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Woord vooraf 
 

In dit verslag rapporteren wij een onderzoek naar de domein overstijgende herkenbaarheid en on-
derzoekbaarheid van het concept ‘bezielde professionaliteit’. Op het moment van de onderzoeksop-
dracht was dit de naam van het kenniscentrum van hogeschool Viaa, hetgeen uitnodigde tot een ge-
zamenlijke verkenning van die benaming in en met het werkveld.  

Bij monde van lector Jan Hoogland werd deze opdracht door het kenniscentrum gegeven aan vier on-
derzoekers van de hogeschool, Eelke Pruim (SW), Carriene Rooda-Lukkien (HC), Eize Stamhuis (EA) en 
Bart Cusveller (HC). Hoewel het voor het eerst was dat er op deze manier samengewerkt werd door 
onderzoekers van verschillende academies van de hogeschool is er ondanks (of dankzij?) het pionie-
rende karakter een plezierige samenwerking geweest met een informatieve opbrengst.  

We hebben tussentijdse rapportages gepresenteerd tijdens de gezamenlijke lectoratendag van hoge-
school Viaa op 16 februari 2017, de gezamenlijke lectoratendag van hogeschool Viaa op 25 mei 2017, 
op de gezamenlijke lectoratendag van het ZEG-verband op 9 november 2017, en in essayvorm in het 
magazine van het kenniscentrum, Maatwerk, dat op 9 november werd gepresenteerd. Het uiteinde-
lijke en uitgebreide resultaat leest u op deze pagina’s. 

Rest ons nog op te merken dat we dankbaar zijn voor de medewerking van Bernie Morren (HC), die 
de woordelijke verslagen van de focusgroepinterviews voor ons heeft uitgewerkt.  

EP, CRL, ES, BC 
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1. Inleiding 
 

Het kenniscentrum van hogeschool Viaa is een samenwerkingsverband tussen de drie lectoraten van 
de academies Health Care, Social Work, en Educatie. Hierin streven zij naar bundeling van krachten, 
vooral daar waar hun onderzoeksdomeinen elkaar raken. De samenleving vraagt om een domein 
overstijgende benadering die tot uitdrukking komt in wat genoemd wordt de nieuwe professional. 
Het gaat dan vooral over breder inzetbare competenties (zoals ondernemerschap, initiatief, creativi-
teit, onderzoekende houding), op persoonlijke karaktereigenschappen of deugden (zoals moed, ver-
antwoordelijkheidsbesef) en op het vermogen tot samenwerking met professionals van andere speci-
alismen en met informele netwerken. Daarmee raken de zaken van elk van de lectoraten afzonderlijk 
de aandachtsvelden van de andere lectoraten. Vanuit het doel om het kenniscentrum verder te ont-
wikkelen is in 2016 gekozen om centrale thematiek samen verder uit te werken en de onderlinge sa-
menwerking in de praktijk te intensiveren. Daarbij werd het centrale thema ‘bezielde professionali-
teit’ leidend.  

Om te toetsen in hoeverre bezielde professionaliteit geschikt zou kunnen zijn als verbindend thema, 
was explorerend veldonderzoek nodig naar de domein overstijgende betekenis van ‘bezielde profes-
sionaliteit’ en naar relevante domein overstijgende kennisvragen die er in de domeinen van educatie, 
zorg en welzijn leven.  

Een team van onderzoekers van de drie lectoraten werd geformeerd. Hun opdracht was om kennis-
vragen op te halen voor een gemeenschappelijke onderzoek agenda van het kenniscentrum. De on-
derzoekers hebben werkveldpartners gevraagd mee te denken over de term ̀ bezielde professional’ 
en bevorderende en belemmerende factoren voor de bezieling waarmee professionals werken.  De 
volgende onderzoeksvragen waren daarbij leidend: 

• Wat verstaan stakeholders uit de domeinen educatie, zorg en welzijn onder het begrip ‘be-
zielde professionaliteit’? 

• Hoe geven zij daar in de praktijk invulling aan?  

• Welke kennisvragen signaleren zij op dit gebied? 
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2. Methode 
 

Design en onderzoeksgroep 
Het onderzoek was kwalitatief van aard en bestond uit drie verkennende focusgroep interview, ver-
deeld over de werkvelden Health Care, Social Work en Onderwijs, alsmede een verdiepend focus 
groep interview met respondenten uit de drie werkvelden. Aan de verkennende interviews namen 
per werkveld een cliënt (bij Health Care en Social Work), een mantelzorger of ouder/verzorger, een 
professional, een bestuurder, een student en een docent deel (bijlage 1). Doordat verschillende res-
pondenten gezamenlijk geïnterviewd werden, konden verschillende perspectieven met betrekking 
tot bezielde professionaliteit worden ingebracht en uitgediept. Om nieuwe informatie te kunnen ver-
zamelen (iteratief proces) had de focusgroep tijdens het verdiepend interview een andere samenstel-
ling dan de focusgroepen tijdens de verkennende interviews. De focusgroep tijdens het verdiepend 
interview betrof een mix van zeven respondenten uit de drie werkvelden. 
 
Instrument 
Tijdens de verkennende focusgroep interviews werd gebruik gemaakt van een interviewschema met 
vijf stappen (bijlage 2-4) waarin de respondenten gezamenlijk een mind-map/woordweb maakten en 
bespraken. Deze mind-map had betrekking op ‘bezielde professionaliteit’ van respectievelijk ver-
pleegkundigen, sociaal werkers en docenten primair onderwijs. Tijdens het verdiepende focusgroep 
interview werd gebruik gemaakt van een voorlopige samenvatting van de verkennende interviews en 
een interviewschema met vijf stappen (bijlage 5). Thema’s uit verkennende interviews dienden als 
input voor het verdiepende interview. Ook werden de volgende vragen meegenomen: 

• Wat is er nodig voor bezielde professionaliteit? 

• Hoe geven professionals in de praktijk invulling aan bezielde professionaliteit? Of: hoe geeft u/jij 
in de praktijk invulling aan bezielde professionaliteit?  

• Welke (kennis)vragen signaleert u met betrekking tot bezielde professionaliteit? 

Dataverzameling en analyse 
De interviews werden afwisselend afgenomen door twee onderzoekers van de onderzoeksgroep Be-
zielde Professionaliteit. In deze onderzoeksgroep waren onderzoekers van alle lectoraten vertegen-
woordigd. De lengte van de interviews bedroeg maximaal een uur. Van de focusgroep interviews 
werden video-opnamen gemaakt, na toestemming van de deelnemers. Van de mind-maps werden 
foto’s gemaakt. De opnamen werden verbatim getranscribeerd. 

Voor het verdiepende focusgroep interview werden de interviewdata uit de verkennende focusgroep 
interviews geanalyseerd. Deze analyse betrof een quick & dirty scan, waarbij een samenvatting werd 
gemaakt van de belangrijkste thema’s. Van het transcript van het verdiepende interview werd daar-
naast een samenvatting gemaakt. De transcripten van alle interviews zijn gecodeerd met behulp van 
het programma Atlas.ti. Een overzicht van de gedefinieerde codes staat in figuur 1.  

Figuur 1. Gebruikte codes in Atlas.ti 

• Eerste oordeel over het thema bezielde professionaliteit  

• Associatie bezieling.  

• Associatie professionaliteit 

• Verhouding tussen bezieling en professionaliteit  

• Verhouding tussen bezieling en professionaliteit in beroepsopleiding 

• Aanleren bezieling 

• Belemmerende factoren  

• Bevorderende factoren 

• Onderzoeksthema’s 

• Aanbevelingen 

• Leukigheden 
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3. Resultaten 
 

Uit de analyse van de focusgroep interviews kwamen twee hoofdfocussen naar voren en dat is (a) 
wat de begrippen bezieling, professionaliteit en bezielde professionaliteit in eerste instantie bij de 
deelnemers oproepen en (b) welke factoren ze onderscheiden die het samengaan van bezieling en 
professionaliteit bevorderen of belemmeren. We geven dit hieronder weer.  

 

1. Wat het onderwerp ‘bezieling’ oproept 

a. In beweging komen 

Met bezieling bedoelen de respondenten dat je er toe over gaat om in actie te komen: “passie heb-
ben”, “met hart en ziel werken”, “motivatie”, “met drive op pad”, “vol overgave”.  

b. Beweging om de ander 

Bezieling betekent voor de respondenten daarnaast dat je in actie komt in het belang van iemand an-
ders: “er zijn voor de ander”, “oog hebben voor”, “met mensen en voor mensen willen werken”, 
“empathie”.  

c. Waarom je in beweging komt 

De respondenten geven ook aan dat er iets is waardoor je in actie komt (soms ook je eigen belang): 
“een gevoel van verantwoordelijkheid”, “waarden en normen”, “inspiratie”.  

 

2. Wat het onderwerp ‘professionaliteit’ oproept 

a. Genormeerd handelen 

De deelnemers denken bij professionaliteit in eerste instantie aan kennis en kaders van richtlijnen en 
protocollair werken: “deskundigheid”, “kwaliteitseisen”. 

b. Verantwoordelijk handelen 

Zij denken ook aan op je werk aanspreekbaar zijn: “heel betrokken knap, knetterhard werken”, ´ 
staan voor je werk”. 

c. Reflectief handelen 

Verder geven zij aan dat bij professionaliteit een reflectieve en leergierige houding hoort: “dat je na-
denkt over hoe je dingen doet”, “een leven lang leren”.  

 

3. Wat het onderwerp ‘bezielde professionaliteit’ oproept 

a. Negatieve associaties 

Sommige respondenten vinden bezielde professionaliteit een ouderwetse term waar ze niets mee 
kunnen: “we maken er prietpraat van”, “het is een vage term”, “ik krijg er de kriebels van”.  

b. Positieve associaties 

Andere respondenten vinden het een mooie term, ze denken dan aan goede beroepskrachten: “je 
wordt enthousiast”, “een interessante combinatie”.  

c. Vragen 
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Er zijn ook respondenten die oprechte vragen hebben over de betekenis van de combinatie van be-
zieling en professionaliteit en een spanningsveld zien: “is het niet een tautologie?”, “moet elke pro-
fessional bezield zijn?”, “is een onbezielde beroepskracht een slechte beroepskracht?”, “waardoor 
moet een beroepskracht bezield zijn?”  

 

4. Hoe bezieling en professionaliteit kunnen samengaan 

a. Het een kan niet zonder het ander 

Deelnemers aan de interviews geven aan dat bezieling inherent is aan professioneel zijn: “als er geen 
bezieling bij is, mis je gewoon al deze dingen”, “ook al ben je bezield door inkomen”, “het is een 
voorwaarde voor sociaal werk”, “het is een kwetsbaar evenwicht”.  

b. Uit zijn op het belang van de ander 

Ze geven ook aan dat bezieling en professionaliteit samengaan wanneer het belang van de ander op-
timaal gediend wordt: “dat je ervoor zorgt dat iemand in het dagelijkse leven verder kan”.  

c. Voor jezelf zorgen 

Daarnaast geven deelnemers aan dat bezieling en professionaliteit kan samengaan als wordt gezorgd 
voor de beroepskracht of dat deze voor zichzelf zorgt: “oog hebben voor jezelf”, “bewustwording”, 
“hoe wil je zelf behandeld worden?”, “een betekenisvolle baan hebben”.  

 

5. Bevorderende factoren voor het samengaan van BP: intrinsiek 

a. Speelruimte hebben 

In de interviews kwam naar voren dat om bezield te blijven een professional flexibel moet kunnen 
zijn in het invullen van de eigen verantwoordelijkheid: “elke  dag is anders”, “open zijn met je col-
lega’s”, “reflecteren op waarom ik doe wat ik doe”.  

b. Betekenis hebben voor de ander 

Ook kwam naar voren dat de professional goed moet kunnen doen voor de persoon voor wie hij het 
doet: “de tijd kunnen nemen”, “door de ander geraakt worden”. 

c. Passen bij jouzelf 

Het is volgens de interviews bevorderend voor bezielde professionaliteit als de beroepskracht werk 
doet dat past bij de manier waarop hij in elkaar zit: “goed voor jezelf zorgen”, “goede doelgroep kie-
zen”, “tot je recht komen”. 

d. Passen bij je overtuigingen 

Verder bevordert het bezielde professionaliteit wanneer het werk een urgentie voor de beroeps-
kracht heeft: “belangen als inkomen of zekerheid”, “waarden en normen”, “mensen die er staan van-
uit hun overtuiging”, “geloofsovertuiging”.  

 

6. Bevorderende factoren voor het samengaan van BP: context 

a. Samenwerking team en collega’s  

Respondenten geven aan dat dat de directe werkomgeving van de werkkracht ondersteunend moet 
zijn: “samen werkcultuur vormgeven”, “ruimte en acceptatie”.  

b. Steun leidinggevenden en organisatiecultuur 
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Men geeft aan dat het ondersteunt wanneer aansturing en facilitering gericht zijn op de persoon en 
diens belang: “volgens het principe en niet volgens het protocol”, “communiceren en naast de mede-
werker staan”, “als organisatie kiezen hoe je met regels omgaat”.  

 

7. Bevorderende factoren voor het samengaan van BP: opleiding 

a. Leren in de praktijk 

Het samengaan van bezieling en professionaliteit kan volgens de geïnterviewden bevorderd worden 
door individuele begeleiding bij reflectie in het werk: “werkplekcoaches”, “theoriepraktijkkoppeling”.  

b. Thematiseren in de opleiding 

Het samengaan van bezieling en professionaliteit kan ook ontwikkeld worden door binnen schools te 
reflecteren op zichzelf en het belang van het werk: “begeleiden van groei en proces”, “welke normen 
en waarden spelen daarin mee?”, “inplannen in bestaande vakken”.  

 

8. Belemmerende factoren voor het samengaan van BP: intrinsiek 

a. Geen klik 

Het kan een tol eisen van bezielde professionaliteit als beroepskracht en eindgebruiker niet tot een 
goede werkrelatie komen: “moeilijk te sturen”, “moet je het maar mee doen”.  

b. Conflict tussen bezieling en professionaliteit 

Het kan een wissel trekken op de beroepskracht als bezieling en professionaliteit op gespannen voet 
staan: “niet alle bezieling is professioneel”, “kennis, houding, vaardigheden en kwaliteiten zonder be-
zieling”. 

c. Routine  

Het kan bezielde professionaliteit in de weg staan als gewoonte en standaardisering de overhand krij-
gen: “hij draaide maar gewoon zijn onderwijs af”, “het werd ook een heel statische klas met kin-
deren”, “als geld het enige is dan mis je een dimensie die er toe doet”. 

 

9. Belemmerende factoren voor het samengaan van BP: context 

a. Organisatiecultuur 

Negativiteit in de organisatiecultuur heeft een demotiverende invloed op professionals: “we moeten 
weer van alles”, “het risico van afrekenen”, “verlies aan loyaliteit”.  

b. Teamcultuur 

De complexiteit van samenwerken is een factor die de bezieling van professionaliteit kan frustreren: 
“het team heeft een soort eigen kracht … als je je anders gaat gedragen heb je het zwaar”, “je moet 
ervoor waken dat hoge werkdruk een teamding gaat worden”, “niet gezien worden, geen contact, 
dat kan iemand nekken”. 

c. Werkdruk  

De beperkte tijd die beroepskrachten hebben kan bezielde professionaliteit belemmeren: “kleine 
contracten, grote groepen”, “ze moeten ook nog andere dingen doen”, “het systeem blokkeert je 
voorkeur”, “de machine draagt je op dat je met weinig veel moet doen”.  

d. Regeldruk  
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Vaste procedures en verplichte manier van werken kunnen ook botsen met bezielde professionali-
teit: “een overmaat aan protocollaire dingen”, “mensen verloren hun passie omdat het beleid ze 
dwong om opeens veel meer zorgleerlingen te begeleiden”.  

e. Randvoorwaarden 

Afwezigheid of gebrekkige kwaliteit van voorzieningen kunnen bezielde professionaliteit onder druk 
zetten: “het was zo’n slecht gebouw dat je voortdurend tijdnood had”, “overal een andere professio-
nal voor inzetten is de ultieme scheiding van bezieling en professionaliteit”, “verlenging, eruit, ver-
lenging, dat is niet echt iets wat je associeert met bezieling”.  

f. Diversiteit  

Als de verschillen tussen mensen te groot zijn kan het moeilijk zijn om bezieling en professionaliteit 
te laten samengaan: “als je zelf een heel andere geloofsovertuiging hebt dan een cliënt of patiënt”, 
“bepaalde vormen van bezieling kan maar zo iets zijn dat scheiding brengt tussen collega’s”. 

 

10. Belemmerende factoren voor het samengaan van BP: opleiding 

a. Kwetsbaarheid 

Volgens de respondenten kan een beroepskracht ook tijdens de opleiding weinig mogelijkheden heb-
ben om bezieling en professionaliteit bij elkaar te houden: “als je zo over de muur van de instelling 
wordt gekieperd”, “geen klik hebt met je begeleider”, “eerstejaars kunnen niet goed inleven en over 
zichzelf praten”, “wat kun je invullen als je 16 jaar bent?” 

b. Scheiding bezieling en professionaliteit 

De opleiding kan de kans of de verleiding bieden om bezig te zijn met hetzij bezieling hetzij professio-
naliteit: “studentenmentaliteit is kennis opdoen”, “studenten met plezier en bewogenheid knappen 
af omdat ze binnen de kaders moeten blijven”, “het wordt gescheiden in verschillende vakken”.  

 

11. Onderzoekbare thema’s 

In de gesprekken is ook gevraagd welke kennisvragen er op de agenda van het kenniscentrum kun-
nen komen naar aanleiding van het thema bezielde professionaliteit.  

a. Werkdruk 

De respondenten wezen zowel op de verhouding tussen werkdruk en bezieling als de tussen per-
soonlijke aandacht. Hoe dit werkt, hoe dit wordt beleefd en hoe het kan worden tegengegaan ver-
dient nader onderzoek. 

b. Aanleren 

Ook gaven de respondenten aan dat het ontwikkelen van bezieling en het aanleren van persoonlijke 
aandacht onderzoek verdient. Er werden voorbeelden genoemd zoals het ‘andersom leren’: leren in 
de praktijk en dan reflecteren. Ook de vraag of opleidingsstrategieën behulpzamer zijn dan andere 
kan door onderzoek uitgewerkt worden. 

c. Culturen en maatschappelijke contexten 

Het blijkt met het oog op bezieling niet altijd makkelijk om te gaan met culturen en contexten die 
vreemd zijn aan de reden waarom en de manier waarop men voor het vak gekozen hebben, zodat 
blijvende bezieling niet vanzelf spreekt. Hoe men hier beter mee kan omgaan is een open vraag.  
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4. Conclusies 
 

De conclusies op de in de inleiding aangegeven onderzoeksvragen zijn als volgt te formulieren:  

1. Het begrip ̀ bezieling’ duidt er vooral op dat `je in beweging’ komt vanuit jezelf en gericht bent op 
de ander. Bij het begrip ̀ professionaliteit’ wordt gedacht aan genormeerd, verantwoordelijk en 
reflecterend handelen. Afzonderlijk zijn de termen redelijk eenduidig te beschrijven door de res-
pondenten. 

2. De combinatie van beide termen roept zowel negatieve als positieve associaties op bij de respon-
denten uit de verschillende werkvelden. Sommigen zien een spanningsveld tussen beide termen 
en anderen vinden dat deze termen prima samengaan. De term roept vragen op en geeft ge-
spreksstof en er is weinig eenduidigheid. 

3. Om bezield te kunnen functioneren in de praktijk is het belangrijk dat je ruimte krijgt om je ver-
antwoordelijkheid in te vullen, dat het beroep bij je persoon past en dat je dat je van betekenis 
kunt zijn voor een ander. De leiding en organisatiecultuur moeten hierin faciliterend en bevorde-
rend zijn. 

4. Belemmerend in de praktijk is als er ̀ geen klik’ is in de werkrelatie of als gewoonte of standaardi-
sering/ protocollen de overhand krijgen. Negativiteit in de organisatie, complexiteit in de team-
cultuur, werkdruk, regeldruk, gebrekkige voorzieningen en diversiteit zijn aspecten die benoemd 
worden. 

5. Ook in de opleiding in samenwerking met het werkveld kan gewerkt worden aan het bevorderen 
van `bezielde professionaliteit’ door begeleiding van groei, reflectie en theorie -praktijkkoppeling. 
Belemmerend hierin kunnen zijn ̀ de jonge leeftijd van studenten’, het gericht zijn vooral op de 
professionaliteit en het binnen ̀ kaders’ moeten blijven waardoor bezieling en professionaliteit 
ontkoppeld dreigen te worden. 

6. Het blijkt niet mogelijk om tot kennis/onderzoekvragen te komen met de respondenten. Wel 
worden er onderzoeksthema’s genoemd: werkdruk, ‘andersom leren’ en het leren omgaan met 
een (niet) ̀ bezielde organisatie’. 

 
Als overall conclusie zou je kunnen vaststellen dat de term ̀ bezielde professional’ een brede multi-
interpretabele term blijkt te zijn, gekoppeld aan negatieve en positieve belevingen in alle drie de 
werkvelden. Wel blijkt uit de opbrengsten dat het een gesprek oproept over het hart van het beroep: 
bezieling. Er komen vraagstukken uit de huidige praktijken naar boven drijven, vooral als responden-
ten bevraagd worden op de ̀ belemmeringen’, bijvoorbeeld werkdruk, protocollering, complexe 
werksituaties. Maar ook de `gouden’ momenten als de ̀ bezielde’ professional de ruimte krijgt.  
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5. Discussie 
 

1. Aangezien de term ̀ bezielde professionaliteit’ inhoudelijk en emotioneel heel verschillende asso-
ciaties oproept in het werkveld en niet leidt tot methodologisch duidelijke kennis- of onderzoeks-
vragen lijkt het niet verstandig hier de onderzoeksagenda van het kenniscentrum aan op te han-
gen. 

2. De werkwijze nu is gestart vanuit een abstracte term en de vertaling leidt tot een zeer breed 
scala aan praktijkinvullingen. Het lijkt verstandiger om te beginnen bij de praktijkvragen op de 
werk/opleidingsvloer om vandaar uit te komen tot overkoepelende termen/concepten. 

3. Vooral het gesprek over de bevorderende en belemmerende factoren bij de term ̀ bezieling’ le-
vert een gesprek op over de kern van het beroep. De methode die we hebben gehanteerd helpt 
professionals om met elkaar vanuit verschillende werkvelden in gesprek te komen. De vraag is nu 
waar we dit een plek geven in ons kenniscentrum. 

4. Vervolgvraag is wel of we met de kennisthema’s die genoemd zijn nog iets gaan doen. Vervolgon-
derzoek moet duidelijk maken of in een van de praktijken of organisaties voldoende motivatie 
aanwezig is om tot een duidelijke onderzoeksvraag te komen. 

5. Ook is het mogelijk om de term ‘bezielde professionaliteit’ niet als object van onderzoek te han-
teren, maar het enkel te gebruiken als thema van het onderzoekscentrum. 
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Bijlages 
 

Bijlage 1 Verdeling verkennende focusgroep interviews 

Academie Health Care 6 deelnemers, waaronder: 
- Client/patiënt 
- Zorgprofessional 
- Mantelzorger 
- Bestuurder uit het werkveld 
- Student HBO-V of POH/PVK 
- Docent HBO-V of POH/PVK 

Academie Social Work 6 deelnemers, waaronder: 
- Client 
- Zorgprofessional 
- Mantelzorger 
- Bestuurder uit het werkveld 
- Student MWD of SPH 
- Docent MWD of SPH 

Educatieve Academie 5 deelnemers, waaronder: 
- Docent primair onderwijs 
- Ouder/verzorger 
- Bestuurder uit het werkveld 
- Student PABO 
- Docent PABO 
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Bijlage 2 Uitwerking verkennend interview Health Care 

Voorzitter: BC, CRL 
Aanwezig: EP 

Stap 1 Inleiding (10 min, BC) 

• De respondenten nemen plaats aan een tafel 
• Er volgt een kennismakingsrondje 

• De onderzoeker verheldert het doel en de duur van het interview 

• De onderzoeker legt uit dat alle respondenten aan het woord dienen te komen (verschillende 
perspectieven) 

• De onderzoeker legt uit wat de bedoeling van de camera is 

• De onderzoeker vraagt toestemming voor het maken van een video-opname 

Stap 2 Individuele ronde (5 min) 

• De onderzoeker vraagt de respondenten om onderwerpen, gedachten en gevoelens voor zichzelf 
te noteren op een kaartje. Het gaat om onderwerpen, gedachten en gevoelens die volgens hen 
relevant zijn in relatie tot het thema ‘bezielde professionaliteit van verpleegkundigen’. 

Stap 3 Mind-map/woordweb ronde (20 min) 

• De onderzoeker legt een groot vel papier neer, met het thema ‘bezielde professionaliteit  van ver-
pleegkundigen’ in het midden.  

• De onderzoeker geeft de respondenten stiften en nodigt ze uit een gemeenschappelijke mind-
map te maken door het noteren van onderwerpen, gedachten en gevoelens. Het gaat om onder-
werpen, gedachten en gevoelens die volgens hen relevant zijn in relatie tot het thema ‘bezielde 
professionaliteit van verpleegkundigen’. 

Stap 4 Verhelderingsronde (15 min) 

• Als er geen nieuwe onderwerpen, gedachten en gevoelens meer bij komen, verhelderen de res-
pondenten hun notities. De onderzoekers stellen daarbij verhelderende vragen. 

Stap 5 Afronding (10 min, CRL) 

• Als alle onderwerpen voldoende aandacht hebben gekregen, rondt de onderzoeker het interview 
af. 

• De onderzoeker evalueert het verloop van het focus groep interview met de deelnemers. Deze 
evaluatie wordt ook op video opgenomen 

• De onderzoeker geeft de respondenten uitleg over wat er met de onderzoeksgegevens gaat ge-
beuren (anoniem verwerkt etc.). 

• De onderzoekers bedankt de respondenten voor hun deelname en biedt hen een tegoedbon aan 

Zie ook de handreiking voor de interviewer: http://kennisbank.lectoraat.nl/index.cfm?page=Groeps-
interview 
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Bijlage 3 Uitwerking verkennend interview Social Work 

Voorzitters: EP, BC 
Aanwezig: ES 

Stap 1 Inleiding (10 min) 

• De respondenten nemen plaats aan een tafel 
• Er volgt een kennismakingsrondje 

• De onderzoeker verheldert het doel en de duur van het interview 

• De onderzoeker legt uit dat alle respondenten aan het woord dienen te komen (verschillende 
perspectieven) 

• De onderzoeker legt uit wat de bedoeling van de camera is 

• De onderzoeker vraagt toestemming voor het maken van een video-opname 

Stap 2 Individuele ronde (5 min) 

• De onderzoeker vraagt de respondenten om onderwerpen, gedachten en gevoelens voor zichzelf 
te noteren op een kaartje. Het gaat om onderwerpen, gedachten en gevoelens die volgens hen 
relevant zijn in relatie tot het thema ‘bezielde professionaliteit van sociaal werkers’. 

Stap 3 Mind-map/woordweb ronde (20 min) 

• De onderzoeker legt een groot vel papier neer, met het thema ‘bezielde professionaliteit van so-
ciaal werkers’ in het midden.  

• De onderzoeker geeft de respondenten stiften en nodigt ze uit een gemeenschappelijke mind-
map te maken door het noteren van onderwerpen, gedachten en gevoelens. Het gaat om onder-
werpen, gedachten en gevoelens die volgens hen relevant zijn in relatie tot het thema ‘bezielde 
professionaliteit van sociaal werkers’. 

Stap 4 Verhelderingsronde (15 min) 

• Als er geen nieuwe onderwerpen, gedachten en gevoelens meer bij komen, verhelderen de res-
pondenten hun notities. De onderzoekers stellen daarbij verhelderende vragen. 

Stap 5 Afronding (10 min) 

• Als alle onderwerpen voldoende aandacht hebben gekregen, rondt de onderzoeker het interview 
af. 

• De onderzoeker evalueert het verloop van het focus groep interview met de deelnemers. Deze 
evaluatie wordt ook op video opgenomen 

• De onderzoeker geeft de respondenten uitleg over wat er met de onderzoeksgegevens gaat ge-
beuren (anoniem verwerkt etc.). 

• De onderzoekers bedankt de respondenten voor hun deelname en bied hen een tegoedbon aan 

Zie ook de handreiking voor de interviewer: http://kennisbank.lectoraat.nl/index.cfm?page=Groeps-
interview 
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Bijlage 4 Uitwerking verkennend interview Educatieve Academie 

Voorzitter: ES 
 
Stap 1 Inleiding (10 min) 

• De respondenten nemen plaats aan een tafel 
• Er volgt een kennismakingsrondje 

• De onderzoeker verheldert het doel en de duur van het interview 

• De onderzoeker legt uit dat alle respondenten aan het woord dienen te komen (verschillende 
perspectieven) 

• De onderzoeker legt uit wat de bedoeling van de camera is 

• De onderzoeker vraagt toestemming voor het maken van een video-opname 

Stap 2 Individuele ronde (5 min) 

• De onderzoeker vraagt de respondenten om onderwerpen, gedachten en gevoelens voor zichzelf 
te noteren op een kaartje. Het gaat om onderwerpen, gedachten en gevoelens die volgens hen 
relevant zijn in relatie tot het thema ‘bezielde professionaliteit van docenten primair onderwijs’. 

Stap 3 Mind-map/woordweb ronde (20 min) 

• De onderzoeker legt een groot vel papier neer, met het thema ‘bezielde professionaliteit  van do-
centen primair onderwijs’ in het midden.  

• De onderzoeker geeft de respondenten stiften en nodigt ze uit een gemeenschappelijke mind-
map te maken door het noteren van onderwerpen, gedachten en gevoelens. Het gaat om onder-
werpen, gedachten en gevoelens die volgens hen relevant zijn in relatie tot het thema ‘bezielde 
professionaliteit van docenten primair onderwijs’. 

Stap 4 Verhelderingsronde (15 min) 

• Als er geen nieuwe onderwerpen, gedachten en gevoelens meer bij komen, verhelderen de res-
pondenten hun notities. De onderzoekers stellen daarbij verhelderende vragen. 

Stap 5 Afronding (10 min) 

• Als alle onderwerpen voldoende aandacht hebben gekregen, rondt de onderzoeker het interview 
af. 

• De onderzoeker evalueert het verloop van het focus groep interview met de deelnemers. Deze 
evaluatie wordt ook op video opgenomen 

• De onderzoeker geeft de respondenten uitleg over wat er met de onderzoeksgegevens gaat ge-
beuren (anoniem verwerkt etc.). 

• De onderzoekers bedankt de respondenten voor hun deelname en bied hen een tegoedbon aan  

Zie ook de handreiking voor de interviewer: http://kennisbank.lectoraat.nl/index.cfm?page=Groeps-
interview 
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Bijlage 5 Interviewschema verdiepend interview Health Care/Social Work/Educatieve Academie 

Voorzitters: ES, CRL 

De deelnemers krijgen de volgende samenvatting toegestuurd: 

• Eerste oordeel over het thema bezielde professionaliteit varieert: van duidelijk negatief (vaag, 
ouderwets) tot duidelijk positief (passend, mooi)  

• Bezieling wordt geassocieerd met: motivatie, passie, beweging, presentie, betrokkenheid, inle-
vingsvermogen, overgave, aandacht, groei, etc.  

• Professionaliteit wordt geassocieerd met kennis, houding, vaardigheden, kwaliteiten. De vraag is 
of we hetzelfde verstaan onder een ‘goede professional’. 

• Verhouding tussen bezieling en professionaliteit kan in de praktijk gespannen zijn: bezieling is 
niet altijd professioneel en andersom.  

• Verhouding tussen bezieling en eigen normen/waarden/geloofsovertuiging/achtergrond kan in 
de praktijk gespannen zijn.  

• Verhouding tussen bezieling en professionaliteit in een beroepsopleiding; ervaring is dat er eerst 
meer nadruk op professionaliteit ligt, daarna op bezieling? 

• Antwoorden op de vraag of ‘bezieling kan worden aangeleerd’ zijn tegengesteld. 

• Voorwaarden/belemmeringen voor bezielde professionaliteit: (geen) aandacht voor eigen ziel, 
(geen) klik met de patiënt/cliënt, samenwerking tussen professionals, stijl van leidinggeven, se-
lectie van medewerkers, organisatiecultuur, context/setting. 

Stap 1 Inleiding (10 min, CRL) 

• De deelnemers nemen plaats aan een tafel 

• Er volgt een kennismakingsrondje 

• De onderzoeker verheldert het doel en de duur van het interview 

• De onderzoeker legt uit dat alle deelnemers aan het woord dienen te komen (verschillende per-
spectieven) 

• De onderzoeker legt uit wat de bedoeling van de camera is 

• De onderzoeker vraagt toestemming voor het maken van een video-opname 

Stap 2 Bespreking aan de hand van onderstaande topics (15 min, ES) 

Samenvatting 
De onderzoeker geeft de deelnemers gelegenheid om de samenvatting aan te vullen/te verdiepen 
 
Persoonlijke invulling (rondje) 
De onderzoeker vraagt de deelnemers hoe zij in de praktijk invulling geven aan bezielde professiona-
liteit 
 
Belemmerende/bevorderende factoren 
De onderzoeker geeft de deelnemers gelegenheid om het laatste punt van de samenvatting aan te 
vullen/te verdiepen 

Stap 3 Bespreking onderzoek naar bezielde professionaliteit (10 min, ES) 

• De onderzoeker legt een groot vel papier neer, met het thema ‘onderzoek naar bezielde professi-
onaliteit in zorg/welzijn/onderwijs’ in het midden.  

• De onderzoeker geeft de deelnemers stiften en vraagt ze onderzoeksthema’s te noteren 

Stap 4 Verhelderingsronde (15 min, ES en CRL) 

• Als er geen nieuwe thema’s meer bij komen, vraagt de onderzoeker de deelnemers om vragen bij 
de onderzoeksthema’s te formuleren en te noteren 
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• Als er geen nieuwe thema’s en vragen meer bij komen, verhelderen de deelnemers hun notities. 
De onderzoekers stellen daarbij verhelderende vragen. 

Stap 5 Afronding (10 min, CRL) 

• Als alle onderwerpen voldoende aandacht hebben gekregen, rondt de onderzoeker het interview 
af. 

• De onderzoeker evalueert het verloop van het focus groep interview met de deelnemers. Deze 
evaluatie wordt ook op video opgenomen 

• De onderzoeker geeft de deelnemers uitleg over wat er met de onderzoeksgegevens gaat gebeu-
ren (anoniem verwerkt etc.). 

• De onderzoekers bedankt de deelnemers voor hun deelname en bied hen een tegoedbon aan 

Zie ook de handreiking voor de interviewer: http://kennisbank.lectoraat.nl/index.cfm?page=Groeps-
interview 


