelnemers gesprekken in tweetallen over identiteit aan
de hand van eigen verhalen. Als vertrekpunt is hiervoor de groepsopdracht over identiteit gebruikt, waarbij deelnemers elkaar interviewen (zie www.ethiekwerk.hu.nl).
In de nabespreking zijn de belangrijkste punten uitgewisseld. We zochten onder andere naar
antwoorden op de vraag ‘wie ben jij zelf, en wat betekent dit als jij het ‘instrument’ bent in de
hulpverleningsrelatie’?
Verantwoording:
Volgens de Franse filosoof Paul Ricoeur is identiteit narratief. Zoals in verhalen de identiteit van
een personage wordt geconstrueerd in relatie tot allerlei gebeurtenissen en andere personages, zo ontwikkelt iemand in het ‘echte’ leven zich ook door gebeurtenissen die hij/zij meemaakt en in relaties met andere mensen. Wie iemand is kan niet los worden gezien van diens
levensgeschiedenis en tegelijkertijd is het ook zo, dat wij in de verhalen die we aan anderen
vertellen over ons leven, onze eigen identiteit (mede) vormgeven. Ook wat iemand doet (en
laat) hangt nauw samen met diens levensverhaal. Hetzelfde geldt voor de dingen waar iemand
naar streeft (idealen en levensplannen) (zie Ricoeur, 1992). De keuzes die iemand maakt (om
een bepaald beroep te gaan uitoefenen, om met een bepaalde partner te gaan samenleven,
om met bepaalde vrienden om te gaan, etc.) hangen samen met wie diegene is, en tegelijkertijd
hebben de gevolgen van die keuzes ook weer invloed op hoe iemand zich verder ontwikkelt.
Ethische positionering is dus onlosmakelijk verbonden met (de ontwikkeling van) identiteit.
Wanneer je jezelf en elkaar hierop bevraagt (op ‘socratische’ wijze, dat wil zeggen onderzoekend, oprecht geïnteresseerd, zonder oordelen te vellen, zie Kessels, Boers, & Mostert, 2002)
leidt de dialoog tot zelfinzicht en nieuwe perspectieven.

Module 2
In de tweede module stonden de omgeving en het topje van de ijsberg centraal, echter altijd in
relatie met het gedeelte onder water, dat in de eerste module aan de orde was geweest. We
verkenden de breedte van de organisatorische (en maatschappelijke) context waarbinnen de
deelnemende professionals functioneren en waarin hun ethisch actorschap gestalte krijgt. Centrale vraag tijdens deze module was steeds: hoe kunnen professionals zelf de ontwikkeling van
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ethisch actorschap bevorderen? Het was de bedoeling om deze vraag zowel praktisch-organisatorisch als fundamenteel te beantwoorden, zodat de randvoorwaarden voor ethisch actorschap in organisaties konden worden opgehelderd. Een nevendoel was ook: het aanreiken van
bruikbare hulpmiddelen en (gespreks)instrumenten om complexe ethische praktijksituaties te
ontrafelen.
Bijeenkomst 4
Thema: ethische organisatiecultuur
Doel: verkenning stand van zaken op het gebied van ethiek in de eigen organisatie en zicht
krijgen op de eigen mogelijkheden om ethisch actor te zijn.
Werkwijze: Er werd gestart met een korte toelichting op de doelen en de inhoud van deze module gevolgd door een inventarisatie van wat de deelnemers zelf belangrijk vinden om mee te
nemen naar hun werkplek.
Daarna vond een bespreking in subgroepen plaats (samengesteld met collega’s uit dezelfde
organisatie) van een nulmeting aan de hand van een aantal gerichte vragen (zie bijlage G). Hierbij gaat het niet om een objectieve meting maar om een deskundige inschatting op basis van
ieders eigen werkervaring. Elke stelling moet worden beoordeeld met een cijfer tussen 1 en 10
en worden voorzien van een korte toelichting. Eerst vulden alle deelnemers het formulier individueel in. Daarna gingen zij met professionals uit de eigen organisatie in gesprek over deze
‘nulplaatjes’: hoe is de stand van zaken op het gebied van ethiek? Hoe verhoud jij je tot de
politieke waan van de dag; hoe positioneren jouw collega’s en organisatie zich?
Vervolgens vond er plenair een gesprek plaats over het thema ethisch actorschap in de eigen
organisatie. Hiervoor werd de socratische methode TOVEREN gebruikt (Kessels, Boers & Mostert, 2002, p. 187). In dit gesprek was ruimte voor het inventariseren van best practices, en voor
een uitwisseling van succesfactoren, knelpunten en strategische handvatten.
Voor de laatste stap van deze methode (het ‘nakaarten’, waarbij deelnemers ingaan op de
vraag: wat betekenen de verworven essentiële inzichten voor mijn eigen praktijk?) gingen de
deelnemers weer uiteen in subgroepen per organisatie, zodat de actuele organisatiecontext
kon worden meegenomen en eventueel ook afspraken voor actie (concreet actorschap) konden worden gemaakt.
Verantwoording:
De nulmeting is gebaseerd op een vragenlijst die in het kader van het onderzoeksproject Dilemma’s Doordacht is ontwikkeld en gebruikt. Daarbij bleek de vragenlijst een geschikt instrument te zijn om de deelnemers en hun teamleden vanuit een ethisch perspectief naar de randvoorwaarden in hun organisatie te laten kijken en op basis daarvan een dialoog op gang te
brengen. De vragen zijn uitgesplitst naar organisatieniveau en teamniveau en de beantwoording ervan geeft een beeld van de ‘morele competentie’ van de organisatie (Karssing, 2000).
Aspecten die aan de orde komen op organisatieniveau zijn bijvoorbeeld het ‘klimaat’ in de organisatie, het organisatiebeleid en facilitering door leidinggevenden; op teamniveau wordt onder andere gevraagd naar de teamcultuur, of er een gedeelde visie is, of er ruimte is voor communicatie over de ethische dimensie van het werk en zo ja of daarbij specifieke ‘tools’ worden
gebruikt, of er sprake is van onderlinge steun bij morele dilemma’s en over welke deskundigheid teamleden beschikken ten aanzien van ethiek. Al deze aspecten samen hebben betrekking
op het ethiekbeleid van een organisatie (Van Dartel, 2012).
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Bijeenkomst 5
Thema: in gesprek over ethische vragen op de werkvloer
Doel: oefenen met een concrete gespreksmethode voor moreel beraad.
Ter voorbereiding was aan de deelnemers gevraagd om zelf een casus uit de eigen praktijk op
te schrijven en mee te nemen.
Werkwijze: Er werd gestart met een overzicht van de werkvormen die tijdens het traject (in
module 1 en 2) zijn gebruikt en een korte toelichting over wanneer welke methode geschikt,
zinvol en bruikbaar is. Ook werd getoond waar deze (en andere) werkvormen te vinden zijn.
Daarna is een gezamenlijk moreel beraad gevoerd, aan de hand van de ‘klassieke’ dilemmamethode (Graste, 2003).
In de nabespreking werd ingegaan op inhoudelijke punten: tot welke nieuwe inzichten ben je
gekomen? is de oplossing die in deze casus gekozen is ook de oplossing die je intuïtief de beste
vond? Daarnaast stonden we ook stil bij methodische vragen: wanneer is dit een geschikt gespreksinstrument? wat moet je weten en/of kunnen om een gesprek volgens deze methode op
de werkvloer te kunnen (bege)leiden?
Verantwoording:
Moreel beraad wordt in toenemende mate ingezet in zorgorganisaties, vanuit verschillende
motieven/doelstellingen. Moreel beraad wordt wel gedefinieerd als: “een methodisch gesprek
over of onderzoek naar aanleiding van een morele vraag aan de hand van een concrete ervaring
en onder leiding van een daartoe opgeleide gespreksleider” (Molewijk, 2014, p. 23) en binnen
organisaties wordt het vaak beschouwd als een platform voor medewerkers “om onderling verantwoording af te leggen over de manier waarop zij gestalte geven aan hun eigen functioneren”
(Karssing, 2006, p. 176). In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de betekenis van
moreel beraad in organisaties (zie Molewijk, 2014; Kanne, 2016). Daaruit blijkt dat moreel beraad effecten heeft op verschillende niveaus:
•

Op casusniveau
–

•

Op het niveau van de professional
–
–
–
–
–

•

Nieuwe inzichten (kennis, reflectie)
Bewustwording van de normatieve dimensie
Verantwoording van beslissingen
Emancipatie (bewustwording van autnomie)
Ondersteuning van/door collega’s (herkenning en erkenning)

Op het niveau van een team
–
–
–

•

Oplossing voor een probleem (goede zorg)

Men leert elkaar beter kennen + begrijpen
Betere communicatie → betere afstemming → betere samenwerking
Vertrouwen en veiligheid

Op organisatieniveau
–

Verbetering van de kwaliteit van de zorg (meer patiënttevredenheid, meer
medewerkertevredenheid, minder incidenten, minder klachten, mogelijk
zelfs kostenreductie).

In de afgelopen jaren zijn veel verschillende methoden voor moreel beraad ontwikkeld (zie o.a.
(Hartman, Weidema, Widdershoven, & Molewijk, 2016; Van Dartel & Molewijk, 2014; De Bree
& Veening, 2012; Bauduin & Kanne, 2009). Welke gespreksmethode men kiest is afhankelijk
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van context en doel. Bij een concreet probleem (op casusniveau) worden ‘oplossingsgerichte/
probleemgeoriënteerde’ methoden het meest gebruikt (Manschot & Van Dartel, 2003). Dit zijn
de zogenaamde stappenplannen zoals de dilemmamethode (lange en korte variant), Utrechtse
methode, methode van het moresprudentieproject, etc. Met het oog op teamontwikkeling (elkaar beter leren kennen) liggen de ‘houdingsgerichte (of attitudegerichte)’ methoden meer
voor de hand. Dit zijn methoden waarbij bewustwording van meerdere (nieuwe) perspectieven
wordt beoogd, door middel van reflectie over opvattingen en attitude. Voorbeelden zijn: de
topografische methode, Socratisch gesprek, waarderende morele reflectie, TOVEREN. Specifiek
voor de ontwikkeling van professionele identiteit kunnen beroepscodes worden besproken en
bevraagd (Buitink, Ebskamp, & Groothoff, 2012).
Bijeenkomst 6
Thema: hoe nu verder?
Doel: losse eindjes aan elkaar knopen en verbinding leggen tussen de inhoud van beide modulen.
Werkwijze: uitwisselen van inzichten, adviezen; gesprek over randvoorwaarden en mogelijkheden. Centraal stond de vraag: ‘wat zou jij als ethisch actor willen doen in je eigen organisatie/team, en wat heb je nodig om dat te kunnen?’. In de bespreking is gekeken hoe elementen
die in module I werden benoemd als waardevol (emoties/gevoel betrekken in hulpverlening en
samenwerking; bewustwording van wat je drijft/inspiratie; diversiteit bevorderen/vooroordelen opzij zetten; ruimte om twijfels te benoemen en na te denken) in de eigen praktijk meer
handen en voeten kunnen krijgen. Daarbij zijn we onder andere ingegaan op randvoorwaarden
(tijd, draagvlak, deskundigheid), op de relatie tussen doelen (van moreel beraad/ethische reflectie) en werkvormen, en op de vraag hoe ethische reflectie past binnen het kader van het
organisatorische kwaliteitsbeleid. Medewerkers van organisatie B gaven een presentatie over
de manier waarop ethische reflectie in hun organisatie wordt gefaciliteerd en wat hun eigen
rol (en die van collega’s) daarbij is.
Verantwoording:
Als onderzoekers zijn we geïnteresseerd in de impact van het professionaliseringstraject, met
name ook omdat we als trainers deze impact van het traject op de beroepspraktijk willen optimaliseren. De opzet van de laatste bijeenkomst was er expliciet op gericht deelnemers op het
spoor te zetten om actief aan de slag te gaan binnen de eigen organisatie met de leeropbrengst
van het traject.
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3.

Algemene bevindingen

Alvorens over te gaan tot een nauwkeurige analyse van de veranderingsverhalen, willen we op
deze plaats de lezer eerst een algemene indruk geven van de strekking van de verhalen. Voor
alle verhalen tezamen is een overzicht gemaakt van de kernverandering die er in voorkwam en
de manier waarop deze resoneert (zie bijlage E). Kijkend naar deze kernveranderingen en resonanties is er een gemeenschappelijk patroon te ontdekken wanneer de verhalen uit alle organisaties met elkaar worden vergeleken. Dan valt op dat in bijna alle verhalen de woorden ‘bewustwording’ of ‘bewustzijn’ en/of de woorden ‘inzicht’ en ‘zelfinzicht’ voorkomen en dat deze
bijna overal in combinatie met de woorden ‘ethiek’, ‘ethische reflectie’ en/of ‘waarden en normen’ en soms ook in combinatie met ‘reflecteren’ worden gebruikt (zie bijlage E). We leiden
hieruit af dat de meeste deelnemers in hun veranderingsverhaal op de één of andere manier
benoemen dat er door het traject een bewustwordingsproces op gang is gekomen. Zij hebben
(hierdoor) nieuwe inzichten gekregen: ze realiseren zich iets waar zij eerder minder (of helemaal niet) bij stilstonden in hun werk. Als we kijken naar hoe zij beschrijven wat zij zich dan nu
realiseren (of waar zij zich precies van bewust geworden zijn), zien we dat dit op verschillende
manieren wordt verwoord:














6

De auteur van verhaal A/AA6 is zich bewust geworden dat het belangrijk is om te kijken naar de waarden en normen van collega’s en cliënten.
De auteur van verhaal B/BB beschrijft dat door aandacht voor ethiek de sfeer in het
team verbetert. Ethische reflectie wordt verbonden met bewustzijn van waar je/iemand voor staat: het leidt tot zelfinzicht en het beter kunnen onderbouwen van argumenten; en collega’s leren elkaar beter kennen en respecteren.
De auteur van verhaal D/DD is zich ervan bewust geworden dat ethiek verweven is
met alles wat je doet in het werk en kan nu makkelijker met collega’s over ethische
thema’s in gesprek.
De auteur van verhaal F/FF is zich ervan bewust geworden dat gevoel een belangrijke rol speelt bij handelen en beslissen; dit inzicht maakt dat hij/zij vindt dat er
meer ruimte moet zijn voor emoties en zelfbezinning.
De auteur van verhaal G/GG is zich bewust geworden van de eigen waarden en normen en die van anderen.
De auteur van verhaal H/HH is tot het inzicht gekomen dat stilstaan bij je handelen
vooruitgang is en helpt om waarden te herkennen in het werk die van betekenis zijn.
Dit inzicht wil hij/zij graag delen met collega’s, ter bevordering van team- en organisatieontwikkeling.
De auteur van verhaal I/II is zich meer bewust geworden van het feit dat inzicht in
de biografische achtergrond van mensen leidt tot begrip voor en bewustzijn van hun
waarden. Hij/zij ziet in dat samen werken aan ethische vragen leidt tot verbinding
en vertrouwen in anderen waardoor binnen het team meer rust is en cliënten zonder oordeel worden benaderd.
De auteur van verhaal J/JJ heeft meer inzicht gekregen in het eigen handelen door
bewustwording van de eigen normen en waarden en heeft hierdoor een zelfbewustere houding. Hij/zij beseft ook dat anderen hun eigen waarden en normen hebben

De letters verwijzen naar afzonderlijke auteurs, waarbij enkele letters duiden op een veranderingsverhaal dat is geschreven na module 1 en dubbele letters duiden op een veranderingsverhaal dat is geschreven na module 2. Verhaal A en AA hebben dus dezelfde auteur.







en dat er (dus) verschillen zijn tussen collega’s en dat het goed is om daarover te reflecteren (omdat het leidt tot meer verbinding en vertrouwen in het team wat ook
weer afstraalt op bewoners).
De auteur van verhaal M is zich bewust geworden van de reden waarom hij/zij gekozen heeft voor dit werk, wat hij/zij persoonlijk en professioneel belangrijk vindt en
hoe dit samenhangt met de eigen normen en waarden. Dit wordt ook benoemd als
zelfinzicht.
De auteur van verhaal N/NN ziet meerdere oplossingen voor situaties doordat hij/zij
nieuwe inzichten heeft gekregen en denkt bewuster na over handelingsopties, maar
vraagt zich nog wel af waar mensen terecht kunnen met hun ethische vragen.
De auteurs van verhaal XX willen gezamenlijk als ethisch actor ethiek een plek geven
in de organisatie, omdat zij tot het inzicht zijn gekomen dat er een belangrijk aspect
in hun werk ontbreekt. Zij zien in dat reflectie op ethische dilemma’s en waarden en
normen bijdraagt aan ethisch actorschap en dat dit helpt om de ondersteuning van
de cliënt naar een hoger niveau te brengen.

Hoewel deelnemers dus verschillende woorden gebruiken, lijkt de strekking hetzelfde te zijn:
door aandacht te besteden aan ethiek wordt men zich bewust van het feit dat waarden en
normen onbewust het handelen en de communicatie in de hulpverleningsrelatie (d.w.z. zowel
de relatie tussen collega’s als de relatie tussen hulpverlener en cliënt) sturen. De deelnemers
zijn in gaan zien dat waarden en normen ook in gevoelens en emoties tot uiting komen en dat
reflectie hierop helpt om jezelf en anderen beter te begrijpen, waardoor meer verbinding en
betere samenwerking ontstaat. Het beeld dat naar voren komt in dit gemeenschappelijke patroon sluit aan bij de doelen en de inhoud van het Professionaliseringstraject Ethisch Actorschap (zie hoofdstuk 1 en 2). Op basis van deze globale analyse kunnen we concluderen dat de
doelstelling bereikt is. Een nauwkeurige bestudering van de verhalen brengt echter meer aan
het licht, onder andere over wat er achter algemene woorden en zinnen als ‘betere samenwerking’ of ‘reflectie helpt’ schuil gaat. Bovendien brengt een nauwkeuriger analyse in beeld of er
een samenhang is tussen dergelijke impact van het professionaliseringstraject en de achtergrond van de deelnemer, of de organisatie waarin hij of zij werkzaam is. In de volgende hoofdstukken zullen daarom dit soort nauwkeuriger analyses gemaakt worden.
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4.

4.1.

Kernverandering en de relatie tot inspiratie en arbeidscontext

Inleiding

De startvraag die aan deelnemers werd voorgelegd om veranderingsverhalen te verzamelen,
richtte zich op de belangrijkste verandering die zij bemerkten tijdens en na het traject (zie bijlage A). De veranderingsverhalen beschrijven in veel gevallen meerdere veranderingen, waarbij
het format er echter toe uitnodigde om aan een daarvan het meeste gewicht toe te kennen
(hierin zit dus al een waardering!) en het is deze verandering die door ons als kernverandering
werd bestempeld. Gedurende de analyse ontstond de indruk dat de kernverandering die door
de deelnemers wordt beschreven, samenhangt met enerzijds de voorgeschiedenis en anderzijds de drijfveren van diezelfde deelnemer, en wel op de volgende wijze: de voorgeschiedenis
schetst een min of meer problematische werksituatie, terwijl de drijfveren verwijzen naar de
idealen die de professional door zijn of haar werkzaamheden wil realiseren. De kernverandering kan dan worden geïnterpreteerd als een houvast om de min of meer problematische werksituatie te veranderen in een situatie waarin de idealen beter kunnen worden gerealiseerd. In
dit hoofdstuk wordt deze veronderstelling verder uitgewerkt. Er wordt onderzocht of de kernveranderingen die worden beschreven kunnen worden gethematiseerd, en tevens of en hoe ze
samenhangen met de drijfveren van de professional en zijn of haar arbeidscontext.
Om de kernveranderingen en eventuele samenhang met arbeidscontext en persoonlijke drijfveren te onderzoeken zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd en voor elk veranderingsverhaal afzonderlijk beantwoord:





Kan in het verhaal een kernverandering worden geïdentificeerd, en wat is dan de inhoudelijke kern daarvan?
Bevat het verhaal een beschrijving van de voorgeschiedenis, en wat is dan de inhoudelijke kern daarvan?
Bevat het verhaal een beschrijving van de drijfveren van de professional, en wat is dan
de inhoudelijke kern daarvan?
Kan een inhoudelijke samenhang worden vastgesteld tussen (een aantal van) de genoemde factoren: kernverandering, voorgeschiedenis, drijfveren?

Tevens zijn onderzoeksvragen geformuleerd op het niveau van de samenhang tussen de afzonderlijke veranderingsverhalen:



4.2.

Kunnen de inhoudelijke kernen van de veranderingsverhalen worden gecategoriseerd?
Kunnen opvallende verschillen tussen de verschillende categorieën van veranderingsverhalen worden geconstateerd ten aanzien van de samenhang tussen (een aantal van)
de genoemde factoren: kernverandering, voorgeschiedenis, drijfveren, grondtoon?

De identificatie van de variabelen

De eerste stap die in de analyse werd gezet, was het identificeren van de relevante onderdelen
van de veranderingsverhalen. Meer precies betreft dat de:



De kernverandering die door het professionaliseringstraject naar de inzichten van de
deelnemer heeft plaatsgevonden.
De voorgeschiedenis in de zin van een als min of meer problematisch ervaren werksituatie. Bij nader inzien bleek het duidelijker te zijn om dit meer specifiek aan te duiden als
arbeidscontext.



De drijfveren in de betekenis van de idealen die de professional door middel van de eigen werkzaamheden wil trachten te realiseren.

Aanvankelijk werd ook een grondtoon in de verhalen onderscheiden: een basaal thema dat in
de beschrijving van de deelnemer doorklinkt. Bij nadere analyse bleek deze echter moeilijk te
onderscheiden van de kernverandering en resonantie en daarbij ook zeer multi-interpretabel.
Deze is dus niet meegenomen in onderstaande analyse.
Het identificeren van deze onderdelen in de veranderingsverhalen is in wisselende mate gelukt,
zoals het navolgende duidelijk zal maken. Een veranderingsverhaal (P) bleek te weinig houvast
te bieden voor een inhoudelijke analyse en is in het navolgende buiten beschouwing gelaten.
De analyse heeft bijgevolg betrekking op 24 veranderingsverhalen. Een enkele keer zal ter verheldering wel naar het buiten beschouwing gelaten veranderingsverhaal worden verwezen.

De kernverandering
Het bleek goed mogelijk om kernveranderingen te identificeren in de verhalen van de deelnemers. Hoewel alle onderzoekers hiermee zijn gestart, is het uiteindelijk één onderzoeker geweest die de kernveranderingen nauwkeurig in kaart heeft gebracht. Bij de mogelijkheid tot
identificatie van de kernverandering in de verhalen kunnen overigens wel enkele kanttekeningen worden geplaatst.




Aanwezigheid of afwezigheid. Vrijwel alle verhalen beschrijven veranderingen. Slechts
één verhaal beschrijft geen enkele verandering die samenhangt met de module in kwestie (overigens wel een die samenhangt met de eerdere module): het gehele betoog
maakt duidelijk dat het professionaliseringstraject vooral veel vragen heeft opgeroepen
over de betekenis en de toepassing van ethiek (NN). De meeste verhalen bevatten daarentegen één duidelijke kernverandering (A, AA, B, BB, C, CC, DD, F, FF, G, GG, H, HH, I, J,
M, N, OO, XX), ook al moet die soms worden geconstrueerd uit het geheel van het betoog (JJ, O). Een enkel verhaal bevat wel een kernverandering maar op een enigszins
ambivalente wijze: eerst wordt expliciet gesteld dat er geen verandering heeft plaatsgevonden, en vervolgens duikt er toch een op in de loop van het betoog (II). Een ander
verhaal beschrijft meerdere (kern)veranderingen, waar ook expliciet op gewezen wordt
(D). In dit verhaal is het dus strikt genomen niet mogelijk om één kernverandering te
identificeren. Een tussenvorm is dat meerdere (belangrijke) veranderingen worden beschreven, maar daarbinnen wel één verandering als de belangrijkste wordt benoemd,
die inhoudelijk beschouwd inderdaad het logische beginpunt van het gehele veranderingsproces is (GG). Geconcludeerd kan worden dat één verhaal geen kernverandering
bevat (NN) en dat één verhaal meerdere veranderingen bevat zonder dat hierbinnen
een kernverandering kan worden aangewezen (D); in de overige 22 veranderingsverhalen kan wel een kernverandering worden geïdentificeerd.
De achtergrond van de verandering. In sommige verhalen is niet zonder meer duidelijk
of de beschreven verandering volledig dan wel grotendeels aan het professionaliseringstraject te danken is. Sommige beschrijvingen suggereren dat ook andere factoren in het
spel zijn, en dat deze andere factoren meer invloed hebben gehad op de beschreven
verandering dan het professionaliseringstraject, dat in die zin eerder een aanvulling of
een extra zetje is geweest (D, DD, F). Een enkele keer wordt in het veranderingsverhaal
expliciet gereflecteerd over de grenzen van deze toeschrijving (I) of over de invloed van
andere scholingstrajecten (II). Zo’n expliciete reflectie kan echter ook een extra bevestiging vormen van de impact van het Professionaliseringstraject Ethisch Actorschap (J, N).
Een extra bevestiging van de impact van het professionaliseringstraject leveren ook de
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verwijzingen naar de effecten en/of de toepassing van specifieke oefeningen uit het professionaliseringstraject (bijvoorbeeld O). Geconcludeerd kan worden dat van de 22 veranderingsverhalen waarin een kernverandering kan worden geïdentificeerd, er 4 verhalen zijn die de invloed van het professionaliseringstraject hierop op enigerlei wijze relativeren (DD, F, I, II), dat dit dus in 18 veranderingsverhalen niet het geval is.

Arbeidscontext (voorgeschiedenis)
Het is mogelijk om de arbeidscontext te identificeren in de verhalen. Ook hierbij moeten enkele
kanttekeningen worden geplaatst.




Aanwezigheid of afwezigheid. In de vragen die aan de deelnemers zijn gesteld om hun
veranderingsverhaal te beschrijven, wordt de arbeidscontext niet genoemd. In enkele
verhalen wordt hier dan ook geen aandacht aan besteed (A, F, NN). Opmerkelijk is dat
dit ondanks het ontbreken van een vraag hierover in 21 verhalen dus wel het geval is.
Problematisch of positief. De geformuleerde hypothese betreffende de voorgeschiedenis zoomt in op een in meerdere of mindere mate als problematisch ervaren arbeidscontext. Dat is meestal het geval, maar regelmatig ook niet (CC, D, DD, GG, OO) of slechts
ten dele (FF, HH, JJ, O). Geconcludeerd kan worden dat in 12 verhalen sprake is van een
eenduidig en in 4 verhalen van een gedeeltelijk als problematisch ervaren arbeidscontext. Een als positief ervaren arbeidscontext werkt wel vaker als een gunstige voedingsbodem die de impact van het professionaliseringstraject als zodanig enigszins relativeert, zoals verderop duidelijk zal worden, maar de kernverandering ook kan bekrachtigen (GG).

De verwijzingen naar de arbeidscontext zijn overigens doorgaans zeer beknopt. In snelle schetsen wordt een sfeerimpressie opgeroepen, die doorgaans wel helder is maar ook veel te raden
overlaat. Slechts in een enkel geval wordt uitvoeriger op de arbeidscontext ingegaan (FF, HH,
JJ). Opmerkelijk genoeg zijn dit altijd veranderingsverhalen waarin sprake is van een arbeidscontext die slechts ten dele problematisch is. Er is dus sprake van samenhang tussen de uitgebreidheid en de genuanceerdheid van de beschrijving van de arbeidscontext.

Drijfveren
Het is mogelijk om de drijfveren van professionals uit de verhalen te destilleren, met enkele
kanttekeningen.


Aanwezigheid of afwezigheid. Ook naar de drijfveren is niet expliciet gevraagd. Regelmatig wordt er toch gewag van gemaakt (C, CC, D, DD, H, O, OO, XX). Bijzonder zijn beschrijvingen van een drijfveer waarin ethiek centraal staat (CC, OO, XX); hierop zal verderop nader worden ingegaan (zie met name subtype 2.1). Verder kunnen tussenvormen worden onderscheiden tussen aanwezigheid of afwezigheid van drijfveren in een
verhaal. Een tussenvorm is dat in het verhaal niet expliciet de drijfveren van de werker
worden beschreven maar dat er wel expliciet wordt gewezen op het belang van bewustwording hiervan voor de werker zelf (M) of op de positieve effecten van aandacht hiervoor in teamverband (FF, HH, JJ; ook in O), of dat dit positieve effect geïmpliceerd wordt
door het betoog (II). Een andere tussenvorm is dat in het verhaal niet expliciet wordt
verwezen naar de drijfveren voor de werkzaamheden als zodanig maar wel naar wat
voor type mens de werker is, hetzij in algemene zin (N, NN) hetzij in concrete bewoordingen (G; ook in H). In verhalen waarin niet expliciet naar de eigen drijfveren wordt
verwezen, kunnen wel drijfveren worden vermoed, maar deze indicaties vormen een te
wankele basis om samenhangen tussen de verschillende onderdelen te onderzoeken,
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4.3.

vanwege de valkuilen van subjectieve interpretaties en tautologieën. Geconcludeerd
kan worden dat acht verhalen expliciet houvast bieden om de drijfveren van de werkers
te identificeren, terwijl acht andere (en twee dezelfde) verhalen op enigerlei wijze refereren aan het belang van drijfveren.
Achtergrond of impact. Onze vermoedens betreffende de impact veronderstellen dat de
drijfveren van de professional op de achtergrond reeds aanwezig zijn als voedingsbodem
voor de kernverandering. Dat is echter niet altijd het geval; in twee gevallen blijkt de
drijfveer het gevolg te zijn van de kernverandering (CC, XX). Een tussenvorm is dat de
werker zich door het professionaliseringstraject duidelijker bewust wordt van de eigen
drijfveren (O).

De categorisering van de kernveranderingen

Bij het inventariseren van de kernveranderingen in de veranderingsverhalen duiken enkele
kleine problemen op. Het eerste probleem is dat een enkel verhaal geen kernverandering bevat: de deelnemer rapporteert veel vragen over de betekenis en de toepassing van ethiek te
hebben (NN). Een ander probleem is dat een ander verhaal interpretatieproblemen oplevert:
de beschrijving kan niet goed in verband worden gebracht met de inhoud en de opzet van het
professionaliseringstraject (P). Een laatste probleem is dat een enkel verhaal meerdere veranderingen benoemt zonder dat hierbij een kernverandering wordt geïdentificeerd (D); hier is de
keuze gemaakt om al deze veranderingen op te nemen. In de overige 22 veranderingsverhalen
worden wel kernveranderingen gerapporteerd. Binnen (de toelichting op) de kernverandering
kunnen verder worden onderscheiden: de actoren waarop de verandering betrekking heeft
evenals de aspecten en gevolgen van de verandering (die overigens niet altijd duidelijk van elkaar onderscheiden kunnen worden). Tussen haakjes wordt verwezen naar de actoren waarop
de verandering betrekking heeft.



















Bewustwording: bewust zijn van en bewust omgaan met (professional) [A]
Meer moreel beraad (team) [AA]
Meer aandacht voor ethiek (professional, team) [B]
Ethiek onder de aandacht brengen (team) [BB]
Aanpassing inwerken nieuwe medewerkers: wat vinden zij nastrevenswaardig (team)
[C]
Ik zie dat ik een taak heb als ethisch actor in de organisatie (professional) [CC]
Bewustwording: ethiek is verweven met alles wat je doet (professional) [D1]
Zelfonderzoek: wat zijn mijn kwaliteiten en wat wil ik in mijn werk (professional) [D2]
Openheid: aandacht voor emoties (cliënten, netwerk, collega’s) [D3]
Vertaalslag van jezelf naar de werkvloer: beginnen bij jezelf en vervolgens veranderingen bij anderen teweegbrengen (collega’s) [DD]
Bewustwording: belang van gevoelens bij beslissen en handelen (professional) [F]
Inzicht: gebrek aan ruimte voor zelfbezinning op locatie bij groei en ambitie (organisatie)
[FF]
Meer aandacht voor emoties (professional) [G]
Bewustwording van eigen waarden en normen (professional) [GG]
Inzicht: stilstaan is vooruitgang (professional, team, organisatie) [H]
Inzichten en werkvormen delen (collega’s, team, organisatie) [HH]
Door inbrengen oefening meer inzicht in biografische achtergrond (collega’s) [I]
Door samen te werken aan ethische vragen groei van wederzijds inzicht en onderlinge
verbinding (collega’s) [II]
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Langer en dieper nadenken: bewustwording van normen, waarden, handelen, verschillen (professional, collega’s) [J]
[Inzicht:] Betere communicatie verbetert samenwerking en dienstverlening (team) [JJ]
Bewustwording: wat mij gevormd heeft, wat ik belangrijk vind, waarin ik dit werk ben
gaan doen (professional) [M]
Meer open blik voor werk: meer mogelijkheden en oplossingen zien (professional) [N]
Meer ruimte voor en erkenning van emoties (professional, collega’s) [O]
Ethische handvatten voor ondersteunende werkzaamheden (professional) [OO]
Gezamenlijk als ethisch actor ethiek een plek geven (organisatie) [XX]








Categorisering
WAT
KERNVERANDERING
Inzicht

Houding

Aanpak

Professional
WIE

Collega’s, team, organisatie
Cliënten, netwerk

De kernveranderingen kunnen worden geordend op twee dimensies. De ene dimensie heeft
betrekking op wat er verandert en verloopt van inzicht via houding naar aanpak. De andere
dimensie heeft betrekking op wie er verandert en verloopt van de professional zelf via collega’s,
team en/of organisatie naar de cliënten en/of hun netwerk. Deze twee dimensies kunnen worden weergegeven als een tabel (zie bovenstaande tabel). Elke kernverandering heeft in principe
betrekking op een of meerdere cellen in deze tabel. Soms is het echter moeilijk te bepalen of
zulke veranderingen precies met een of meerdere cellen samenvallen. Voor een deel hangt
deze moeilijkheid samen met het onderscheid tussen waar de verandering plaatsvindt en waar
de verandering betrekking op heeft. Het categoriseren van alle kernveranderingen is daardoor
enigszins arbitrair, maar duidelijk is wel dat ze allemaal op deze twee dimensies betrekking
hebben. De dimensies zijn dus belangrijker dan de precieze categorisering. Hoe dan ook, de
kernveranderingen zijn als volgt gethematiseerd, waarbij toelichtingen op waar de veranderingen betrekking op heeft tussen haakjes worden geplaatst.








Bewustwording: bewust zijn van en bewust omgaan met (professional) [A]: professional
in combinatie met inzicht, houding en aanpak
Meer moreel beraad (team) [AA]: team in combinatie met aanpak
Meer aandacht voor ethiek (professional, team) [B]: professional en team in combinatie
met aanpak
Ethiek onder de aandacht brengen (team) [BB]: professional in combinatie met aanpak
(gericht op team)
Aanpassing inwerken nieuwe medewerkers: wat vinden zij nastrevenswaardig (team)
[C] professional in combinatie met aanpak (gericht op deel collega’s)
Ik zie dat ik een taak heb als ethisch actor in de organisatie (professional) [CC]: professional in combinatie met inzicht (betreffende organisatie en aanpak)
Bewustwording: ethiek is verweven met alles wat je doet (professional) [D1]: professional in combinatie met inzicht
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Zelfonderzoek: wat zijn mijn kwaliteiten en wat wil ik in mijn werk (professional) [D2]:
professional in combinatie met inzicht
Openheid: aandacht voor emoties (cliënten, netwerk, collega’s) [D3]: professional in
combinatie met houding en aanpak (gericht op collega’s, cliënten en netwerk)
Vertaalslag van jezelf naar de werkvloer: beginnen bij jezelf en vervolgens veranderingen bij anderen teweegbrengen (collega’s) [DD] professional in combinatie met inzicht,
houding en aanpak (gericht op collega’s)
Bewustwording: belang van gevoelens bij beslissen en handelen (professional) [F]: professional in combinatie met inzicht
Inzicht: gebrek aan ruimte voor zelfbezinning op locatie bij groei en ambitie (organisatie)
[FF]: professional in combinatie met inzicht
Meer aandacht voor emoties (professional) [G]: professional in combinatie met aanpak
Bewustwording van eigen waarden en normen (professional) [GG]: professional in combinatie met inzicht
Inzicht: stilstaan is vooruitgang (professional, team, organisatie) [H]: professional in
combinatie met inzicht
Inzichten en werkvormen delen (collega’s, team, organisatie) [HH]: professional in combinatie met aanpak (gericht op team en organisatie)
Door inbrengen oefening meer inzicht in biografische achtergrond (collega’s) [I]: professional in combinatie met inzicht (door aanpak in team)
Door samen te werken aan ethische vragen groei van wederzijds inzicht en onderlinge
verbinding (collega’s) [II] team in combinatie met houding (door aanpak)
Langer en dieper nadenken: bewustwording van normen, waarden, handelen, verschillen (professional, collega’s) [J]: professional in combinatie met inzicht (in professional
en in team)
[Inzicht:] Betere communicatie verbetert samenwerking en dienstverlening (team) [JJ]
professional in combinatie met inzicht
Bewustwording: wat mij gevormd heeft, wat ik belangrijk vind, waarin ik dit werk ben
gaan doen (professional) [M]: professional in combinatie met inzicht
Meer open blik voor werk: meer mogelijkheden en oplossingen zien (professional) [N]:
professional in combinatie met inzicht (in werk)
Meer ruimte voor en erkenning van emoties (professional, collega’s) [O]: professional in
combinatie met houding en aanpak (ten opzichte van collega’s)
Ethische handvaten voor ondersteunende werkzaamheden (professional) [OO]: professional in combinatie met aanpak
Gezamenlijk als ethisch actor ethiek een plek geven (organisatie) [XX]: professionals als
collega’s in combinatie met aanpak

Op deze wijze wordt de breedte van elke kernverandering in kaart gebracht. Hierbij moeten
wel enkele opmerkingen worden gemaakt. De eerste opmerking is dat deze analyse betrekking
heeft op de kernverandering als zodanig en niet op de resonantie, die veel breder kan blijken
te zijn dan de kernverandering. Deze resonantie zal uitgebreid aan bod komen in het volgende
hoofdstuk. Een tweede opmerking is dat de breedte van de kernverandering niet moet worden
gelijkgesteld aan haar diepte. Kernveranderingen met een gelijke breedte kunnen toch verschillend worden gewaardeerd als impact van het professionaliseringstraject. Hiervoor is een meer
ethisch-inhoudelijke analyse van belang. Een derde opmerking is dan ook dat dit aspect in de
bovenstaande categorisering ontbreekt. Op basis van een meer inhoudelijke benadering van
de kernveranderingen springen twee aspecten in het oog. Enerzijds gaat het om uiteenlopende
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ethische aspecten. Deze kunnen worden onderverdeeld in ethiek als zodanig (die door de deelnemers soms ook als zodanig wordt benoemd), ethische inhouden (waarden en normen), ethische hulpmiddelen (werkvormen, handvatten, beraad), en ethische zijnswijze (ethisch actor).
Anderzijds wordt verwezen naar emoties en gevoelens. Ethiek en emoties zijn de inhoudelijke
aspecten van de kernveranderingen die door de deelnemers worden beschreven.

4.4.

De samenhang tussen de variabelen

Op basis van de samenhang tussen de verschillende variabelen kunnen verschillende typen van
veranderingsverhalen worden onderscheiden. (Een restcategorie betreft de verhalen die niet
relevant zijn voor een onderzoek naar de genoemde samenhang.) In het navolgende is de keuze
gemaakt om de waardering van de arbeidscontext als leidraad voor de hoofdindeling van de
relevante typen te hanteren. Op grond hiervan kan een onderscheid worden gemaakt tussen
een positieve waardering, een negatieve waardering en een herwaardering van de arbeidscontext. Binnen deze drie hoofdtypen kunnen telkens enkele subtypen worden onderscheiden, zo
blijkt uit de veranderingsverhalen. In deze subtypen gaat het dan om de rol van de kernverandering ten aanzien van de context, terwijl ook de aanwezigheid dan wel afwezigheid van drijfveren van belang is.
Type 0: irrelevante veranderingsverhalen (n=5)
Type 0 is irrelevant voor dit deel van het onderzoek. Het betreft 5 veranderingsverhalen (A, F,
II, NN, P). Binnen dit type kunnen twee subtypen worden onderscheiden: onvolledige veranderingsverhalen en onbegrijpelijke veranderingsverhalen.
Subtype 0.1: onvolledig (n=4)
Vier veranderingsverhalen bevatten te weinig variabelen om de geformuleerde hypothesen te
kunnen bevestigen dan wel ontkrachten (A, F, II, NN). Enkel de kernverandering wordt in deze
verhalen beschreven, zonder voldoende inhoudelijk houvast om de arbeidscontext of de drijfveren te kunnen identificeren. Deze verhalen zijn dus onvolledig met het oog op het doel van
dit deelonderzoek.
Subtype 0.2: onbegrijpelijk (n=1)
Eén veranderingsverhaal levert inhoudelijke interpretatieproblemen op (P). De meest consistente interpretatie van dit verhaal lijkt te zijn dat de werker twee eisen die binnen de arbeidscontext aan het werk worden gesteld als tegenstrijdig ervaart en daarin een eenzijdige keuze
maakt. Dit verhaal is in de voorgaande analyse buiten beschouwing gelaten.
Type 1: een positieve waardering van de arbeidscontext (n=3)
Drie veranderingsverhalen staan haaks op de veronderstelde samenhang tussen drijfveren, arbeidscontext en kernverandering omdat hierin een positieve ervaring van de arbeidscontext
tot uitdrukking komt (D, DD, GG). Dit impliceert dat ook een andere verhouding tussen arbeidscontext en kernverandering bestaat dan verondersteld. Op grond van deze verhouding kunnen
twee subtypen worden onderscheiden: de arbeidscontext is ofwel de hoofdoorzaak ofwel een
bekrachtiging van de kernverandering.
Subtype 1.1: de arbeidscontext als hoofdoorzaak van de kernverandering (n=2)
In subtype 1.1 levert het geheel van alle onderdelen (drijfveren, arbeidscontext, kernverandering) een harmonieus beeld op: een positieve (wending in de actuele) arbeidscontext leidt tot
een positieve kernverandering die naadloos aansluit bij de reeds aanwezige positieve drijfve-

 Kernverandering en de relatie tot inspiratie en arbeidscontext

43

ren. Het betreft twee veranderingsverhalen, echter wel van dezelfde werker (D, DD). Deze variant laat zien dat een kernverandering ook tot stand kan komen doordat de arbeidscontext in
positieve zin verandert. In deze variant lijkt de positieve arbeidscontext meer van belang in het
ontstaan van de kernverandering dan het professionaliseringstraject, dat primair een aanvullend of ondersteunend effect lijkt te hebben gehad. In beide veranderingsverhalen worden de
drijfveren expliciet vermeld, die door de positieve arbeidscontext bekrachtigd worden.
Veranderingsverhaal D beschrijft een positief gewaardeerde verandering van de arbeidscontext. Eerst werkte de werker in een overlevingsmodus op een werkplek met weinig stabiliteit.
Nu werkt deze werker op een goede plek met rust en tijd voor zelfonderzoek en stabiliteit;
bovendien is deze werker beroepsmatig veel met ethiek bezig. Het veranderingsverhaal laat
zien dat zelfontplooiing een belangrijke drijfveer is, in elk geval in de huidige situatie. De werker
wil minder zelfkritiek uitoefenen, duidelijker een eigen mening geven, beter voor zichzelf opkomen, zichzelf duidelijker profileren en bruggen slaan tussen partijen. Wellicht hangt met deze
dynamiek samen dat dit het enige veranderingsverhaal is dat wel meerdere veranderingen
schetst maar niet één kernverandering identificeert. Drie belangrijke veranderingen worden
beschreven. De eerste is de bewustwording dat ethiek verweven is met alles wat je doet. De
tweede verandering is zelfonderzoek: wat zijn mijn kwaliteiten en wat wil ik in mijn werk? De
derde is openheid: aandacht voor de emoties van cliënten, hun netwerk en collega’s.
Subtype 1.2: de arbeidscontext als bekrachtiging van de kernverandering (n=1)
In subtype 1.2 is eveneens sprake van een positieve waardering van de arbeidscontext. Deze is
echter niet, zoals bij subtype 1.1, de hoofdoorzaak van de kernverandering, maar een gunstige
voorwaarde voor het effectueren van de kernverandering, of preciezer gezegd, van één van de
belangrijke veranderingen. Het betreft één enkel veranderingsverhaal (GG), waarin niet expliciet aandacht wordt besteed aan de drijfveren. De werker wil daadwerkelijk aan de slag gaan
met ethiek, zich daarbij niet laten weerhouden door een eventueel gebrek aan expertise, en de
meerwaarde hiervan met anderen delen. Dat in de eigen organisatie al veel is opgezet rondom
moreel beraad is een gunstige voorwaarde die het uitvoeren van deze kernverandering gemakkelijker mogelijk maakt. In dit geval is het niet zo dat de kernverandering een positieve impact
op de arbeidscontext als zodanig heeft, maar dat de kernverandering de professional in staat
stelt om optimaler te participeren in de gunstige arbeidscontext.
Type 2: een herwaardering van de arbeidscontext (n=3)
In type 2 leidt de kernverandering niet tot impact op maar tot een herwaardering van de arbeidscontext. Ook dit type wijkt dus af van de geformuleerde hypothese. Het betreft drie veranderingsverhalen (CC, FF, OO), die alle drie betrekking hebben op de tweede module van het
professionaliseringstraject en alle drie aandacht besteden aan de drijfveren. De herwaardering
kan positief dan wel negatief uitvallen, op grond waarvan twee subtypen kunnen worden onderscheiden.
Subtype 2.1: een positieve herwaardering (n=2)
Bij subtype 2.1 heeft de herwaardering van de arbeidscontext een positief karakter. Het betreft
2 veranderingsverhalen (CC, OO) die – net als subtype 1.1 – een harmonieus beeld schetsen:
een positieve kernverandering, een positieve (herwaardering van de) arbeidscontext en een
positieve drijfveer. Beide voorbeelden zijn ook elk op zichzelf weer bijzonder, vanwege het
krachtige en uitgesproken ethische karakter van de beschreven drijfveren.
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In het ene geval (OO) heeft de drijfveer expliciet betrekking op het belang van ethiek voor de
werkzaamheden. Het benoemen daarvan gaat vergezeld van een uitgebreide beschrijving van
de positieve effecten hiervan. De drijfveer wordt als volgt omschreven:
Persoonlijk vind ik ethiek zeer belangrijk in mijn werk om mijn handelen te kunnen verantwoorden en altijd het beste uit mezelf / de situatie te halen.

De positieve gevolgen worden als volgt omschreven:
Ik vind het belangrijk dat ethiek onder de aandacht blijft. Wij als begeleiders, als mens, zijn de
instrumenten van het werk. De cliënt heeft een bepaalde afhankelijkheid naar ons toe en hier
dient zorgvuldig mee om te [worden ge]gaan. Naar mijn mening houdt dit ook in dat begeleiders continu bewust moeten zijn van hun handelen en dit ook kunnen verantwoorden waarom
[ze] wat doen. Dit zorgt voor [ge]deelde verantwoordelijkheden en een helicopterview zodat
het juiste handelen kan worden ingezet. Deze kritische blik houden, betekent dus ook aandacht
houden voor ethiek. Ieder mens verandert, de organisatie verandert, maar ook de maatschappij. Dit betekent mee bewegen, zien wat er gebeurt en waarom je daar nu zo op handelt. Op
die manier kan je het beste uit jouw eigen handelen halen en er voor de cliënt zijn. Ik vind het
daarom van groot belang dat deze bepaalde alertheid in een team moet blijven om transparantie te vergroten. De verandering die ik merk door de brug te zijn tussen ethiek en mijn team
zie ik dan ook als grote meerwaarde.

In het andere geval gaat het niet om een reeds bestaande maar om een nieuwe drijfveer als
resultaat van de kernverandering (CC). Bijzonder daarbij is de ontwikkeling van het besef van
de betekenis en het belang van ethisch actorschap. De professional identificeert en positioneert zichzelf als ethisch actor in de organisatie, en deze nieuwe drijfveer is wellicht de meest
krachtige impact die het professionaliseringstraject op een deelnemer kan hebben. In aansluiting hierop gaat de professional beseffen dat er reeds veel mogelijkheden hiertoe binnen de
organisatie voorhanden zijn, en daarmee vindt een positieve herinterpretatie van de arbeidscontext plaats. De kernverandering leidt daarmee niet alleen tot een positieve herinterpretatie
van de arbeidscontext maar ook tot een wezenlijke ontwikkeling in de drijfveren van de professional.
Subtype 2.2: een negatieve herwaardering (n=1)
Subtype 2.2 betreft één veranderingsverhaal (FF, in samenhang met F) waarin een kritische
herwaardering van de arbeidscontext wordt beschreven. De kern hiervan is dat inzicht in het
belang van aandacht voor emoties, ook op teamniveau, leidt tot het inzicht dat binnen de locatie, die sterk groeit en grote ambities heeft, wel wordt aangepakt maar weinig ruimte is voor
gemeenschappelijke zelfbezinning. Negatieve aspecten van de arbeidscontext worden dus pas
bewust doordat er eerst een verandering heeft plaatsgevonden in de werker. De negatieve arbeidscontext is blijkens het veranderingsverhaal zelfs niet in latente vorm een voedingsbodem
voor de kernverandering geweest. Iets vergelijkbaars geldt voor de drijfveren: van het belang
van aandacht voor drijfveren bij het gezamenlijk realiseren van de gedeelde ambities wordt de
werker zich pas bewust door de kernverandering.
Type 3: een negatieve waardering van de arbeidscontext (n=14)
Veertien veranderingsverhalen laten zien dat de arbeidscontext als problematisch wordt ervaren (AA, B, C, BB, G, H, HH, I, J, JJ, M, N, O, XX). Binnen dit laatste type van verhalen kan een
onderscheid worden gemaakt in twee subtypen, namelijk of de kernverandering geen dan wel
een positieve impact heeft op deze arbeidscontext. (Theoretisch is ook een negatieve impact
op een als negatief ervaren arbeidscontext mogelijk, maar dit subtype ontbreekt – gelukkig –
in de veranderingsverhalen.) Alleen het subtype van de positieve impact strookt met de in het
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voorgaande geformuleerde hypothese. Binnen dit subtype kunnen nog twee varianten worden
onderscheiden, namelijk op basis van het niet of wel vermelden van drijfveren.
Subtype 3.1: de kernverandering heeft geen impact op de arbeidscontext (n=1)
Subtype 3.1 betreft één enkel veranderingsverhaal zonder impact op de als problematisch ervaren arbeidscontext (M). De kernverandering betreft bewustwording van de eigen drijfveren
– in de vorm van wat de werker heeft gevormd tot wie de werker is en de reden waarom de
werker dit werk is gaan doen – maar ook confrontatie met het veranderen van de eigen motivatie voor het werk. Deze werker heeft nog wel een rol gespeeld bij een gemeenschappelijke
aanzet tot verandering van de arbeidscontext (XX), maar heeft niet lang na afronding van het
professionaliseringstraject de arbeidsorganisatie verlaten en voor andere werkzaamheden gekozen. Overigens is ook dat een vorm van (ethisch) actorschap. In hoeverre deze stap als impact
van het professionaliseringstraject kan worden beschouwd, is niet duidelijk.
Subtype 3.2: de kernverandering heeft een positieve impact op de arbeidscontext (n=13)
Type 3.2 schetst een positieve impact van de positieve kernverandering op een als problematisch ervaren arbeidscontext. Het betreft 13 veranderingsverhalen (AA, B, C, BB, G, H, HH, I, J,
JJ, N, O, XX). Al deze verhalen bevestigen (in elk geval een deel van) de geformuleerde hypothese. Hierbij blijkt overigens dat de arbeidscontext niet louter problematisch hoeft te zijn;
soms bevat ze naast de negatieve aspecten ook kansrijke elementen (HH, O). Een belangrijk
onderscheid binnen dit type verhalen is of ze wel of niet aandacht aan drijfveren besteden. Op
basis van dit onderscheid kunnen twee varianten worden onderscheiden.
Variant 3.2.A: zonder vermelding van drijfveren (n=6)
Variant 3.2.A bevat geen verwijzingen naar de drijfveren van de werker. Het betreft 6 verhalen
(AA, B, BB, I, J, JJ), waarvan er één overigens wel een algemene erkenning van het belang van
aandacht voor drijfveren bevat (JJ). Opvallend is dat in al deze veranderingsverhalen met elk
aspect van de problematische arbeidscontext minstens één positief effect van de kernverandering correspondeert. Dat is op zich niet zo verwonderlijk, aangezien het veranderingsverhalen
zijn en verondersteld mag worden dat de arbeidscontext hoofdzakelijk zal worden beschreven
voor zover dat relevant is voor de beschreven verandering. Dat neemt niet weg dat er in deze
verhalen sprake is van een sterke inhoudelijke samenhang tussen de problematische aspecten
van de arbeidscontext en de betekenis van de kernverandering. De toelichting op de arbeidscontext verschaft inzicht in de redenen waarom de deelnemers de kernverandering in kwestie
waarderen: de kernverandering biedt een positief houvast voor het hanteren van specifieke
aspecten van de als problematisch ervaren arbeidscontext.
Veranderingsverhaal AA is een krachtig voorbeeld van variant 3.2.A. De kernverandering wordt
als volgt beschreven:
Ik ben meer bezig gegaan met moreel beraad met het team, ik merk dat het erg gewaardeerd
wordt en het vooral als meer verdieping wordt ervaren.

Het verhaal bevat drie algemene indicaties dat de arbeidscontext door de werker als problematisch wordt ervaren, en met elke indicatie correspondeert een positief effect dat aan moreel
beraad wordt toegeschreven en dat op expliciete wijze met de ervaring van de arbeidscontext
in verband wordt gebracht.
De eerste samenhang:
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Na een zeer drukke en roerige tijd [dit is de indicatie voor de als problematisch ervaren arbeidscontext], is het [bedoeld is: het moreel beraad] ook een goede manier om elkaar te leren kennen. Tegelijkertijd geeft het rust, de emotie maakt plaats voor objectiviteit, waardoor mensen
weer openingen zien [dit is het positieve effect van moreel beraad].

De tweede samenhang:
Ja dat was precies een beetje mijn team, een beetje lam geslagen [indicatie arbeidscontext]. Ik
heb kort achter elkaar 2x moreel beraad gedaan en ik heb gewoon alle emoties laten gaan. Dus
we hebben een casus gedaan en alle emoties kwamen naar buiten [positief effect].

De derde samenhang volgt onmiddellijk op de tweede in het veranderingsverhaal:
Waardoor er in plaats van niemand luisterde [indicatie arbeidscontext], iedereen luisterde,
naar elkaar. Waardoor er een soort openheid ontstond en mensen elkaar zijn gaan waarderen
[positief effect].

Het veranderingsverhaal AA maakt dus op basis van drie concrete passages duidelijk dat de
kernverandering een positief effect heeft gehad op de als problematisch ervaren arbeidscontext.
Variant 3.2.B: met vermelding van drijfveren (n=7)
Variant 3.2.B, de overige 7 veranderingsverhalen van subtype 3.2, gaat wel expliciet in op de
drijfveren van de werkers in kwestie. Veranderingsverhalen van dit subtype bevatten alle variabelen en bevestigen volledig de geformuleerde hypothese: de positieve kernverandering is
(op zijn minst in potentie) een positief houvast voor de problematische spanning tussen de
problematische arbeidscontext en de positieve drijfveren (C, G, H, HH, N, O, XX). Bij drie verhalen hebben de drijfveren specifiek betrekking op de werkzaamheden (C, HH, O). Bij drie andere
verhalen gaat het om de persoon die de werker ‘van nature’ is (G, H, N). De drijfveren hebben
dan niet specifiek betrekking op de werkzaamheden maar meer in het algemeen op de levensstijl van de persoon in kwestie. In één van deze verhalen (N) heeft de drijfveer overigens primair
de functie van correctiemechanisme van de kernverandering: de werker ziet meer mogelijkheden en oplossingen (kernverandering), maar acht het daarbij wel van belang om dicht bij zichzelf als persoon te blijven (drijfveer). Het zevende verhaal betreft de collectieve ambitie van
een viertal collega’s om in de eigen organisatie veranderingen te bewerkstelligen als ethische
actoren, een drijfveer die door toedoen van het professionaliseringstraject is ontstaan (XX).
Een duidelijk voorbeeld van variant 3.2.B is veranderingsverhaal XX, een verhaal dat gezamenlijk door vier medewerkers van eenzelfde organisatie is geschreven na afronding van de tweede
module. De als problematisch ervaren arbeidscontext wordt helder geschetst:
In de afgelopen twee jaar constateren we dat de organisatie geïnvesteerd heeft in het opzetten
van teams en de daadwerkelijke uitvoering, waarbij de focus lag op de hoeveelheid van taken.
Naar aanleiding van het onderzoek naar ethisch actor-schap hebben wij geconstateerd dat, als
het gaat, om op een ethisch manier te kijken naar ons handelen, de [eigen] organisatie in vergelijking met [de beide andere deelnemende organisaties] nog een flinke slag te maken heeft.

De gemeenschappelijke drijfveren en de (beoogde) verandering worden kort en krachtig beschreven:
Vanuit onze rol als ethisch actor [drijfveer] zouden we ethiek in de [eigen] organisatie een plek
willen geven [beoogde verandering; hierna volgt de aanpak:], door te beginnen om de [teamleiders] bij het onderwerp te betrekken aan de hand van een presentatie. Ook willen we collega’s, die ‘warm’ lopen op dit onderwerp, aan de hand van leercirkels informeren en motiveren om dit onderwerp een plek te geven binnen het team. Om op deze manier vragen op te
halen uit de organisatie en hierdoor vanaf de werkvloer kwaliteit te ontwikkelen.

 Kernverandering en de relatie tot inspiratie en arbeidscontext

47

Conclusies
Van de 20 voor dit deelonderzoek relevante veranderingsverhalen behoren er 13 tot subtype
3.2. Anders gezegd: dit deel van de relevante veranderingsverhalen strookt met (een deel van)
onze aanvankelijke veronderstelling dat een positieve kernverandering houvast biedt voor een
als problematisch ervaren arbeidscontext. Alle overige subtypen komen slechts een- of tweemaal voor. In plaats van deze andere typen enkel hierom als uitzonderingen te beschouwen,
kunnen alle veranderingsverhalen in hun verscheidenheid beter worden gezien als een overzicht in de variëteit die in de samenhang tussen kernverandering en arbeidscontext mogelijk is.
De arbeidscontext kan vanuit ethisch perspectief door de werkers als (overwegend) positief
(type 1) of als (overwegend) negatief (type 3) worden ervaren. Deze waardering kan bovendien
door toedoen van een ethisch professionaliseringstraject veranderen (type 2), hetzij in positieve (subtype 2.1) hetzij in negatieve zin (subtype 2.2). De impact van een ethisch professionaliseringstraject kan overigens ook zijn dat de werker besluit de werkzaamheden naar elders
te verleggen (subtype 3.1).
Deze onderzoeksresultaten laten zien dat de arbeidscontext en de drijfveren van deelnemers
relevant zijn voor de impact van een ethisch professionaliseringstraject. Voor het optimaliseren
van ethische impact is het dan ook aanbevelenswaardig rekening te houden met de beginsituatie van de deelnemers bij het ontwerpen van zo’n traject. Tegelijk blijkt uit de bevindingen dat
het beter is om in dergelijke trajecten niet zonder meer blind te varen op een eventuele ‘nulmeting’: door een uitgebalanceerd aanbod kan de waardering van de arbeidscontext veranderen (type 2) en kunnen zelfs nieuwe drijfveren worden ontwikkeld (CC bij subtype 2.1). Een
drievoudige ontwerpstrategie lijkt het beste uitgangspunt te zijn, resulterend in een gevarieerd
traject: (1) rekening houden met de beginsituatie van de deelnemers, in het bijzonder hun professionele drijfveren en hun uitdagingen binnen de arbeidscontext; (2) het aanbieden van onderdelen die een inspirerend effect kunnen hebben op deelnemers, met name door het stimuleren van nieuwe drijfveren, zoals het concept van de professional als ethisch actor; (3) open
staan voor en inspelen op ontwikkelingen die zich gedurende het traject aandienen, zoals veranderingen in de arbeidscontext of thema’s die tijdens de bijeenkomsten opduiken.
Dit deelonderzoek laat duidelijk zien dat het professionaliseringstraject impact heeft gehad op
de deelnemers, en ook op hun collega’s en teamgenoten, cliënten en netwerk, in elk geval op
de korte termijn. Om een goed zicht te krijgen op deze impact, moet niet alleen naar de kernveranderingen als zodanig worden gekeken maar ook naar de resonantie ervan. Dit laatste aspect stond centraal in een ander deelonderzoek (zie hoofdstuk 5).
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5.

5.1.

Hoe het professionaliseringstraject resoneert bij deelnemers

Inleiding

In dit hoofdstuk staan we stil bij de resonanties die zichtbaar worden in de veranderingsverhalen. Zoals in voorgaand hoofdstuk reeds werd beschreven vroegen wij als onderzoekers aan
deelnemers van het professionaliseringstraject om de meest belangrijke verandering te beschrijven in hun veranderingsverhaal. Hoewel deelnemers inderdaad vaak dergelijke kernveranderingen beschreven (zie ook de analyse in hoofdstuk 4), bleef de impact die zij beschreven
daar vaak niet toe beperkt. In hun verhalen klonken veel meer veranderingen door. Voor dit
‘doorklinken’ van het professionaliseringstraject in de verhalen gebruiken wij de term resonantie. Resonanties zijn dus alle veranderingen die in de verhalen aan de orde komen, maar die
niet als ‘belangrijkste’ worden benoemd. Deze resonantie hebben we onderwerp gemaakt van
analyse, waarbij wel opgemerkt moet worden dat het onderscheid tussen ‘kernverandering’ en
‘resonantie’ natuurlijk interpretatie vraagt. Zoals reeds duidelijk werd in hoofdstuk 4 zijn ze
soms duidelijk van elkaar te onderscheiden, maar hadden we daar soms ook meer moeite mee.
We hebben dit interpretatieproces zo zorgvuldig mogelijk getracht uit te voeren, door met
meerdere onderzoekers te analyseren en steeds weer terug te keren naar het materiaal om
onze interpretaties te toetsen en uit te werken tot een stabiele analyse was ontstaan. Daarbij
gingen we als volgt te werk.
Het begrip resonantie vormde al in een vrij vroeg stadium van het onderzoek een van de kernconcepten, maar het duurde enige tijd voordat we een manier hadden gevonden om grip op
deze resonantie te krijgen. We hebben aanvankelijk vooral getracht om aan te geven waar resonantie in de verhalen voorkwam, en om dat vervolgens inhoudelijk te beschrijven/ categoriseren. Begin juli 2017 echter kwamen we een ordeningsmechanisme op het spoor: bij de bespreking van onze analysen van de verhalen werd duidelijk dat resonantie zich op diverse actoren kan richten. De professionalisering kan bijvoorbeeld doorklinken in de wijze waarop een
deelnemer omgaat met zijn collega’s of cliënten. Aanvankelijk was het idee om ‘actoren’ als
subdimensie van de resonantie te beschouwen: welke actor merkt iets van de impact van de
professionalisering? Dit bleek echter ingewikkeld, omdat actoren soms wel in de resonanties in
beeld kwamen, maar zonder dat die actor daar per se zelf iets van merkte. Wanneer iemand
bijvoorbeeld zegt “ik ben mij meer bewust van het verhaal achter de ander”, dan hoeft de ander
dat niet per se te merken. Betreft het dan resonantie die op de ander is gericht? Dit noopte
ertoe om nog een dimensie aan het ordeningsschema van resonanties toe te voegen, en aldus
kwamen we tot het raster zoals dat al beschreven is in hoofdstuk 1 met een horizontale as die
loopt van interne (mentale) naar externe (handelen) resonantie en een verticale as die betrekking heeft op de vraag of de resonantie in het zelf blijft of op de ander is gericht.

Figuur 5-1: Resonantiekwadranten

Nadat we door de lens van dit raster naar het onderzoeksmateriaal hadden gekeken, ontstonden een aantal vermoedens omtrent de inhoud en patronen van de resonanties. We formuleerden op basis daarvan een drietal onderzoeksvragen waarmee we opnieuw de verhalen hebben onderzocht:
1)

2)

3)

Omdat we indruk hadden dat inspiratie en arbeidscontext een sterke invloed hadden op
de impact van het professionaliseringstraject (zie ook hoofdstuk 6) hadden we het vermoeden dat het traject bij medewerkers van de drie organisaties dus ook tot verschillende resonanties zouden leiden. Om dit te onderzoeken groepeerden we de resonantieschema’s naar de drie organisaties, om te zien of er andere patronen in zichtbaar
werden.
Een van onze veronderstellingen is dat leren ‘van binnen naar buiten gaat’ en dat de
resonanties die deelnemers beschrijven, zouden starten in het kwadrant linksboven (intern/intra). Om dit te onderzoeken vulden we niet alleen de resonanties per verhaal in
het schema in, maar trokken we ook pijlen om inzichtelijk te maken hoe – volgens de
schrijvers! – resonanties met elkaar samenhingen.
Bovenstaande kon uiteraard alleen onderzocht worden als:
a. We bekeken welke inhouden zichtbaar werden in de resonantie.
b. Alle resonantie goed op bovenstaande schema kon worden ingedeeld.
c. In die indelingen patronen zichtbaar werden.

We lopen in dit hoofdstuk de bovenstaande hypothesen in de volgende twee paragrafen een
voor een langs, en starten daarbij met de laatste twee, en eindigen met de eerste.
Het indelen van de resonantie op de twee assen is door twee personen gebeurd: ieder nam de
helft van de verhalen voor haar rekening en ging aan de slag met het opnieuw lezen van de
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verhalen, het zoeken naar resonantie en het indelen daarvan. We begonnen daarbij in juli 2017
weer van voren af aan en lazen de verhalen dus volledig opnieuw, en niet alleen de fragmenten
die we met resonantie hadden gecodeerd. Immers: de ordeningssystematiek zou kunnen maken dat ineens ook andere vormen van resonantie zichtbaar werden in het materiaal. In januari
2018 legden we deze analysen naast elkaar en kwamen tot de ontdekking dat er interpretatieverschillen zaten in de indeling van de verhalen/resonanties daarbinnen op de assen. De assen
en bijbehorende kwadranten zijn daarna nog scherper gedefinieerd en vervolgens zijn door een
en dezelfde onderzoeker opnieuw alle verhalen doorgenomen, is naar resonanties gezocht en
is deze ingedeeld op de assen. Daarbij werd getracht zo dicht mogelijk bij de teksten van de
verhalen te blijven en zo veel mogelijk het eigen woordgebruik van de schrijvers over te nemen.
De resonanties zoals ingedeeld op het assenstelsel, zijn tevens in MaxQDA gecodeerd, zodat
bijbehorende tekstfragmenten en verhalen gemakkelijk terug te vinden zijn.
In dit hele proces werd wel duidelijk dat het moeilijk was om alle resonanties op het assenstelsel te plaatsen. Naarmate de analyse vorderde is er dus ook voor gekozen om expliciet resonanties ‘op de snijvlakken’ van de assen te gaan plaatsen. Overigens was dit geen aanleiding
om het assenstelsel te herzien of op zoek te gaan naar een ander ordeningsschema. Van meet
af aan stelden we dat de assen gezien moesten worden als continua en niet als dichtome tweedelingen: een resonantie kan dus meer of minder extern of intern gericht zijn. Bovendien zien
we wel degelijk ook resonantie die duidelijk in een van de vier kwadranten ingedeeld kan worden.

5.2.
tie

Een veranderde kijk op jezelf en de ander: de inhoud van de resonan-

In deze paragraaf zullen we starten met de inhoud van de resonantie en we doen dat per kwadrant. In bijlage D is een volledig overzicht opgenomen van alle inhouden (dat is: de codes die
wij aan de inhouden hebben toegekend) per kwadrant, en de inhouden die zich op de snijvlakken bevinden. Onderstaand lopen we per kwadrant alle resonanties langs om later meer algemene conclusies met betrekking tot de impact van het professionaliseringstraject te kunnen
trekken. Elke paragraaf start met een overzicht van de codes/korte omschrijvingen van de inhouden die we in dat kwadrant tegenkwamen, maar om zicht te krijgen op de inhouden van de
resonantie zijn steeds de volledige teksfragmenten bestudeerd die bij deze codes horen.

Een nieuw verstaan van zichzelf
Besef van belang van reflectie
Inzicht dat ik minder vaak stil sta dan ik gewend
ben
Ik reflecteer op/ben bewust van eigen waarden
en normen
De intentie waarmee ik dit werk doe wordt duidelijk
Meer afstand en zicht op wat belangrijk is
Inzicht in de eigen organisatie
Nieuwe ethische inzichten
Herkent 'het onderwerp' sneller
Ontwikkeling identiteit
Signalen meer onderzoeken
Mijn grenzen herkennen
Bredere blik/groter denkraam
EA helpt om je rol als professional te onderzoeken

Inzicht dat er een belangrijk aspect in ons werk
ontbreekt
Het thema ethiek leidt tot zingeving en vreugde
Nieuwe levenswijsheid: iedereen doet zijn best
Ik voel me als vis in het water
Meer nadenken over ethiek
Inzicht dat we kennis nog niet ten volle benutten
Meer letten op normen en waarden
Inzicht: emoties mogen er zijn en verdienen
structureel aandacht
Men ervaart rust
Je gezien of gewaardeerd voelen
Bestaande kennis of inzichten worden opgefrist
Inzicht: reflecteren op emoties brengt waarden
en normen in bee
Bewustwording dat je persoon belangrijk is in de
hulpverlening
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Nadenken over mezelf
Waarden herkennen in het werk die van betekenis zijn
Ik ben mezelf meer vragen gaan stellen: waar sta
ik voor
Ik vroeg me af: wat is actorschap?

Bewustzijn dat ethiek verbonden is met alles wat
je doet
Bewustzijn van het eigen gevoel/de emotie
Ik merk een blokkade als ik emotioneel ben
Zelfinzicht

Kijkend naar alle resonantie die deelnemers aan het traject beschrijven in kwadrant 1, dan zijn
daarin een aantal thema’s te herkennen. Deze thema’s zijn ontleend aan de volledige tekstfragmenten die bij bovenstaande resonanties horen, en het is dus moeilijk om ze een-op-een aan
bovenstaande ‘codes’ te verbinden – hoe dicht ze ook bij de teksten staan – maar we zullen ter
illustratie bij elk thema een kenmerkend fragment opnemen.
Allereerst beschrijven deelnemers hoe ze meer zelfinzicht op hebben gedaan. Soms betreft dat
inzichten die ze al wel hadden, maar die ze vergeten waren en waarbij het professionaliseringstraject helpt om deze weer in herinnering te brengen. Soms is het inzicht er nog niet, maar zijn
deelnemers wel aangezet tot het nadenken over het zelf. Dit zelfinzicht kan diverse zaken betreffen: het kunnen inzichten zijn die gaan over de inspiratie waarmee je het werk doet, over
idealen of waarden die je belangrijk vindt, over je functioneren, maar ook over de emoties die
het werk met zich meebrengt en de ethische relevantie van die emoties. De zelfinzichten kunnen positief en negatief geformuleerd zijn: zo wil ik zijn versus zo wil ik helemaal niet zijn. Dit
zelfinzicht, zouden we kunnen zeggen, positioneert zich in de uiterste hoeken van de kwadranten en op de uiteinden van de assen: het is sterk naar binnen gericht, en resoneert vooral in
het ‘denken’ van de deelnemer, hoewel juist de interactie met anderen aan kan zetten tot nadenken over het zelf.
De uitwisseling met de andere deelnemers van het scholingstraject heb ik als zeer waardevol
ervaren en ook confronterend, doordat ik merk dat mijn motivatie voor het werk aan het veranderen is. (Verhaal M)

Ten tweede beschrijven deelnemers affectieve resonantie, die eveneens op de uiterste punten
van de assen gesitueerd is. Dit betreft andere zaken dan de reflectie op emoties zoals deze
relevant zijn voor zelfinzicht. Het gaat hier daarentegen om zaken als rust, plezier, je als een vis
in het water voelen. Met andere woorden: het gaat om de emotionele lading van het werk dat
je doet. Het professionaliseringstraject, en de zaken die men ervan opgestoken heeft, maken
dat iemand op een andere manier in het werk staat. Niet alleen cognitief, maar ook gevoelsmatig. Een specifieke variant daarvan is de constatering dat sommige deelnemers zich meer
‘gewaardeerd’ voelen. Die waardering kan immers alleen van anderen komen, en hier zien we
dus hoe ‘de ander’ (de onderkant van het assenstelsel) al in beeld komt bij de persoonlijke
beleving van het werk.
Dus in die zin zie ik wel resultaat dat ik het wel prettig vind om daar aandacht voor te hebben.
Dat dat beter voelt. […] Wat minder opgejaagd. (Verhaal G)

Vervolgens bewegen we wat verder van de uiteinden van de assen af, naar het centrum van
het assenstelsel. Deelnemers beschrijven ten derde namelijk dat ze op een andere manier zijn
gaan kijken naar hun werk. Ze schrijven bijvoorbeeld dat ze een bredere blik hebben gekregen
of dat ze alerter zijn voor de ethische dimensie van hun werk. In een aantal gevallen wordt ook
benoemd dat ze beter inzicht hebben in de eigen organisatie en de (on)mogelijkheden daarbinnen voor ethisch actorschap en ethische reflectie. Hoewel deze vorm van resonantie nog steeds
in de persoon zelf plaatsvindt (intrapersoonlijk is) verschijnt ‘de ander’ (als collega, cliënt, or-
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ganisatie) hier al wel in beeld en is ook de taal waarin deelnemers schrijven in een aantal gevallen actiever. Ze ‘onderzoeken’ bijvoorbeeld signalen van buitenaf of ‘nemen tijd’ om te reflecteren. Op beide assen lijkt deze resonantie dus naar de binnenkant van het stelsel te bewegen. Overigens komen hier deels dezelfde onderwerpen aan bod die ook bij zelfinzicht belangrijk waren, zoals aandacht voor emoties, of inzicht dat reflectie belangrijk is in dit werk, maar
hier betrekken de deelnemers deze inzichten niet meer alleen op zichzelf. Ze beseffen bijvoorbeeld dat reflectie in het algemeen in hun werk belangrijk is of omgekeerd, doen inzichten op
op basis van wat ze in hun omgeving zien. En net zoals voor ‘zelfinzicht’ geldt, hebben die inzichten hier een cognitieve, maar ook affectieve dimensie.
De belangrijkste verandering is dat ik bij situaties die op de werkvloer ontstaan meer nadenk
over het ethische stuk wat er mogelijk achter ligt. (Verhaal B)

Tenslotte zien we dat sommige deelnemers op grond van het professionaliseringstraject, en de
impact die dat op hen had, tot nieuwe ethische inzichten komen. Soms kan dat de vorm aannemen van een duidelijkere prioritering (zicht gekregen op dat wat ‘echt’ belangrijk is in het
werk), maar ook lijkt het professionaliseringstraject te resoneren in nieuwe morele normen die
mensen formuleren. Zoals in verhaal J, waar een concreet conflict op de werkvloer uitnodigt
tot reflectie op waarden en normen en de diversiteit die mensen eigen is.
Behandel een ander dus niet zoals je zelf behandeld wilt worden. Behandel een ander zoals hij
zelf behandeld wil worden. (Verhaal J)

Overigens is bovenstaande thematisering tamelijk arbitrair: ze is vooral ingegeven door de
keuze die wij als onderzoekers maakten voor het assenstelsel als analyse-instrument. Zo wordt
zichtbaar dat sommige resonanties erg op ‘het zelf’ gericht zijn en andere al wat meer ‘naar
buiten’ gaan. Andere indelingen zijn dus ook mogelijk, en een opvallende willen we daarin benoemen. Wat namelijk al bovenstaande thematiseringen doorkruist is dat de resonantie die
deelnemers beschrijven in dit kwadrant zowel cognitief als affectief is. Deelnemers zijn anders
gaan denken, maar ook anders gaan voelen, en hebben emoties een andere plaats gegeven in
hun werk. Ons inziens is deze resonantie duidelijk te herleiden tot de opzet van het professionaliseringstraject, waarin emoties expliciet onderwerp van gesprek waren (zie hoofdstuk 2).
Tot slot: bovenstaande bespreking kan de suggestie wekken dat het hier om afzonderlijke
thema’s gaat in de veranderingsverhalen, maar we gebruiken nu juist bewust de term resonantie om aan te geven dat alle thema’s en kwadranten niet volgens een specifiek patroon met
elkaar samenhangen of verweven zijn. Dat is steeds belangrijk om in het oog te houden: een
nieuw ethisch inzicht bijvoorbeeld, komt niet spontaan uit de lucht vallen en is ook niet per se
een directe les uit het professionaliseringstraject (en daarmee geen effect in de klassieke betekenis van het woord). We gebruiken hiervoor de metafoor van de biljarttafel: iemand doet dit
inzicht op omdat het professionaliseringstraject een balletje aan het rollen heeft gebracht, dat
vervolgens veel andere ballen aantikt. Zo hangt (een veranderd) zelfinzicht in een aantal gevallen bijvoorbeeld samen met de (veranderde) wijze waarop deelnemers naar hun werk kijken.
(Overigens gaat de metafoor van de biljarttafel deels ook mank, daarover meer in hoofdstuk
7).

Vertraagd handelen
De oefening uit de scholing neemt twijfel weg
Werkvormen gebruiken voor zelfreflectie
Professioneel handelen KAN zich ontwikkelen

Ik laat verantwoordelijkheid bij client en sluit aan
bij client
Ik ga meerdere oplossingen voor situaties zien
Keuze maken wordt makkelijker
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Kwadrant 2 bevat, in tegenstelling tot de andere kwadranten, weinig resonantie die geheel in
dit kwadrant valt. Kijkend naar de uitspraken van de respondenten dan lijkt het er op dat voor
een aantal van hen het professionaliseringstraject resoneert in de wijze waarop ze keuzes maken en tot handelen komen. Ze ervaren minder twijfel, of zien meer handelingsopties (zie bijvoorbeeld citaat N). Het gaat hier echter maar om een paar (zes in totaal) fragmenten, waarvan
ook nog eens een aantal zo algemeen zijn dat onduidelijk is welk aspect van het professionele
handelen veranderd is (zie citaat O).
Ik merk dat ik meerdere oplossingen voor situaties ga zien. Belangrijk daarin vind ik wel dat je
'bij jezelf' blijft, dus hetgeen doet wat bij je past. Grootste voordeel is dat ik meer 'out of the
box' ga denken en dus meer mogelijkheden zie. Ik heb juist nu wel vaak dat ik denk: Moet het
wel echt zo? Wat vind jij daarvan? Is er ruimte om het anders te doen? Ik denk dat cliënten
daar ook wel profijt van hebben. (Verhaal N)
Door inzicht te krijgen in je eigen normen en waarden, kan ook je professioneel handelen zich
ontwikkelen. (Verhaal O)

We kunnen dus voorzichtig concluderen dat het professionaliseringstraject weinig impact heeft
gehad op het individuele handelen van de professional. Voor het handelen in relatie tot anderen (kwadrant 4) is dat een ander verhaal. Alvorens verder te gaan met de bespreking van de
kwadranten, willen we echter reflecteren op de vraag waarom kwadrant 2 nauwelijks gevuld
is. Hierbij moet opgemerkt worden dat intrapersoonlijk handelen per definitie ingewikkeld is.
Het handelen van mensen vindt immers altijd in relatie tot anderen plaats. In het kader van ons
onderzoek bedoelen we echter dat deelnemers geprobeerd hebben om – zonder enige expliciete gerichtheid op anderen – lessen te vertalen naar hun handelen (dat op zichzelf natuurlijk
wel voor anderen merkbaar of relevant is).
Om te kunnen reflecteren op kwadrant 2, is het zinvol om te kijken naar die resonantie die zich
ergens in het midden ophoudt van de as die loopt van intrapersoonlijk denken (intern) naar
intrapersoonlijk doen (extern). Onderstaand een overzicht van de resonanties die op dat snijvlak gepositioneerd kunnen worden.
Voordat ik naar binnen loop, bewust van gevoel
Het wordt gemakkelijker om bestaande inzichten toe te passen
Praktische kennis en tools geleerd om toe te passen op werkvloe
Ik heb handreikingen gekregen om met ethiek
aan de slag te gaan

Bij jezelf blijven, doen wat bij je past
Niet meer alleen resultaatgericht aan het werk
Ik moet er actie op gaan zetten
Niet meteen naar de oplossing
Ik maak meer een pas op de plaats/vertraag
Bewust nadenken over/kritisch zijn op je handelen/acties

Wat opvalt is dat sommige beschrijvingen tamelijk algemeen en nog niet uitgevoerd zijn (‘ik
moet hier nu iets mee gaan doen!’), en er dus weinig uit afgeleid kan worden met betrekking
tot de impact van het professionaliseringstraject. In diverse meer precieze opmerkingen wordt
echter gerefereerd aan het gegeven dat men door het traject heeft geleerd te vertragen en het
handelen als het ware uit te stellen.
Daarom: voordat ik ergens naar binnen loop of een gesprek begin eerst mezelf even bewust
zijn hoe ik me voel. Vanuit hier ga ik naar binnen. Dit helpt om het bewust worden van emoties
neer te zetten. Dit is ook wat ik vanuit een andere cursus heb mee gekregen. (Verhaal F)

Het maken van deze pas op de plaats zien we meerdere keren terugkomen in de overgang van
kwadrant 1 naar 2. Het handelen is dus door de cursus veranderd, niet doordat er in de acties
van deelnemers zelf direct veranderingen plaatsvinden, maar doordat ze er voorafgaand meer
op reflecteren. Overigens kan dat cognitieve, maar ook affectieve reflectie zijn (zie citaat F).
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Deze bevinding werpt een ander licht op de constatering dat kwadrant 2 relatief leeg is. Als het
professionaliseringstraject resoneert in mensen in de vorm van stil staan, reflecteren, dat zouden we de relatieve leegte in kwadrant 2 kunnen zien als impact van het traject. Mensen zijn
‘uit de actiestand’ gehaald. Overigens is ook dit geen verrassende impact van het professionaliseringstraject, dat immers focust op een brede notie van agency, die zich niet primair richt op
het handelen, maar vooral ook op de persoon die handelt (zie ook hoofdstuk 2).
En door de cursus is inderdaad de bewustwording gekomen van: soms is het lekker om gewoon
even te gaan zitten en alles de boel de boel te laten (plaatje straat met mensen in stoeltjes voor
het huis) en te kijken, waar moet je nu eigenlijk starten? Even een pas op de plaats, zo van, wat
hangen we er eigenlijk allemaal aan en waarom doen we dat eigenlijk, waar zijn we mee bezig?
Dus eigenlijk eerst maar eens gewoon vanuit de situatie rustig kijken hoe of wat en niet overal
maar van alles meenemen en blijven doorrijden. (Verhaal FF)

Een veranderde relatie tot collega en cliënt
Nieuwsgierig naar de ander, en/of benaderen
zonder oordeel
Meer rust in de samenwerking
Besef dat iedereen eigen normen en waarden
heeft en dat is goed
Emoties van collega's of clienten zien en/of erkennen
Meer vertrouwen, verbinding in samenwerking
(collega/client)
Meer respect
Elkaar en client beter snappen
Inzicht dat teamleden op eigen waarden/normen moeten reflecteren

Zo voelt iedereen in het team zich gehoord en
gezien
Om mensen in kracht te zetten moet je weten
wat ze willen
Heeft me aan het denken gezet over comm en
samenwrk in team
Ik ben mij meer bewust van de ander/ het verhaal achter de mens
Door emoties een plaats te geven kun je samen
groeien
Ieder kan zijn of haar kwaliteiten inzetten
Inzicht in belang van communicatie met anderen
Argumenten kan ik in gesprekken met collega's
beter onderbouwen

Kwadrant drie bevat resonantie die niet direct in concrete acties tot uitdrukking komt, maar
waarin ‘de ander’ wel onderdeel is van de resonantie. We komen in dit kwadrant diverse uitspraken hierover tegen, waarin echter een heel duidelijke rode draad te herkennen is, die
wordt samengevat in onderstaande citaat.
In ons vak werken we met mensen, die gevormd zijn door ervaringen net zo als ieder mens.
Het is belangrijk dat deze ervaringen ook een plaats krijgen. Ben mij meer bewust van het verhaal achter de mens. (Verhaal A)

Wat als rode draad door de fragmenten loopt die ingedeeld zijn in kwadrant 3, is het besef dat
de ander – en daarbij worden met name collega’s en cliënten genoemd – een mens is als jijzelf,
die echter wel heel eigen behoeften, emoties, idealen, opvattingen kan hebben. Daarbij wordt
ook een veranderde houding ten opzichte van de ander benoemd. We komen in de fragmenten
frasen tegen als ‘meer open staan voor de ander’, ‘meer nieuwsgierig zijn naar de ander’, ‘ik
luister beter’, ‘ik probeer te vragen’ (deze laatste zit vooral op het snijvlak van kwadrant 3/4).
De deelnemers aan het professionaliseringstraject beschrijven bij deze vorm van resonantie
ook iets van de gevolgen van deze manier van kijken. Het besef dat iedereen gelijk maar toch
anders is, wordt door de deelnemers in samenhang beschreven met woorden als: meer respect
voor elkaar, dat mensen zich meer gezien voelen, dat er meer vertrouwen en rust is in teams,
dat er sprake is van meer ‘verbinding’, maar ook dat het hierdoor makkelijker is om keuzes te
maken en te handelen.
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Wanneer je in gesprek gaat en blijft met elkaar over normen en waarden, drijfveren, emoties
en leerdoelen, zal er meer begrip en vertrouwen zijn naar elkaar toe. Er is ruimte voor verschillende meningen en opvattingen. Je durft elkaar sneller aan te spreken. Hierdoor ontstaat er
een open communicatie en een betere samenwerking. Als je als team sterk staat met elkaar,
straal je dit uit naar de bewoners, het is een parallel proces. Emoties en gevoelens mogen er
zijn en mogen uitgesproken worden. Zo voelt iedereen in het team zich gehoord. Als je je gehoord voelt, voel je je serieus genomen. Je mag er zijn, ook al denk je anders. Je wordt gezien.
En dat is uiteindelijk toch wat iedereen wil? Gezien worden? (Verhaal JJ)

We brengen nogmaals in herinnering dat de samenhangen niet lineair, maar complex zijn. In
veel gevallen hangen ze samen met resonanties in andere kwadranten, maar de verbindingen
laten geen duidelijke patronen zien waarbij de ene resonantie tot de andere leidt (over die
patronen meer in de volgende paragraaf). Bovendien zien we net als bij de andere kwadranten
dat aandacht voor emoties – maar in dit geval van de ander – weer regelmatig wordt genoemd.
De ander wordt dus niet alleen ‘cognitief’ begrepen en gekend, maar ook als gevoelsmens erkend. Resumerend worden de thema’s:




Besef van gelijkheid en pluraliteit;
meer luisteren, open staan, gesprek, nieuwsgierigheid;
veranderde betrekking van de deelnemer met collega’s of cliënten (vertrouwen, erkenning, begrip).

in onderlinge samenhang beschreven en vormen zij de hoofdmoot in kwadrant 3. Overigens is
het interessant om te zien dat juist de aandacht voor pluraliteit hiertoe leidt. In de stakeholderbijeenkomsten wordt eveneens vermeld dat het belangrijk is dat teams op een lijn zitten
maar in de gesprekken raakte men er niet zo goed over uit of eenheid of verscheidenheid in
het team nu wenselijk is (zie §6.2). Men zocht de oplossing in het vinden van een juiste balans.
Wat de verhalen van de deelnemers lijken te illustreren is echter dat verscheidenheid geen
bedreiging hoeft te zijn van eenheid, maar er juist een voorwaarde voor is.
Tot slot worden in kwadrant 3 incidenteel ook nog wat andere vormen van resonantie genoemd, waaronder het willen overdragen van de eigen leerervaring op anderen en het sterker
positioneren van het zelf ten opzichte van de ander.
Het bewust zijn van waar ik zelf voor sta in het leven en ook in mijn werk heeft mij geholpen
om argumenten in gesprekken met collega’s te onderbouwen. Zoals waar leg je je prioriteiten
in je werk en welke wijze van communiceren met elkaar en met cliënten werkt voor mij het
best. (Verhaal BB)

Ons inziens zijn deze resonanties minder interpersoonlijk en nog steeds enigszins op het zelf
gericht, omdat de deelnemer uiteindelijk nog steeds vanuit de eigen ervaring vertrekt, en de
eigen positie als uitgangspunt neemt voor het handelen in relatie tot anderen. De resonanties
die gaan over gelijkheid en verscheidenheid lijken daarentegen doordrongen van het besef dat
de ander een persoon is zoals jijzelf, en dat je de ander dus net zo centraal moet stellen in de
onderlinge betrekking als jezelf.
In de overgang van kwadrant 1 en 3 zien we tenslotte een (overigens beperkt) aantal fragmenten waarin duidelijk wordt dat het professionaliseringstraject resoneert in de uitdrukkingsvaardigheid van de respondenten: het gaat dan om talige uitdrukkingsvaardigheid, maar ook om
het vermogen om – doordat je jezelf beter kent – jezelf duidelijker te positioneren. We zien dit
slechts in een beperkt aantal veranderingsverhalen, maar het professionaliseringstraject lijkt
de discursiviteit van deelnemers te vergroten.
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Gemakkelijker woorden geven aan ethiek
Emoties mogen plaats hebben in het team
Ik vind het belangrijk om medewerkers in hun
kracht te zetten

Om er echt te staan moet je weten wat je uit wil
dragen
Het kost energie

Anders doen in de praktijk
Met collega's in gesprek over zaken uit de scholing of ethiek
Ervaringen delen met collega's
Niet in de valkuil van de overtuigingsstijl
Werkvorm DOEN met collega's
Werkvormen uit de cursus doorspelen aan collega's
Ethiek is vaker onderwerp van gesprek
Hiermee KAN je beste uit jezelf halen/er voor de
client zijn
Inzicht: EA helpt ondersteuning client naar hoger
niveau te bre
We willen leidinggevenden en collega's informeren en betrekken
We zouden ethiek een plek willen geven in de
organisatie
Overleg met collega's over wat waardevol is voor
client
Emoties/zelfkennis gebruiken als instrument om
client te bewegen

Clienten zien mensen opgelucht werken en
openstaan voor vragen
Iedereen luistert naar elkaar
Er is openheid
Clienten voelen zich vis in het water
In laatste inwerktraject vroeg ik bewust: wat
vind jij belangrijk
Beter aansluiten bij de medewerker
Er zijn gezamenlijke reflectieplaatsen nodig
Nu durven clienten voor zichzelf op te komen
Kijken naar de client: wat vindt die belangrijk
Het is de kunst om te kijken waar we het anders
kunnen doen
Betrokkenen/client kunnen hun verhaal doen
Clienten voelen zich gehoord
Moreel beraad wordt als verdieping ervaren
door team
Meer betekenen voor de client
Het kost meer tijd

In kwadrant 4 worden resonanties beschreven waarin deelnemers handelend optreden en dat
expliciet in relatie tot anderen doen, of waarin zij de gevolgen van het professionaliseringstraject voor anderen benoemen. Twee soorten resonanties zijn zichtbaar:




Resonanties waarin wordt beschreven wat deelnemers hebben gedaan naar aanleiding van het professionaliseringstraject en welke rol collega’s of cliënten daarin speelden.
Resonanties waarin wordt beschreven wat dit handelen voor gevolgen heeft gehad
voor cliënten of collega’s.

Deze laatste resonantievorm is lastig te interpreteren omdat het hier gaat om ‘hear say’. Deelnemers schrijven gevoelens toe aan anderen, en de vraag is natuurlijk of de anderen deze ook
zo ervaren. In de stakeholderbijeenkomsten werd deze resonantie soms wel herkend en onderschreven door de leidinggevenden.
Deze groei [die volgens de deelnemer het gevolg is van het doen van moreel beraad, red.] vindt
een ieder belangrijk in het team, het komt ook weer ten goede van onze clienten. Zij ervaren
iets meer rust en merken dat er nagedacht wordt, en ze voelen zich serieus genomen. (Verhaal
AA)

Het is echter overwegend één specifieke deelnemer die op deze manier resonantie beschrijft,
het merendeel van de beschreven resonantie heeft betrekking op zaken die mensen zijn gaan
doen of hebben ondernomen door het professionaliseringstraject. Daarin valt een driedeling
te herkennen.

Allereerst zijn er een aantal deelnemers die de lessen rondom gelijkheid en andersheid (uit
kwadrant 3) laten terugkomen in hun handelen. In onderstaand fragment bijvoorbeeld beschrijft een deelnemer dat hij of zij zich bewust is geworden van het feit dat clienten eigen
waarden en normen hebben, en dat dit ertoe heeft geleid dat hij of zij cliënten nog sterker
zonder oordeel benadert. In dit veranderingsverhaal wordt vervolgens ook een helder voorbeeld gegeven waarin iemand deze houding laat doorklinken in zijn of haar handelen in een
specifieke situatie.
Ik ben meer gericht op emoties die ook de normen en waarden van de cliënt typeren. De cliënt
kan bij mij bepaalde emoties oproepen en dit weerspiegelt goed zijn/haar normen en waarden.
Door dit te erkennen kan ik de cliënt benaderen zonder oordeel. Door de cursus ben ik mij
hiervan bewust geworden. Het stimuleert nog meer mijn nieuwsgierigheid in de ander en niet
in de valkuil van de overtuigingsstijl te gaan.
Een voorbeeld hiervan is dat een cliënt, met weinig financiële middelen en weinig opberg
ruimte door alles wat hij al heeft, alsnog iets heel duurs heeft gekocht. In eerste instantie was
ik hier zeer verbaasd over want er waren zoveel meer redenen waarom deze keuze niet de
juiste zou zijn. Daarnaast houdt deze cliënt veel geld geheim voor de gemeente waardoor hij
van veel tegemoetkomingen gebruik kan maken. Dit raakt mijn eigen normen en waarden,
maar door dit bewust te parkeren kon ik echt luisteren naar zijn emoties en de overtuiging
waarmee de cliënt deze keuze heeft gemaakt. Vervolgens kon ik deze keuze ook meer begrijpen
en ook het verhaal achter het verhaal horen. (Verhaal O)

Ten tweede schrijven een aantal deelnemers dat ze werkvormen uit het professionaliseringstraject hebben gedaan met collega’s. Ze gebruiken de handvatten en onderwerpen om een
leerproces bij collega’s in gang te zetten zoals ze dat zelf hebben doorgemaakt.
Ik heb onlangs tijdens een studiemiddag een oefening ingebracht om allemaal iets te vertellen
over de eigen biografie en elkaar daarop te bevragen [een oefening die ook in het scholingstraject is gedaan, red.]. Vervolgens zijn we nog bezig geweest met de persoonlijke mantra’s. Een
groot deel van de studiemiddag was hiermee gevuld en ik ervoer dat als heel waardevol. (Verhaal I)

Ook hier zien we in enkele fragmenten weer een link met het thema gelijkheid en pluraliteit:
deelnemers willen de oefeningen met hun collega’s doen omdat ze ‘(willen) horen wat je collega’s belangrijk vinden’ (verhaal HH) of ‘om bewuster te worden van je eigen waarden en normen en meer zicht te krijgen op elkaars waarden en normen’ (verhaal GG). Hier zien we dus
een inhoudelijke duidelijke verbinding tussen kwadrant 1, 3 en 4, die echter wel alleen betrekking heeft op de samenwerking met collega’s. Anders dan bij de eerste resonantievorm in dit
kwadrant, is deze resonantie dus niet in eerste instantie ook op cliënten gericht.
Ten aanzien van dit thema werd ook duidelijk dat het niet voor alle deelnemers even gemakkelijk was om de opgedane inzichten te verankeren in het eigen werk en de eigen organisatie.
Meer hierover volgt in de volgende paragraaf (5.4) en het volgende hoofdstuk, maar hier zij
alvast opgemerkt dat een aantal deelnemers gezamenlijk actie heeft ondernomen om in de
organisatie meer ruimte voor reflectie te creëeren en zo het ethisch actor-schap dus heel letterlijk handen en voeten hebben gegeven.
Vanuit onze rol als ethisch actor zouden we ethiek in de organisatie een plek willen geven, door
te beginnen om onze leidinggevenden bij het onderwerp te betrekken aan de hand van een
presentatie. (Verhaal XX)

Ten derde hebben sommige beschrijvingen van resonantie deze vorm: het presenteren van inzichten die zijn opgedaan in de cursus. Dit betreft vooral het delen van informatie of kennis.
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Ik ben meer bezig het in mijn team onder de aandacht te brengen en wij gaan onze teamdag
aan dit onderwerp besteden. De site met de methodieken is hierbij helpend. Samen met een
collega gaan we in ons coordinerend begeleideroverleg vertellen over onze ervaringen en wat
het ons heeft opgeleverd (Verhaal BB)

Overigens is in het professionaliseringstraject expliciet aandacht geweest voor de vraag hoe
deelnemers de opgedane inzichten konden verankeren in hun werk en organisatie: dit was een
expliciet doel van module 2 van het traject (zie hoofdstuk 2). Opmerkelijk is dat de resonantie
in kwadrant 4 echter ook deels afkomstig is uit verhalen naar aanleiding van module 1 (ter
herkennen aan de enkele letters) en deze ‘vertaalslag’ bij sommige deelnemers kennelijk dus
al in gang werd gezet tijdens de eerste module.

5.3.

Verandering als biljarttafel: patronen in de resonantie

Een belangrijke vervolgvraag ten aanzien van de resonantie was ook of het assenstelsel tot
nieuwe inzichten zou leiden, of er bijvoorbeeld patronen gevonden konden worden in de resonantie. Zijn er bepaalde kwadranten (en daarmee inhoudelijke thema’s) die vaak of in een bepaalde samenhang voorkomen bijvoorbeeld? We kunnen deze vraag beantwoorden door naar
de schema’s te kijken en te zien hoe de kwadranten gevuld zijn, maar ook door naar de richting
van de resonanties te kijken. Beide worden in de volgende twee paragraden gevisualiseerd.

Samenhang in resonantie
In deze paragraaf kijken we allereerst naar de vulling van de kwadranten en de vraag of bepaalde thema’s daarin met elkaar samenhangen. Zijn bepaalde kwadranten altijd tegelijk gevuld bijvoorbeeld? Oftewel, komen bepaalde inhoudelijke lessen zoals beschreven in §5.2 vaak
gezamenlijk voor, of misschien juist wel helemaal niet? We doen dit op het niveau van de verhalen, waarbij we voor elk van de 25 verhalen bekijken welke kwadranten ‘gevuld’ zijn en we
alle patronen die we tegenkomen opsommen. We doen dit echter ook op het niveau van de
deelnemer: elke deelnemer heeft immers twee verhalen geschreven. De patronen die dan ontstaan, en de prevalentie daarvan, worden eveneens naast elkaar geplaatst.
Daarbij twee kanttekeningen:


Onderstaande indeling is niet alleen het resultaat van een visualisering van de resonantieschema’s, maar er is wel degelijk ook gekeken naar de inhoud van de resonantie. Het
gaat dus om het patroon dat dominant zichtbaar wordt in de inhoud van de verhalen.
Verhaal P is niet ingedeeld: het laat nauwelijks resonantie zien, die ook nauwelijks samen lijkt te hangen met de inhoud van de cursus (zie ook hoofdstuk 4).



Patronen per verhaal

1

2

Patroon 1: De genoemde resonantie blijft overwegend intern (mentaal) of zit
op het snijvlak intern-extern, maar heeft zowel betrekking op het zelf als op de
ander.
Verhalen: B | D | G | NN | J | JJ

3

4
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Patroon 2: De genoemde resonantie zit overal: intern en extern, intra- en interpersoonlijk
Verhalen: O

Patroon 3: De genoemde resonantie is volledig intrapersoonlijk, maar heeft zowel een interne (mentale) als externe (handelen) verschijningsvorm.
Verhalen: C | HH | II

Patroon 4: De genoemde resonantie is intern en extern, intra- en interpersoonlijk maar kwadrant 2 blijft leeg. Dat wil zeggen dat de actie die plaatsvindt, alleen plaatsvindt in relatie tot de ander.
Verhalen: A | AA | BB | DD | FF | GG | M | I

Patroon 5: De genoemde resonantie is ofwel intern en intrapersoonlijk, ofwel
extern en interpersoonlijk.
Verhalen: X

Patroon 6: De genoemde resonantie is ofwel intern en intrapersoonlijk, ofwel
extern en kan dan zowel intra als interpersoonlijk zijn.
Verhalen: CC | N

Patroon 7: De genoemde resonantie is intrapersoonlijk, zowel intern of extern,
maar ook gericht op de ander, zonder dat dat een handelend gericht zijn op de
ander is.
Verhalen: F

Patroon 8: De resonantie blijft volledig intrapersoonlijk, maar is zowel intern als
extern gericht.
Verhalen: H
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Patroon 9: De beschreven resonantie is interpersoonlijk en extern.
Verhalen: OO

Patronen per deelnemer
Deelnemer M heeft maar 1 verhaal geschreven en is in dit overzicht niet meegenomen. Verhaal
X is een gezamenlijk verhaal van meerdere deelnemers, dat om die reden ook niet in onderstaande overzicht mee kan worden genomen.

1

2

Patroon 1: De genoemde resonantie blijft overwegend intern (mentaal) of zit
op het snijvlak intern-extern, maar heeft zowel betrekking op het zelf als op de
ander.
Deelnemer J

3

4

Patroon 2: De genoemde resonantie zit overal: intern en extern, intra- en interpersoonlijk
Deelnemer C, Deelnemer F, Deelnemer H, Deelnemer N, Deelnemer O

Patroon 4: De genoemde resonantie is intern en extern, intra- en interpersoonlijk maar kwadrant 2 blijft leeg. Dat wil zeggen dat de actie die plaatsvindt, alleen plaatsvindt in relatie tot de ander.
Deelnemer A, Deelnemer B, Deelnemer D, Deelnemer G, Deelnemer I

Resumerend zien we het volgende beeld:





Resonantie in kwadrant 1 komt wel voor bij alle deelnemers maar niet in alle verhalen
(in vier verhalen niet)
Resonantie in kwadrant 3 komt wel voor bij alle deelnemers maar niet in alle verhalen
(in vijf verhalen niet)
Resonantie in kwadrant 4 komt bij een deelnemer niet voor, en ontbreekt in acht verhalen.
Resonantie in kwadraat 2 ontbreekt bij zes deelnemers en in negentien verhalen.

De conclusie is dat zowel de interne dimensie (kwadrant 1 en 3) als de interpersoonlijke dimensie (kwadrant 3 en 4) goed vertegenwoordigd is in de resonantieverhalen. Dit is minder sterk
het geval voor kwadrant 2, maar het lijkt logisch dat in veranderingsverhalen aandacht voor
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handelen dat niet op anderen is gericht onderbelicht blijft. In de vorige paragraaf werd immers
duidelijk dat mensen meer zijn gaan nadenken alvorens te handelen, wat wellicht ook tot uitdrukking komt in het feit dat kwadrant 2 minder sterk gevuld is. De algemene conclusie lijkt
echter gerechtvaardigd dat het professionaliseringstraject impact heeft gehad op het denken
en handelen van de deelnemers en op degenen met en voor wie zij werken.

De richting van de resonantie
Tenslotte formuleerden we de hypothese dat leren van binnen naar buiten gaat, en dat ook de
impact van het professionaliseringstraject die beweging zou maken van intern en intrapersoonlijk, naar extern en interpersoonlijk. De patronen van de verhalen bieden echter onvoldoende
houvast om dat te concluderen en mede daarom hebben we in alle analyschema’s van de verhalen voor zover mogelijk de richting aangegeven van de resonantie. Dat wil zeggen dat we
pijlen hebben getrokken wanneer de auteur van een verhaal een relatie tussen bepaalde resonanties aangaf (oorzaak, gevolg). Let wel: we benoemden alleen deze richting wanneer het verhaal duidelijke aanwijzingen daartoe gaf, bijvoorbeeld in de vorm van signaalwoorden als ‘hierdoor’, ‘dit maakt dat’ of doordat de chronologie expliciet een relatie tussen resonanties tot
uitdrukking brengt. De richting van de samenhang moet dus aangegeven zijn door de auteur
van het verhaal. Kijkend naar deze richting van de resonantie, is te zien dat deze niet in alle
gevallen van intern en intrapersoonlijk, naar extern en interpersoonlijk gaat. We willen twee
verhalen laten zien om dat te illustreren.
VERHAAL G

INTRAPERS
Inzicht: reflecteren op emotie kan
waarden en normen boven tafel
krijgen.

Inzicht: emoties mogen er zijn en
verdienen structureel aandacht.

ik heb aandacht
voor emoties, ik stap
er niet overheen.

INTERN
(mentaal)

Ik ben niet alleen maar
resultaatgericht aan het
werk.

Het voelt beter. Wat
minder opgejaagd.

EXTERN
(handelen)

RESONANTIE CONTINUUM
Ik merk dat ik meer
begrip heb en meer open
sta voor een collega die
heel erg vanuit de emotie
reageert.

ik kan dat wel verantwoorden, dat ik inderdaad wat meer
energie heb gestoken in de emotie, en wat het doet en wat er
onder ligt. [ ] Ja, en dat je er inderdaad niet omheen kan om
je resultaten te behalen, ook bij cliënten.

Het kost tijd

INTERPERS

Figuur 5-2: Resonantieschema van veranderingsverhaal G
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VERHAAL I

INTRAPERS


Meer rust en minder kramp
in kaken





Meer afstand tot
alles, meer zicht op
wat belangrijk is

Nieuwe levenswijsheid:
iedereen doet zijn best
gegeven de
omstandigheden
Dit wist ik allemaal wel. Maar
het wordt door de scholing
gemakkelijker om bestaande
inzichten toe te passen


INTERN
(mentaal)

Bredere blik, groter
denkraam

Meer
bewustzijn van
de ander





EXTERN
(handelen)

RESONANTIE CONTINUUM

Dat werkt door naar de
client want die ga je zonder
oordeel benaderen

Meer rust in de
samenwerking

Overleg met collega s over wat
waardevol is voor de client.

Nieuwsgierig
naar de ander/
ruimte voor
anderszijn



Inzicht in de achtergrond van
collega s

Meer
verbinding en
vertrouwen in
het team



Werkvorm DOEN met collega s

INTERPERS

Figuur 5-3: Resonantieschema van veranderingsverhaal I

Verhaal G lijkt het verwachte patroon te volgen. De kernverandering (het blauwe vak) is linksboven gesitueerd: het betreft een verandering die intrapersoonlijk en mentaal is. De auteur
van het verhaal vertelt dat hij of zij meer aandacht heeft voor emoties in het werk. Vandaaruit
resoneert deze resonantie op diverse manieren. Het handelen wordt erdoor beïnvloed, want
de verandering maakt dat deze persoon niet meer alleen resultaatgericht aan het werk is, maar
de verandering is ook op anderen gericht omdat er meer begrip ontstaat voor collega’s. Hier
lijkt het veranderingsverhaal onze hypothese te bevestigen.
In verhaal I lijkt dat echter niet het geval. Daar valt op dat er veel resonantie is in diverse kwadranten, waarbij de kernverandering (het blauwe vak) gesitueerd is in het derde kwadrant. Het
voornaamste wat deze persoon geleerd heeft van de cursus is dat zij of hij meer inzicht heeft
verkregen in de achtergrond van collega’s. Maar deze verandering gaat gelijk op met andere.
Zo schrijft deze persoon:
De belangrijkste verandering die denk ik gekoppeld is aan het volgen van dit traject is een verruiming van mijn inzicht in de achtergrond van mijn directe collega’s. Ik heb onlangs tijdens een
studiemiddag als oefening ingebracht om allemaal iets te vertellen over de eigen biografie en
elkaar daarover te bevragen (de ankerpunten). Vervolgens zijn we nog bezig geweest met de
persoonlijke mantra’s. Een groot deel van de studiemiddag was hier mee gevuld en ik ervaarde
het als heel waardevol. Ik ervaar meer rust in de samenwerking en ruimte voor het anderszijn/denken en het gedrag van mijn collega’s.

De kernverandering lijkt dus in gang gezet door een werkvorm uit de cursus te doen met collega’s (vierde kwadrant). Hier zien we dat de belangrijkste verandering (de kernverandering)
chronologisch of inhoudelijk in tijd dus niet altijd als eerste hoeft te komen! Bovendien begint
het verhaal hier niet in het eerste kwadrant (hoewel de kernverandering daar wel resoneert)
en lijkt deze impact dus min of meer ‘van buiten naar binnen’ te resoneren. Onze hypothese,
dat de impact van het Professionaliseringstraject Ethisch Actorschap van binnen naar buiten
gaat lijkt daarmee niet voor alle verhalen op te gaan, wat extra opmerkelijk is, aangezien de
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opzet van het professionaliseringstraject (zie hoofdstuk 2) daar wel op aanstuurt: immers, de
nadruk lag in het traject op reflectie op de persoon van de professional en deze vormde ook
het startpunt van het professionaliseringstraject.
De leerpatronen die zichtbaar worden in de verhalen bewegen ergens tussen twee uitersten.
Er zijn verhalen die van binnen naar buiten lijken te bewegen, maar ook omgekeerd. Bovendien
is de verbinding tussen de resonantie niet altijd eenduidig: zo zijn er verhalen waarin op het
oog geen verbinding lijkt te zijn tussen resonanties en regelmatig lopen meerdere veranderingen naast of door elkaar. Ook verschilt de dichtheid van de verhalen in termen van de resonantie. Op basis hiervan willen we concluderen dat onze hypothese over het ‘leren van binnen naar
buiten’ niet voor alle verhalen klopt. Waar we eerst de metafoor van het spinnenweb hanteerden om over resonantie te spreken, denken we dat de metafoor van de biljarttafel passender
is. In de verhalen zien we niet altijd een heldere kernverandering in kwadrant 1 die diverse
draden in de andere kwadranten doet trillen, maar er wordt ergens een bal het veld ingeschoten die diverse kanten op kan schieten en ook weer terug kan gaan naar het punt waarop de
resonantie gestart is. De metafoor van de biljarttafel gaat daar ook enigszins mank, omdat een
biljartspeler met mathematische precisie op ballen richt, waar dat minder opgaat voor het professionaliseringstraject en de resonantie die daar de impact van is. Weliswaar zijn er enkele
‘hoofdthema’s’ te onderscheiden binnen de impact die deelnemers beschrijven, maar er zijn
geen duidelijke patronen in de wijze waarop die hoofdthema’s met elkaar verbonden zijn (zie
meer hierover in hoofdstuk 7). Biesta (2010) schrijft over het efficacy-defect van het evidencebased discours: de impact van een ethisch professionaliseringstraject werkt niet op een mechanische manier, maar impact is niet-lineair. Zoals we in de volgende paragraaf zullen zien, wordt
deze bovendien in sterke mate bepaald door de organisatie waar je werkt.

5.4.

Waar je werkt doet ertoe: resonantie en organisatiecontext
Werkwijze

In voorgaande is horizontaal door de veranderingsverhalen bekeken welke vormen van resonantie in de breedte allemaal voorkomen. In deze paragraaf zullen we meer verticaal gaan kijken, met als insteek de organisaties waarbinnen deelnemers werkzaam zijn. Per organisatie
wordt bekeken welke resonantie haar medewerkers beschrijven en deze resonantie wordt vergeleken tussen de organisaties. De achterliggende hypothese luidt: er is een verband tussen
wat deelnemers als kernverandering benoemen en hoe deze resoneert en de organisaties waar
zij uitkomen. Deze hypothese is gebaseerd op de veronderstelling dat er een verband is tussen
de organisatiecultuur en/of het beleid van de organisatie waar een deelnemer werkt en datgene wat een deelnemer benoemt als de belangrijkste verandering(en) en hoe deze verandering resoneert in denken en handelen. Als dit zo is, dan impliceert dit ook dat er waarschijnlijk
een gemeenschappelijk patroon te ontdekken is in de verhalen van deelnemers uit éénzelfde
organisatie.
Deze hypothese is als volgt onderzocht. In een tabel is per verhaal (op alfabetische volgorde, er
was dus nog geen clustering van verhalen uit verschillende organisaties) geïnventariseerd wat
de deelnemer beschrijft als kernverandering (zie figuur 1.2 in hoofdstuk 1), tevens zijn trefwoorden en zinnen uit de resonanties (zie figuur 1.3 in hoofdstuk 1) onder elkaar gezet. Ook
werd in die tabel per verhaal aangegeven in welk kwadrant (zie figuur 1.3) het zwaartepunt van
de resonanties ligt. Deze tabel is opgenomen in bijlage E. Na deze inventarisatie zijn meermalen
voorkomende trefwoorden (c.q. clusters van woorden), zoals ‘emotie’ of ‘cliënt’ of ‘bewustwording – bewust zijn’, gemarkeerd met verschillende kleuren. Vervolgens zijn de verhalen in
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de tabel gerangschikt op organisatie en is gekeken of bepaalde woorden/kleuren in de veranderingsverhalen uit eenzelfde organisatie vaker voorkomen dan in de verhalen uit de andere
organisaties. Ook werd bekeken of in de verhalen van deelnemers uit eenzelfde organisatie
misschien vaker het zwaartepunt van de resonanties ligt in hetzelfde kwadrant. Bij deze vergelijking bleek, dat er inderdaad ‘patronen’ zichtbaar worden.

Patronen binnen organisaties
Wanneer we de verhalen van de deelnemers per organisatie afzonderlijk met elkaar vergelijken, worden verschillende patronen zichtbaar. Bij deze vergelijking is gekeken of sommige kleuren/trefwoorden misschien vaker voorkomen (al dan niet in combinatie met een andere kleur),
in de verhalen van deelnemers uit bepaalde organisaties dan in de verhalen van deelnemers
uit andere organisaties. Dat bleek inderdaad zo te zijn. Hieronder wordt per organisatie weergegeven wat opvalt en hoe dit geïnterpreteerd kan worden.
Organisatie A
In drie van de vijf verhalen van de deelnemers uit organisatie A valt op dat zij constateren dat
reflectie (over inspiratie en drijfveren en over keuzes die je als professional maakt) belangrijk
is voor de ontwikkeling van professionaliteit, maar dat er in het werk (c.q. binnen de organisatie) te weinig tijd en gelegenheid voor is. Dit wordt in de resonanties ook verbonden met de
kwaliteit van de ondersteuning van (c.q. de interactie met) cliënten. In de veranderingsverhalen
van de deelnemers uit deze organisatie is niet zo makkelijk een patroon te ontdekken als in de
verhalen uit de andere organisaties: resonanties zijn geplaatst in alle vier kwadranten. Bovendien hebben we uit deze organisatie maar half zoveel verhalen gekregen als uit de andere twee.
Het feit dat veel resonanties in kwadrant 1 passen (intrapersoonlijk – intern) zou hier verklaard
kunnen worden op grond van het feit dat het voor deze professionals relatief nieuw was om te
ervaren hoe zinvol/waardevol het is om stil te staan bij wat het werk met jou als persoon doet
en om te ervaren dat (en hoe) je eigen waarden en normen samenhangen met de motivatie
voor het werk. Het feit dat ook alle andere kwadranten (intrapersoonlijk – extern, interpersoonlijk – intern, interpersoonlijk – extern) gevuld zijn, zegt ook iets over de organisatorische
context waarbinnen deze professionals werken en over de manier waarop het werk daar georganiseerd is. De deelnemers constateren dat er weliswaar steeds allerlei initiatieven en professionaliseringstrajecten zijn, maar missen specifieke aandacht voor de ethische dimensie. Zij
werken alle vijf in een ander team en komen elkaar in het dagelijks werk zelden of nooit tegen
en kwamen er pas tijdens het traject ethisch actorschap achter, dat zij zelf er niet als enige last
van hebben dat er binnen hun organisatie weinig tijd en ruimte is voor ethische reflectie. Zij
signaleren dat het werk steeds complexer wordt en dat ambulante professionals er vaak alleen
voor staan wanneer het erom gaat te beslissen wat het goede is om te doen in een probleemsituatie. Deze verantwoordelijkheid weegt zwaar, maar in de praktijk gaat het vooral om het
scoren en de productie en kunnen zij veel minder bezig zijn met achterliggende zaken en keuzes. Terwijl zij denken dat dit wel heel belangrijk is voor de ontwikkeling van de professionaliteit
die nodig is om de ondersteuning van de cliënt naar een hoger niveau te brengen.
Organisatie B
In de verhalen van alle (5) deelnemers uit organisatie B valt op dat het woord ‘emoties’ (soms
meerdere malen) voorkomt. Dit is veel vaker dan in de verhalen van de deelnemers uit andere
organisaties, waar dit woord sporadisch voorkomt. Als kernverandering wordt door vier van de
vijf deelnemers benoemd dat zij bij zichzelf opmerken dat ze meer aandacht en ruimte hebben
voor emoties (van zichzelf en van anderen). In de resonanties van twee van de vijf deelnemers
wordt genoemd dat emoties er mogen zijn, (om)dat gevoel een belangrijke rol speelt bij het
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handelen en het nemen van beslissingen. Erkenning c.q. bewustwording hiervan draagt bij aan
ontwikkeling van identiteit (verhaal O) en maakt duidelijk wat iemands intenties zijn. Dit leidt
tot zelfinzicht en begrip voor anderen (collega’s en cliënten), het helpt om te relativeren en
keuzes te maken (verhaal F). Deze focus op emoties past wel bij het beeld dat naar voren komt
wanneer we kijken naar de indeling van de resonanties: het zwaartepunt van de resonanties in
alle verhalen van deelnemers uit deze organisatie ligt steeds aan de linkerkant van het schema.
Er wordt een duidelijk (en redelijk eenduidig) patroon zichtbaar: de meeste resonanties die wij
vonden in de verhalen zijn geplaatst in kwadrant 1 (intrapersoonlijk – intern). Deze gaan over
alles wat op iemand zelf betrekking heeft, wat in iemand zelf zit/gebeurt, en gaat over die persoon zelf, niet zozeer over het doen als wel over denken/bewustzijn/reflectie/emoties. We vonden ook veel resonanties in kwadrant 3 (interpersoonlijk – intern; dus wat er binnenin iemand
gebeurt, in relatie tot anderen of door interactie met anderen). Aan de rechterkant van het
schema (de externe kant, waar het gaat over het doen en het handelen) vinden we in de verhalen van de deelnemers uit deze organisatie veel minder resonanties. Hoewel B als organisatie
sterk vergelijkbaar is met C (beide organisaties richten zich op ondersteuning van cliënten met
een verstandelijke beperking, zowel ambulant als residentieel) is het patroon dat bij B zichtbaar
wordt anders dan bij C. Daar vinden de deelnemers het belangrijk om ethische reflectie in hun
teams (c.q. binnen de organisatie) op gang te brengen, omdat ze het voor hen nieuw verworven
inzicht dat aandacht voor ethiek leidt tot zelfinzicht en begrip voor anderen willen uitdragen.
Hier zijn de deelnemers minder gericht op het met anderen (collega’s in de organisatie) delen
van hun bewustzijn dat aandacht voor waarden en normen belangrijk is; zij lijken, door de nadruk op het belang van emoties in de veranderingsverhalen, wat meer naar binnen (c.q. op
zichzelf) gericht. Dit is echter goed verklaarbaar: binnen organisatie B is al veel aandacht voor
ethiek, zowel op beleidsniveau als op de werkvloer. Dilemmabesprekingen staan in deze organisatie al ruim 10 jaar regelmatig op de agenda, er is een ethiekwerkgroep bestaande uit professionals die geschoold en getraind zijn om met behulp van verschillende gespreksinstrumenten in teams moreel beraad te begeleiden en laagdrempelige consultatie te bieden bij ethische
kwesties, er is ethiekintervisie en er wordt door medewerkers vanuit de organisatie zelf onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van praktische wijsheid in moreel lastige situaties.
Organisatie C
In de verhalen uit organisatie C valt op dat door vier van de vijf deelnemers als kernverandering
wordt benoemd dat zij meer aandacht besteden aan ethiek in het team waar zij werken. In de
resonanties wordt dit verbonden met opmerkingen waaruit blijkt dat zij zich ervan bewust (geworden) zijn dat ethische reflectie leidt tot zelfinzicht, begrip en respect voor anderen (cliënten
en collega’s) en nieuwe inzichten (mogelijkheden en oplossingen in probleemsituaties). In hun
veranderingsverhalen verwijzen meerdere deelnemers uit deze organisatie expliciet naar werkvormen die tijdens het professionaliseringstraject aan de orde zijn geweest (moreel beraad,
elkaar interviewen). Zij gebruiken deze werkvormen bij de ethische reflectie die zij in hun teams
op gang hebben gebracht. Dit gemeenschappelijke beeld sluit aan bij wat we zien als we nog
meer inzoomen op de indeling van de resonanties: de meeste resonanties die wij vonden in de
verhalen uit deze organisatie zijn geplaatst in kwadrant 3 (interpersoonlijk – intern). Deze gaan
dus over wat er binnenin iemand gebeurt, in relatie tot anderen of door interactie met anderen
en dat is precies wat uit het merendeel van de verhalen uit deze organisatie spreekt: de deelnemer is zich bewust geworden van het belang van aandacht voor ethiek en gaat (daarom)
binnen het eigen team aan de gang met werkvormen voor ethische reflectie. Het (duidelijke en
eenduidige) patroon dat naar voren komt uit de veranderingsverhalen van de deelnemers van
organisatie C sluit zowel aan bij het voornemen van de organisatie om moreel beraad op de
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werkvloer te introduceren als bij de verwachting die door één van de deelnemers uit deze organisatie tijdens de kennismakingsbijeenkomst van het traject werd geformuleerd: “kwaliteitsdenken heeft niks meer met kwaliteit te maken, praten over casussen daar leer je het meest
van, ik wil erover nadenken hoe je dit (weer) in de cultuur van de organisatie kunt krijgen”.
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6.

Waardering van de veranderingsverhalen

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de analyse van de stakeholderbijeenkomsten met leidinggevenden, collega’s en cliënten van deelnemers aan het professionaliseringstraject. In deze bijeenkomsten zijn de veranderingsverhalen besproken en gewaardeerd, en in dit hoofdstuk
wordt met name verslag gedaan van de argumenten die tijdens de bijeenkomsten werden gegeven om een verhaal meer of minder positief te beoordelen. Alvorens daarop in te gaan, wordt
echter in het algemeen iets gezegd over het verloop van de stakeholderbijeenkomsten.

6.1.

Het verloop van de gesprekken

Tijdens de gesprekken met stakeholders bleek dat het niet altijd gemakkelijk was om een gesprek te voeren over de waardering voor de verhalen. Deelnemers merkten op dat het vaak
heel veel verhalen waren om te lezen en in sommige gevallen waren ze er niet aan toegekomen
om alle verhalen te lezen en moest een leespauze worden ingelast. Ook bleek dat het waarderen – het bepalen van de relevantie van een verhaal – niet altijd gemakkelijk was. Enerzijds
waren verhalen multi-interpretabel en op sommige momenten discussieerden deelnemers aan
de bijeenkomsten over de vraag wat er eigenlijk precies werd gezegd in een verhaal. Anderzijds
was het soms moeilijk om een oordeel over een verhaal te geven. Hier werden meerdere redenen voor genoemd. Zo werd duidelijk dat deelnemers niet zo goed wisten vanuit welk perspectief ze de verhalen moesten beoordelen en ze vonden het beoordelen moeilijk omdat ze de
schrijvers in hun waarde wilde laten.
A:
Nou, wat mij opvalt … Ik heb dan tien verhalen gelezen. … dat ik het best lastig vind om
te scoren, omdat bijna iedereen zegt dat hij zelf een bepaalde stap heeft gezet. Door bewustwording, bewust dingen te doen, meer op te letten hoe collega’s reageren … Dan denk ik van:
‘Nou, ik vind het gewoon goed dat iemand zo’n stap heeft gezet’. Om dat dan te scoren van …
B:
Ik vind deze stap een beetje matig.
A:
Ja, dat vind ik best wel lastig. Om daar dan een cijfer aan te geven … Ik denk van: ‘Nou,
hartstikke goed dat die cursus of die training jou dat gebracht heeft.’ (Organisatie A, leidinggevenden)

Hoewel er vaak wel een aantal verhalen was dat er uitsprong in de beoordeling, die iedereen
wel min of meer van belang vond, waren er wel degelijk ook meningsverschillen over verhalen
tussen deelnemers:
A:
Ik had de * als laagste gescoord, inderdaad. Ik vond hem heel bovenstrooms, zeg maar,
gewoon feiten en niet … Dan dacht ik: ‘Ja, maar waarom kom je nou tot die andere laag?’
B:
Ik ga hem er even tussenuit halen, want ik had hem wel redelijk hoog. (gelach) (Organisatie A, leidinggevenden).

Dit is met name relevant, omdat deze verschillen van mening een gesprek op gang kunnen
brengen over de vraag vanuit welke achterliggende waarden een verandering beoordeeld
wordt. Of het ook door deze verschillende oordelen over de verhalen kwam is niet te zeggen,
maar in diverse stakeholderbijeenkomsten was er op enig moment wel degelijk sprake van een
dialoog over ethiek tussen de deelnemers: het ging dan niet meer over de veranderingsverhalen en de waarderingen ervoor, maar over eigen opvattingen, over dilemma’s in het werk, maar
ook over de vraag wat ethiek precies is, over de team- of organisatievisie et cetera. Uit dergelijke gesprekjes werd duidelijk dat iedereen andere beelden heeft bij ‘ethiek’. Sommige deelnemers aan de panelbijeenkomsten waren bijvoorbeeld van mening dat bepaalde aspecten van
de veranderingsverhalen helemaal niet over ethiek gingen.

Ja. Ik vond dat het heel vaak over emoties ging. Ik dacht van… Voor mij is het dan: ‘Oh. Wat is
dit?’ Het gaat over ethiek. Het gaat – voor mij – helemaal niet over emotie. Dus, ik denk: ‘Oh,
dat zal dan met de dynamiek van de training te maken hebben. Dat brengt iets naar boven,
blijkbaar. En daardoor gaat het heel erg over emotie’. (Organisatie A, leidinggevenden)

Tot slot bleek op enkele momenten dat door het lezen van de verhalen en het bijwonen van de
bijeenkomsten een leereffect optrad en dat degenen die de verhalen moesten beoordelen, er
zelf iets van opstaken en tot reflectie werden aangezet.
Dus, ik ging daardoor eigenlijk ook wel een beetje reflecteren op mijn eigen handelen, hoe ik
nou dingen doe en waarom ik ze op die manier doe en wat ik ervan vind als andere collega’s ze
op andere manieren doen. Dat was eigenlijk mijn ervaring. Het zette mezelf aan het denken.
(Organisatie B, professional).

In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de argumenten die tijdens de stakeholderbijeenkomsten werden uitgewisseld voor de waardering van een verhaal. Voordat we daartoe
overgaan is het van belang om helder te maken dat het verloop van de gesprekken – waarin
het soms moeilijk bleek om verhalen te waarderen, soms veel tijd opging aan het lezen van de
verhalen, en waarin ook veel persoonlijke ervaringen en ethische dialogen plaatsvonden – de
analyse van de argumentatie niet gemakkelijker maakt. Zo is het niet altijd gemakkelijk om argumenten voor de keuze van een verhaal te identificeren: argumenten gingen soms naadloos
over in persoonlijke vragen of onzekerheden. Ook werden opvattingen geventileerd en besproken waarbij de relatie tot de verhalen niet altijd duidelijk was. In onderstaande wordt verslag
gedaan van die onderdelen van de stakeholderbijeenkomsten die duidelijk een relatie hadden
met de veranderingsverhalen, dat wil zeggen dat deelnemers van de bijeenkomsten naar de
verhalen verwezen of er een koppeling mee maakten.
Voor de volledigheid in onderstaande tabel een overzicht van de verhalen die besproken zijn in
de diverse bijeenkomsten. Het gaat dus om verhalen die het meest sterk werden gewaardeerd,
met uitzondering van de bijeenkomsten met de cliënten: zij kregen slechts een selectie van
meest gewaardeerde verhalen van leidinggevenden en medewerkers voorgelegd.
Tabel 6-1: Meest gewaardeerde verhalen per stakeholdergroep
Leidinggevenden

Medewerkers

Cliënten

Organisatie A

A/AA

JJ en FF

AA, O, FF, JJ en XX

Organisatie B

O/OO

D/AA

O/AA

Organisatie C

A/F

Geen bijeenkomst

Geen bijeenkomst

6.2.

Argumenten voor waardering

In deze paragraaf worden de diverse soorten argumenten beschreven die werden uitgewisseld
in de stakeholderbijeenkomsten. Deze zijn gerubriceerd in een aantal categorieën. Alvorens
deze te beschrijven, is het relevant om op te merken dat binnen de categorieën niet altijd eenduidig is welk soort verandering gewaardeerd wordt: zo vinden sommige stakeholders het positief als professionals meer aandacht aan hun emoties schenken, waar anderen vinden dat dat
ongepast is. Beide argumenten zijn van het type ‘professionaliteit’: ze refereren aan een attitude die ze van belang vinden voor een professional, maar bevatten dus wel verschillende opvattingen over die attitude. Waar het relevant is zullen we per rubriek op dit soort verschillen
ingaan. Een overzicht van alle categorieën argumenten en bijbehorende subcategorieën is te
vinden in bijlage F.
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Expliciet ethische overwegingen
De eerste categorie met argumenten die hier behandeld wordt is expliciet gebaseerd op ethische overwegingen. Wij bedoelen hiermee overwegingen die te maken hebben met opvattingen over wat men ‘goed werk’ vindt. Zoals in hoofdstuk 1 al duidelijk werd, verstaan wij hieronder werk dat ‘deugt en deugd doet’, zowel voor degenen voor wie het gedaan wordt als voor
degenen door wie het gedaan wordt (§1.2). Het woord ‘expliciet’ wordt hier bewust gebruikt,
omdat ethische overwegingen ook een rol spelen bij de andere argumenten die verderop aan
de orde komen, maar dan op een impliciete manier. In paragraaf 6.3 zal hier uitgebreider op
gereflecteerd worden. De categorie argumenten die zich expliciet op ethische argumenten betrekken kenmerken zich echter door het gegeven dat stakeholders een verhaal waarderen omdat er een les geleerd wordt die in ethisch opzicht waardevol wordt gevonden; omdat er waarden of opvattingen met betrekking tot ‘goed werk’ in tot uitdrukking komen die de beoordelaar
ook belangrijk vindt.
SP3: Dat staat ook mooi in dit voorbeeld hier. Er staat, naar de overtuiging waarmee de
cliënt, dus doordat hij zijn eigen overtuiging kon parkeren, kon hij echt luisteren naar de emoties en de overtuiging waarmee de cliënt deze keuzes heeft gemaakt. Misschien door het te
bespreken in het team, kom je misschien wel tot een conclusie of een beeld…
SP2: Je schakelt denk ik je vooroordelen uit, dat is denk ik heel belangrijk. Je staat open
tegenover iemand, en je gaat niet zeggen, ja maar dat doen we niet, zo zijn we niet getrouwd
of wat dan ook. Nee, je laat iemand vertellen. Dus je laat iemand in zijn waarde ook. Dat is denk
ik belangrijk. (Organisatie A, cliënten)

Kijkend naar het soort argumenten in deze rubriek, dan kunnen we ze rond een aantal thema’s
organiseren. In onderstaande figuur is daar een poging toe gedaan (voor een volledig overzicht
van alle codes wordt verwezen naar bijlage F).

Figuur 6-1: Thematisering van argumenten met expliciet ethische inhoud

Een eerste perspectief dat nadrukkelijk zichtbaar is in de argumenten benoemen we als het
klantperspectief (A). Veranderingsverhalen worden gewaardeerd als medewerkers door het
professionaliseringstraject beter zijn gaan luisteren naar de cliënt, aansluiten bij de cliënt, de
cliënt in zijn of haar kracht zetten, geen oordeel vellen over de cliënt. Hoewel frequenties in dit
type kleinschalig en kwalitatief onderzoek niet zo veelzeggend zijn, is het illustratief dat dit type
argument vaak wordt genoemd (zie de getallen tussen haken achter de codes).
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En wat ik ook zie, de cliënt weer in positie brengen, dat wordt er ook wel sterk in verwoord. De
cliënt uitleggen hoe hij voor zichzelf op moet komen. (Organisatie A, leidinggevenden)

Tegelijkertijd is er ook oog voor het perspectief van de medewerker (B). Hier gaat het om het
gegeven dat het voor medewerkers belangrijk is om in een fijn team te werken, waarin je verhalen kunt delen met elkaar en ook plezier hebt in je werk. Verhalen waarin veranderingen
worden beschreven ten aanzien van de onderlinge omgang of teamsfeer, worden ook om die
reden gewaardeerd.
Ook het luisteren, komt erin voor, dat zij dat belangrijk vindt dat iemand luistert. Dat is heel
vaak zo, we rennen. Iedereen heeft een beetje haast, maar het is zo belangrijk om inderdaad
eventjes te weten dat er nog iemand is die naar je verhaal luistert. Dat kan een leuk verhaal
zijn, dat hoeft niet per se een probleem te zijn, zeggen we altijd. Dat kan ook een succesverhaal
zijn. Dat iemand naar je luistert, dat is wel heel erg leuk om dan te zeggen van: ‘We hebben
allemaal dilemma’s, maar er zijn ook successen’. Maar, dat wordt niet zo vaak verteld aan elkaar. Misschien is het typisch voor de zorgsector, meteen willen oplossen. We willen er eigenlijk
voor elkaar zijn, zeker voor de cliënten om hun problemen op te lossen, daar zijn we ook voor,
maar het is ook wel leuk om elkaar eigenlijk aan te horen van: ‘Hoe was je dag vandaag gelopen?’ Dat kan ook een succesverhaal zijn inderdaad, dat is ook belangrijk. (Organisatie B, professionals)

Een tussencategorie (AB) betreft relationele verbeteringen die zowel op de relatie medewerker-cliënt als medewerkers onderling betrekking kunnen hebben. Het gaat dan om zaken als
onderling vertrouwen, erkenning, waardering… Afhankelijk van die positionering kunnen ze betrekking hebben op ‘goed werk’ voor medewerkers, dan wel voor cliënten. Dat betekent dat
het hier niet echt om een aparte categorie argumenten gaat (en daarom AB).
Een vierde categorie argumenten kijkt vooral hoe de impact van het professionaliseringstraject
doorwerkt op de uitkomst van de hulpverlening: wordt er betere zorg geleverd? Zijn medewerkers beter geworden in de uitvoering van hun werk? Wat die betere zorg of werkuitvoering dan
behelst, wordt niet altijd duidelijk uit de argumenten. Verderop zullen we daar nader op ingaan.
De laatste categorie argumenten tenslotte gaat over algemene principes, zoals het belang van
transparante communicatie en een gelijke behandeling voor diverse cliënten.
Aanvullend op het bovenstaande zijn twee opmerkingen van belang. Allereerst lopen verschillende argumenten vaak door elkaar heen: wij brengen een analytisch onderscheid aan, en geen
feitelijk onderscheid. Zo is het resultaatperspectief natuurlijk niet strikt te onderscheiden van
het klantperspectief, bijvoorbeeld wanneer stakeholders opmerken dat veranderingen bij moeten dragen aan ‘goede zorg voor de cliënt’ en een verhaal waarderen waarin dat zichtbaar
wordt. Het klantperspectief is dan onlosmakelijk met het resultaat verbonden en vaak ook
wordt verondersteld dat het klantperspectief nodig is om goede zorg te realiseren. Op dezelfde
manier wordt verondersteld dat een goede sfeer op de werkvloer, werkplezier ertoe bijdraagt
dat medewerkers op hun beurt ook hun werk beter kunnen doen. De verschillende argumenten
kunnen dus moeilijk los van elkaar worden gezien, en worden ook door de deelnemers aan de
stakeholderbijeenkomsten op een aantal plaatsen met elkaar in verband gebracht.
SPV
Ik denk ook dat als je geen plezier hebt in je werk en dat het moeite kost om naar je
werk te gaan … je hoort ook mensen van: ‘Ik moet werken.’ In plaats van: ‘Ik mag werken.’ Ik
denk dat dat echt een verschil maakt, van: ‘Ik moet morgen werken.’ Dat klinkt al helemaal niet
positief, van: ik moet echt mijn hele gewicht dragen om naar mijn werk te gaan. Maar, als je
zegt van: ‘Ik ga naar mijn werk.’ En, in je achterhoofd van, nou we gaan er weer met de cliënt
iets leuks van maken of een probleem oplossen, ofwel in de praktische zin of wat dan ook, ik
denk dat dat een belangrijk deel is van ons werk. Want, zonder vreugde of plezier naar je werk
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toe, ik denk niet dat je dan een leuk resultaat bereikt. Onze cliënten zijn er heel erg gevoelig
voor, mag ik best zeggen. Heel gevoelig. (Organisatie B, medewerkers)
SP17 Hoe vinden jullie dat? Dat het team dat soort oefeningen doet.
SPM Ik denk dat het wel goed is, ook voor de band onderling.
SP1
En wat doet dat voor jullie als de band onderling goed is in het team?
SPM Dan is de sfeer goed. En als de sfeer of stemming goed is, dan kom je er ook graag
heen. Als daar een vervelende sfeer hangt, dan ga je er niet meer heen op gegeven moment.
… allemaal bij elkaar koffie komen drinken, dat ze kunnen babbelen, spelletjes doen.
SP1
Dus jij zegt: ‘Dat merken wij ook wel. Als er in het team dingen zijn … ‘
SPM Nou, dat niet zo heel … Ik weet niet dat we het zouden merken als er geen goede sfeer
zou hangen. Dat vraag ik me af. (Organisatie B, cliënten)

Desalniettemin hebben de bovenstaande perspectieven ook op zichzelf waarde. Als voorbeeld:
een goede sfeer in het team is niet alleen waardevol omdat het bijdraagt aan goede zorg, maar
ook omdat goed werk voor medewerkers blijkbaar betekent dat er een gezond en plezierig
werkklimaat heerst.
Ten tweede hebben we sterk de indruk dat er een gezamenlijke taal gedeeld werd in de bijeenkomsten, waarachter echter wel diverse connotaties en betekenissen schuil gaan. Om dit te
illustreren twee citaten waarin allebei wordt gesproken over het belang van aansluiten bij de
cliënt.
SPV
Ik had hem ook en ik had hier bijgezet: ‘Klant bepaalt hoe hij met de hulpvraag aan de
slag gaat.’ Dat vond ik opvallend. Aansluiten bij de klant en verantwoordelijkheid bij de klant.
(Organisatie A, leidinggevenden)
SPV
En dan inhoudelijk gaat om de vraag: Sluit je aan bij de cliënt? Ben je bezig met het
leveren van de goede zorg van een cliënt? En kun je je daarin meewegen? (Organisatie B, leidinggevenden)

Aansluiten bij de cliënt omdat je deze goede zorg wilt bieden, betekent waarschijnlijk iets anders dan aansluiten bij de cliënt en deze verantwoordelijk houden (of wellicht laten? maken?).
In alle stakeholderbijeenkomsten worden door veel deelnemers woorden als ‘goede zorg, aansluiten, luisteren naar’ gebezigd, maar we kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat hier
niet altijd hetzelfde mee bedoeld wordt. De verschillende ethische grondslagen die men hanteerde bij deze begrippen, en die ze mede hun ‘kleur’ geven, konden echter niet altijd goed
opgehelderd worden (daarover meer in 7.4).
Visie
Een groep argumenten die op bovenstaande lijkt, zijn de argumenten op basis van visie. Visie
is op zichzelf natuurlijk een begrip dat een sterke ethische lading heeft. Desalniettemin worden
hier argumenten die aan visie refereren onder een andere categorie onder gebracht dan de
voorgaande, omdat het bij deze argumenten niet de inhoud van de visie is die zorgt voor waardering voor een verhaal, maar de betreffende verandering wordt vooral gewaardeerd omdat:




er überhaupt sprake is van een meer gezamenlijke visie (“fijn dat medewerkers nu
allemaal meer vanuit eigen kracht werken”);
omdat de organisatievisie meer wordt onderschreven en uitgedragen;
of juist niet! Soms wordt het ook gewaardeerd als medewerkers geen “eenheidsworst” zijn en er ruimte is om binnen de organisatievisie van mening te verschillen.

7

SP1 of SP2 zijn de gespreksleiders of interviewers die de focusgroep voorzitten. SPM verwijst naar een
mannelijke deelnemer aan het gesprek, SPV naar een vrouwelijke deelnemer.
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Niet de inhoud van de visie vormt dan de grondslag voor de waardering, maar het feit dat er
meer gezamenlijkheid is ontstaan of dat iemand zich aan druk die van een visie uit kan gaan,
weet te onttrekken. Uiteraard ligt hier wel een waarde aan ten grondslag, maar niet de waarden die in de visie tot uitdrukking komen. Deze groep argumenten wordt daarentegen allemaal
gekenmerkt door de vraag naar gelijkwaardigheid, waar dan wel op verschillende manieren
invulling aan wordt gegeven. Enerzijds worden verhalen gewaardeerd waarin deelnemers aan
het professionaliseringstraject meer vanuit een gezamenlijke visie zijn gaan werken, omdat de
veronderstelling is dat cliënten dan ook gelijk behandeld worden. Anderzijds worden verhalen
gewaardeerd die afstemmen op de behoeften van de cliënten, waarbij de veronderstelling is
dat dat beter kan als er binnen teams ruimte is voor diversiteit. Inhoudelijk sluit die laatste visie
sterk aan bij de dominante aanwezigheid van het klantperspectief in de argumenten. Soms komen in een panelgesprek beide visies aan de orde, en wordt er gesproken, zo niet gediscussieerd over het vinden van een balans tussen eenheid en verscheidenheid.
A:
Ja, binnen kaders. Je moet geen eenheidsworst worden. Je moet niet met z’n allen dezelfde kleding of kleur dragen met hetzelfde kapsel. Maar het moet niet zo zijn, dat je van het
ene cluster naar het andere cluster gaat, dat je in een andere wereld terechtkomt. Of dat je je
verbaast in dat het daar wel mag en daar niet.
I8:
Dus dan heb je het over een bepaalde cultuur in de organisatie of zo?
A:
Ja. En ik zeg: ‘Het moet écht geen eenheidsworst worden’.
B:
Dan heb je geen zorg op maat meer, toch? (Organisatie B, Leidinggevenden)

Professionaliteit
Een derde rubriek waarin de argumenten ingedeeld kunnen worden, betreft professionaliteit.
Hierbij gaat het om argumenten voor de waardering van een verhaal omwille van de kennis,
vaardigheden of attitude die zich bij een professional ontwikkeld heeft. Deelnemers aan de
bijeenkomsten relateren deze aspecten soms expliciet aan professionaliteit, maar in de meeste
gevallen doen zij dat niet. De interpretatie van deze argumenten als zijnde van het type ‘professionaliteit’ is dus onzerzijds. Als onderzoekers vonden we het relevant om deze categorie als
zelfstandige categorie te beschouwen, omdat de waardering van het verhaal in kwestie bij deze
argumenten niet zozeer op ethische overwegingen gebaseerd lijkt. Hoewel professionaliteit –
en veel van de professionaliteitsargumenten – natuurlijk niet los kan worden gezien van opvattingen en idealen, kernwaarden en taakopvattingen en er in het spreken en denken over professionaliteit dus per definitie altijd een (intra)normatieve dimensie aanwezig is (denk maar
eens de betekenis van de uitdrukking ‘dat is toch niet professioneel…!’) spelen ethische overwegingen hierin een ondergeschikte rol. Een voorbeeld kan dit illustreren.
I:
Ja, laten we eens beginnen met *, dan. Wat zijn dan de elementen in verhaal * waarvan
jullie zeggen: ‘Yes, dat is nou heel erg belangrijk’
A:
Bij * had ik ‘samen groeien als team, eerlijk naar collega’s, openheid en verdieping bij
het team … de klanten nemen de normen en waarden mee die zij belangrijk vinden’. Dat heb
ik bij * erbij gezet.
I:
Even kijken, dat ging heel snel.
B:
Ja. Samen groeien als team …
A:
Ja. ‘Eerlijk naar collega’s, openheid en verdieping. De klanten nemen de waarden en
normen mee die zij belangrijk vinden.’ Dat was een beetje … ja, het bewustzijn, en zo.
I:
En waarom vind je het belangrijk dat mensen samen groeien als team?
A:
Dan blijf je leren. Dat denk ik altijd. Dan blijft iedereen gewoon leren van elkaar. (…) En
dan blijf je elkaar vragen stellen. Ik vind dat gewoon belangrijk.

8

In dit fragment verwijst de I naar de interviewer, en de letters A en B naar de diverse (verschillende)
gespreksdeelnemers.

 Waardering van de veranderingsverhalen

74

C:
Maar is dat ook een voorwaarde? Moet iedereen samen groeien? Op hetzelfde niveau
of zo blijven?
A:
Nee. Maar dat je daar dus wel aandacht voor houdt … Daar gaat het mij meer om. Het
hoeft helemaal niet hetzelfde te worden. Helemaal niet. Maar ja, dat je dat samen bespreekt
en steeds weer die afweging ter discussie stelt of daar een gesprek over voert … Dat houdt je
– volgens mij – heel scherp en met een open blik… Dat denk ik. (Organisatie A, leidinggevenden)

Bovenstaand fragment illustreert dat het verhaal dat besproken wordt wel degelijk ook om de
inhoud gewaardeerd wordt, dat deelnemers beseffen dat klanten hun eigen waarden en normen meenemen bijvoorbeeld, maar dat alleen al het leren zelf, het samen groeien als team, en
het voortdurende leerproces ook op zichzelf belangrijk worden gevonden. Het verhaal wordt
gewaardeerd vanwege het feit dat het een voortdurend leerproces in gang heeft gezet dat op
zichzelf – ook los van de inhoud van het geleerde – gewaardeerd wordt. We zouden daarmee
kunnen concluderen dat een belangrijk criterium voor de waardering van de impact van het
professionaliseringstraject is gelegen in de mate waarin de deelnemers gesterkt zijn in hun professionaliteit, die in zichzelf wel waardegeladen is en soms dus ook kan helpen om bepaalde
ethische aspecten van de beroepsuitoefening beter tegemoet te treden.
Deze medewerker beschrijft het ook wel als een beroepshouding, er staat niet – zeg maar –
dat in de organisatie… Maar er staat wel – zeg maar – hoe wij eigenlijk werken. Dat ik naar
mezelf kan kijken met collega’s en ook hoe handelen wij nou, hoe acteren wij nou in zo’n situatie? Dus […] ze trekt dan wel – zeg maar – naar de professionalisering van haar zelf en haar
team. (Organisatie B, leidinggevenden)

Ook de argumenten binnen deze rubriek zijn weer verder in kaart gebracht en worden in onderstaand schema weergegeven. Opvallend is dat weinig aandacht uitgaat naar vaardigheden:
het feit dat deelnemers bijvoorbeeld nieuwe werkvormen voor reflectie hebben geleerd of beter woorden kunnen geven aan ethiek, worden slechts weinig genoemd als reden om een verhaal te waarderen. Veel waardering is er echter voor verhalen waarin ‘reflectie’ centraal staat,
hoewel ook wordt opgemerkt dat er uiteindelijk ook ‘gewoon gewerkt’ moet worden.
SPV
En ook wel een soort van balans. Want je hebt ook mensen die hier erg in door kunnen
schieten in het stukje ethiek. Dat het nog net niet geitenwollen-sokken-achtig wordt met …
SPV
Gevoel, gevoel, gevoel.
SPV
Er moet ook gewoon gewerkt worden, hè?
SPV
En je moet ook mensen hebben die gewoon to the point, nuchter. ‘We snappen het’.
Je moet niet iedereen hebben die… (Organisatie B, leidinggevenden)

Figuur 6-2: Thematisering van professionaliseringsargumenten
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Omvang en beneficiaries van de impact
Een volgende rubriek argumenten die niet de ethische inhoud voorop heeft staan (hoewel deze
wel een belangrijke onderligger is, daarover later meer), gaat over de vraag voor wie de verandering relevant is (argumenten op basis van perspectieven) en de vraag naar de omvang en
merkbaarheid van de verandering (argumenten op basis van impact). Hierin komt tot uitdrukking dat men het relevant vinden dat het geleerde voor zoveel mogelijk mensen merkbaar is.
A:
Dus ik vond het [dit verhaal] een beetje theoretisch. Dus dat je ook écht een actor
wordt, dat je er actie op gaat zetten.
B:
Maar hoe? Ik miste de hoe daarin. (Organisatie C, leidinggevenden)

Hier lijken de stakeholders impliciet te refereren aan de dimensies die wij ten aanzien van de
resonantie onderscheiden:
1.
2.

Blijft de verandering mentaal of toont deze zich ook in handelen?
Is de verandering alleen merkbaar en/of relevant voor de persoon in kwestie, of merken
anderen er ook iets van?

Waar sommige stakeholders het belangrijk vinden dat de impact van het professionaliseringstraject niet alleen merkbaar is voor de medewerker zelf, maar ook voor anderen (collega’s,
maar met name cliënten), zijn anderen van mening dat het al van meerwaarde is als een medewerker zichzelf verder ontwikkeld heeft.
Ik had hier ook staan: iets kleins kan voor iemand iets groots zijn. Bij moreel beraad stond dat
in een verhaal. Voor diegene was dat heel belangrijk. Dus, dan is het altijd goed. (Organisatie
A, medewerkers)

De stakeholders lijken ook hypothesen te hebben over leerprocessen, en er wordt incidenteel
opgemerkt dat een verhaal juist gewaardeerd wordt omdat de schrijver zelf veel geleerd heeft.
Juist dat persoonlijk leerproces wordt dan gezien als basis voor verdere verandering, en om die
reden wordt het persoonlijke leerproces het meest gewaardeerd.
Ik had gekozen voor verhaal * […] De aanspraak was héél erg de basis. Dat je vooral bij jezelf
moet beginnen. Dat je naar je zelf moet kijken, dat je dan pas verder kan om iets voor een
ander te betekenen of bij een ander. Juist die basis om daar… Daar moet je beginnen. En dat
was waarom dat verhaal me zo aansprak. (Organisatie B, leidinggevenden)

Over het algemeen duiden de argumenten er echter op dat de impact van het professionaliseringstraject meer wordt gewaardeerd als deze breder – en met name voor cliënten – merkbaar
is, en zich niet beperkt tot de deelnemer. Ook dit sluit weer aan bij het dominante klantperpectief zoals dat binnen de expliciet ethische argumenten tot uitdrukking komt.
Retorica
Tenslotte worden ook argumenten gegeven op basis van stijl en affect. Deze hebben betrekking
op de wijze waarop een verhaal geschreven is, op de stilistische kracht ervan en de geloofwaardigheid die er daardoor vanuit gaat, maar ook op de vraag of het een exemplarisch verhaal is.
Hoewel deelnemers aan de stakeholderbijeenkomsten expliciet de instructie kregen om een
verhaal niet te beoordelen op schrijfstijl, maar op de inhoud, zijn die twee natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. De manier waarop een verhaal geschreven is, kan irritatie opwekken of juist iemand raken. Maar ook kan het taalgebruik de indruk wekken dat het verhaal niet
authentiek is.
Verhaal * , bedoel je? Want ik vond verhaal * namelijk… toen dacht ik echt: ‘Ja, het is hartstikke
leuk dat je dit opschrijft, maar ik geloof er geen donder van.’ (Organisatie A, leidinggevenden)
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Ja, ik vond dat wel heel mooi. Dat vond ik wel een hele pakkende dat ik dacht van: ‘Nou, dat is
heel duidelijk’. Dat verhaal beschrijft ook gewoon van de reis naar B. en bladibla. En dat je dan
toch daaruit weer energie krijgt en dat haalde ik er ook een beetje uit zo van dat het fijn is om
toch te delen met elkaar van waarmee je bezig bent en daar even bij stil staan. Dus, dat raakt
eigenlijk ook aan die andere verhalen, dat je bewust bent van je eigen handelen. En dat – nou
ja – stilstaan bij handelen, dat dat vooruitgang is. Dat is eigenlijk meer dan het stukje bewust
worden. Ik vond het wel een mooi verhaal met het tegeltje inderdaad, dat ik dacht: ‘Ja, dat is
de basis waar je start, zeg maar.’ (Organisatie B, leidinggevenden)

In dit laatste fragment hangen inhoud en vorm nauw samen. Het verhaal gebruikt metaforen
(de reis naar B. is een metafoor voor een reis naar rust en reflectie) en beelden (een ‘tegeltjeswijsheid’) en dat lijkt ervoor te zorgen dat de lezer dit verhaal ‘mooi’ vindt en dat de inhoud
daardoor ook beter overkomt.

6.3.

Ethische evaluatie

In voorgaande hebben we weliswaar zicht gekregen op de inhoud van de argumenten om een
verandering al dan niet te waarderen, maar niet op de structuur van die argumenten. Hoe hangen ze samen? Is er een bepaalde prioritering zichtbaar in de argumenten? Om antwoord te
geven op dit soort vragen hebben we in de data de ‘ketens van argumenten’ onder de loep
genomen. Dit betrof argumenten die allemaal betrekking hadden op (de relevantie of irrelevantie van) hetzelfde verhaal en onderling op een of andere manier samenhingen. Hieronder
volgen twee tekstkaders waarin een dergelijke keten zichtbaar wordt.
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SPV
Bij A sprak me het bewustzijn aan dat iemand doorgroeit, dus je kunt niet zeggen: ‘Zo hebben we
het altijd gedaan, dus zo blijven we het doen’. Je moet met de tijd meebewegen.
SPV
En een bewuste keuze om te wíllen veranderen, om daar ook naar durven en willen te kijken.
SPV
En ik ben me meer bewust van het verhaal achter de mens, dus dat zoomt weer echt in op de cliënt.
SP1
Hoe bedoel je dat? Dus omdat deze persoon zo inzoomt op de cliënt, vind je het een belangrijk
verhaal?
SPV
Ja want die staat centraal. En als dat weer gebeurt, dan ja …
SP1
Maar jullie zeggen ook dingen als: ‘Hier spreekt er eigenlijk iemand wil veranderen, dus dat het een
voortdurend proces is’. En waarom vind je dat zo belangrijk voor de organisatie?
SPV
Omdat we – volgens mij – niet statisch zijn en dat het een kunst is dat we als organisatie ook steeds
durven en kunnen meebewegen met dàt wat de vraag van de cliënt is. Laten we helder zijn: wel met kaders.
Binnen de kaders die we hebben gesteld als organisatie, maar je kijkt niet heel star: ‘Zò doen we het nou
eenmaal en zo hebben we het vijftig jaar geleden geleerd en zo doen we het nog steeds’. Dat is voor mij heel
belangrijk.
SP1
Hebben jullie daar als organisatie ook een bepaald doel? Ik bedoel je zegt van… Tenminste, ik kan
me voorstellen dat dat de cultuur in de organisatie is, maar sluit dit bijvoorbeeld ook aan bij de missie van
jullie organisatie? Ik bedoel iets wat expliciet binnen de organisatie ook zo genoemd is?
SPV
Bedoel je het dynamische karakter van waar we het nu over hebben?
SP1
Ja.
SPV
Nou, dat is wel iets waar we ook mee bezig zijn, ook met ethiekbeleid. Om daar meer ruimte aan te
geven.
SPV
Ja, en als je zegt onze missie, een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking, dan
denk ik wat een goed leven is, was tien jaar terug, was vijf jaar terug iets anders als dat dat nu is. Dus dat
meebewegen, dat vragen we van mensen. En in de context van: ‘Wat is een goed leven nu?’ naar de cliënt
blijven kijken en je bewust van …
SP1
Maar het is niet expliciet benoemd daarin natuurlijk want dat was je vraag, hè? Van is dat iets wat
expliciet ergens beschreven staat?
SPV
Nou voor mij staat die wel omschreven in een goed leven voor.
SP1
En vinden jullie verhaal A… Want dat is dus door een heleboel mensen benoemd, vinden jullie dat
ook het verhaal dat het meest bijdraagt aan dat doel van bijdrage leveren aan het goed leven van een cliënt?
SPV
Ja, en met name dat eigen regie wordt gegeven door te zeggen van: We bespreken het, het moet
wel in een kader. Het voorbeeld dat ze geeft, dat de familie niet de bevoegdheid heeft om de beslissing samen
met mij, vond ik dan nog een beetje. En dat als de cliënt vragen heeft dat er weer een gesprek komt. Dus dat
stopt niet, dat gaat gewoon door. Dat is de toon die je zet daarin. Waarin je ook aangeeft van: Iemand kan
niet álles zelf beslissen want hij heeft een verstandelijke beperking en kan dus ook deels onbekwaam zijn.
Maar dan nog steeds betekent het dat als er vragen zijn dat we weer gaan zitten. En weer luisteren en […]
wat dan je vraag is en kijken met elkaar wat daar aan doen. Dus dat vond ik daar een hele mooie in.

Tekstkader 1: Leidinggevenden van organisatie C over hun waardering voor verhaal A
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SPV Bij AA had ik ‘samen groeien als team, eerlijk naar collega’s, openheid en verdieping bij het team …
de klanten nemen de normen en waarden mee die zij belangrijk vinden’. Dat heb ik bij AA erbij
gezet.
SP1 Even kijken, dat ging heel snel.
SPV Ja. Samen groeien als team …
SPV Ja. ‘Eerlijk naar collega’s, openheid en verdieping. De klanten nemen de waarden en normen mee
die zij belangrijk vinden.’ Dat was een beetje … ja, het bewustzijn, en zo.
SP1 En waarom vind je het belangrijk dat mensen samen groeien als team?
SPV Dan blijf je leren. Dat denk ik altijd. Dan blijft iedereen gewoon leren van elkaar. (…) En dan blijf je
elkaar vragen stellen. Ik vind dat gewoon belangrijk.
SPM Maar is dat ook een voorwaarde? Moet iedereen samen groeien? Op hetzelfde niveau of zo blijven?
SPV Nee. Maar dat je daar dus wel aandacht voor houdt … Daar gaat het mij meer om. Het hoeft helemaal niet hetzelfde te worden. Helemaal niet. Maar ja, dat je dat samen bespreekt en steeds weer
die afweging ter discussie stelt of daar een gesprek over voert… Dat houdt je – volgens mij – heel
scherp en met een open blik… Dat denk ik.
SP1 Dus je zegt: ‘Dat leren is belangrijk.’ Voor wie is dat dan belangrijk? Is dat dan belangrijk voor die
individuele professionals? Of voor de klanten?
SPV Uiteindelijk voor klanten.
SP1 Voor de klant.
SPV Ja. Als je die open blik met elkaar kan houden – zeg maar – en elkaar daarop bevraagt en scherp
houdt… Dan heeft een klant daar alleen maar profijt van.
SPV Volgens mij, vond ik het leukste uit verhaal A dat ze schreven: ‘Kijk niet naar je eigen mening als een
soort objectief iets’, want ik dacht: ‘Daar gaan we toch regelmatig met z’n allen de fout in.’ Dat is
natuurlijk wat we wel vaak doen, van: ‘Wij weten het precies.’
SPV Waar heb je dat gevonden?
SPV Dat zat in verhaal A, ze schrijft dat letterlijk. ‘Kijk naar de cliënt en wat die belangrijk vindt, in plaats
van naar je eigen kijken en een soort van objectief iets neer te zetten.’ Wij zitten natuurlijk vaak wel
in de rol van: ‘Ja, maar ik weet het eigenlijk gewoon heel goed.’
SP1 Ja, en je zegt: ‘Ik vind het heel belangrijk dat mensen over zichzelf kunnen… ‘
SPV Ik vind het we heel mooi dat mensen daar zichzelf ook op bevragen en twijfelen aan zichzelf.
[Spreekt door SP1 heen] En wat ik… Hetzelfde als… Ik vind het heel belangrijk dat elke dag mijn aanrecht lekker schoon is, maar ja, als een ander dat niet vindt, wie ben ik dan om te bepalen dat dat
een standaard is en dat iedereen – bij wijze van – … Er zijn een heleboel voorbeelden.
SPV Dan zul je het moeilijk krijgen bij onze klanten.
SPV Ja, maar – bij wijze van – dat zelf er wat van vinden, want dat hoor je heel vaak. Dat je één keer per
dag doucht, dat zijn allemaal onze eigen dingen. [Instemmende geluiden]
SPV En dat je…
SPV En dat kan best lastig zijn.
SPM Ik vond bij AA ook al heel erg goed, de quick scan die eruit kwam, van: ‘Je ervaart niet alleen te staan
in je emoties, maar je ziet ze ook bij een ander.’ Het geeft ook groei, kwetsbaarheid en veiligheid
aan.
SPM Bij AA stond toch dat verhaal achter de mens?
SP1 Het verhaal achter de mens is één van de eerste dingen die ik opschreef. En dat zit misschien ook
wel in het verhaal AA, dat dingen voor de cliënt anders kunnen zijn en dat het belangrijk is om uit te
zoeken wat voor de cliënt belangrijk is.
SPM Ja, een mooi zinnetje: Ook omdat cliënten doorgroeien, kunnen we niet zeggen: ‘Zo hebben we het
altijd gedaan, dus zo blijven we het ook doen.’
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SP1 Ja, je zegt: ‘Dat is een belangrijk zinnetje in dat … ‘
SPM Ja, dat vind ik wel. Die doelgroep is ook wel gegroeid op de manier zoals zij gewend zijn of niet meer,
ik heb geen idee. Maar in feite, als je daar kijk op hebt, hoe groot of klein die stappen zijn, hoe langzaam zijn de stappen, wanneer en hoe komen ze uit en dan heb jij toch de groei… Dat is toch beter.
Dat is heel erg de groeimogelijkheid van anderen. Dus, dat is heel fijn.
SP1 Ja. Dus, jullie vinden het mooi, omdat er aandacht is voor hoe je samen als team … En dat deze persoon
door het perspectief van de cliënt kijkt en dat iemand zich kwetsbaar op durft te stellen. En hoe sluit
dat…
SPM En wat ik ook zie, de cliënt weer in positie brengen, dat wordt er ook wel sterk in verwoord. De cliënt
uitleggen hoe hij voor zichzelf op moet komen. Verhaal A, dat is de derde alinea.
Tekstkader 2: Leidinggevenden van organisatie A over hun waardering voor verhaal A/AA

Oppervlakte- en dieptestructuur
Wat het eerste opvalt als we naar de bovenstaande tekstkaders kijken, is dat het gesprek nodig
lijkt om grip te krijgen op de waardering voor een verhaal. Zowel in het eerste als het tweede
tekstkader starten deelnemers met een citaat uit het verhaal dat hen sterk aansprak. We zien
dit op meerdere punten in de stakeholderbijeenkomsten: het argument voor de keuze van een
verhaal blijft dan heel dicht bij het verhaal zelf (“deze persoon leert te luisteren naar anderen,
dat vind ik ook belangrijk”). Door het gesprek dat plaatsvindt ontstaat er langzamerhand meer
verdieping, komen meer argumenten in beeld en krijgen deze ook een explicietere ethische
lading. In tekstkader 2 bijvoorbeeld, wordt het ‘samen groeien als team’ belangrijk gevonden.
Wanneer de gespreksleider (SP1) hierop doorvraagt lijkt het alsof de inbrenger moeite heeft
om uit te leggen waarom ze dat belangrijk vindt. Ze zegt: “Dan blijf je leren. Dat denk ik altijd.
Dan blijft iedereen gewoon leren van elkaar. (…) En dan blijf je elkaar vragen stellen. Ik vind dat
gewoon belangrijk.” Daarmee lijkt leren – een professionaliseringsargument – in eerste instantie een doel op zichzelf te zijn. Pas verderop in het gesprek wordt dit verbonden aan het hebben
van een ‘open blik’ en het open staan voor het perspectief van de klant. Het teamleren wordt
dan meer een middel tot een achterliggend doel: de cliënt in positie brengen.
Iets soortgelijks gebeurt in het eerste fragment. Wanneer de gespreksleider doorvraagt met:
“Dus omdat deze persoon zo inzoomt op de cliënt, vind je het een belangrijk verhaal?” antwoordt de deelnemer “Ja, want die staat centraal. En als dat weer gebeurt, dan ja …” Het centraal stellen van de client lijkt wederom een doel in zichzelf. Het vervolggesprek met deelnemers en de gespreksleider heldert verder op wat er dan eigenlijk zo waardevol is aan het centraal stellen van de cliënt.
We zouden kunnen zeggen dat deelnemers aan de stakeholderbijeenkomsten in eerste instantie refereren aan morele normen die gelden in de organisatie, zoals ‘de cliënt staat centraal’ en
‘medewerkers moeten blijven leren’. Achter dergelijke normen gaat echter een ethische gerichtheid9 schuil die de substantiële basis vormt voor dit soort normen. In het vervolggesprek
wordt dan ook duidelijk waarom de nagestreefde normen eigenlijk belangrijk worden gevonden, en in een aantal gevallen volgt uit dit soort gesprekken ook een onderlinge dialoog in de
stakeholderbijeenkomsten die niets meer met de verhalen van doen heeft, maar alles met de
eigen vragen, opvattingen en emoties van de deelnemers aan de bijeenkomst.

9

Hier refereren we aan de ethische gerichtheid en het onderscheid tussen moraal en ethiek zoals dat
door (Ricoeur, 1992) wordt beschreven. In de slotbeschouwing van deze rapportage in hoofdstuk 7 komen
we uitgebreider op dit onderscheid terug.
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Dit laat zien hoe – zoals in paragraaf 6.2 al werd opgemerkt – waarderingen gelaagd zijn. Sommige aspecten van de verhalen worden op zichzelf gewaardeerd, en soms blijkt er nog een
diepere ethische laag achter die waardering te zitten. We zouden kunnen zeggen dat de ethische evaluatie een oppervlakte- en dieptestructuur heeft, die kenmerken vertoont van moraal
en ethiek, waarbij juist de laatste door middel van de stakeholderbijeenkomsten wordt opgehelderd. Hieronder een derde, zeer illustratief voorbeeld waarin diverse argumenten voor de
relevantie van een verhaal worden genoemd, en ook door de deelnemers aan de bijeenkomst
met elkaar worden verbonden waardoor de dieptestructuur van de argumentatie zichtbaar
wordt. Het betreft argumenten die duidelijk geen nevenschikking hebben, maar die op elkaar
voortborduren. Aan de orde komen (onder andere) de professionele competentie van het kunnen vertragen, waardoor er ruimte ontstaat om naar andere oplossingen te kijken en afwegingen te maken; dit wordt van belang gevonden vanwege het ethisch argument dat het hier gaat
om een kwetsbare groep cliënten wier perspectief gemakkelijk weggedrukt kan worden door
hulpverleners; en dit alles past binnen de organisatievisie waarin het werken vanuit de driehoek
hulpverlener-cliënt-cliëntsysteem belangrijk wordt gevonden.
SPV
Wat ik wel mooi vind, is dat hier – zeg maar – wordt beschreven, dat mijn collega’s
vooral bezig zijn met de oplossing en ik denk dat dat appèl heel vaak gedaan wordt om met
oplossingen te komen of met richtingen of… Maar dat zij daar eigenlijk wat vertraging er soms
in wil bouwen om met elkaar het te hebben over waarom je dat pad op gaat of welke richting
je kiest of welke oplossingen er zijn, wat iemand wil of … En ik denk dat het [onverstaanbaar]
groot is en dat is ook goed, hè? Anders dan gebeurt er niks. Maar het is ook goed een andere
houding ernaast te kunnen hebben en dat lees ik eruit terug.
SP1
En waarom vind jij dat goed?
SPV
Nou, jij zei – zeg maar – dat je doet wat je wilt dat de ander wil dat er gebeurt, hè? En
ik denk dat wij altijd wel met kwetsbare mensen werken waarbij we ook altijd wel moeten oppassen – zeg maar – dat je al niet de weg vorm gegeven hebt of iemand vertelt waar die heen
moet. Dus, dat je kunt aansluiten bij een cliënt en bij een driehoek, vraagt wel dat je daar soms
vertraging inbouwt en wat we toch soms ook wel snel op aannames kunnen zitten. Dus, ik vind
het belangrijk dat je en moet kunnen blijven handelen, maar ook dat je kunt vertragen en stilzetten om te checken om te kijken wiens pad je aan het belopen bent.
SP1
En dat lees je in dit verhaal terug bij de bewuste medewerker die dit opschrijft en sluit
dat dan ook aan bij wat jullie in de organisatie willen? Want jij zei net ook van: ‘Het beschrijft
…’ Dat ging over het vorige verhaal. Maar je zei: ‘Het beschrijft een bepaalde ontwikkeling, dat
is misschien wel niet iets precies wat we met de organisatie willen, maar wel waar we heen
willen’. Zoiets zei jij. Is dat voor jou ook? Dat je zegt van: ‘Nou, dat vertragen vind ik belangrijk,
dat is iets wat wij binnen de organisatie ook belangrijk vinden’.
SPV
Nou, wij benoemen de driehoek wel als een heel belangrijk aspect in ons werk, dat je
met de cliënt en het netwerk richting geeft aan de ondersteuning en dat kan je eigenlijk alleen
maar doen door ook echt in gesprek te gaan daarover. Dus van mij past dat wel bij… Maar goed,
misschien dat de mensen uit de leiding daar ook iets over kunnen… Maar voor mij past dat wel
bij de richting waar we als organisatie verder in willen. Want het is niet dat we daar niet al in
lopen, dus dan gaat het om verder willen rijden. Ja, en waar we ook de vaardigheden verder in
willen ontwikkelen.
SP1
En je zei: ‘Misschien kunnen mensen uit de leiding daar wat over zeggen’.
SPV
Ik ben het met je eens.
SP1
Nou ja, ik kan me voorstellen dat je soms vanuit… Ik heb dat bij jou, het idee dat je ook
meer helemaal overkoepelend vanuit de organisatie kijkt en ik kan me voorstellen dat je als
directe teammanager ook af en toe gewoon denkt: ‘Ja, maar ho, wacht even. De problemen
moeten nou ook wel gelijk worden opgelost want anders zitten we hier echt met gebakken
peren’. Dan heb je misschien wel niet zo’n zin in die vertraging, toch?
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SPV
Ik heb natuurlijk heel vaak geen zin in die vertraging, maar als je die vertraging overslaat
krijg je nog meer vertraging. Als je die driehoek niet pakt, dan wordt het probleem vaak groter.
Dus het is écht wel iets, ook al zou je het willen, waar je niet omheen kan.
SP1
Dus je zegt: ‘Dat is een goed argument om te zeggen van…’
SPV
Je ziet ook heel vaak een loyaliteitsverhaal tussen de begeleider en netwerk en cliënt.
Het hoort zo en het kan ook niet zonder. Ja, en ik denk dat dat wel voor alle doelgroepen geldt.
SPV
Ik denk het ook.
SPV
En dat zit er echt ongelooflijk ingebakken in de organisatie. Als je er niet uitkomt, kan
je ook van alle kanten daar wel hulp voor inschakelen. Ik denk ook dat organisatie B daar écht
wel heel sterk in is, om die driehoek te vinden. (Organisatie B, leidinggevenden)

Het bovenstaande voorbeeld is als gezegd een illustratief voorbeeld: een fragment waarin het
meest duidelijk diverse argumenten, uit diverse rubrieken, met elkaar worden verbonden en
waarin duidelijk wordt dat alle categorieën argumentaties die we eerder onderscheiden hebben, een zekere ‘ethische lading’ mee kunnen krijgen, hoewel de richting van die lading kan
verschillen. Ook is er geen duidelijke ordening in de argumenten waarbij altijd van ‘moraal’ naar
‘ethiek’ geredeneerd wordt of altijd bepaalde ethische argumenten voorafgaan aan anderen.
Waar we hier de aandacht op vestigen is dat de ethische argumenten niet los van elkaar gezien
kunnen worden, maar elkaar inhoud geven, waarbij de moraal (de normen) gemakkelijker ter
sprake lijkt te komen dan de ethiek (de ethische gerichtheid op goed werk).
Deze ethische lading en de ethische dieptestructuur werden namelijk niet altijd gemakkelijk
onderwerp van gesprek en moesten uitgevraagd worden. Dit suggereert dat bij de beoordeling
van de verhalen in eerste instantie de moraal van de organisatie (bijvoorbeeld: de cliënt centraal) een grotere rol speelt dan de ethiek die in de dieptestructuur verscholen zitten (bijvoorbeeld: opvattingen over goed werk). De eerder geconstateerde moeite die mensen hadden om
verhalen te waarderen zou hier een gevolg van kunnen zijn: soms misten zij een duidelijk referentiekader om hun oordeel over een verhaal te geven. Op een aantal momenten in de bijeenkomsten vertelden ze dat expliciet:
Misschien was het toch handiger geweest als wij op voorhand meer richting hadden gehad hoe
te lezen, welke toetsing. Nu was het: wat is belangrijk? (Organisatie A, medewerkers)

Overigens zijn het met name deelnemers van organisatie A (zowel medewerkers als leidinggevenden) die expliciet benoemen dat zij een beoordelingskader misten. Opvallend was daarbij
dat in de bijeenkomsten met medewerkers en leidinggevenden van deze organisatie veel dialoog was over inhoudelijke ethische kwesties, en er minder aandacht uitging naar de bespreking
van verhalen. Al tijdens het professionaliseringstraject werd duidelijk dat ethische reflectie in
organisatie A geen vanzelfsprekendheid is. Onze hypothese is dat mede dit er de oorzaak van
is dat het beoordelen van verhalen voor deze stakeholders moeilijker was dan voor de deelnemers van de andere organisaties. Dit is een relevante constatering voor het gebruik van een
methode als de MSC. Ethische reflectie is in organisatie A geen gemeengoed en dat maakt ook
de ethische evaluatie van een training ingewikkeld.

Cliëntperspectief
In bovenstaande constateerden we dat de argumentaties in de stakeholderbijeenkomsten een
oppervlakte- en dieptestructuur hebben. Met name de stakeholderbijeenkomsten met cliënten
versterken dat vermoeden, omdat hun argumenten helpen zicht te krijgen op een ethische gerichtheid (waaronder het ‘goede leven’) zoals omschreven door Ricoeur (1992).
Voordat we overgaan tot een bespreking van de stakeholderbijeekomsten met cliënten moeten
we de kanttekening maken dat de cliënten slechts een selectie van de verhalen voorgelegd
hebben gekregen. Zij kregen dus niet zozeer de gelegenheid om vanuit eigen opvattingen over
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goed werk een relevant verhaal te kiezen, maar konden reageren op de keuze die anderen al
gemaakt hadden. Onderstaand enkele korte fragmenten met reacties die cliënten gaven op een
van de veranderingsverhalen. Waar grote stukken tekst zijn weggelaten, is dat aangeduid met
[…].
SPM: Ik vind wel dat die begeleider dan wel goed behandeld heeft door zowel de emoties te
parkeren en niet gelijk een oordeel gaat trekken. Dat is echt wel goed onder het kopje van:
‘Luister naar de cliënt’.

[…]
SPV
SPM
SPV
SPM

En wat vind jij het állerbelangrijkste dat de begeleider moet doen.
Dat ze goed naar je luisteren.
Uiteindelijk dat het er op neer komt dat ze goed luisteren.
Dat ze goed luistert, dat ze niet gelijk een oordeel trekt.

[…]
SPV: Nou ja, dat merken wij bijvoorbeeld wel, dat het steunpunt wel juist minder is. Dat de
begeleiding eigenlijk veel keuzes maken en dan vraag je daar naar. Nu is het weer: ‘Gezonder
eten’. Nou ja, natuurlijk is gezonder eten beter, maar wij hebben daar niks over in kunnen brengen, zeg maar. Nu opeens krijg je van de zeven keer daar eten, krijg je bijvoorbeeld vijf keer
fruit en twee keer een toetje. En ’s middags krijg je geen koekje meer bij de koffie. Dan denk
ik: ‘Dat had ook in de overleg gekund, zeg maar’. En dan wordt er gezegd: ‘Het is door hogere
hand’. Dat merk je nog steeds wel, dat de begeleiding gewoon soms ook wel aan voorbij gaat.
(Organisatie B, cliënten)

De cliënt in bovenstaande citaat brengt expliciet ‘goed leven’ en ‘goede zorg’ als belangrijke
evaluatiecriteria naar voren, maar doet dat op een andere manier dan in de bijeenkomsten met
medewerkers en leidinggevenden. Ook in die bijeenkomsten wordt gerefereerd aan het belang
van luisteren naar de cliënt, het bijdragen een goede zorg en goed leven (zie §7.2), maar daar
blijven het vaak abstracte categorieën.
Eerder onderzoek naar morele dilemma’s (zie Keinemans & Kanne, 2011; Andriessen, De Jonge,
& Kloppenburg, 2014) brengt echter aan het licht dat hulpverleners vaak denken in termen van
ondergrenzen: Wat is voldoende ouderschap en wanneer is het onacceptabel? Wanneer is de
zelfverwaarlozing en vervuiling ernstig genoeg om in te grijpen? Wanneer wordt gezondheid
van een cliënt echt zodanig bedreigd dat ik in moet grijpen? Hierin gaat het met name om de
definitie van aspecten van niet goed leven – ongezondheid, onvoldoende ouderschap – waarbij
dus de nadruk ligt op de negatieve kanten van deze onderdelen van het leven, datgene dat
ontbreekt, of in de woorden van Ricoeur ‘the good is rather which is lacking in all things’
(Ricoeur, 1992, p. 172).
Wat bovenstaande citaat uit de stakeholderbijeenkomst echter laat zien is dat goed leven voor
cliënten niet alleen een kwestie is van ondergrenzen en al dan niet objectieve maatstaven voor
gezondheid, maar het gaat ook – in dit geval – om plezier en genieten van het leven. Een koekje
bij de koffie, een lekker toetje… het zijn juist die dingen die pleziertjes brengen, hoewel cliënten
heus wel beseffen dat aan pleziertjes soms ook minder positieve kanten zitten. Deze focus op
‘wat plezier geeft’ komt echter alleen in de bijeenkomsten met de cliënten terug. Interessant
is dat ‘vreugde’ wel genoemd wordt in de andere stakeholderbijeenkomsten, maar dan als een
aspect van het werkklimaat van de hulpverleners (werk dat deugd doet), en niet als onderdeel
van goed leven van de cliënt (werk dat deugt)...
Overigens lijkt het hier om ogenschijnlijk eenvoudige zaken te gaan als een koekje bij de koffie,
maar in de stakeholderbijeenkomsten komen ook fundamentelere kwesties aan de orde. Soms
gaat het er niet alleen om dat kleine pleziertjes verdwijnen, maar ook om leed dat wordt aangedaan:
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Er was een jongen die had orthopedische schoenen en die schoenen deden heel erg pijn, maar
die jongen kon niet praten. M. zag aan hem dat de schoenen pijn deden, steeds als die schoenen aangedaan werden dan zag ze zijn gezicht vertrekken. Of ze zag aan hem dat het pijn deed.
SP1
En zelf kon die het niet zeggen.
SPV
Hij kon het niet zeggen, de begeleiding deed toch steeds die schoenen… Die vonden
dat toch heel belangrijk, dat hij die schoenen aandeed.
SP1
En wisten ze dat het pijn deed? Of wisten ze dat toen niet.
SPM Nee, kennelijk niet.
SPV
En heb jij het toen gezegd, M.?
SPV
Jij bent voor hem opgekomen, toch? En uiteindelijk hebben ze wel geluisterd. Maar
volgens mij, moest er een vertrouwenspersoon aan te pas komen. M. heeft die erbij gehaald.
(Organisatie B, cliënten)

Ook hier spelen waarschijnlijk professionele opvattingen over het nut van de orthopedische
schoenen een rol, evenals opvattingen over (on)gezondheid in het vorige citaat, maar lijkt de
vraag of het gebruik ervan ook bijdraagt aan een prettig en goed leven voor de cliënt niet aan
de orde. De ethische gerichtheid op goed werk (in de betekenis van: werk dat deugt) dreigt uit
beeld te verdwijnen door een sterke gerichtheid op morele normen (suiker is ongezond en mag
je niet eten; mobiliteit is goed voor mensen dus orthopedische schoenen moeten gedragen
worden).
Een tweede inkleuring van de ethische gerichtheid die in de stakeholderbijeenkomsten met
cliënten naar voren komt betreft de onderlinge relatie tussen zorggever en zorgontvanger, en
de symmetrie en tegelijkertijd dissymmetrie die daaraan ten grondslag. Cliënten willen als gelijkwaardige gesprekspartner worden gezien en waarderen ook om die reden verhalen waaruit
blijkt dat deelnemers aan het professionaliseringstraject beter naar cliënten zijn gaan luisteren.
Zoals het onderstaande citaat duidelijk maakt staat dan niet zozeer de inhoud van een besluit
of handeling centraal – de kosten van deelname aan een steunpunt – maar het feit dat gebruikers niet in de besluitvorming zijn betrokken.
SPV
Op het steunpunt bijvoorbeeld, moesten we altijd 3,50 betalen. En na de kerst dit jaar
kwam er opeens een brief op tafel. De begeleiders hadden dat overlegd – zeg maar – en besloten dat het dus 3,75 werd in plaats van 3,50. Nou en dat zou dezelfde dag ingaan. En er ligt
opeens gewoon een brief op tafel dat wij dat dus moeten gaan betalen.
SPM En dat gebeurde eigenlijk zonder overleg.
SPV
Zonder overleg. Nou, toen hebben wij gezegd: ‘Daar gaan we niet mee akkoord’. Toen
is het ook stop gezet, zeg maar. Totdat de clustermanager met ons het daarover ook mee heeft
over gehad. En met ons – zeg maar – gekeken heeft van waarom die keus … En sommige mensen snapten… Die zeiden: ‘Het gaat toch maar over 25 cent?’ Maar het gaat natuurlijk niet om
25 cent. Het gaat om het overleg, het met elkaar bespreken. (Organisatie B, cliënten)

Overigens wordt uit de stakeholderbijeenkomsten duidelijk dat het erkennen van de cliënt als
gesprekspartner weliswaar door alle stakeholders heel belangrijk wordt gevonden, maar wat
minder evident naar voren komt is aandacht voor de afhankelijkheidsrelatie die er nu eenmaal
is en die met name duidelijk wordt in de bijeenkomsten met cliënten. Uiteindelijk is het aan de
professional of de hulpverleningsorganisatie om te besluiten of en wanneer er ruimte wordt
gemaakt voor het perspectief van de cliënt. Juist de verhalen van de cliënten maken expliciet
duidelijk hoe sterk deze afhankelijkheid soms is en hoe deze de zorgrelatie kleurt. Zo kon de
cliënt in een van de bovenstaande citaten moeilijk duidelijk maken hoeveel pijn de aangepaste
schoenen deden. Juist dit onvermogen om uit te drukken wat er voor jou als cliënt op het spel
staat, maakt het voor hulpverleners uiteraard ook makkelijker om deze ervaring niet in de hulpverlening mee te nemen. Cliënten zijn hierin afhankelijk van de vaardigheden, welwillendheid
en ook het doorzettingsvermogen van de hulpverlener, om daadwerkelijk te willen begrijpen
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wat de persoon die hulp ontvangt nodig heeft. Het is verleidelijk om dit probleem te omschrijven in termen van vaardigheden – dat is iets dat hulpverleners moeten kunnen – maar ten
aanzien van de ethische evaluatie van de veranderingsverhalen is het vooral ook relevant om
de inherente afhankelijkheid te problematiseren die er altijd is in de relatie hulpverlener-cliënt
en voor de dissymmetrie die er tussen mensen kan zijn. Niet alleen het kunnen luisteren, maar
ook het willen en het erkennen van de afhankelijkheden die er zijn, zijn daarin belangrijk.
Hier lijkt sprake te zijn van een omgekeerde figuur als bij goed leven: waar professionals daarbij
steeds zoeken naar ondergrenzen en oog voor het goede verliezen (de moraal prevaleert boven
de ethiek), lijken ze hier te focussen op bovengrenzen en de potenties van de cliënt, zonder in
te zien dat deze wel degelijk een fundamentele afhankelijkheid heeft van de hulpverlener. Hier
en daar zien we in de gesprekken wel aanwijzingen dat professionals en medewerkers beseffen
dat de ‘inspraak’ van de cliënt beperkt is, maar de afhankelijkheid die eigen is aan de zorgrelatie
wordt nauwelijks geproblematiseerd. Zij wordt slechts eenmaal expliciet benoemd door een
medewerker van organisatie A, als iets waarvan hulpverleners zich bewust moeten zijn, en als
iets dat meewoog in de beoordeling van de veranderingsverhalen.
SPV
Ik had dan nog die cliënt die een bepaalde afhankelijkheid heeft van ons, dat we daar
zorgvuldig mee moeten gaan. Dat vind ik [in dit verhaal, red.] ook wel helder (Organisatie A,
medewerkers)

Resumerend kunnen we stellen dat de stakeholderbijeenkomsten met cliënten extra verdieping gaven aan de ethische evaluatie van de veranderingsverhalen en de dieptestructuur daarvan nog beter in beeld brengen en dat met name doen door aandacht te vragen voor de existentiële en politieke dimensie van zorg (Kanne, 2016). Ze richten de aandacht op die dimensie
van zorg die een bijdrage levert aan 'goed leven' en op het feit dat zorg altijd plaatsvindt tussen
mensen die gelijk zijn, maar waar wel sprake is van dissymmetrie in de onderlinge betrekking.
Beide aspecten kwamen ook in het overzicht van argumenten in de vorige paragraaf weliswaar
aan bod, maar wat goed leven en goede zorg precies behelst, en wat het precies betekent voor
de betrekking tussen zorggever en ontvanger om vanuit het perspectief van de cliënt te kijken
kwam daarin minder duidelijk naar voren en wordt verhelderd door ook cliënten te vragen om
de veranderingsverhalen te waarderen. Wat er ethisch gezien echt op het spel staat wordt daarmee vooral duidelijk in de stakeholderbijeenkomsten met cliënten.
In dit verband is het ook interessant om naar de document portraits van de stakeholderbijeenkomsten te kijken. Deze portretten visualiseren de argumenten die in elke bijeenkomst aan de
orde zijn gekomen. Argumenten met een expliciet ethische inhoud worden in deze portretten
groen gekleurd (zie figuur 6) en hieruit valt op te maken dat de gesprekken met cliënten van
organisatie B, meer expliciet over ethische inhoud gingen dan de gesprekken met medewerkers
en leidinggevenden. Hier zijn meerdere redenen voor te bedenken, en het beeld was minder
duidelijk bij organisatie A, waar we ook met cliënten spraken. Hoe dan ook is relevant dat de
cliënten blijkbaar veel ethische overwegingen inbrengen in de evaluatie van de veranderingsverhalen. Belangrijker is echter nog dat deze gesprekken ook meer kleur aanbrengen in de ethische evaluatie van de veranderingsverhalen en voor de methode MSC zouden we willen concluderen dat om die reden een horizontale evaluatie in empirisch ethisch onderzoek waardevoller is dan een verticale evaluatie (zie §1.5 voor een uitleg over de begrippen horizontale en
verticale evaluatie). Ze maken een diepere ethische evaluatie mogelijk dan wanneer alleen vanuit het perspectief van leidinggevenden en medewerkers zou worden gekeken.
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Organisatie B Leidinggevenden

Organisatie B Medewerkers

Organisatie B Cliënten

Figuur 6-3: Document portraits van stakeholderbijeenkomsten in organisatie B

Missing value
Totnogtoe is steeds stil gestaan bij datgene dat stakeholders waarderen in de verhalen. Sporadisch (zes keer in vier van de zeven bijeenkomsten) werd echter ook blijk gegeven van teleurstelling: men verwachtte een bepaalde opbrengst te zien, en die verwachting werd niet waar
gemaakt. Vier elementen worden daarbij genoemd:








Er wordt geconstateerd dat de deelnemers ‘minder ver’ zijn dan verwacht, of zoals een
stakeholder het formuleerde “het is net alsof hier iemand aan het woord is die net geslaagd is”.
Er wordt geconstateerd dat deelnemers zich niet bewust lijken van hun eigen voorbeeldgedrag. Hier werd niet duidelijk in welk opzicht en voor wie dit voorbeeldgedrag zou
moeten gelden.
Er wordt geconstateerd dat deelnemers te weinig echt naar de waarden en normen van
de cliënten kijken of dat niet duidelijk is of ze nu wel echt betere zorg leveren. Dit is
natuurlijk vooral interessant omdat dit een belangrijk beoordelingscriterium voor de relevantie van de verhalen is gebleken. Hier speelt ook het criterium ‘omvang van de impact’ een rol. In citaten waarin deze kritiek aan de orde komt, gaat het ook om de zichtbaarheid van deze verandering. In de verhalen wordt wel gezegd dat deelnemers zich
bewust worden van hun eigen waarden en normen en daardoor meer open staan van
die van anderen, maar in hoeverre kennen ze de waarden en normen van de cliënt nu
werkelijk?
Er wordt geconstateerd dat niet duidelijk wordt of deelnemers nu beter zijn geworden
in het maken van afwegingen.

Met name op dat laatste willen we graag dieper ingaan, omdat hierin een opvatting van beroepsethiek zichtbaar wordt die vaker gebezigd wordt in zowel ethiekonderwijs als ethische
professionalisering.
SPV
Nee, die mistte ik dus eigenlijk een beetje. Ik verwachte van de voorkant, toen ik ging
lezen dat mensen grijze gebieden hebben. Waarin je makkelijker je meer toegerust voelt. Misschien om af te wegen en dat was mij aanname aan de voorkant voor het lezen. Terwijl, toen
ik ze ging lezen dacht ik. Oh ja het was gericht op dat onderlinge, of op collega’s of teams. Nou
die voorbeelden kwamen meer naar voren dacht ik. (Organisatie B, medewerkers)
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Wanneer het gaat over ethiek in de beroepspraktijk, dan gaat het vaak over morele dilemma’s
waar professionals mee worstelen en waar ze een uitweg uit moeten zien te vinden. Studieboeken voor ethiek bevatten mede om die reden vaak oplossingsgerichte stappenplannen (zie
Manschot & Van Dartel, 2003) om een uitweg uit een dilemma te vinden. Deze benadering van
ethiek zou getypeerd kunnen worden als smalle beroepsethiek (zie https://www.bodyofknowledgesociaalwerk.nl/ethiek). Uit het bovenstaande citaat, en soortgelijke citaten, blijkt dat stakeholders soms verwachten dat deelnemers aan het professionaliseringstraject beter zouden
worden in deze smalle beroepsethiek en zouden leren omgaan met ‘grijze gebieden’ en zich
‘meer toegerust’ zouden voelen. Dat ze met andere woorden, sneller en adequater zouden
kunnen handelen in ethisch ingewikkelde kwesties. Hierover twee opmerkingen.
Allereerst kiest het model voor ethisch actorschap waarop het professionaliseringstraject is gebaseerd voor een bredere opvatting van ethiek, waarin beroepsethiek niet alleen wordt gezien
als het omgaan met dilemma’s, maar het op een juiste wijze handen en voeten geven aan de
ethische dimensie van het sociaal werk, ook – en wellicht juist! – op momenten dat zich geen
dilemma’s voordoen. Het omgaan met dilemma’s maakt hier echter wel – hoewel een beperkt
– deel van uit en in het professionaliseringstraject is ook wel degelijk aandacht besteed aan dit
onderwerp. Het had dus terug kunnen komen in de veranderingsverhalen, en/of in de waardering daarvan, en in een enkel geval refereren de verhalen hier ook wel aan (zie hoofdstuk 5).
Wat echter vooral interessant is, ten tweede, is dat er in de stakeholderbijeenkomsten ook
geluiden zijn te horen die wijzen op waardering voor twijfel en terughoudendheid in het zoeken
naar oplossingen. Dit is niet letterlijk het tegengestelde van je ‘meer toegerust’ voelen ‘om af
te wegen’, maar geeft hier wel een nuancering van. Op een aantal plaatsen wordt waardering
uitgesproken voor verhalen, juist omdat men niet al te snel naar een oplossing voor een (al dan
niet morele) vraag wil.
Dat vind ik altijd wel het mooiste als dat hier een beetje uit komt. Als mensen durven vragen te
stellen in plaats van oplossingen te bedenken … Dan denk ik… Nou, volgens mij ga je dan een
beetje richting: ‘Hoe ga ik – ethisch gezien – op onderzoek uit?’ (Organisatie A, leidinggevenden)

Dit kan wijzen op twee zaken:
1) Ofwel zijn deelnemers het niet altijd eens over de gewenste richting van de impact
van het professionaliseringstraject. Zoals we eerder opmerkten hebben we de indruk
dat achter de gedeelde taal zitten wel degelijk verschillende inkleuringen van kernconcepten als goede zorg en ‘aansluiten bij’ zitten.
2) Ofwel deelnemers zijn aan het balanceren tussen de juiste mate van reflectie en de
juiste mate van doortastendheid die ook nodig is voor een goede uitvoering van het
werk. (Vergelijk dit met het balanceren tussen de juiste mate van heterogeniteit en
eensgezindheid binnen teams). Het vermoeden is dat ten aanzien van het omgaan met
ingewikkelde kwesties dit laatste het geval is: zoals opgemerkt in paragraaf 6.2 wordt
reflecteren belangrijk gevonden, maar hulpverleners moeten ook ‘gewoon hun werk
doen’. Of de deelnemers in dit laatste beter zijn geworden, of hun handelen sneller en
adequater is geworden, betwijfelen sommige stakeholders blijkbaar.

6.4.

Conclusie

Wat kunnen we concluderen over de evaluatie van de verhalen in stakeholderbijeenkomsten
en het gebruik van de MSC? De belangrijkste bevindingen op een rij:
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Het voeren van het gesprek over de veranderingsverhalen was niet altijd gemakkelijk.
Niet alle deelnemers hadden de verhalen gelezen. Soms hadden ze – om diverse redenen – moeite om de verhalen te beoordelen. Bovendien ging in een aantal bijeenkomsten het gesprek al snel over de eigen opvattingen en standpunten, of over de vraag wat
ethiek precies is. Voor een volgend empirisch ethisch onderzoek met gebruik van de
MSC zouden daarom een aantal aanbevelingen op zijn plaats zijn:
o Wellicht is het behulpzaam om – bijvoorbeeld met de stuurgroep van vertegenwoordigers van organisaties – een voorselectie van verhalen te maken
zodat men minder te lezen heeft. Dit heeft als nadeel dat deelnemers niet
meer vanuit hun eigen positie en opvattingen een oordeel kunnen geven en
‘gestuurd’ worden in hun beoordeling. Dit risico is er in dit onderzoek ook
voor wat betreft de evaluatie door cliënten.
o Alvorens de verhalen te beoordelen, kan het goed zijn om referentiekaders
te expliciteren voor de beoordeling van de verhalen, bijvoorbeeld in de vorm
van een Socratisch gesprek. Ook het verstrekken van meer informatie over
de achtergrond en het doel van dit soort onderzoek zouden behulpzaam kunnen zijn.
Overigens is een positieve bijkomstigheid wel dat in alle stakeholdergroepen geanimeerde gesprekken ontstonden en de bijeenkomsten in zichzelf dus wel degelijk bijgedragen hebben tot reflectie van de deelnemers op de vraag ‘wat vinden wij goede zorg
en wat draagt daar aan bij’. Deze reflectie kan waarschijnlijk nog duurzamer worden op
het moment dat de bevindingen van het onderzoek worden teruggegeven aan de organisaties. Deels hebben we al geprobeerd om dat te doen tijdens een afsluitend middagsymposium, maar daar kwam niet echt een gesprek op gang over de bovenstaande
vraag. Bij de organisaties bleek echter wel behoefte te zijn aan verdere ondersteuning
en overleg, en de komende tijd zal daar aan gewerkt worden.
De bijeenkomsten hebben zeker geholpen om in beeld te krijgen welke impact van het
professionaliseringstraject ethisch waardevol is. Het perspectief van de cliënt blijkt een
belangrijk criterium en werd juist doordat de stakeholdergroepen horizontaal waren georganiseerd genuanceerd ingekleurd. Hiervan valt te leren:
o Voor ethische evaluatie is het perspectief van cliënten onontbeerlijk. MSC
moet dan horizontaal georganiseerd worden.
o Het professionaliseringstraject kan hiervan leren omdat duidelijker is geworden waar de ethische meerwaarde zit van bepaalde opgedane inzichten. Zo
werd duidelijk hoe kwetsbaar de cliëntpositie is, en wordt het belang van sensibiliteit en bewustzijn van de afhankelijkheidsrelatie tussen hulpverlener en
cliënt onderschreven. Zaken die onder het ‘kopje’ sensibiliteit in het professionaliseringstraject extra aandacht zouden kunnen krijgen.
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7.

Slotbeschouwing

In de voorgaande hoofdstukken is een aantal onderdelen betreffende de impact van het door
ons uitgevoerde ethisch professionaliseringstraject besproken: de kernverandering die deelnemers beschrijven, de manier waarop het professionaliseringstraject resoneert in denken en
doen, en hoe stakeholders uit de deelnemende organisaties alle veranderingen waarderen. In
dit hoofdstuk kijken we vanuit een overkoepelend perspectief naar die bevindingen en vatten
we de hoofdlijnen daarvan samen. Daarbij reflecteren we ook op de betekenis van die bevindingen voor ons onderzoeksprogramma. In deze reflectie refereren wij aan theoretische noties
die behulpzaam zijn om de relevantie en betekenis van de bevindingen beter voor het voetlicht
te brengen. Tot nu toe zijn we hier zeer terughoudend in geweest, omdat we vooral het empirisch materiaal wilden laten spreken. Daarmee ontkennen we niet dat referentiekaders een rol
spelen bij de analyse van dat empirisch materiaal of daarvoor van belang kunnen zijn, maar we
hebben aanvankelijk gepoogd om deze voor zover mogelijk tussen haken te plaatsen. Nu dat
empirisch materiaal gesproken heeft, kunnen we de meerwaarde laten zien van een reflectie
op dat materiaal aan de hand van onze ethische en theoretische referentiekaders. Hiermee
krijgt de middenpositie zoals wij die formuleerden in paragraaf 1.2 en waarop wij onszelf positioneren, concreet invulling. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaan we nader op deze
eigen ethische positionering in, en beschrijven we hoe deze beïnvloed is door dit onderzoek.

7.1.

De impact van het ethisch professionaliseringstraject op hoofdlijnen
De impact van de input

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 hebben we beschreven wat volgens de deelnemers de inhoudelijke
impact is van het Professionaliseringstraject Ethisch Actorschap. We schreven al dat een van de
kernthema’s daarin ‘bewustwording’ is (zie hoofdstuk 3); door het professionaliseringstraject
is een bewustwordingsproces op gang gekomen dat op diverse onderwerpen betrekking kan
hebben. Deze bevinding sluit nauw aan bij de opzet van het professionaliseringstraject: het stimuleren van reflectie op het eigen denken en handelen en dat van collega’s (zie hoofdstuk 2).
Ook andere onderdelen van het professionaliseringstraject, en het onderliggende model van
ethisch actorschap, komen expliciet terug in de verhalen over de impact. In zulke gevallen kan
de impact rechtstreeks in verband worden gebracht met onze input tijdens het professionaliseringstraject: het gaat om de impact van de input. We noemen hier de meest opvallende samenhangen.
Allereerst is dat het zelfinzicht en de zelfreflectie die deelnemers beschrijven. Een flink deel van
de resonantie die zichtbaar wordt in de verhalen gaat over het opdoen van zelfkennis, je (weer)
bewust worden van je eigen waarden en normen, en inspiratie voor het werk. Ook hier was in
het professionaliseringstraject expliciet aandacht voor: niet alleen/zozeer het handelen, maar
ook de persoon van de professional stond daarin centraal. Deelnemers benoemen in hun verhalen ook dat diverse oefeningen uit het professionaliseringstraject door hen zijn ingezet in de
eigen organisatie (bijvoorbeeld tijdens een teambijeenkomst), of dat ze deze individueel hebben gebruikt (bijvoorbeeld als voorbereiding op een functioneringsgesprek). Op dit punt is er
een duidelijke verbinding tussen datgeen dat we aanboden, en de impact die deelnemers beschrijven.
Ten tweede is dat de aandacht voor emoties. Het professionaliseringstraject startte met een
bijeenkomst waarin we reflecteerden op het ethisch belang van emoties, en diverse deelnemers beschrijven in hun veranderingsverhalen hoe zij zich meer bewust zijn geworden van hun

eigen emoties en die van anderen. Zij ervaren dit ook als een meerwaarde omdat het tot meer
zelfinzicht leidt, tot meer inzicht in en begrip voor anderen, en in zekere zin ook rust met zich
meebrengt.
Ten derde bemerkten we bij een aantal deelnemers dat het bewustwordingsproces aanleiding
vormde om iets te veranderen in de arbeidscontext. Met name in de tweede module van het
professionaliseringstraject werd hier aandacht aan besteed. Diverse deelnemers namen het
initiatief om met leidinggevenden en collega’s in gesprek te gaan over de vraag hoe ethische
reflectie op de werkvloer vorm zou kunnen krijgen. Al tijdens het project, maar ook daarna,
merkten we dat het professionaliseringstraject deze deelnemers aanzette tot een vrij letterlijke
vorm van actorschap. Sommigen veranderden van baan (overigens was het professionaliseringstraject daar niet uitsluitend of zelfs in de eerste plaats de oorzaak van, maar het speelde
wel mee). Anderen organiseerden morele beraden in hun organisatie, bleven het onderwerp
op de kaart zetten, en bleven ook na afloop van het professionaliseringstraject contact met ons
zoeken om de samenwerking tussen de hogeschool en hun werkpraktijk overeind te houden.
Zij wilden over de ethische dimensie van hun werk blijven praten: niet alleen in de eigen organisatie, maar ook met studenten. We zouden kunnen zeggen dat dit laatste het ultieme voorbeeld is van ethisch actorschap. Enkele deelnemers namen actief de verantwoordelijkheid op
zich om de ethische dimensie van hun werk (weer) zichtbaar te maken en erop te reflecteren.
Op hoofdlijnen laten de veranderingsverhalen dus zien dat het professionaliseringstraject impact heeft gehad op de deelnemers. Daarbij zijn twee nuancerende opmerkingen echter op zijn
plaats. Allereerst is een interessante vraag voor eventueel vervolgonderzoek in hoeverre dit
soort impact beklijft. Brengt het professionaliseringstraject een blijvende verandering in deelnemers teweeg of ebt dit weer weg?
Een tweede belangrijke nuancering is dat de impact per deelnemende organisatie verschilde.
In paragraaf 5.4 bleek bijvoorbeeld dat aandacht voor emoties met name zichtbaar was bij de
deelnemers van organisatie B, terwijl actorschap met name zichtbaar was bij deelnemers van
organisatie A. Daarnaast is in hoofdstuk 4 ook op verhaalniveau bestudeerd welke verbinding
deelnemers zelf in hun veranderingsverhalen leggen tussen de impact die zij ervaren en de
context waarin zij werkzaam zijn. Ook die analyse liet zien dat de impact van het professionaliseringstraject niet los kan worden gezien van de arbeidscontext, en meer precies, dat deelnemers het professionaliseringstraject wel vaker gebruiken als houvast voor die aspecten die door
hen als problematisch worden ervaren in de arbeidscontext. Voor zowel het professionaliseringstraject als onze opvattingen over ethisch actorschap zijn dat belangrijke lessen, en op de
betekenis daarvan zullen we in paragraaf 7.2 verder reflecteren. Het laat in ieder geval zien dat
er verscheidenheid is in de impact van het professionaliseringstraject en dat deze deels samenhangt met de arbeidscontext van de deelnemers. In toekomstige professionaliseringstrajecten
is het een uitdaging om rekening te houden met deze arbeidscontext, maar ook met onvoorziene wendingen in het leerproces. Onze keuze om een zekere flexibiliteit in het professioniseringstraject in te bouwen en niet vanuit vooraf geformuleerde leerdoelen en een vooraf geformuleerd leertraject te vertrekken, lijkt hiermee in retrospectief gerechtvaardigd te zijn.

Onverwachte impact: uniciteit en andersheid
De vormen van impact zoals in de voorgaande paragraaf beschreven, zijn voor een groot deel
te herleiden tot wat we in het professionaliseringstraject hebben aangeboden. Bij het bestuderen van de resonantie (zie hoofdstuk 5) dook echter ook een thema op dat zich minder sterk
laat verbinden met het traject, en dat is de aandacht voor uniciteit en andersheid.
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In paragraaf 5.2.3 werd duidelijk dat deelnemers aan het professionaliseringstraject in zijn gaan
zien dat iedereen in het zorgproces – zijzelf, collega’s, cliënten – mensen zijn die eigenschappen
delen (iedereen wil gezien worden), maar die wel unieke behoeften, idealen en opvattingen
hebben (iedereen heeft zijn eigen normen en waarden). Enerzijds zijn de deelnemers zich meer
bewust geworden van hun eigen opvattingen en de wijze waarop ze in het werk staan, anderzijds zijn de deelnemers gaan beseffen dat anderen unieke mensen zijn, met hun eigen idealen,
opvattingen, wensen et cetera. De verhalen laten zien dat de deelnemers dit inzicht in de dagelijkse praktijk meenemen en meer aandacht hebben voor de ander, meer zijn gaan luisteren
naar elkaar en cliënten. Deze aandacht voor uniciteit en andersheid is echter niet expliciet gethematiseerd in het professionaliseringstraject; het is een inzicht dat deelnemers min of meer
‘spontaan’ hebben opgedaan: onverwachte impact dus. Mede daarom willen we op deze plaats
wat verdergaand reflecteren op deze impact, onder andere door de bevindingen rondom ‘uniciteit en andersheid’ te verbinden met theoretische noties uit ethiek en politieke theorie. Deze
exercitie ondernemen we niet omdat we denken dat de theorie goed ‘samenvat en beschrijft’
wat wij in praktijk zien, noch omdat we denken dat de theorie iets kan ‘verklaren’ rondom de
impact. We gebruiken de theoretische perspectieven vooral om te reflecteren op de vraag: wat
is de ethische betekenis van wat deelnemers beschrijven rondom ‘uniciteit en andersheid’?
Vanuit die vraag kunnen we dan vervolgens reflecteren op de vraag hoe de bevindingen
rondom uniciteit en andersheid relevant zijn voor ethisch actorschap en een professionaliseringstraject daarover, maar ook voor onderzoek dat beoogt om een ethische evaluatie van een
dergelijk traject te maken.
Om te beginnen valt op dat in diverse verhalen gewag wordt gemaakt van wrijving rondom
andersheid: mensen beschrijven hoe ze soms geïrriteerd raken door collega’s met andere opvattingen of van mening kunnen verschillen met cliënten die aan hun zorg zijn toevertrouwd.
Andersheid kan hier met spanningen worden geassocieerd, die nu eenmaal inherent zijn aan
het feit dat er tegenstellingen zijn tussen mensen in iedere samenleving, iedere instelling en
iedere organisatie (zie Laclau & Mouffe, 1985, geciteerd in Montesano Montessori, Schuman,
& De Lange, 2012). In de verhalen lijken de deelnemers aan het professionaliseringstraject de
andersheid van hun collega’s en cliënten echter steeds meer te gaan herkennen, onderkennen
en erkennen, dat wil zeggen, zij zijn meer opmerkzaam geworden voor andersheid en zien deze
niet langer als uitsluitend iets dat moeilijk of negatief is. Een denker die behulpzaam kan zijn
om de ethische betekenis van andersheid te begrijpen, is Hannah Arendt.

Hannah Arendt over handelen
Arendt onderscheidt de vita activa (de menselijke activiteiten) van de vita contemplativa (de beschouwingen van de menselijke geest) en onderscheidt met betrekking tot de eerste drie menselijke activiteiten:
arbeiden, werken en handelen. Ze zijn fundamenteel omdat, aldus Arendt, “elk van deze activiteiten correspondeert met een van de fundamentele voorwaarden, waaronder aan de mens het leven op aarde is
gegeven” (Arendt, 2009, p. 15). Arbeiden bijvoorbeeld, behelst al die activiteiten die gericht zijn op het in
stand houden van het biologische, menselijk lichaam. Te denken valt aan het verbouwen van voedsel,
maar ook het baren (van kinderen) is een vorm van arbeid. Werken is die activiteit die correspondeert
met niet-natuurlijke aspecten van het menselijke bestaan. Werken construeert een ‘kunstmatige’ wereld
die echter uitermate nuttig kan zijn voor de mens: het maken van gebruiksvoorwerpen valt bijvoorbeeld
bij Arendt onder de definitie van werken. Werken staat daarmee deels gelijk aan vervaardigen (en in sommige Nederlandse besprekingen van het werk van Arendt wordt daarom ook het woord ‘maken’ gebruikt
als vertaling van ‘work’). Handelen daarentegen is van een geheel andere aard, omdat het zich als enige
van de vita activa niet op de dingen betrekt, maar alleen tussen mensen plaatsvindt. Handelen laat zich
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minder gemakkelijk definiëren dan arbeiden en werken, maar Arendt verbindt het onder andere met nataliteit en pluraliteit. Handelen wil in de meest algemene zin zeggen dat men een initiatief neemt, iets
nieuws begint (Arendt, 2009, p. 162). Handelen is het “ontketenen van processen” (p. 287), en dat kan
zowel door taal als acties. Handelen is dus niet per definitie ‘doenerig’. In de visie van Arendt is deze
nataliteit verbonden met pluraliteit: hiermee bedoelt ze dat het in gang zetten van iets nieuws, alleen
mogelijk is omdat ieder mens uniek is. De menselijke pluraliteit, het gegeven dat we allemaal anders zijn
en uniek zijn, is voorwaarde voor handelen, maar heeft ook de consequentie dat de mens zich in het
handelen laat zien. Dat is niet het geval voor het werken of arbeiden. Het gegeven dat mensen zich alleen
in handelen kunnen onthullen is dan ook verbonden met de notie van pluraliteit, maar tegelijkertijd ook
met gelijkheid. Dit wordt samengevat in het beroemde citaat van Arendt: “De aarde wordt niet bewoond
door De Mens, maar door mensen” (p. 216). Enerzijds zijn mensen gelijk en delen zij kenmerken met
elkaar, maar tegelijkertijd zijn individuele mensen allemaal anders en dat noodzaakt hen om zich – in hun
handelen – verstaanbaar te maken en zichzelf te laten zien aan anderen.

Arendt besteedt in haar politieke theorie veel aandacht aan het concept pluraliteit. Pluraliteit
refereert aan het besef dat alle mensen kenmerken met elkaar delen, maar tegelijkertijd unieke
individuen zijn. Mensen zijn allemaal anders… Deze uniciteit wordt zichtbaar in het handelen
van mensen. Het begrip handelen krijgt bij Arendt (2009) een specifieke invulling, en de
betekenis ervan is niet eenvoudig. We willen er op deze plaats niet te uitgebreid op ingaan (zie
voor een kort begripsbesef de tekstbox over Arendt in deze paragraaf), maar om de ethische
betekenis van het besef van andersheid van deelnemers te duiden, is het belangrijk om te
weten dat handelen door Arendt wordt onderscheiden van arbeiden (alles wat mensen doen
om in leven te blijven, zoals het verbouwen van eten) en werken (alles wat mensen
vervaardigen, zoals gebruiksvoorwerpen als stoelen). Handelen zouden we kunnen typeren als
die activiteiten die samenvallen met de omgang met andere mensen (De Schutter & Peeters,
2015), en juist die activiteiten laten ook zien wie wij – als unieke individuen – zijn. Kortom: in
het handelen laten mensen hun uniciteit en andersheid zien.
We zouden kunnen zeggen dat zorgen – dat ook de professionals uit ons onderzoek in meer of
mindere mate doen – elementen van arbeiden en werken omvat (met name als het om verzorgen gaat, mensen voeden bijvoorbeeld). Daar gaat ook vaak de aandacht naar uit in het
zorgproces. We zien dat terug in de verhalen wanneer deelnemers er op wijzen dat ze zichzelf
voorbij rennen, altijd maar bezig blijven zonder tijd te nemen om na te denken. Ze redderen en
doen voortdurend en voelen weinig tijd om over dat doen na te denken. Het handelen – de
acties die tussen mensen plaatsvinden en waarin mensen zich aan elkaar tonen in hun uniciteit
– zijn voor het zorgen echter eveneens cruciaal10 (zie voor meer uitleg hierover Van Heijst,
2005). Ook in ons onderzoek zijn er signalen dat het besef van andersheid dat deelnemers aan
het traject hebben gekregen, verbonden kan worden aan ‘goed werk’. Zo zien we in de verhalen
dat mensen het besef hebben opgedaan dat iedereen anders is, dat dat niet erg is, en op enkele
plaatsen wordt daarbij ook de verbinding gemaakt met goed werk. We kunnen dit het best
illustreren aan de hand van een citaat.
We zitten met een doelgroep die we eigenlijk nog niet zo goed kennen in deze organisatie, en
dat zorgde ervoor dat mensen eigenlijk nog steeds zoekende waren: wat kan ik nu gebruiken?
[…] Dus je was aan het overleven en ad hoc aan het werk. […] Maar dan ben je niet aan het

10

Arendt zou ‘zorgen’ in individuele relaties niet snel als een vorm van handelen zien. Op de achtergronden hiervan zullen we op deze plaats niet nader ingaan. Diverse auteurs, waaronder Van Heijst, hebben
elders helder beargumenteerd waarom handelen wel een onderdeel is van zorgen.

 Slotbeschouwing

92

zorgen, dan ben je de dag door aan het komen. […] De bewoners hebben natuurlijk voelsprieten, als je een verhaaltje vertelt of je moet er echt staan, en om dat vol te houden moet je toch
echt weten wat je uit wil dragen. (Verhaal C)

Verhaal C gaat over het ad hoc karakter en het ‘overleven’ dat plaatsvond toen de leden van
de nieuwe doelgroep van deze organisatie nog niet door de professionals gekend werden. Het
valt niet uit dit verhaal op te maken, maar waarschijnlijk werd toen wel degelijk ge-zorgd en
ver-zorgd. Interessant is dat verhaal C dat niet als zorg lijkt te typeren: ‘dan ben je niet aan het
zorgen, dan ben je de dag door aan het komen’. Tot zorgen komt het pas met zelfkennis (‘weten
wat je uit wil dragen’) en kennis van de ander (de leden van de doelgroep die ‘gekend’ moeten
worden). Om echt tot zorgen te komen is het dus niet alleen belangrijk om te weten waar je
zelf voor staat, maar om ook echt die collega en die cliënt te (er)kennen. Dat doen de
deelnemers aan het traject door meer te gaan luisteren naar elkaar en cliënten, aandacht en
oog te hebben voor de ander, ontmoetingsmomenten te creeëren. Activiteiten die alleen
tussen mensen plaats kunnen vinden en die we hier als handelen zouden kunnen interpreteren.

Waardering van de impact: dissymmetrie
Waar de voorgaande paragrafen reflecteren op de betekenis van de impact van het
professionaliseringstraject, deden we ook interessante inzichten op omtrent de waardering van
die impact door stakeholders. De analyse van de stakeholderbijeenkomsten met cliënten
brengt hun afhankelijkheid in beeld: deze wordt niet expliciet benoemd, maar het voorbeeld
van de client met knellende schoenen maakt duidelijk dat er altijd een zekere (machts)ongelijkheid is in de zorgrelatie (zie §6.3.2). De ervaringen en verhalen van cliënten laten zien
dat om echt te ‘luisteren naar de cliënt’ het van belang is om die afhankelijkheid niet te
miskennen of te bagatelliseren (het risico dat dit gebeurt is niet ondenkbaar wanneer de slogan
‘eigen regie’ te letterlijk wordt genomen).
Door deze impact komt de uniciteit en andersheid zoals die in het voorgaande aan bod is
gekomen in een ander licht te staan. Waar het voorheen ging over een zekere gelijkheid – ieder
mens is anders –, komt nu de ongelijkheid in zorgrelaties in beeld. Op dit punt kan de theorie
van Ricoeur onze reflectie over de bevindingen verrijken. In zijn boek Soi-même comme un
autre stelt hij dat het belangrijk is om te beseffen dat iedereen als ‘zelf’ (voor anderen)
weliswaar een ander is (daar zit de ongelijkheid of de andersheid) terwijl iedereen tegelijkertijd
als ‘zelf’ net als een ander is en dus een ‘ieder’ (en daar zit de gelijkheid). Een belangrijk aspect
dat door het benadrukken van de gelijkheid echter onderbelicht dreigt te blijven, en dat wel
wordt aangeroerd in met name de stakeholderbijeenkomsten met cliënten, is het gegeven dat
in de relatie tussen hulpverlener en cliënt altijd sprake is van een zekere dissymmetrie (zie
§6.3.2). Uiteindelijk zijn veel cliënten in de onderzochte organisaties – in meer of mindere mate
– afhankelijk van de hulpverlener. Ook dit is een gegeven waar Ricoeur over heeft nagedacht.
Voor hem is de fundamentele dissymmetrie in relaties tussen mensen – die inderdaad bij
uitstek blijkt in situaties waarin mensen voor andere mensen zorgen (c.q. waarin mensen een
appèl doen op andere mensen om voor hen te zorgen) – inherent aan het menselijk bestaan.
Hij ziet dit echter niet als iets wat het leven problematisch maakt of als iets dat geassocieerd
moet worden met lijden, maar als iets wat juist bijdraagt aan ‘goed leven’. Niet voor niets
definieert Ricoeur ethiek als ‘het streven naar een goed leven met en voor anderen, in
rechtvaardige instituties’. Het gaat erom dat mensen het vermogen hebben om te handelen en
(zo) zichzelf te ontwikkelen als mens. Dit geldt altijd voor beide partners in een relatie, of zij nu
zorg geven aan of zorg krijgen van de ander. Het wordt pas een probleem wanneer het
vermogen om te handelen wordt aangetast (of nog erger, wordt vernietigd). Dan wordt de
integriteit van het zelf aangetast.
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Suffering is not defined solely by physical pain, nor even by mental pain, but by the reduction,
even the destruction, of the capacity for acting, of being-able-to-act, experienced as a violation
of self-integrity. (Ricoeur, 1992, p. 190)

Ricoeur wijst hier op de noodzaak van normen die een gelijke (rechtvaardige) behandeling
mogelijk maken – de mens als ‘ieder’ – terwijl tegelijkertijd óók het besef doorklinkt dat er
tussen mensen altijd ongelijkheid is omdat de één wordt geplaatst in de positie van actor en de
ander in de positie van degene die het handelen ondergaat. Precies hier is aandacht voor de
dissymmetrie die in relaties tussen mensen (en zeker in hulpverleningsrelaties) altijd aanwezig
is van wezenlijk belang, omdat deze dissymmetrie altijd ook een machtsverschil is: de één kan
(of heeft) iets wat de ander niet kan (of heeft).

Het leerproces: de biljarttafel
Een geheel andersoortig inzicht dat we opdeden tijdens het professionaliseringstraject betreft
de vorm van het leerproces. De analyse van de veranderingsverhalen laat zien dat de impact
van het ethisch professionaliseringstraject niet lineair gedacht moet worden. In de verhalen
laten zich duidelijk verschillende elementen onderscheiden: kernverandering als datgene wat
volgens de deelnemer het meest in het oog springt, de manieren waarop het professionaliseringstraject resoneert, en hoe beide zich verhouden tot de persoonlijke inspiratie en de arbeidscontext. In onze analyse hebben we bestudeerd of er patronen te ontdekken zijn in dit leerproces. Gaan bepaalde vormen van resonantie met elkaar samen of aan elkaar vooraf?
Wat opvalt is dat er inhoudelijk geen evident verschil is tussen de kernveranderingen en de
resonantie en dat deze ook geen specifieke volgordelijkheid hebben. De kernverandering gaat
soms in tijd aan de resonantie vooraf, maar vaak ook niet. Ze staan dus als het ware inhoudelijk
op gelijke voet met elkaar, maar de kernverandering betreft vooral datgene wat de deelnemer
het meest is bijgebleven, wat de deelnemer het meest belangrijk vindt. Waarschijnlijk komt dit
door het onderzoeksformat: in de uitnodiging voor de verhalen vragen we immers naar de belangrijkste verandering. We zouden dus kunnen zeggen dat het professionaliseringstraject iets
in werking zet dat op diverse manieren resoneert in het denken en handelen van deelnemers
in relatie tot zichzelf en anderen. We gebruiken de metafoor van de biljarttafel om dit te illustreren: weliswaar richten we in het professionaliseringsproject bewust op bepaalde ballen,
maar welke in beweging worden gezet, welke richting ze op gaan en hoe ze worden bijgestuurd
door de tafelrand is uiteindelijk een zelfstandig proces. Hoe de resonantie tot stand komt, waar
ze start, waar ze eindigt en hoe ze verknoopt is: het kan per veranderingsverhaal verschillen en
bovendien is het iets dat duidelijk verknoopt is met de persoon van de deelnemer zelf en met
de arbeidscontext waarin hij of zij werkt. Met andere woorden: Wij kozen voor een specifieke
input voor het professionaliseringstraject, maar het is duidelijk dat niet kan worden voorzien
wat dat bij de deelnemers teweeg brengt. In dat opzicht gaat de metafoor van de biljarttafel –
waar een met precisie geschoten bal doelgericht andere ballen van richting kan doen veranderen terwijl het tegelijkertijd ook zo is dat het voor de richting zeer veel uitmaakt waar en hoe
je de bal precies raakt – dus ook deels mank. De processen die bij de deelnemers op gang worden gebracht kennen – anders dan bij het biljartspel – een onvoorspelbaar verloop en samenhang, die deels wordt bepaald door de bandbreedte van de context waarin een deelnemer
werkt en diens persoonlijke drijfveren. Waar het biljartspel steeds op eenzelfde soort tafel gespeeld wordt, werken wij als trainers steeds in een ander speelveld…
Dit sterkt ons in onze overweging om van impact te spreken en niet van effect: het professionaliseringstraject ‘leidt’ niet tot bepaalde lessen, inzichten of veranderingen in het dagelijks
handelen. We zijn echter gaan inzien dat de impact van ons professionaliseringstraject vooral
ín de deelnemende professionals gestalte krijgt, in hun opvattingen en ervaringen en in hun
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contacten met burgers of cliënten en met collega’s afzonderlijk of het team als geheel. Een
belangrijke laatste constatering is dat deze impact niet mogelijk is zonder het proces te doorlopen dat door het professionaliseringsaanbod gefaciliteerd wordt. De inzichten kunnen niet
geïsoleerd worden overgedragen. Wat we deelnemende professionals vanuit hun professionele wijsheid dan ook zien doen, is spontaan parallelprocessen in hun eigen organisatie creëren
zodat hun collega’s een vergelijkbare professionaliseringservaring opdoen.

Ethische evaluatie
Een belangrijk doel van dit onderzoek was om niet alleen de impact van een ethisch professionaliseringstraject in kaart te brengen, maar ook om te experimenteren met een methode waarmee die impact ethisch geëvalueerd zou kunnen worden. Daartoe gebruikten we de Most Significant Change benadering, waarmee we veranderingsverhalen inventariseerden, maar ook in
stakeholdergroepen bespraken hoe betekenisvol die veranderingen zijn. Een verandering ten
opzichte van MSC was dat we deze stakeholdergroepen niet verticaal (onder managers) maar
horizontaal organiseerden (met medewerking van medewerkers en cliënten).
In hoeverre kunnen we zeggen dat in deze stakeholderbijeenkomsten een ethische evaluatie
plaatsvond? Om deze vraag te beantwoorden zijn drie constateringen van belang.
Allereerst verliepen de bijeenkomsten vaak anders dan wij voor ogen hadden. Het bleek veel
gevraagd van mensen om alle verhalen te lezen en waarderen en we merkten dat in praktijk
veel gesprekstijd werd besteed aan lezen, maar ook aan reflectie. Soms namen de stakeholderbijeenkomsten meer de vorm aan van een moreel beraad of een Socratisch gesprek. Wij interpreteren dit als een teken dat deelnemers hier blijkbaar behoefte aan hadden – of: dat zij de
kans die zij kregen om eens stil te staan bij de ethische dimensie van hun praktijk met beide
handen grepen – en dat het helemaal nog niet zo gemakkelijk is om impact te waarderen vanuit
een ethisch evaluatiekader, vooral niet als dat evaluatiekader in de dagelijkse praktijk niet of
nauwelijks ter sprake komt.
Ten tweede constateerden we in hoofdstuk 6 dat de evaluatie een oppervlakte- en dieptestructuur kent. De gesprekken in de stakeholdergroepen waren nodig om helder te krijgen wat in
ethisch opzicht belangrijk wordt gevonden in de organisatie, en hoe vandaaruit de impact van
het traject gewaardeerd kan worden. Hier is het onderscheid tussen ethiek en moraal zoals
Ricoeur (1992) dat maakt relevant. Moraal is in zijn theorie afgeleid van ethiek. Waar ethiek
gaat om het realiseren van het inherente doel van praktijken (zoals goed werk), gaat het bij
moraal om de normen die afgeleid zijn van dat doel (zie bijbehorende tekstbox). Veel van de
waarderingen en argumenten daarvoor die in de stakeholderbijeenkomsten werden gegeven,
leken met name op het niveau van de moraal geformuleerd: ‘het is belangrijk om te blijven
leren’, ‘je moet luisteren naar cliënten’. Pas door het doorvragen van de gespreksleiders werd
tijdens de bijeenkomsten zicht verkregen op de achterliggende ethische gerichtheid waaraan
dat ‘leren’ en ‘luisteren’ verbonden zijn. Een belangrijke constatering is dat met name de
bijeenkomsten met cliënten hierbij behulpzaam waren: daarin werd zicht verkregen op de
meer existentiële en politieke dimensie van zorg en daarmee werd ook pas echt duidelijk hoe
de geleerde lessen omtrent uniciteit en andersheid van belang zijn. Kortom: voor de ethische
evaluatie die wij met ons onderzoek beoogden, zijn deze stakeholderbijeenkomsten met
cliënten onmisbaar.
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Ricoeur over moraal en ethiek
Voor onze analyse is wat wel de ‘kleine ethiek’ van Ricoeur wordt genoemd belangrijk (1992; zie ook
Kanne, 2016). Daarin verbindt hij teleologische aspecten van ethiek met deontologische, maar geeft daarbij wel het primaat aan de eerste. Ethische gerichtheid wordt door Ricoeur gedefinieerd als “aiming at the
‘good life’ with and for others in just institutions” (Ricoeur, 1992, p. 172).
Goed leven krijgt bij Ricoeur een Aristotelische invulling en is teleologisch. Teleologie refereert aan een
zekere finaliteit van het leven: de idee dat alles in de wereld een bepaald doel heeft, voor de mens is dat
doel ‘the good life’ (dat niet vertaald kan worden als hedonistisch leven, maar als een vervolmaakt leven,
verwijzend naar eudaimonia). Dit levensdoel is verweven met concrete praktijken en kan alleen in en door
die praktijken gerealiseerd worden. Ricoeur spreekt in dat verband over nesting of finalities: een mensenleven heeft een eigen telos, maar mensen maken ook onderdeel uit van praktijken met elk hun eigen
telos. Waar het telos van een mensenleven ‘goed leven’ is, is het telos van concrete praktijken niet gemakkelijk aan te wijzen en laat het zich in veel gevallen definiëren met verwijzing naar wat niet goed of
afwezig is (‘the good is rather what is lacking in all things’ (ibid). Volgens Ricoeur is het telos van praktijken
‘immanent’ en kan alleen in en door praktijken gerealiseerd en zichtbaar worden. Hij verwijst hier naar
de internal goods en afgeleide standards of excellence van Macintyre en lijkt hier vrij dicht op aan te
sluiten. De standards of excellence spelen ook een rol in zijn eigen denken over ethische gerichtheid en
het goede leven. Om te beginnen bieden ze een houvast voor de ethische reflectie van de actor. De standards of excellence vormen de basis waarop we ons professionele handelen kunnen beoordelen en hier
wordt ook de relatie met het ethische zelf en het telos van het mensenleven duidelijk: ‘it is in appraising
our actions that we appraise ourselves as being their actor’ (Ricoeur, 1992, p. 177). Hierdoor wordt ook
zelf-achting (selfesteem) mogelijk. Ten tweede bieden de standaarden een houvast voor een specifieke
moraal in concrete praktijken. Deontologie, de morele normen, wordt hier dus afgeleid uit het telos dat
inherent is aan een specifieke praktijk (zoals een zorgende praktijk, of een educatieve praktijk of….).

Ten derde moeten we concluderen dat de ethische evaluatie in de stakeholderbijeenkomsten,
maar ook het professionaliseringstraject zelf, nog meer verdieping kan krijgen wanneer het
soort reflecties die wij hier maken worden teruggegeven aan de deelnemers. De gespreksleider
speelde in de stakeholdergroepen een belangrijke rol om de dieptestructuur van de evaluatie
aan het licht te krijgen en achteraf constateren we nu dat in de veranderingsverhalen en
waardering daarvoor thema’s te herkennen zijn die belangrijk zijn voor een goed begrip van de
impact van het professionaliseringstraject. Het inzicht dat deelnemers opdoen dat iedere
collega en cliënt ‘uniek en anders’ is zou verdiept kunnen worden door dat te contrasteren met
de ervaringen van cliënten in de stakeholderbijeenkomsten, maar ook met theoretische
inzichten (zoals verwoord in de vorige paragraaf). Kortom: we zullen onze eigen kennis, maar
ook standpunten in vervolgonderzoek een explicietere plaats moeten geven om de impact van
een professionaliseringstraject en de ethische evaluatie daarvan te verdiepen. In de volgende
paragraaf doen we hier een poging toe…

7.2.

Betekenis voor praktijk, onderzoek en theorie

Het Professionaliseringstraject Ethisch Actorschap en het bijbehorende onderzoek heeft een
aantal belangrijke inzichten opgeleverd, waarvan de opmerkelijkste in de voorgaande paragraaf kort zijn samengevat. Deze inzichten zullen een plaats gaan krijgen in ons onderzoek en
in de samenwerking met praktijkpartners. De inzichten met betrekking tot de uniciteit en andersheid van collega’s en cliënten brengen bijvoorbeeld een onverwachte, maar substantiële
impact aan het licht: ze zeggen iets over hoe datgeen dat deelnemers is bijgebleven van het
professionaliseringstraject, relateert aan het ‘goede werk’ dat zij willen doen. Deze inzichten
nopen er daarom toe om het denken over ethisch actorschap te verdiepen met deze thema’s,
en te reflecteren op de vraag hoe we in de opzet van eventuele vervolgtrajecten met dit soort
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onverwachte impact om kunnen gaan. Gedachten en analysen zoals bovenstaande hebben we
nu bijvoorbeeld niet besproken met de deelnemers, waar dat – voor de ontwikkeling van
ethisch actorschap en met name voor een onderzoek naar de ethische evaluatie van een professionaliseringstraject – wellicht wel wenselijk geweest was om een daadwerkelijk ethische
reflectie mogelijk te maken.
Verder is duidelijk geworden dat de arbeidsomgeving en persoonlijke inspiratie van de deelnemers van groot belang zijn voor de uiteindelijke impact van het traject en de ontwikkeling van
actorschap. In het vervolg zouden we meer aandacht hieraan willen besteden door in of voor
zo’n traject nog explicieter stil te staan bij de beginsituatie van de deelnemende professionals
en hun teams en organisaties. Het is zinvol om bij het vormgeven van het traject te weten wat
de drijfveren en ambities van de professionals zijn, wat er speelt binnen hun organisaties en
waar de deelnemers tegen aanlopen. Tijdens het traject zouden we de burgers of cliënten
waarmee de deelnemende professionals te maken hebben graag actiever in het proces betrekken, en de deelnemende professionals kunnen ons helpen om hiervoor geschikte manieren te
vinden.
De opgedane lessen hebben echter niet alleen een heel concrete en praktische weerslag op
onze onderzoekspraktijk, maar werken ook meer algemeen door in de theoretische vertrekpunten en normatieve aannamen achter ons onderzoek.

Actorschap revisited
De basis voor het professionaliseringstraject werd gevormd door het model ethisch actorschap,
dat we ontwikkelden naar aanleiding van een vorig onderzoekstraject (Dilemma’s Doordacht)
en dat in 2014 gepubliceerd werd. We omschreven actorschap destijds als volgt:
Met ethisch actorschap bedoelen we in essentie dat professionals niet alleen goed werk moeten verrichten, maar dat zij bovendien individueel en gezamenlijk voortdurend moeten werken
aan het bepalen van wat goed werk is, wat zij daarvoor nodig hebben van hun sociale omgeving,
en niet te vergeten wat zij zelf in huis moeten hebben en wie zij moeten zijn. Ethisch actorschap
benadrukt dat sociale professionals ook in ethisch opzicht reflectieve en onderzoekende, gewetensvolle en zelfbewuste professionals zijn die zichzelf voortdurend ontwikkelen voor en
door hun werk. (Keinemans, De Jonge, & Kloppenburg, 2014, p. 13)

Onder dit model ligt een brede opvatting van actorschap. Het gaat er vanuit dat professionals
voortdurend moeten blijven ‘bepalen wat goed werk is’ en dat daar geen vastomlijnde definitie
van is. Bij deze reflectie op goed werk is de professional als volledige persoon betrokken en dit
komt tot uitdrukking in de diverse lagen van het model: het vermogen om weloverwogen afwegingen te maken en tot besluiten te komen, emoties en sensibiliteit, persoonlijke inspiratie
en identiteit, invloeden vanuit de context zijn sterk medebepalend voor het steeds weer bepalen van wat goed werk is. Bij de vormgeving van het model zijn we dan ook, zoals we destijds
al verwoordden, sterk geïnspireerd door de deugdethiek, maar ook door zorgethische en feministische denkers zoals Tronto. In termen van ethische theorievorming zouden we kunnen zeggen dat het model ethisch actorschap teleologisch in plaats van deontologisch is georiënteerd,
met een focus op de ontwikkeling van een juiste houding van de professional en een ‘gerichtheid op het goede’.
Waarom in dit verband dan toch over actorschap spreken? Dit heeft alles te maken met een
andere connotatie die verbonden is met het concept ethisch actorschap namelijk verantwoordelijkheid. Het model van ethisch actorschap zoals we dat ontwikkelden doet een beroep op
professionals om voortdurend zelf kritisch na te blijven denken over de ethische dimensie van
hun werk en de vraag of zij met hun handelen nog wel een bijdrage leveren aan goed werk.
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Ethisch actorschap betekent in eerste instantie dat je erkent dat jij als professional
aanspreekbaar bent als de vraag wordt gesteld: wordt hier goed werk geleverd (zie ook
MacIntyre, 2006)? Actorschap staat in ons model dus niet symbool voor een rationele actor,
maar voor de aanspreekbaarheid die ons inziens juist in een professionele setting altijd bij het
handelen hoort en (dus) voor relationaliteit en verantwoordelijkheid. Hierbij gaat het om
verantwoording afleggen en verantwoordelijkheid nemen. Theoretisch baseren wij ons hierbij
onder andere op denkers als Ricoeur en Levinas, die de ethische positionering in verband
brengen met het antwoord dat iemand geeft op het appèl van een ander. Die ander kan zowel
een cliënt zijn, als een collega of een manager of een externe stakeholder aan wie
verantwoording moet worden afgelegd. Er wordt een vraag gesteld, of een beroep gedaan, en
dat brengt iemand in beweging, doordat hij of zij zich aangesproken voelt. Ook in de notie van
responsiviteit, die Tronto in haar Ethic of Care uitwerkte, vinden wij steun voor deze invulling
van actorschap. Waar we aanvankelijk besluitvorming als een kernelement van het
ijsbergmodel van het ethisch actorschap positioneerden, denken we nu dat verantwoordelijkheid meer centraal zou moeten staan.
Inmiddels willen we het model ethisch actorschap dus nuanceren, ook omdat we in dit
onderzoek zien hoe sterk het individuele denken en handelen in relatie tot de ander en de
context waarin men werkt wel verweven zijn. Verantwoordelijkheid is niet iets statisch of een
gefixeerd kenmerk van actorschap, maar de mate waarin een actor verantwoordelijkheid kan
nemen wordt mede bepaald door de context. Dit vraagt echter wel een andere manier van
kijken naar individuele professionals en hun verhouding tot de omgeving: een waarin individu
en context niet langer naast elkaar staan. Voor de bevordering van ethisch actorschap veronderstelt dat, dat de context waarin een professional werkt, evenveel aandacht moet krijgen als
de professional. Ethisch actorschap is niet zonder meer een individuele aangelegenheid van de
professional, maar van de gehele (arbeids-)context. Voor ons onderzoeksprogramma zou dat
kunnen betekenen dat we niet alleen meer aandacht besteden aan de ontwikkeling van de
individuele ethische actor, maar ook aan teamontwikkeling en aan de organisatiecontext
waarin mensen werkzaam zijn en aan de wijze waarop actorschap hierin ingebed is of mogelijk
wordt gemaakt.
Kwesties rond de verantwoordelijkheid die een actor heeft of neemt, de vraag of deze een wezenlijk kenmerk is van ethisch actorschap, en de relatie tot de organisatorische en maatschappelijke context, zijn thema’s waar we ons de komende jaren in ons onderzoeksprogramma
meer op willen gaan richten en waarin we ons meer willen verdiepen.

Onze positionering
In dit onderzoeksrapport hebben we de evaluatie en waardering van de veranderingsverhalen
vooral bij de stakeholders uit de deelnemende organisatie neergelegd. De vraag kan worden
opgeworpen of we daarmee de impact van het professionaliseringstraject wel echt evalueren:
ethische evaluatie veronderstelt immers dat ook de eigen standpunten en positie worden ingebracht, dat wij ons als onderzoekers rekenschap geven van ons eigen actorschap. Door de
keuzen die we maakten bij de vormgeving en de inhoud van het professionaliseringstraject en
in de keuzen die we maakten in de analyse gaven wij immers sturing aan eventuele leerprocessen en aan de evaluatie. Vanuit welk standpunt doen wij dat zelf eigenlijk? Op deze plaats willen
we onze ethische positionering – meer dan we in hoofdstuk 2 en de vorige paragraaf al gedaan
hebben – verder expliciteren. Daarbij moet opgemerkt worden dat iedere positionering onvermijdelijk een momentopname is, bij wijze van spreken een bevroren beeld uit een film die nog
niet ten einde is. In deze film kunnen meerdere motieven worden onderscheiden. Om te beginnen is de dialoog die wij als onderzoekers voeren een articulatieproces. We proberen steeds
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duidelijker te verwoorden waar het ons in praktijkgericht ethiekonderzoek in de kern om te
doen is. Daarbij gaat het om opvattingen die we bij nader inzien duidelijker kunnen verwoorden
dan ons tot nu toe gelukt is. Maar het gaat ook om het verwoorden van vooronderstellingen
waar we ons in eerste instantie niet of niet volledig bewust van waren. De reflectie waar onderzoek mee gepaard gaat, is dan ook een bewustwordingsproces. Verder is onze dialoog ook
een ontwikkelingsproces. Onderzoek uitvoeren is namelijk ook een leerproces, waarbij elke
stap feedback oplevert. Door hier samen – met elkaar, met mede-onderzoekers en met betrokkenen in de hulpverleningspraktijk – over te spreken, leren we ook van elkaar. In de loop der
jaren zijn we daardoor als onderzoekers steeds meer naar elkaar toegegroeid, of beter gezegd
samen naar een nieuwe positie gegroeid. We hebben bij wijze van spreken vanuit verschillende
startposities dezelfde berg beklommen. Het navolgende schetst waar wij nu staan, welk uitzicht
we hebben verworven en welke bergtoppen ons wenken.
Ons onderzoek is voortgekomen uit de lectorale rede van Lia van Doorn (2008), die leiding geeft
aan het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening waaraan wij als onderzoekers
verbonden zijn. Zij signaleerde destijds een toenemende dilemmadichtheid in de beroepspraktijk van sociale professionals, terwijl een richtinggevend en gemeenschappelijk ethisch referentiekader steeds verder uit het zicht was geraakt, mede door toedoen van uiteenlopende maatschappelijke ontwikkelingen, zoals ontzuiling, democratisering, globalisering en diversifiëring.
Deze focus verklaart waarom sociale professionals van meet af aan centraal hebben gestaan in
ons onderzoek, maar ook waarom we voortdurend hebben getracht de context een geschikte
plaats te geven. Die context is overigens sinds de start van het lectoraat in 2008, mede door
een aantal politieke en maatschappelijke ontwikkelingen (zoals de WMO, de participatiewet,
transities op het gebied van de jeugdzorg, vluchtelingen die asiel zoeken in ons land) nog veel
verder gecompliceerd. Recht doen aan de context van de professionele praktijk en al haar actoren beschouwen wij als een opgave en een uitdaging waarin we ons verder ontwikkelen en
ook blijven ontwikkelen. In eerste instantie hebben we vanuit onze focus op professionals de
verbinding gezocht en gelegd met de organisatorische context van de beroepspraktijk, zoals
teamleden, leidinggevenden en organisatiebeleid. Momenteel proberen we in toenemende
mate ook ruimte te creëren voor de positie en de stem van burgers en cliënten en aan de maatschappelijke context zoals (neoliberaal) overheidsbeleid of (superdiverse) globalisering. Dit onderzoek bevat hiervan reeds voorbeelden, maar op deze punten willen wij ons verder ontwikkelen, onder andere omdat juist dit onderzoek heeft laten zien wat de waarde daarvan is: de
stem van cliënten is uiteindelijk onmisbaar om vast te kunnen stellen wat ‘goed werk’ is.
Een ander aspect is dat we de betrokkenen niet primair als onderzoeksobjecten en informatiebronnen wensen te benaderen maar hen zo actief mogelijk als actoren willen betrekken in de
opzet en de uitvoering van ons onderzoek, overigens zonder daarbij onze eigen verantwoordelijkheid als onderzoekers (en ook als burgers en als mensen) uit het oog te verliezen. Ons onderzoek krijgt altijd vorm in dialoog met de betrokken praktijkorganisaties en de participerende
professionals. Dit betekent ook dat ons onderzoek zich niet primair richt op het verzamelen van
als objectief beschouwde empirische feiten. Natuurlijk is het niet onze opzet de werkelijkheid
geweld aan te doen, doch in de menselijke werkelijkheid zijn niet alleen feiten maar ook betekenissen van belang, gaat het niet alleen om wat is, maar ook om wat behoort en wat wenselijk
is. Het zoeken naar feiten los van elke betekenis zou in ons geval resulteren in precies dat:
betekenisloze feiten. Onderzoeksresultaten die voorbijgaan aan waar het ons om te doen is: de
ethische aspecten van de beroepspraktijk. In ons onderzoek willen we proberen de ethische
praktijk zo goed mogelijk te begrijpen, te verstaan, er niet te veel van te abstraheren. Het is ons
bij wijze van spreken niet zozeer te doen om een platte klinische röntgenfoto maar om een
levendig schilderij met veel diepte.
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Een laatste punt dat we hier willen aanstippen is onze eigen positionering. Hierin kunnen grofweg drie aspecten worden onderscheiden. Het eerste aspect is onze methodische positionering. In het voorgaande zijn we reeds ingegaan op onze zoektocht om in dit onderzoek recht te
doen aan zowel de praktijk als de ethiek. We denken dat we met onze horizontale variant van
de Most Significant Change Approach een belangrijke stap vooruit hebben gezet. Het onderzoek naar de ethische impact van ons professionaliseringstraject weet immers descriptieve en
normatieve aspecten met elkaar te verbinden. Het tweede aspect is onze positie tijdens het
onderzoek. In de culturele antropologie worden de valkuilen beschreven van enerzijds onderzoekers die niet de moeite nemen om hun onderzoeksobject werkelijk te leren kennen (armchair philosopher) en anderzijds onderzoekers die zozeer in hun onderzoeksobject opgaan dat
ze er niet meer van onderscheiden kunnen worden (going native). Het lijkt ons te gemakkelijk
om te concluderen dat het om het juiste midden tussen afstand en nabijheid gaat. Eerder is het
van belang om te beseffen dat elke positionering problematisch is en zowel voor- als nadelen
met zich meebrengt. Dat leidt vervolgens tot de conclusie dat het er niet zozeer om gaat een
vaste positie in te nemen maar in de loop van het onderzoek te pendelen tussen optimale nabijheid en optimale afstand, door steeds kritisch onszelf en elkaar te bevragen op waar we nou
eigenlijk mee bezig zijn. We denken dat we er in dit onderzoek in zijn geslaagd om dichter bij
de professionals, de organisatie en vooral ook dichter bij de burgers en cliënten te komen. Het
lukt ons ook meer afstand te nemen, maar het zou een misverstand zijn om te denken dat dit
afstand nemen op een objectieve en neutrale wijze zou kunnen gebeuren. Wij denken dat dit
in praktijkgericht ethiekonderzoek niet mogelijk is, en dat brengt ons tot het derde punt.
Het derde aspect van onze positionering is namelijk waar wij zelf als onderzoekers staan in
ethisch opzicht. In tijden waarin zelfredzaamheid eerder een vanzelfsprekend uitgangspunt lijkt
te zijn dan een ideaal dat toch ook discutabel en zeker niet altijd realiseerbaar is, vinden wij het
van belang om in ons praktijkonderzoek en ook in de beroepspraktijk ruimte vrij te houden voor
de kwetsbaarheid en de tragiek die onlosmakelijk met het menszijn verbonden is en die precies
in het vakgebied waarbinnen onze onderzoeken zich afspelen – zorg en sociaal werk – vaak
onontkoombaar is. Erkenning en herkenning van de kwetsbaarheid die wij allen als mensen
delen, van de kwetsbaarheid van mensen die ongelijk verdeeld is over personen en bevolkingsgroepen, en niet te vergeten van de kwetsbaarheid die door omstandigheden wordt versterkt
of zelfs opgeroepen, brengt ons bij de waarden waar wij het meest aan hechten: menswaardigheid en rechtvaardigheid (Manschot, 2003a).
We verwachten dat ons praktijkgericht ethiekonderzoek in toenemende mate in het licht zal
komen te staan van menswaardigheid en rechtvaardigheid, ook als articulatieproces, als bewustwordingsproces en als ontwikkelingsproces in de bovengeschetste betekenis. Wij laten
ons hierin binnen ons netwerk inspireren door Harry Kunneman, Andries Baart, Frans Vosman,
Sarah Banks en Hans van Ewijk (om slechts enkele inspirerende voorbeelden bij name te noemen). We zien ons onderzoek ook als het faciliteren van een dialoog tussen ethische conceptualiseringen en ethische praktijken, waarbij geen van beide bij voorbaat het laatste woord heeft
en er dus echt wat op het spel staat. Wij werken vanuit de overtuiging dat menswaardigheid
niet alleen gelegen is in het opheffen of verminderen van kwetsbaarheid. Niet alleen omdat we
soms moeten erkennen dat dit niet altijd mogelijk is, maar ook omdat de wijze waarop dat
gebeurt minstens zo belangrijk is. Het erkennen en aanvaarden van de kwetsbaarheid van onze
medemensen en van onszelf is het ethisch perspectief van waaruit we onderzoek doen, meer
dan het pogen om kwetsbaarheid te boven te komen.
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Bijlage A: Startvraag veranderingsverhalen

JOUW VERANDERINGSVERHAAL
In het kader van ons onderzoek willen wij graag weten wat de opbrengst van het scholingstraject Ethisch Actorschap is voor deelnemers. Dit is de reden dat wij jullie vragen om op te schrijven wat de meest belangrijke veranderingen zijn die je bemerkt n.a.v. de scholing. We willen
dat doen aan de hand van twee vragen, die hieronder staan weergegeven.
Bedenk, voordat je antwoord gaat geven op de vragen, het volgende…
Veranderingen hoeven niet altijd ‘groots’ of ‘omvangrijk’ te zijn. Schroom niet om kleine, ogenschijnlijk triviale veranderingen op te schrijven of om het te benoemen als je geen verandering
bemerkt. Probeer verder concreet en informatief te zijn in je beschrijving. Wees niet te kort en
bondig, maar geef veel informatie over de verandering en vul deze eventueel aan met praktijkvoorbeelden. Dit maakt het makkelijker om de verhalen later te analyseren. En tot slot: Let niet
op taal- en typefouten. Dan kun je vrij doorschrijven en voor het onderzoek zijn wij vooral geinteresseerd in de inhoud van je verhaal. Er is geen maximum of minimum lengte: je mag het
verhaal zo kort of lang maken als je nodig vindt.

1.

Wat is volgens jou de belangrijkste merkbare verandering in de manier waarop je
je werk uitvoert, sinds de startbijeenkomst van het scholingstraject?

2.

Waarom vind je deze verandering belangrijk?

We willen je vragen om je verhaal uiterlijk 12 december, 0900 uur (eerder mag ook) op te sturen aan alle onderstaande adressen:
Ed.deJonge@hu.nl
Mariel.Kanne@hu.nl
Sabrina.Keinemans@hu.nl

Bijlage B: Informatiebrief en toestemmingsformulier

Informatiebrief voor deelnemers
Professionaliseringstraject Ethisch Actorschap
Het professionaliseringstraject Ethisch Actorschap, waar u als deelnemer bij betrokken zult
zijn, heeft een tweeledig doel: (1) het uitvoeren van een professionaliseringstraject in de
vorm van een aantal scholingsbijeenkomsten, en (2) evaluerend onderzoek naar de impact
van dit traject op de ethische kwaliteit van de beroepsuitoefening. Als deelnemer aan dit traject bent u geen ‘onderzoeksobject’, maar co-onderzoeker. Dat betekent dat u tegelijkertijd
werkt aan uw eigen professionele ontwikkeling en meewerkt aan het onderzoek. In het kader
van dat onderzoek kijken we naar de veranderingen die optreden in uw denken en handelen
en naar hoe die veranderingen tot stand komen en blijken in de praktijk.
Om die veranderingen op te kunnen merken verzamelen wij gegevens. Onder andere door u
te vragen voorafgaand aan de bijeenkomsten bepaalde opdrachten te maken en/of specifieke
dingen te beschrijven; en ook door tijdens de bijeenkomsten belangrijke uitspraken op te
schrijven. Maar omdat we natuurlijk nooit álles kunnen opschrijven, willen we tijdens de bijeenkomsten ook graag geluidsopnames maken. Het is niet de bedoeling om die opnames integraal uit te schrijven. We willen vooral de mogelijkheid hebben om achteraf nog eens even
terug te luisteren wat er op bepaalde momenten (waarvan wij vermoeden dat ze betekenisvol
waren) precies gebeurde c.q. wat er letterlijk werd gezegd.
Wij zijn van plan om (tijdens en na afloop van het onderzoek) publicaties te schrijven over de
betekenis van het professionaliseringstraject voor het ethisch actorschap van de deelnemers
en voor de praktijk waarin zij werkzaam zijn. Zo mogelijk willen wij daarin ook graag citaten
uit de gemaakte opdrachten en opnames gebruiken ter illustratie. Daarom vragen wij u om,
wanneer u (casus)voorbeelden geeft uit uw eigen praktijk, dit geanonimiseerd te doen. Dat
wil zeggen dat u geen namen (en andere gegevens waardoor mensen herkenbaar zijn) noemt
van cliënten, collega’s, leidinggevenden en eventuele andere betrokkenen. Uitspraken en citaten van de deelnemers worden door ons vertrouwelijk behandeld en in publicaties anoniem
weergegeven op zo’n wijze dat ze niet herleidbaar zijn tot de persoon of de organisaties.
In verband met het bovenstaande willen wij u verzoeken om toestemming te verlenen voor
(1) het maken van geluidsopnames van de bijeenkomsten en (2) het gebruik van uw (schriftelijke en mondelinge) inbreng tijdens dit professionaliseringstraject. U kunt dit doen door bijgevoegde formulieren in te vullen en te ondertekenen. Uiteraard is uw deelname aan dit traject/onderzoek geheel vrijwillig en u kunt (zonder opgave van reden) uw toestemming gedurende de looptijd ook altijd weer intrekken.

Toestemmingsformulier voor het maken van geluidsopnames van de bijeenkomsten van het professionaliseringstraject Ethisch Actorschap

Hierbij verleen ik
……………………………………………………………………………………………………(naam)
toestemming voor het maken van geluidsopnames tijdens de bijeenkomsten van het
professionaliseringstraject Ethisch Actorschap.

NB. Ik ben ervan op de hoogte dat ik altijd (ook achteraf) kan verzoeken om bepaalde
uitspraken niet te gebruiken voor publicatiedoeleinden.

……………………………………………………………………………………………………………………….(plaats)

……………………………………………………………………………………………………………………….(datum)

…………………………………………………………………………………………………………….(handtekening)
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Toestemmingsformulier voor het gebruik van mijn (schriftelijke en mondelinge) inbreng tijdens het professionaliseringstraject Ethisch Actorschap

Hierbij verleen ik
……………………………………………………………………………………………………(naam)
toestemming voor het gebruiken van mijn (schriftelijke en mondelinge) inbreng tijdens het professionaliseringstraject Ethisch Actorschap in publicaties over dit traject.

Ik ben op de hoogte van het doel van dit traject en ik weet dat ik mijn toestemming
gedurende de looptijd ook altijd weer kan intrekken.

…………………………………………………………………………………………………………………….(plaats)

…………………………………………………………………………………………………………….…….(datum)

……………………………………………………………………………………………………….(handtekening)
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Bijlage C: Kenmerken van de onderzoeksgroep

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Organisatie

Leeftijd

Aantal jaren Opleidingniveau (exclusief bijscholingen
werkervaen post-hbo)
ring

C
C
C
B
A
B
B
A
C
B
A
A
C
B
A

51 jaar
29 jaar
34 jaar
30 jaar
38 jaar
54 jaar
41 jaar
41 jaar
29 jaar
37 jaar
32 jaar
38 jaar
26 jaar
33 jaar

28 jaar
5 jaar
6 jaar
10 jaar
15 jaar
30 jaar
20 jaar
14 jaar
8 jaar
14 jaar
8 jaar
15 jaar
4 jaar
2 jaar
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MBO
HBO
HBO
HBO
HBO
HBO
HBO
HBO
HBO
HBO
MBO
HBO
HBO
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Bijlage D: Overzicht van resonantie per kwadrant
Dubbelklik op onderstaande tabel voor een vergroot overzicht.

Snijvlakken:
SNIJVLAK 3/4
SNIJVLAK 3/4
SNIJVLAK 3/4
SNIJVLAK 3/4
SNIJVLAK 3/4
SNIJVLAK 3/4
SNIJVLAK 3/4
SNIJVLAK 3/4
SNIJVLAK 3/4
SNIJVLAK 1/3
SNIJVLAK 1/3
SNIJVLAK 1/3
SNIJVLAK 1/3
SNIJVLAK 1/3
SNIJVLAK 1/2
SNIJVLAK 1/2
SNIJVLAK 1/2
SNIJVLAK 1/2
SNIJVLAK 1/2
SNIJVLAK 1/2
SNIJVLAK 1/2
SNIJVLAK 1/2
SNIJVLAK 1/2
SNIJVLAK 1/2

Ideeen hoe ethiek in het team besproken kan worden
Ik wil me verdiepen in aangereikte werkvormen voor team
Ik zet collega's aan tot reflectie op ons handelen
Met collega's plan maken om ethiek plek te geven in organisatie
Hoe word ik een ankerpunt in de organisatie?
Bij clienten/collega's ben ik gaan zitten op: waar sta je voor
Resultaten worden beter, ook bij clienten
Luisteren naar anderen en vragen stellen
Eigen emoties aan anderen laten zien
Gemakkelijker woorden geven aan ethiek
Emoties mogen plaats hebben in het team
Ik vind het belangrijk om medewerkers in hun kracht te zetten
Om er echt te staan moet je weten wat je uit wil dragen
Het kost energie
Voordat ik naar binnen loop, bewust van gevoel
Het wordt gemakkelijker om bestaande inzichten toe te passen
Praktische kennis en tools geleerd om toe te passen op werkvloe
Ik heb handreikingen gekregen om met ethiek aan de slag te gaan
Bij jezelf blijven, doen wat bij je past
Niet meer alleen resultaatgericht aan het werk
Ik moet er actie op gaan zetten
Niet meteen naar de oplossing
Ik maak meer een pas op de plaats/vertraag
Bewust nadenken over/kritisch zijn op je handelen/acties

 Bijlage D: Overzicht van resonantie per kwadrant

113

Bijlage E: Tabel met kernverandering en resonantie geordend naar
organisatie
Ordening/inventarisatie per organisatie
Verhaal

Kernverandering

Resonantie

Kwadrant

Kijken naar wat cliënten en collega’s belangrijk vinden (waarden en normen). Clienten voelen zich (nu) gehoord en durven
voor zichzelf op te komen.

4

Organisatie C
A

Bewustwording
waarden en normen

AA

Meer moreel beraad in team
(daardoor verbetering van
sfeer)

Ruimte voor emoties. Openheid in het
team. Waardering voor elkaar. Cliënten
ervaren meer rust en voelen zich serieus
genomen.

4

B

Meer aandacht voor ethiek
(verbetering van de sfeer in
het team)

Zelfinzicht en je leert elkaar beter kennen/snappen en je hebt als collega’s meer
respect voor elkaars keuzen.

(1 en) 3

BB

Meer aandacht voor ethiek

Besef dat ethische reflectie belangrijk is.
Bewust zijn waar ik voor sta heeft me geholpen om in gesprekken met collega’s argumenten beter te onderbouwen.

1

C

Bij het inwerken van nieuwe
medewerkers starten vanuit
wat zij belangrijk vinden en
willen bereiken.

Nieuwe medewerkers in hun kracht zetten, door aan te sluiten bij wat zij willen
en belangrijk vinden.

3

CC

Ik zie mezelf als ethisch actor
in de organisatie.

Besef dat kennis en mogelijkheden m.b.t.
ethiek die er binnen de organisatie al is,
nog niet ten volle benut wordt en dat daar
een taak voor hem ligt.

1

I

Verruiming van inzicht in de
biografische achtergrond van
collega’s, door het inbrengen
van een oefening uit het
scholingstraject (daardoor
meer zicht op wat belangrijk
is).

Meer bewustzijn van de ander. Meer rust
in de samenwerking. Meer verbinding en
vertrouwen in het team. Dat werkt door
naar de cliënt want die ga je zonder oordeel benaderen.

3

II

Door gezamenlijk te werken
aan ethische vragen groeit
het wederzijdse inzicht en de
onderlinge verbinding.

Ik ben me meer bewust van het verhaal
achter en de waarden van de ander. Ik snap
de ander beter. Er ontstaat verbinding
(collega en cliënt).

3
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N

Met een opener blik naar het
werk kijken: meer mogelijkheden en oplossingen zien.

Door te luisteren en na te denken kom je
soms op een ander spoor qua inzichten. Ik
merk dat ik meerdere oplossingen voor situaties ga zien. Bewuster nadenken over
handelingsopties.

2

NN

De deelnemer heeft veel vragen over de betekenis en de
toepassing van ethiek.

Ik denk dat er in de zorgwereld heel veel
mensen/ teams/ mantelzorgers zijn welke
niet goed weten waar terecht te kunnen
met ethische vraagstukken. Misschien is
er zelfs onduidelijk wat nu precies een
ethisch vraag stuk is. En daar hebben we
het ook over gehad met de deelnemers aan
dit traject en iemand van de organisatie:
hoe kunnen we het thema uit gaan zetten
en verankeren?

3

Organisatie B
D

Zelfonderzoek.
Aandacht
voor emoties van bewoners,
hun ouders en collega’s

Bewustzijn dat ethiek verweven is met alles wat je doet. Waar sta ik voor in mijn
werk en hoe breng ik dit over op anderen?

1 en 3

DD

Verdieping op ethische
thema’s. Vertaalslag van jezelf naar de werkvloer: signaleren, enthousiasmeren,
verwoorden, bespreken.

Gemakkelijker woorden geven aan ethiek,
met collega’s in gesprek over ethiek

1 (en 4)

F

Bewustwording dat gevoel
een belangrijke rol speelt bij
handelen en beslissen, inzicht in belang van ruimte
voor gevoelens van jezelf en
van anderen.

Ik maak nog meer een pas op de plaats
voordat ik verder ga of beslissingen neem.
Ik probeer nu juist te vragen wat dit met
anderen doet. Maar ook te benoemen dat
we even de emoties de vrije loop moeten
laten, dat die emoties er mogen zijn en dan
verder kijken. Dit helpt te relativeren.
Hierdoor lijkt het makkelijker om keuzes
te maken of te handelen.

1

FF

Inzicht dat locatie bij sterke
groei en grote ambitie blijft
aanpakken zonder ruimte
voor zelfbezinning. Inzicht
dat aandacht voor drijfveren
van werkers van belang is bij
realiseren van gezamenlijke
ambitie.

Ik ben met andere ogen gaan kijken naar
hoe je als professional aan het werk bent.
Dat je niet alleen je deskundigheid inzet
om met cliënten een ontwikkeling in te
zetten, maar dat je persoonlijkheid en wie
je bent wel degelijk helpen bij een band
opbouwen of processen in gang zetten.
Als je ruimte ervaart om er te mogen zijn,
kun je pas je kwaliteiten inzetten en van
elkaar gebruik maken. Dat bevordert het
teamproces. Dan kun je meer betekenen
voor de cliënt waarvoor je werkt.

1 en 3
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G

Meer aandacht voor emoties:
verhoging effectiviteit, wederzijds begrip

dat ik inderdaad wat meer energie heb gestoken in de emotie, en wat het doet en wat
er onder ligt. […] en dat je er inderdaad
niet omheen kan om je resultaten te behalen, ook bij cliënten.

1 (en 3)

GG

Bewustwording van eigen
waarden en normen. Aandacht voor waarden en normen van anderen. Communiceren, samenwerken en
delen op het vlak van ethiek.

Dat ik het geleerde niet voor mezelf hou
maar dat ik daadwerkelijk in actie kom en
mijn verlegenheid, onzekerheid of wat
dan ook overboord zet en in actie kom, samen met anderen.

3

O

Meer ruimte voor en erkenning van emoties van zichzelf en van collega’s. Verheldering van eigen intenties,
betrokkenheid en grenzen.

Ik geef mijn eigen emoties meer de
ruimte. Door meer te voelen ontwikkel ik
mijn identiteit. Hierdoor wordt de intentie
waarmee ik dit werk doe duidelijk.
Nieuwsgierig naar de ander en deze benaderen zonder oordeel. Collega’s erkennen
in hun emoties. Niet in de valkuil van de
overtuigingsstijl gaan.

1

OO

Ethische handvaten voor ondersteunende werkzaamheden.

Ideeën hoe ethiek in het team besproken
kan worden. Door ethiek onder de aandacht te brengen kan je het beste uit jezelf
halen en er zijn voor de cliënt (veronderstelling).

4

J

Langer en dieper nadenken
over zaken die voorvallen.
Meer inzicht in eigen handelen, zelfbewustere houding.
Bewustwording van verschillen tussen collega’s en
dat deze verschillen goed
zijn.

Meer bewust van eigen normen en waarden. Besef dat anderen hun eigen waarden
en normen hebben. Nieuwe ethische
inzichten.

1

JJ

Inzicht: structurele open
teamcommunicatie
over
drijfveren en emoties verbetert de samenwerking en
daarmee de dienstverlening.

Inzicht dat teamleden soms uit de actie
moeten komen en meer op eigen waarden
en normen moeten reflecteren. Men voelt
zich gehoord en gezien. Meer verbinding
en vertrouwen in het team (dat is de veronderstelling) en dat straalt af op bewoner.

3

Meer zelfinzicht: hoe ik reageer op cliënten bv komt door hoe ik in elkaar zit. Professionals zouden meer gelegenheid moeten krijgen om op hun inspiratie te reflecteren, zelfinzicht.

1

Organisatie A
M

Bewustwording: de reden
waarom ik dit werk ben gaan
doen, wat heeft mij gevormd
tot wie ik nu ben, wat ik persoonlijk en professioneel belangrijk vind, eigen normen
en waarden. Ook con-
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fronterend omdat de motivatie voor het werk verandert.
H

Inzicht: stilstaan bij je handelen is vooruitgang. Nadenken
over jezelf en (samen) over
team en organisatie.

Inzicht dat ik minder vaak een pas op de
plaats maak dan ik gewend ben. Waarden
herkennen in het werk die van betekenis
zijn. Besef van belang van reflectie.

1

HH

Opgedane inzichten en werkvormen delen met collega’s,
team, organisatie: bevorderen van verbinding, team- en
organisatieontwikkeling.

Met collega’s in gesprek over zaken uit de
scholing en een plan maken over hoe
ethiek in de organisatie te verankeren.

3

P

(NB: het verhaal levert interpretatieproblemen op)

Ik merk een belangrijke verandering in het
meer loslaten van controle over een hulpverleningstraject door de verantwoordelijkheid meer bij de cliënt leggen, en meer
aan te sluiten bij hoe een cliënt het traject
voor zich ziet.

2

XX

Gezamenlijk als ethisch actor
ethiek een plek geven in de
organisatie.

Inzicht dat er een belangrijk aspect in ons
werk ontbreekt. De aandacht voor ethiek
is voeding voor persoonlijk reflecteren op
je rol als professional. Los van oplossingen en oordelen kijkend naar ethische dilemma’s en welke waarden en normen
daarin voor iedere actor een rol spelen. Op
deze manier ontwikkelen we een reflecterende houding die van belang is in de
uitvoering van ons werk. Inzicht dat aandacht voor EA in de organisatie helpt om
de ondersteuning van de cliënt naar een
hoger niveau te brengen. ... door te beginnen om de Buurtondernemers bij het onderwerp te betrekken aan de hand van een
presentatie. Ook willen we collega’s, die
‘warm’ lopen op dit onderwerp, aan de
hand van leercirkels informeren en motiveren om dit onderwerp een plek te geven
binnen het team. Om op deze manier vragen op te halen uit de organisatie en hierdoor vanaf de werkvloer kwaliteit te ontwikkelen.

(1 en) 4

Toelichting bij de tabel
Onder Kernverandering staan (de belangrijkste) trefwoorden uit het gele vak van schema 1
(kernverandering, arbeidscontext, drijfveren).
Onder Resonantie staan (de belangrijkste) trefwoorden en/of zinnen uit schema 2 (resonantieschema).
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Onder Kwadrant staat waar het resonantieschema het meest gevuld is (kwadrant 1 = linksboven, kwadrant 2 = rechtsboven, kwadrant 3= linksonder, kwadrant 4 = rechtsonder).
Onder Organisatie is aangegeven in welke organisatie de deelnemer werkt.
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Bijlage F: Codeeroverzicht van argumenten uit de stakeholderbijeenkomsten
Argumenten: overig

Argument: de client is er gevoelig voor

Argumenten op basis van stijl

Argument: de exemplarische waarde van een verhaal
Argument: geloofwaardigheid van het verhaal
Argument: uitdrukkingsvaardigheid
Argument: Kort en krachtig

Argumenten op basis van affect

Argument: het verhaal raakte me of ik vond het mooi

Argumenten obv perspectieven

Argument: het verhaal zoomt in op de client
Argument: het is voor iemand persoonlijk belangrijk
Argument: de verandering moet op meerdere domeinen merkbaar zij

Argumenten die expliciet aan waarden, normen, deugden refereren

Argument: gelijke behandeling
Argument: je bereikt meer/de zorg wordt beter
Argument: hulpverlening bieden die aansluit bij client
Argument: transparantie en open comm
Argument: aandacht voor elkaar
Argument: vreugde
Argument: draagt de verandering bij aan goede zorg
Argument: vertrouwen in elkaar, sfeer
Argument: beschikbaar zijn voor client
Argument: je raakt meer aan het thema van zingeving
Argument: de client komt in haar kracht te staan
Argument: elkaar kennen
Argument: luisteren naar/overleg met de client
Argument: gezond werken
Argument: ruimte om de ander te begrijpen
Argument: respect/iemand in zijn waarde laten
Argument: erkenning
Argument: je bent effectiever en efficienter
Argument: Bewust zijn van afhankelijkheidsrelatie
Argument: goed leven voor de client
Argument: oordeelloos zijn is belangrijk

Argumenten die aan professionaliteit of
ethische comp refereren

Argument: Meer/andere taal
Argument: Methodieken geleerd
Argument: Invulling discretionaire ruimte
Argument: Je kunnen verantwoorden of legitimeren
Argument: Lerende professional
Argument: Nuchterheid/'hands on'
Argument: Vertragen/pas op de plaats
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Argument: Zelfbewustzijn/jezelf kennen/herijken
Argument: Floreren/excelleren als professional
Argument: Je rol als professional onderzoeken
Argument: Aandacht voor emoties
Argument: Gezamenlijke reflectie beroepshouding/vakmans
Argument: Medewerkers zijn in control
Argument: Medewerkers kunnen goed en snel handelen
Argument: Afwegingen maken/reflecteren op handelen
Argument: Kritische vragen stellen
Argument: Draagkracht
Argumenten die aan de omvang van de impact refereren

Argument: de concreetheid van een verhaal
Argument: duurzaamheid van een verandering
Argument: het verhaal bevat de kiem voor verandering
Argument: de verandering is te oppervlakkig
Argument: de zichtbaarheid van de verandering

Argument op basis van visie

Argument: de kracht van diversiteit
Argument: gezamenlijke visie
Argument: sluit het aan bij onze visie
Argument: geen eenheidsworst
Argument: Visie als basishouding, niet als vaststaand kader
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Bijlage G: 0-meting context ethisch actorschap (gebruikt in module
2, 1e bijeenkomst)
Organisatie

Stelling

Cijfer

Toelichting

Mijn leidinggevende bewaakt en stimuleert de ethische kwaliteit van de uitvoerende werkzaamheden.

Mijn leidinggevende steunt mij en mijn collega’s in het omgaan
met moreel beladen situaties.

Binnen mijn organisatie heerst een goede sfeer om aandacht te
besteden aan moreel beladen situaties.

Binnen mijn organisatie is voldoende ruimte om aandacht te
besteden aan moreel beladen situaties.

Ethiek is een integraal onderdeel van het organisatiebeleid.

Binnen deskundigheidsbevordering wordt regelmatig aandacht
besteed aan ethiek.
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Team
Stelling

Cijfer

Toelichting

Mijn teamleden hebben oog voor de ethische kanten van hun werk.
(Denk bijvoorbeeld aan waarden, dilemma’s, spanningsvelden.)

Mijn teamleden brengen de ethische aspecten van hun werkzaamheden onder woorden.

Mijn teamleden hanteren de emotionele aspecten van ethische
vraagstukken op een professionele manier. (Denk bijvoorbeeld aan
ethische gevoeligheid, ethische motivatie, ethische stress etc.)

Mijn teamleden maken gebruik van ethische referentiekaders.
(Denk bijvoorbeeld aan beroepscode, wetgeving, beleidskaders,
ethische theorieën.)

Mijn teamleden werken vanuit een ethische visie op hun beroepsuitoefening. (Denk bijvoorbeeld aan kernwaarden, motto’s en mantra’s bijvoorbeeld gebaseerd op levensbeschouwing en beroepsstandaarden).

Mijn teamleden schakelen zo nodig hun sociale netwerk in bij ethische vraagstukken. (Denk bijvoorbeeld aan collega’s, leidinggevende, team, organisatie, privécontacten).

Mijn teamleden steunen mij in het omgaan met moreel beladen situaties.

Er zijn binnen het team voldoende mogelijkheden om over ethische
vraagstukken te spreken. (Denk bijvoorbeeld aan formele overlegsituaties, informele contacten, intervisie, functioneringsgesprekken.)
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Binnen het team wordt gebruik gemaakt van ethische tools. (Denk
bijvoorbeeld aan reflectiemethoden, stappenplannen en overlegmodellen.)

De cultuur binnen het team bevordert de kwaliteit van overleg over
ethische vraagstukken. (Denk bijvoorbeeld aan veiligheid, openheid, steun.)
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