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‘Ik wil mensen 
helpen weer méns 
te worden’

ANNELEEN POORTMAN:

Handen uit de mouwen
voor buurtherstel in Zwolle

Onderzoekers  
in actie
Bouwen aan bezieling  
in onderwijs, zorg & welzijn

Rondetafelgesprek:  
‘Veel vakmensen 
voelen zich geleefd 
door de regels’

6 portretten  

van gedreven 
professionals



inhoud

voorwoord

d
e basisschooljuf die altijd een 
positief woord voor je heeft. 
De verpleegkundige die voor 
de operatie de tijd neemt om 
je nog even gerust te stellen. 
De maatschappelijk werker 
die een opening vindt waar jij 

er geen gat meer in ziet. Dat zijn de profes
sionals die je bijblijven. Mensen die je kern 
raken.

Bij Viaa willen we zulke professionals op
leiden. Vakmensen die vanuit hoofd én hart 
bezig zijn. Die weten waarvoor ze hun werk 
doen en zichzelf daarin willen ontwikkelen. 
Vanuit onze christelijke identiteit denken 
we veel na over dat wat mensen zin geeft in 
hun beroep. Samen met anderen willen we 
steeds weer op zoek gaan naar de ‘ziel’ van 
het werk.

Om dit bevlogen vakmanschap verder te 
ontwikkelen, hebben we een kenniscentrum 
opgericht. In dit centrum doen onze drie 
lectoraten – Samenlevingsvraagstukken, 
Vormend Onderwijs en Zorg en Zingeving 
– onderzoek naar het thema ‘bezielde pro
fessionaliteit’. Daarin gaat het niet alleen om 
deskundigheid en vakbekwaamheid, maar 
ook om de echte verbinding met patiënten 
en cliënten, zodat ze zich gekend weten.

In dit magazine maak je kennis met ons 
nieuwe centrum. Met onderzoekers, docen
ten en studenten van hogeschool Viaa en 
met professionals uit het werkveld. Met el
kaar werken we aan betrokken vakmensen. 
Marja, Jan, René en al die anderen vertellen 
je er graag meer over.

Jacob Schaap
Collegevoorzitter Viaa
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‘Ik vind het heel mooi om met afkic
kende jongeren mee te groeien. Als 
ze hier binnenkomen, moet eerst de 
drugs of alcohol het lichaam uit. Vaak 
gaat dat gepaard met ontwennings
verschijnselen. Samen met het team is 
het mijn taak om de jongeren te bege
leiden, een verpleegkundige diagnose 
te stellen en voorlichting te geven. De 
oorzaak van verslaving ligt vaak in af
wijzing en andere trauma’s. Ik wil hen 
in staat stellen het leven aan te kun
nen zonder middelen. Het is mooi als 
dat lukt: als je mensen weer mens ziet 
worden.’

‘Zo begeleidde ik eens een meisje van 
zestien dat gevoelig was voor foute 
jongens. Ze werd slachtoffer van lo
verboys. Om het leed te verdoven, 
gebruikte ze speed en wiet. In onze 
kliniek kwamen alle angsten weer bo
ven. Ze schreeuwde, was agressief en 
vertrouwde ons niet. Uit de diagnose 
bleek dat ze autistisch was, daardoor 
foute relaties niet begreep en dáárom 
gevoelig was voor loverboys. Inmiddels 
is ze weer naar school en gaat het 
goed met haar. Zo gaaf om te horen! 
In ieder mens zie ik iets van God terug. 
Het feit dat je geboren bent, geeft al 
aan dat je van waarde bent. Het gaat 
erom dat je een plek inneemt in de 
wereld.’

‘Tijdens mijn opleiding aan de Viaa 
leerde ik dat je als hulpverlener ook 
voor je eigen balans en spiritualiteit 
moet zorgen. Mij inspireert de benedic
tijnse spiritualiteit: ik leer ervan dat je 
aanspreekbaar moet zijn op je gedrag. 
Ieder mens is verantwoordelijk voor 
zijn daden. Je hebt in de kleinste din
gen een eigen keuze. Als je ‘s avonds 
te veel koffie drinkt, lig je ‘s nachts 
wakker. Maar ook je traumatische ver
leden rechtvaardigt geen fout gedrag. 
De regel van Benedictus leert me dat 
rituelen kunnen helpen om goed in het 
leven te staan, of het nu slaaprituelen 
zijn of skaten of voetballen. Als je een 
verslaving wegneemt, moet er een 
positief ritueel voor terugkomen.’

‘Ik wil verslaafden 
helpen weer mens 
te worden’
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Wie Anneleen Poortman-Karels Wat Psychiatrisch  
verpleegkundige bij verslavingskliniek Dimence Waar Zwolle
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Het is een hele mond vol: 
Kenniscentrum Bezielde Professionaliteit. 
Wat doen we eigenlijk in dat centrum?

HET ANTWOORD
Met die antwoorden kunnen we stappen zetten. We 
bouwen aan onderwijsvernieuwing, zodat de theorie 
beter aansluit op de praktijk. We helpen professionals 
aan praktische tools zoals bijscholing, advies, intervisie 
en onderzoeksresultaten. En we zetten in op verdere 
samenwerking, zodat onderwijs, kenniscentra en 
werkveld elkaar blijvend versterken.

even voorstellen

HET CENTRUM
Het kenniscentrum bestaat uit de lectoraten Zorg en 
Zingeving, Vormend Onderwijs en Samenlevingsvraag
stukken. Samen met de academies van Viaa werken we 
aan onderzoek rond professionaliteit en bezieling.

DE VRAAG
We doen dat door te zoeken naar de vragen waar 
(aankomend) professionals tegen aanlopen. Welke 
waarden zijn essentieel in hun werk? Hoe kunnen ze 
de waarde en het welzijn van cliënten, patiënten en 
leerlingen versterken? En hoe kunnen ze optimaal 
aansluiten bij de bezieling van anderen, zoals vrij
willigers en mantelzorgers?

DE PROF
Waarom we dat doen? We geloven dat een vakman 
meer is dan iemand die goed is in zijn vak. Het is 
ook iemand die vanuit zijn hart werkt. Iemand 
die morele keuzes maakt en lastige dilemma’s  
tackelt. Ons kenniscentrum wil die professional 
verder helpen.

HET ONDERZOEK
Zulke vragen onderzoeken we. Dat doen we niet al
leen. Als opleiding zoeken we de praktijk op om dat 
onderzoek te doen. Mensen uit het werkveld delen 
hun ervaringen. En met andere instituten wisselen 
we kennis uit. Zo werken we samen aan antwoorden.
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‘Viaa helpt ons 
om een beter 
beeld te krijgen 

van de wijk’

Opbouwwerker René van Rijn:

Het Viaa-Kenniscentrum 

is volop te vinden in de 

samenleving: in de wijk, in 

zorgcentra en ziekenhuizen, 

en op basisscholen. Want 

als je vakmanschap wilt 

ontwikkelen, moet je dat 

samen met vakmensen doen. 

Drie samenwerkingspartners 

van Viaa doen hun verhaal.

reportage
werkveld
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h
oltenbroek III, een wijk zoals veel 
andere stadsbuurten. Rijtjes door
zonwoningen, jaren zestig, strak in 
het gelid. Haaks daarop portiekflats, 
driehoog, uitkijkend op een speel
tuintje. Hier en daar een verpauperde 
hoek, maar door de groene tuintjes 
en het witte pleisterwerk overheerst 

de frisse ‘look’. Op straat een multiculturele mix van 
‘oude’ en ‘nieuwe’ Nederlanders. 

Geen vertrouwen
In het hart van de wijk de Buxtehudestraat, met op 
een hoek het inloophuis De Hud, waar opbouwwer
ker René van Rijn van welzijnsorganisatie Travers net 
verse koffie zet. ‘Als buitenstaander zie je het niet 
meteen’, zegt hij, ‘maar tot voor kort was deze buurt 
een veiligheidsrisicogebied. Er vonden relatief veel 
geweldsincidenten plaats. Mensen voelden zich niet 
meer veilig. Groepen jongeren leken de dienst uit te 
maken op straat en veel bewoners trokken steeds 
meer in hun schulp. Mensen die de overstap naar 
een andere wijk konden maken, gingen hier weg.’
Toen René hier twee jaar geleden aan de slag ging, 
was er dan ook werk aan de winkel. Het vertrou
wen in wijkwerkers was klein. Jarenlang hadden 
mensen hun zorgen geuit, maar er werd te weinig 
in de buurt geïnvesteerd, zodat het alleen maar 
achteruitging. Met de nieuwe wijkaanpak lijkt het 
tij te keren. Samen met allerlei partijen – zoals de 
sociale wijkteams, de woningcorporatie, de politie 
en hogeschool Viaa – bouwt René stapje voor stapje 
mee aan een betere buurt. ‘We zien dat de negatieve 
spiraal is omgebogen naar een positieve. Mensen 
durven weer een stap naar buiten te zetten. Maar 
daarvoor is heel wat gebeurd.’

De ene dag zit ze in het ziekenhuis, de volgende 
dag bij een zorgcentrum of een opleidingsinstituut. 
Als algemeen coördinator voor MCC Flevoland, een 
project en innovatiebureau voor de zorg, is Wies 
Wagenaar voortdurend onderweg. 

‘Wij werken met allerlei organisaties aan het ver
beteren van zorg en ondersteuning aan kwetsbare 
mensen. MCC Flevoland onderzoekt bijvoorbeeld 
hoe je zorgprocessen kunt verbeteren. Hoe kun
nen we patiënten de juiste zorg geven op de juiste 
plaats? We zien dat het verbeteren van de kwaliteit 
ook een positief effect heeft op de kosten. Zo heb
ben we mensen met COPD, die vaak werden op
genomen in het ziekenhuis, gevolgd met 
actieonderzoek. Met individuele interven
ties lukte het om het aantal ziekenhuis
opnames heel sterk terug te dringen.’ 

Doorgaand onderzoek
Bij de uitvoering van zulke projecten 
hoort veel onderzoek, daarom vroeg Wies 
het lectoraat Zorg en Zingeving van Viaa 
om hulp. Vierdejaars studenten ondersteunen haar 
sindsdien door het doen van onderzoeken. ‘Vaak 
leveren die onderzoeken weer nieuwe vragen op die 
onderzocht moeten worden, of resultaten die we 
in concrete zorg moeten omzetten. Daarom zijn we 
nu met Viaa bezig met het ontwikkelen van cyclisch 
onderzoek: als het ene onderzoek afgerond is, pak
ken de volgende studenten het vervolgonderzoek 
weer op.’

Betekenis geven
Wat Wies betreft moet een mensgerichte 
aanpak vooropstaan bij het verbeteren van 
de zorg. ‘Het gaat ons erom dat je als zorg
verlener kijkt hoe je een mens kunt laten 
floreren. Daarvoor moet je op zoek naar dat 
wat iemands leven betekenis geeft. Als je 
weet wat zijn levenswaarden en levensdoe
len zijn, kun je de zorg en ondersteuning 
daarop afstemmen. Diezelfde benadering 
zie ik ook bij het lectoraat Zorg en Zingeving. 
We gaan uit van de veerkracht en het talent 
van mensen, ook als ze kwetsbaar zijn.’

Leerwerkplaats
Viaa en MCC Flevo
land werken daarom 
met andere organisa
ties aan de oprichting 
van academische 
leerwerkplaatsen 
rond mensgerichte 
zorg. Zo’n werkplaats 

houdt in dat studenten hun opleiding en 
onderzoek deels op de werkvloer doen. 
‘Studenten nemen de theorie mee van de 
opleiding, maar die botst soms met de 
praktijk. En de zorgpraktijk ontmoet stu
denten die nog fris tegen het vak aankijken. 
Zo ontdek je wat wel en niet werkt. Samen 
zoeken we naar nieuwe wegen voor passen
de zorg.’

‘We zoeken naar nieuwe wegen voor mensgerichte zorg’Leven aan de rafelrand
René brengt een belangrijk deel van zijn tijd op 
straat door. Het ‘ophalen van de bewonersagenda’, 
noemt hij dat. ‘Ik stap letterlijk op mensen af en 
vraag hun hoe ze de buurt beleven, kijk waar irrita
tiebronnen zitten en wat vragen en knelpunten zijn. 
Maar ik zoek ook naar kansen en mogelijkheden: wat 
voor ideeën hebben mensen zelf en wat zien ze zit
ten om voor de buurt te doen. Zo probeer ik mensen 
van goede wil met elkaar en met professionals in 
verbinding te brengen, zodat we de wijk samen met 
bewoners kunnen verbeteren.’
Maar deze opbouwwerker heeft ook de mensen die 
níét lijken te willen op het oog, in het bijzonder de 
groep jongeren die lang overlast veroorzaakte. ‘Ik 
noem dat wel eens de onderstroom. Mensen in deze 
groep kiezen lang niet altijd bewust voor het leven 
dat ze leiden. Vaak is het een overlevingsstrategie. 
Ik heb zelf ook een tijdje aan de rafelranden van de 
samenleving geleefd, ik weet waar ik over praat. Het 
heeft er mede toe bijgedragen dat ik dit werk ben 
gaan doen. Ik wil omkijken naar mensen die een 
steuntje in de rug nodig hebben.’

Contact maken
Voor het bereiken van randgroepjongeren werkt René 
samen met straatcoaches. ‘Dat zijn mensen die deze 
groep kennen en die een natuurlijke autoriteit heb
ben. Ik kan deze jongeren moeilijk bereiken, want in 
hun ogen ben ik ‘de overheid’, en die is per definitie 
fout. Maar via deze coaches kunnen we stappen 
zetten. Op mijn beurt help en begeleid ik die straat
coaches zo goed mogelijk. Door het contact met 
de coaches ervaren de jongeren een stuk begrip, er 
is iemand die naar hen luistert. Jongeren die een 
studie willen gaan doen, krijgen hulp om weer naar 

‘HOE KUN JE ALS 
ZORGVERLENER DE 
MENS LATEN 
FLOREREN?’

Straatcoaches helpen René om de jongeren in deze wijk te bereiken.
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Basisschool? Bij ‘scholenvereniging’ Accrete 
spreken ze liever over een kindcentrum. De 
Overijsselse organisatie telt zestien kleinere 
scholen mét kinderopvang. Bestuurder Jan 
Spanjer heeft de leiding. Een dynamische 
baan, want de vereniging zit midden in de 
omslag naar een nieuwe vorm van onder
wijs.

Leraar als coach 
‘Je leest het in 
alle schoolgidsen: 
het kind staat 
centraal. Maar 
meestal zijn dat 
loze woorden, 
want vaak staat 
het systeem cen
traal. Wij proberen daar verandering in te 
brengen door van klassikaal werken over te 
gaan naar echt gepersonaliseerd onderwijs. 
In die benadering wordt de leraar een coach 
die elk kind begeleidt in zijn of haar eigen 
leerproces, met hulp van intelligente soft
ware. Dat sluit goed aan bij onze visie: we 
willen recht doen aan de mogelijkheden die 
elk kind in zich heeft.’

school te gaan. Je merkt dat ze ook steeds positie
ver tegenover de wijkwerkers staan. Langzamerhand 
kunnen we weer verbinding maken.’

Geen betweters
Binnen het wijkwerk is Viaa een belangrijke part
ner. René zit regelmatig met onderzoekers van 
het lectoraat Samenlevingsvraagstukken om tafel: 
‘Holtenbroek is een grote wijk en als je een beeld 
wilt krijgen van wat er speelt, heb je anderen nodig. 
Studenten en medewerkers van de hogeschool doen 
hier onderzoek om te kijken wat er onder bewoners 
leeft: hoe zijn de sociale relaties, hoe stabiel is de 
buurt, welke opvoedingsvragen spelen er? Viaa deed 
bijvoorbeeld onderzoek naar de manier waarop je 
kwetsbare mensen mee kunt laten draaien in de 
samenleving. Daaruit bleek dat je deze mensen helpt 
als je hun een concrete rol geeft in een relatie die 
voor beiden wat oplevert. Met die uitslag kunnen we 
deze groep beter begeleiden.’
Welzijnsorganisatie Travers gebruikt de vakkennis van 
Viaa ook om haar professionals bij te scholen. En an
dersom brengen René en zijn collega’s hun expertise 

naar Viaa. ‘We helpen met het 
ontwikkelen van methodes 
en geven regelmatig gastcol
leges. Er is sprake van een 
gelijkwaardige ‘waarderelatie’. 
Ik merk bij Viaa geen enkele 
betweterigheid. Docenten en 
studenten durven zich kwets
baar op te stellen en oprecht 
te zijn. Het zijn bovendien 
gepassioneerde mensen, die 
meegaan met de ontwikke
lingen en verder kijken dan de 
dag van morgen.’

Communities bouwen
Wat René ook bij Viaa herkent, is de nadruk die de 
opleiding legt op community building. In de partici
patiemaatschappij wordt gehamerd op het belang 
van gemeenschappen waarin mensen elkaar helpen. 
Maar die ontstaan lang niet altijd vanzelf. Gelukkig 
ziet de gemeente het nut van opbouwwerk in Hol
tenbroek, naast de inzet van sociale wijkteams, zegt 
René: ‘Je hebt mensen nodig die bruggen bouwen, 
die bewoners met elkaar in verbinding brengen en 
zo de wijkkracht activeren. Dat doe ik natuurlijk niet 
alleen: het opbouwwerk gaat hand in hand met het 
werk van sociale wijkteams, politie en andere partij
en. We zitten niet op eilandjes, maar werken zo veel 
mogelijk samen. Alleen zo kun je de complexe pro
blemen in zo’n wijk aanpakken.’

Cadeautje
Het wijkwerk is een kwestie van lange adem, maar 
René heeft geduld. ‘In het eerste jaar na opening 
werd het inloophuis toch een beetje gezien als poli
tiepost. Nu zie je dat mensen hier voor van alles over 
de drempel stappen: van een lekkende kraan tot 
het organiseren van kinderactiviteiten. Ze krijgen de 
hoop dat het beter kan gaan. Het vertrouwen komt 
terug en dat maakt dat ze zichzelf meer gaan inzet
ten voor de buurt.’
En soms krijg je dan zomaar een ‘cadeautje’ van een 
van de buurtbewoners. ‘Pas kwam ik hier in de buurt 
een vader tegen die vertelde dat hij zijn dochter ’s 
avonds eindelijk weer over straat durft te laten gaan. 
En een tijdje geleden liep ik met mijn eigen dochter
tje door het winkelcentrum, toen we een gezin met 
drie kleine kindjes tegenkwamen. De man stopte 
en zei tegen zijn vrouw: ‘Kijk, dát is nu de man die 
gezorgd heeft dat het goed is gekomen met mij.’ Dat 
zijn de dingen waarvoor je het doet.’

‘WE WILLEN RECHT 
DOEN AAN DE 

MOGELIJKHEDEN DIE 
ELK KIND IN ZICH HEEFT’

‘EEN VADER 
VERTELDE ME DAT HIJ 
ZIJN DOCHTER WEER  

’S AVONDS 
OVER STRAAT 

DURFT TE LATEN GAAN. 
DAAR DOEN WE HET 

VOOR’

Leren op de werkplek
In de slag om het onderwijs te verbeteren zoekt Ac
crete ook het contact met hogeschool Viaa. Jan is 
voorzitter van de vereniging Scope, een netwerk van 
zeventien scholenverenigingen die samen met Viaa 
werken aan beter basisonderwijs. ‘Binnen dit netwerk 
zien we het als onze gezamenlijke verantwoordelijk
heid om studenten op te leiden. Sinds een paar jaar 
zitten pabostudenten daarom al vanaf het eerste 

leerjaar twee dagen per week op 
onze basisscholen: een vorm van 
werkplekleren. Viaa traint onze do
centen om hen goed te begeleiden. 
In het verleden hoorde je nog wel 
eens dat er een gat zat tussen op
leiding en werkveld, maar met deze 
vorm van werken is dat er niet meer.’
Als onderdeel van Scope doet het 

lectoraat Vormend Onderwijs van Viaa ook onderzoek 
samen met de basisscholen, naar thema’s als een 
goed leer en werkklimaat voor leerkrachten en een 
gezond pedagogisch klimaat voor kinderen. ‘Die sa
menwerking draagt bij aan een cultuur van innovatie 
en ontwikkeling op onze scholen. Mijn eigen perso
neel maakt daardoor een professionaliseringsslag en 
de hogeschool leert weer van onze praktijkervaringen. 
Wat mij betreft bouwen we dit steeds verder uit.’

‘Er is geen kloof meer tussen opleiding en werkveld’
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Toen ik besloot om niet verder door het leven 
te gaan als Tweede Kamerlid riep dat bij veel 
mensen vragen op, samengevat in de vraag 
‘Wat bezielt je?’

Om Tweede Kamerlid te kunnen zijn heb je een 
behoorlijke mate van bezieling en gedrevenheid 
nodig. Anders houd je het werk niet vol en 
ben je niet in staat op een krachtige manier je 
argumenten naar voren te brengen. De keuze 
om de Tweede Kamer uit te gaan en te star-
ten als directeur van de NPV was een ‘bezielde 
keuze’. Ik was als woordvoerder gezondheids-
zorg gaan houden van de zorg en wilde op dat 
terrein graag verdergaan. Het is een keuze 
waar ik geen spijt van heb. Het was alleen 
jammer dat ik de kroning van onze koning niet 
meer heb kunnen meemaken als Kamerlid … 

Mijn ervaring is dat je in de zorg minstens zo 
veel bezieling nodig hebt om je werk te kunnen 
uitvoeren. Zonder bezieling kan er geen echte 
zorgrelatie ontstaan met mensen. Zielloze 
zorg maakt van mensen producten en van 
zorgverlening zorgproductie. In de financiële 
boekhouding zal de zorg misschien in zielloze 
cijfers en codes verwerkt moeten worden. 
Maar aan het bed en de stoel van de patiënt 
mag daar geen sprake van zijn.

Het vraagt ook de nodige bezieling om da-
gelijks met medische ethiek bezig te zijn. De 
onderwerpen zijn vaak taai en ingewikkeld. 
Als christen moet je vaak tegen de stroom 
van gangbare opvattingen over ‘wat is goed?’ 

Zonder bezieling 
geen relatie

Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink
Directeur NPV-Zorg voor het leven

column

inroeien. Het doden van ongeboren leven is in 
Nederland een gangbare praktijk geworden. 
Het aantal euthanasiegevallen neemt jaarlijks 
toe. En dat in een land waar de kwaliteit en 
het niveau van de gezondheidszorg op top-
niveau zijn.

Misschien dat de abortus- en euthanasiecij-
fers ook iets zeggen over bezieling en de ziel 
van onze samenleving. Het leven wordt niet 
meer onvoorwaardelijk ontvangen en gekoes-
terd. (Ongeboren) mensen worden afgeschre-
ven of voelen zich afgeschreven door een 
gebrek aan kwaliteit van leven.
Bezieling is meer dan ooit nodig, als persoonlij-
ke drive voor mensen zelf en voor de kwaliteit 
van ons werk en onze relaties. Alleen een 
bezielde samenleving is een leefbare samen-
leving.

‘Wat levert het op? Zo wordt helaas vaak 
naar het onderwijs gekeken. Ik ben ervan 
overtuigd dat het in de klas niet draait om 
de opbrengst, om de CITOscores, maar 
om het proces. Als kinderen voelen dat ze 
waardevol zijn, zullen ze ook beter preste
ren. Ik wil niet de nadruk leggen op dingen 
waar ze niet goed in zijn, maar benadruk
ken wat ze wél kunnen.’
 
‘Het gaat bij ons op school niet om het 
doen van een onderwijskunstje – omdat 
dat nu eenmaal je baan is – maar om 
een ontmoeting. Met kinderen, ouders, 
leerkrachten en mensen van buiten, zoals 
stagiaires en de Viaa. Zo vormen we een 
professionele leergemeenschap waarin ie
dereen van elkaar kan leren. Daarom mo
gen ouders en kinderen aan het begin van 
het jaar vertellen wat ze dit seizoen van 
de school verwachten. En onze stagiaires 
zijn collega’s in opleiding: wij leren van 
hun frisse en vernieuwende blik op het 
onderwijs. Ze hebben een onderzoekende 
houding en zijn enthousiast over de inzet 
van nieuwe onderwijsmaterialen.
Een leerkracht die veel ervaring heeft met 
het digitale schoolbord zag dat stagiaires 
nog niet zo veel verstand hadden van dit 
bord. Daarom traint hij studenten op de 
Viaa om te werken met dit type school
bord. Andersom begeleiden hogeschool
docenten onze leerkrachten, stagiaires en 
kinderen.’

‘Als directeur probeer ik ook zelf kinderen 
te ontmoeten en niet alleen maar op mijn 
kantoor te zitten. Ik neem tijd om bijvoor
beeld bij de spelende kinderen te gaan 
zitten of even mee te doen. Als ik de groep 
in ga, spreek ik niet alleen de leerkracht 
maar ook de kinderen. Mijn inspiratiebron 
is onderwijskundige Fred Korthagen, die 
aandacht heeft voor het leren van binnen
uit, het benutten van je kernkwaliteiten, 
het werken aan je idealen en het handelen 
vanuit je denken, voelen en willen. Ook bij 
hem gaat het niet om de vraag wat het 
oplevert, maar om het echte contact. Dit 
past prima bij wat Jezus mij door de Bijbel 
heen leert.’ 
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Wie Jan Willem Lingeman Wat Directeur protestants-christelijke 
Willem-Alexanderschool Waar Rijssen

‘Het gaat me niet 
om de opbrengst, 
maar om de 
ontmoeting’

portret

'Aan het bed van 
de patiënt mag 
geen sprake zijn 
van zielloze zorg'
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Niemand komt graag bij de dokter. Het voelt 
niet prettig afhankelijk te zijn van een ander 
en jezelf niet te kunnen helpen, of je ziek 
en kwetsbaar te voelen en bang te zijn voor 
een nare boodschap. Maar als het dan toch 
moet, hoop je er het beste van. Onderdeel 
daarvan is de hoop dat je een goede en 
betrouwbare dokter getroffen hebt.
Als het mogelijk is, laat je daarbij niets aan 
het toeval over. Op internet heb je al on
derzocht of de dokter ‘goede scores’ heeft. 
Of dat er klachten over haar bekend zijn. 
Daarvoor komen steeds meer ‘rankings’ en 
‘ratings’ beschikbaar. Vertrouwen is goed, 
maar controle is beter.

Toch krijg je bij al die mogelijkheden tot 
controleren en vergelijken nog niet zonder 
meer een goed gevoel. Controle is namelijk 
gebaseerd op wantrouwen. Bijvoorbeeld 
omdat je de mooie folders of je eigen gevoel 
of oordeel niet vertrouwt. Je probeert dan 
tot een keuze te komen op basis van puur 
objectieve criteria. Daarmee kun je een heel 
eind komen. Tegelijk blijven er altijd veel 
nietmeetbare factoren die een rol spelen.
Want vaak gaat het in relaties met professi
onals om een vorm van kwetsbaarheid. Je 
hebt bepaalde vragen of problemen waar 
je zelf niet uitkomt, dingen die soms heel 

het hart van 

gevoelig liggen. In 
zo’n situatie voel 
je je min of meer 
gedwongen je pro
bleem met iemand 
te delen die je ver
der kan helpen. Per
soonlijk vertrouwen 
is daarin essentieel. 
Het hebben van een 
bepaalde ‘klik’ niet 
minder. Het liefst 
ontmoet je iemand 
die niet alleen des
kundig is en ‘goede 
resultaten’ heeft, 
maar ook iemand 
die begrip heeft voor 
jouw persoonlijke 

omstandigheden, jouw kwetsbaarheid en jouw beperkingen.
Voor deze factoren zijn vaak geen ‘scores’ of ‘rankings’ beschikbaar. 
Hier gaat het eerder om persoonlijke verhalen en ervaringen. Vandaar dat 
we op internet vaak niet alleen naar die objectieve factoren kijken, maar 
ook naar allerlei persoonlijke ervaringsverhalen en ‘reviews’.

Pijnlijke spagaat

Wat hierboven is gezegd geldt niet alleen voor dokters, maar ook voor 
vakmensen in andere domeinen. Bijvoorbeeld voor professionals zoals 
die aan hogeschool Viaa worden opgeleid: verpleegkundigen, leerkrach

Het denken over professionaliteit stond lang in het 
teken van kennis en controle. Intussen groeit het besef 
dat betrokkenheid en bezieling minstens zo belangrijk 
zijn. Met het Kenniscentrum Bezielde Professionaliteit 
zet Viaa de bezinning over het beroep op de agenda. 
Lector Jan Hoogland schetst de eerste denklijnen. 
‘Een bezielde professional weet wat hem drijft.’

NAAR EEN KENNISCENTRUM VOOR BEZIELDE PROFESSIONALITEIT

Zoeken naar
     je beroep

‘Een professional 
moet de ruimte 
krijgen om 
op te komen 
voor waarden als 
rechtvaardigheid, 
waarheid en 
bevrijding’

essay
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ten, social workers, pastoraal werkers of godsdienst
leraren.
Zij verkeren vandaag de dag vaak in een soort spa
gaat. Enerzijds verwachten wij van een professional 
dat zij gewoon een goed mens is: iemand met em
pathie, begrip, persoonlijke aandacht en betrokken
heid, iemand die naast je staat. Anderzijds willen wij 
graag een soort ‘supermens’: iemand met een meer 
dan normale deskundigheid en een bovengemid
deld vermogen om problemen effectief op te los
sen, het liefst perfect, zonder fouten en gebreken. 
Juist waar het steeds moeilijker wordt om op je ei
gen gevoel of oordeel af te gaan, worden objectieve, 
harde factoren steeds belangrijker in de beoordeling 
van professioneel gedrag. Vandaar de toenemende 
verantwoordingsdruk en de toenemende neiging 
van professionals om op die harde factoren goed te 
‘scoren’.

Beroepslogica

Momenteel lijkt er sprake van een soort kentering 
in het kijken naar professionaliteit. Van een verder
gaande meetbaarheid van professionals wordt 
steeds minder verwacht. Daarmee ontstaat ruimte 
voor een hernieuwd doordenken van dat waar het 
bij professionaliteit in de kérn om gaat. De ‘profes
siesocioloog’ Eliot Freidson spreekt in dat verband 
zelfs over de ‘ziel van het professionalisme’. De kern 
van zijn betoog is dat het professionalisme een 
eigen logica heeft die onherleidbaar is tot de logica 
van markt en van staat.
Tegelijk is er echter een ontwikkeling op gang ge
komen die deze logica van het professionalisme 
aanzienlijk heeft verzwakt ten opzichte van de logi
ca van markt en staat. Freidson spreekt van ‘ideo
logische aanvallen op professionalisme’. Daardoor 
is een ‘atmosfeer van wantrouwen’ gecreëerd. Die 
heeft de morele geloofwaardigheid van professio

nals structureel ondergraven. Er is geen oor meer 
voor de ‘onafhankelijke morele stem’ die zij kunnen 
laten horen in het beoordelen van sociaal beleid.

Waarden met hoofdletters

Om de eigenlijke kern van een professie aan te dui
den, verwijst Freidson niet naar kennis en kunde 
– in zijn woorden de ‘functionele waarde van een 
body of specialized knowledge and skill’ – maar 
naar ‘het streven naar een transcendente waarde’. 
Dat streven geeft zin aan de professie en recht
vaardigt haar onafhankelijkheid, haar autonomie. 
De kern van beroepen is dat er van de mensen die 
erin werken verwacht mag worden dat zij waarden 
als Rechtvaardigheid, Gezondheid, Waarheid of Be
vrijding steeds stellen boven andere belangen en 
invloeden, zoals geld (markt) of macht (staat). Om 
dat te kunnen doen, moeten zij een zekere mate van 
‘professionele ruimte’ hebben. 
Met de hoofdletters wil Freidson ongetwijfeld het 
‘transcendente’ karakter van deze waarden aange
ven. Hoewel hij de vergelijking met religie maakt, is 
zijn bedoeling niet religieus. Hij noemt deze waar
den transcendent om er de ‘eigenstandige’, ‘onher
leidbare’ betekenis van deze waarden mee aan te 
duiden. Een professional moet de onafhankelijkheid 
hebben en de ruimte krijgen om tegen macht en 
commercie in op te komen voor de Waarheid, voor 
Rechtvaardigheid of voor welke normatieve waarde 
dan ook. Alleen al om die reden moeten bijvoor
beeld verplichtingen als het beroepsgeheim van 
medici en juristen of het recht op bronbescherming 
van journalisten juridisch gewaarborgd zijn en blij
ven.

Roepingsbesef

Het is een opmerkelijk pleidooi van een socioloog 
die lange tijd tot de belangrijkste critici van profes

sionele autonomie en van professioneel machts
misbruik heeft behoord. Het lijkt erop dat Freid son 
met dit pleidooi wil laten zien dat het beste wapen 
tegen professioneel machtsmisbruik en elitisme is 
gelegen in wat je het ‘roepingsbesef’ van de profes
sional zou kunnen noemen. Waar het een profes
sional in haar beroepsleven om moet gaan is niet 
persoonlijk gewin of het uitoefenen van macht en 
invloed. Het moet gaan om het dienen van belang
rijke normatieve waarden die om onvoorwaardelijke 
toewijding vragen.

Als het een rechter of een advocaat niet meer gaat 
om rechtvaardigheid maar om resultaten, dan is zijn 
beroepsuitoefening waardeloos geworden. Als het 
een arts niet meer gaat om gezondheidsbevordering 
maar om het verwerven van aanzien en inkomen, 
dan misbruikt zij haar beroep. Als het een maat
schappelijk werker niet in de eerste plaats gaat om 
het versterken van de veerkracht van zijn cliënten 
maar vooral om het scoren, dan is hij zijn beroep 
niet langer waard. En als een leerkracht prestaties 
belangrijker vindt dan de vorming van volwassenen, 
misbruikt zij haar positie.

Morele erfenis

Hogeschool Viaa heeft een sterk bewustzijn van het 
belang van die transcendente waarden. Dat komt 
voort uit de rijke morele traditie waarin we zijn ont
staan en waaraan we ons blijven verbinden. Boven
dien wordt deze hogeschool gekenmerkt door een 
sterke overtuiging dat beroepskrachten roepingsbe
sef nodig hebben om die waarden te kunnen die
nen. We willen er daarom alles aan doen dergelijke 
beroepskrachten op te leiden. 
Maar minstens zo belangrijk vinden we het om 
maatschappelijke instellingen en organisaties te 
helpen deze beroepskrachten een omgeving te 
bieden die hen daartoe in staat stelt en die hen be

schermt tegen de 
maatschappelijke 
krachten die ‘de 
ziel van de pro
fessie’ bedreigen. 
Het moet gaan 

om professionals met hoge morele standaarden en 
met zielsverwantschap tot de mensen voor wie zij 
werken. Vakmensen die beseffen hoe belangrijk hun 
werk is, maar ook hoe groot de verleidingen kunnen 
zijn om hun positie te misbruiken of om persoonlijk 
voordeel te behalen met behulp van hun deskun
digheid en status. 

Weten waar je staat

Een bezielde professional is een professional die 
weet waar hij staat en wat hem drijft. Het is iemand 
die niet alleen verschil maakt door haar deskun
digheid, maar die ook haar eigen kwetsbaarheid 
kent en daarmee dicht bij haar cliënten staat. Een 
bezielde professional is iemand met een diepge
wortelde moraal, die beseft dat zijn kennis en kun
de hem er niet van ontslaat om in de eerste plaats 
een goed (mede)mens te zijn die betrokken is bij de 
bezieling en waarden van de mensen voor wie hij 
werkt. 

Onze tijd schreeuwt om bezielde professionals en 
om maatschappelijke instellingen en leidinggeven
den die er alles aan doen hun professionals te blij
ven bezielen. Daarom heeft Viaa ervoor gekozen om 
de lectoraten te laten samenwerken in het Kennis 
en Onderzoekscentrum ‘Bezielde professionaliteit’. 
Want dat is het thema dat studenten, onderzoekers 
en werkveldpartners met elkaar verbindt.

‘Als een leerkracht 
prestaties 
belangrijker vindt 
dan de vorming 
van volwassenen, 
misbruikt zij 
haar positie’

‘Een bezielde vakman maakt 
niet alleen verschil door zijn 
deskundigheid, maar ook door 
zijn kwetsbaarheid’
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Wil je in de wijk bouwen aan 
succesvolle informele net
werken? Onderzoek van het 
lectoraat Samenlevingsvraag
stukken laat zien dat de vol
gende aanpak helpt:

Kijk of je mensen met elkaar 
kunt verbinden op basis van 
een gezamenlijke interesse of 
hobby.

Geef mensen met een be
perking een concrete sociale 
rol in de samenleving, bijvoor
beeld als postbode of winkel
hulp.

Beperk je niet tot de geo
grafische netwerken in de 
buurt. Kijk ook breder dan 
de wijk, naar zinvolle sociale 
netwerken met familie, vrien
den en kerkgenoten.

Scan je school

Benieuwd of je school op het goede spoor zit wat be-
treft de vorming van leerlingen? Met de Scan Vormend 
Onderwijs weet je het in een handomdraai. Je ontdekt 
of het team qua aanpak op één lijn zit, welke vaardig-
heden je school in huis heeft en wat je nog kunt ont-
wikkelen. Ook de link tussen de vorming van leerlingen 
en de identiteit van de school wordt in beeld gebracht. 
Je kunt de scan digitaal doen. Wil je naar aanleiding van 
de uitslag aan het werk met vormend onderwijs, dan 
kan het lectoraat Vormend Onderwijs je helpen met 
bijvoorbeeld een workshop of een teamsessie.

In het magazine Zichtbaar in 
Zorg vertellen professionals 
uit zorg en welzijn hoe ze ge-
loof een plek geven in hun 
werk.

f Gezamenlijke uitgave van het 
Viaa- lectoraat Zorg en Zingeving 
en de CHE, € 6,95, te bestellen via 
j.faber@viaa.nl

{ Meer weten over onderzoek aan Viaa? Kijk op www.viaa.nl/onderzoek

‘Onze sociale wijkteams bezoeken men
sen die vastlopen in hun leven. Als mana
ger van vijf teams kom ik niet zelf bij de 
mensen thuis. Maar omdat ik wil weten 
waar de collega’s in mijn teams dagelijks 
mee te maken hebben, zit ik soms ook 
zelf aan de keukentafel. Het willen omzien 
naar de ander is een belangrijke drijfveer 
om mijn werk te doen. Voor mij is dat 
vanzelfsprekend om na te streven.’
 
‘Het kenniscentrum van de Viaa helpt door 
middel van intervisie onze professionals 
te ontwikkelen, juist in deze tijd van ver
anderende zorg. Ik heb ook contact met 
partnerorganisaties en de politiek om de 
wijkteams tot een succes te maken. Het 
is een boeiende en dynamische tijd. Nu 
de overheid zorgtaken aan de gemeentes 
heeft gegeven, hebben we een megataak 
gekregen. Daarbij is het soms schipperen 
tussen de eigen inbreng en behoeftes van 
de bewoners enerzijds en de professionele 
richtlijnen anderzijds. Gelukkig kan ik goed 
relativeren en ben ik heel optimistisch. Dat 
is wel nodig in deze functie.’
 
‘Soms sta je voor dilemma’s. Een voor
beeld: op Twitter of in de media verschijnt 
een verontwaardigd bericht dat wij me
neer A. een scootmobiel toewijzen, maar 
mevrouw B. niet, terwijl ze ogenschijnlijk 
in dezelfde situatie zitten. Wij weten dat 
mevrouw B. eenzaam is en geen scoot
mobiel nodig heeft, maar een vrijwilliger 
die haar bezoekt. Wij hebben integer ge
handeld en maatwerk geleverd, maar dat 
wordt niet gezien. Vanwege de privacy van 
onze cliënten kies je er dan toch voor om 
geen uitleg te geven, ook al wordt je inte
griteit in twijfel getrokken.’ 

‘Er gebeuren ook mooie dingen. Zo was er 
eens een alleenstaande, overbelaste moe
der van twee zwakbegaafde jongetjes. Ze 
was somber en verdrietig en had moeite 
rustig om te gaan met haar kinderen. We 
hebben haar opvoedondersteuning gege
ven en ze doet nu vrijwilligerswerk. Hier 
haalt ze energie uit en daardoor heeft ze 
meer geduld met haar kinderen.’

‘Ik wil 
omzien 
naar andere 
mensen’
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Wie Monique van Esterik Wat Manager/kwartiermaker sociale 
wijkteams Waar Zwolle

portretkennis in het kort

Succesvolle 
netwerken

Zingeving aan het bed
Spirituele zorg is een wezenlijk onderdeel van de 

gezondheidszorg. Het lectoraat Zorg en Zingeving onderzoekt 

hoe – met name christelijke – verpleegkundestudenten in 

binnen en buitenland hiermee omgaan. Een van de vragen 

is in hoeverre deze studenten zichzelf capabel vinden om 

spirituele zorg te verlenen. De reacties:

•  Communicatie met de patiënt: 98% vindt zichzelf capabel.

•  Houding ten opzichte van de spiritualiteit van de patiënt: 94%.

•  Het geven van persoonlijke steun en counseling: 79%.

•  Het doorverwijzen van een patiënt: 62%.

•  Het verbeteren en professionaliseren van de spirituele zorg: 50%.

Meer info: Eize Stamhuis, e.stamhuis@viaa.nl
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boeiende boeken

Hulpverleners willen mensen helpen. Maar wat zeg je 
tegen een ernstig zieke cliënt die zich afvraagt: ‘Waarom 
ik?’ En hoe help je een succesvolle cliënt voor wie het leven 
een ondraaglijke sleur is? Hoe kun je helpen als er geen 
oplossingen zijn?

Hoewel het thema zingeving volop leeft onder professionele 
hulpverleners, ervaren velen van hen ‘methodische onhandigheid’ als 
er zinvragen spelen. Maar het concreet vormgeven van zingevende 
gespreksvoering is vaak minder moeilijk dan wordt gedacht. Zingevende 
gespreksvoering biedt vaardigheden, technieken en werkvormen voor de 
vakkundige begeleiding bij zinvragen. 

Aan de hand van vier aspecten van zinvragen die methodische 
aanknopingspunten bieden – traagheid, ambivalentie, raadselachtigheid 
en waarden – presenteert dit boek een bruikbaar handelingsmodel voor 
hulpverleners. Het model is gebaseerd op onderbouwde theorie en dient 
als een gereedschapskist. De vele praktijkvoorbeelden maken dit boek 
herkenbaar en toegankelijk.

Marjoleine Vosselman en Kick van Hout zijn beiden psycholoog. Vanuit 
hun trainingsbureau Zinproeverij delen zij hun expertise op het gebied van 
zingevende gespreksvoering.

Hulpverlening en ggz isbn 978 90 244 0275 5 nur 770

boomnelissen.nl

INCLUSIEF 

GRATIS
E-BOOK

Viaa-lectoren Marja Jager-Vreugdenhil, 
René van Leeuwen en Jan Hoogland vertellen 
welke boeken hen inspireren in hun werk. 
Negen leestips.

Zingevende gespreksvoering – 
Helpen als er geen oplossingen zijn

Marjoleine Vosselman & Kick van Hout | 
Boom/Nelissen, 2013

In het handelen van professionals neemt de 
aandacht voor zingeving en betekenisgeving 
toe. Dan gaat het niet alleen om de eigen 
bezieling, maar juist ook om die van de 
cliënt en de patiënt. In de praktijk voelen 
professionals zich daar vaak nog verlegen 
mee. Want wat is zingeving precies? En 
hoe praat je daarover? Zingeving raakt 
ook aan situaties waarin geen oplossingen 
(meer) voorhanden zijn. Dit boek biedt 
professionals in zorg en welzijn een handvat 
om aandacht te geven aan zinvragen van 
cliënten. • rvl

Dietrich Bonhoeffer – Pastor, 
martelaar, profeet, spion

Eric Metaxas | Groen, 2012

Dit boek beschrijft het leven van Bonhoeffer, 
een man die in alles vanuit zijn roeping 
probeerde te leven. Wat mij opvalt aan 
Bonhoeffer en zijn levensopvatting is dat hij 
moeilijkheden niet uit de weg ging, het ‘er zijn’ 
voor anderen verkoos boven een glansrijke 
carrière in de VS en de volle confrontatie 
met de nazi’s aanging. Toch denk je geen 
moment dat hij dat deed uit zelfopoffering. 
Bonhoeffer handelde uit roepingsbesef: God 
had een bestemming met hem. • jh

Ritme – Op zoek naar een 
terugkerende tijd

Marli Huijer | Boom, 2015

‘Geen tijd’ is een veelgebruikt argument van 
professionals als ze tekortschieten in aan-
dacht voor cliënten. Huijer stelt de vraag of 
we het écht zo druk hebben, of dat onze 
tijdbeleving verstoord is. Ze brengt de rit-
mes in kaart die ons leven in deze tijd be-
palen en laat zien hoe internet, smartphone 
en de 24-uurseconomie onze vaste ritmes 
verstoren. Het boek zet ertoe aan om je le-
vens- of werkritme te overdenken en je eigen 
ritme (en je bezieling) te hervinden. • rvl

Pogingen iets van het leven te 
maken – Het geheime dagboek van 
Hendrik Groen, 83 1/4 jaar

Hendrik Groen | Meulenhoff, 2014

Hendrik Groen – bewoner van een 
verzorgingshuis – kan en wil nog veel, maar 
wordt daar niet bepaald toe aangemoedigd. 
Zijn grappige én pijnlijke dagboek schetst 
hoe weinig er terechtkomt van de 
eigen regie van bewoners. Met een paar 
lotgenoten richt Groen de ‘oud maar nog 
niet dood’-club op om regelmatig wat 
te ondernemen. Dat stuit op verzet van 
beledigd personeel (dat niet snapt wat er 
mis is met hun activiteiten) en jaloerse 
medebewoners (die graag mee hadden 
gedaan). Een must voor iedereen die zegt 
‘de cliënt centraal’ te willen stellen. • mjv

Stoner 
John Williams | Lebowski, 2012

Wat mij treft in deze roman is dat passie 
voor je vak losstaat van succes. En anders-
om. Je kunt blijkbaar succesvol zijn zonder 
iets goeds te doen en je kunt goed zijn in je 
vak zonder succesvol te zijn. Dat zegt mij 
dat professionaliteit, een goed arbeidsethos 
en liefde voor je vak niet automatisch lei-
den tot bijvoorbeeld een succesvolle carriè-
re. Hoewel er niets verkeerds is aan succes, 
kan het wel verkeerd zijn als je te veel 
streeft naar succes. • jh

Give and take – Why helping 
others drives our success

Adam Grant | Penguin Books, 2013

Adam Grant prikt een aantal veronderstel-
lingen door over mensen die graag geven. 
Op korte termijn kan het lijken alsof ze 
zichzelf benadelen, maar op lange termijn 
bereiken givers meer dan takers.
Maar een giver geeft niet simpelweg ‘opdat 
jij geeft’. Hij kan echt geven om het plezier 
van het geven zélf. Al is het boek wat 
eenzijdig gericht op zakelijk succes, het 
kan je veel leren over de mechanismen 
die mensen vormen tot prettige collega’s 
en samenwerkingspartners. • mjv

Aan Gods hand door pijn en lijden

Tim Keller | Van Wijnen, 2014

Tim Keller – predikant in New York – geeft 
een heldere analyse van de omgang met 
pijn en lijden vanuit verschillende oude 
en nieuwe levensbeschouwingen. Hij laat 
zien welke unieke weg het verhaal van de 
Bijbel wijst. Keller doet dat zowel door 
sociologische, theologische en filosofische 
analyses als door concrete verhalen van 
mensen. • mjv

Meer geluk dan grijsheid – 
Spiritualiteit van de ouderdom

Jean-Jacques Suurmond | Meinema, 2013

De ouderdom wordt vaak gezien als een 
proces van verval. Zonder de ouderdoms-
problemen te bagatelliseren laat Suur-
mond zien dat je ouder worden kunt bele-
ven als een spirituele weg, waardoor de 
kwaliteit van leven toeneemt. Dit boekje 
geeft op een inspirerende manier inzicht in 
het belang van aandacht voor zingeving in 
zorg- en hulpverleningsrelaties met oude-
ren. • rvl

Sjostakovitsj – Zijn leven, zijn 
werk, zijn tijd 

Krzysztov Meyer | Olympus, 2006

Ik ben gefascineerd door biografieën 
van mensen die mij intrigeren. Zoals 
Sjostakovitsj, misschien wel de beroemdste 
Russische componist onder het Stalin-
regime. In mijn ogen is hij een muzikaal 
genie – een professional dus. Gedreven 
door de wens om prachtige muziek te 
componeren die de ziel raakt. Voortdurend 
stond hij echter onder druk muziek te 
schrijven die het regime welgevallig was. 
Dit boek laat zien hoe lastig het kan zijn 
voor een professional om dicht bij de kern 
van de zaak en bij zichzelf te blijven. • jh
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onderzoek 
in de praktijk

Onderzoekers 
met opgestroopte    
         mouwen

Onderzoek een stoffige bezigheid? Niet bij het Kenniscentrum 
Bezielde Professionaliteit. Hier werken onderzoekers, docenten en 
mensen uit het veld samen aan research die de praktijk meteen 
verder helpt. Drie onderzoekers vertellen hoe dat werkt.

‘Onderzoek doen is leuk, maar het wordt 
pas echt leuk als je met beide benen in 
de samenleving staat.’ Christel Teekman, 
onderzoeker en docent aan de Viaa, is be
paald niet het type huiskamergeleerde. En 
daarmee zit ze bij het lectoraat Samenle
vingsvraagstukken – dat ook fungeert als 
Wmowerkplaats – op de goede plek. Met 
de huidige omwenteling in het sociale do
mein is het ‘handen uit de mouwen’: zoeken 
naar de vele uitdagingen die er spelen, en 
kijken hoe je daar goed mee kunt omgaan. 
‘Het mooie is dat ik de resultaten van het 
onderzoek meteen kan delen met studen
ten en professionals. Het gaat me erom dat 
studenten na het behalen van hun diploma 
meteen inzetbaar zijn in een werkveld dat 
continu verandert.’

Actie in de wijk

Het lectoraat Samenlevingsvraagstukken zet 
fors in op de vragen die de participatiemaat
schappij oproept. De thema’s ‘netwerkon
dersteuning’ en ‘lokale samenwerking’ staan 
de komende jaren boven aan de agenda. 
Een van de dingen waar Christel vanuit het 
lectoraat aan meewerkt, is het begeleiden 
van sociale wijkteams die sinds januari 
2015 in Zwolle en Elburg actief zijn. In deze 
teams werken zorgverleners uit allerlei dis
ciplines samen om mensen in de wijk zo 
goed mogelijk te ondersteunen. Het idee is 
dat deze teams de burgers vooral helpen 
om hun problemen zo mogelijk zélf op te 
lossen, met hulp van familie, buren of vrien
den. Het is een nieuwe manier van werken 
die toekomst heeft, maar voor professionals 
een flinke omslag betekent. 
‘Wij zijn vanuit Viaa vanaf dag één bij deze 
teams betrokken’, vertelt Christel. ‘We heb
ben een Actie Leer Programma opgesteld 
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‘Met een leer    programma 
helpen we de sociale 

wijkteams op 
weg. Een boeiende 
leerschool’

Christel Teekman
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U gaat nog van hem horen: Chesley Sullenberger de Derde. De 
Amerikaanse regisseur Clint Eastwood wil een film over hem 
maken. Tom Hanks tekende al voor de hoofdrol.

Sullenberger (‘Sully’, voor vrienden en het hele Amerikaanse 
volk) is namelijk de piloot die in januari 2009 een vliegtuig 
met 155 passagiers liet landen op de rivier de Hudson, pal 
naast Manhattan. Sully werd de grote held, omdat hij een 
bliksemsnelle beslissing nam toen na het opstijgen een zwerm 
vogels in de vliegtuigmotoren vloog. Met een duizelingwek-
kende precisie liet hij de Airbus landen op de rivier, stapte als 
laatste in een reddingsboot en gaf zijn pilotenjasje aan een 
kleumende vrouw. Later zou Sully bij de plaatselijke bibliotheek 
nog een geleend boek vergoeden, omdat het ‘tijdens zijn werk 
nat was geworden’.
 
Verhalen over professionele helden blinken uit in dergelijke 
druppels van bezieling. Om te begrijpen wat professionaliteit 
is, moeten we echter niet kijken naar de ene druppel maar 
naar de inhoud van de emmer. Die emmer is vaak gevuld met 
een veelal anonieme en onzichtbare bezieling. Reflecterend op 
de vraag hoe hij in staat was om die noodlanding zo te maken 
zei Sullenberger: ‘Je zou kunnen zeggen: ik heb 42 jaar lang 
kleine stortingen gedaan op mijn bankrekening van ervaring, 
opleiding en training. Op 15 januari had ik genoeg saldo opge-
spaard om in één keer een heel grote opname te kunnen doen.’
 
Daaruit leer ik het volgende: zoals een opname mogelijk 
gemaakt wordt door stortingen, moeten professionals die 
bezield een verschil willen maken op ‘15 januari’ zich richten 
op die ‘42 jaar’. Juist de combinatie maakt dat Eastwood en 
Hanks nu staan te trappelen. Te gemakkelijk wordt bezieling 
gezien als een eigenschap die iemand bezit – of niet. Maar 
professionaliteit groeit als eelt. Die onzichtbare bezieling 
van toewijding, oefening en ervaring is de voorwaarde om 
een verschil te kunnen maken als het er echt op aankomt. 
Dat vraagt toegewijd geduld en een bezield oog voor details. 
Daarbij kan het natuurlijk geen kwaad om klein te beginnen: 
bijvoorbeeld met het uitlenen van jasjes of het terugbrengen 
van een biebboek.

Mark van Vuuren
Universitair hoofddocent Organisatiecommunicatie  

aan de Universiteit Twente

column

Het saldo van Sully

met intervisie of met teamleren. Voor zulke 
werkvormen schrijf ik nu handreikingen – 
‘scripts’ – die we uittesten met scholen in 
de regio. Een onderwijzer die bijvoorbeeld 
vastloopt door de werkdruk, kan met ge
richte persoonlijke coaching leren om an
ders met zijn werk om te gaan.’
Diezelfde onderzoeksresultaten vinden hun 
weg naar het onderwijs aan de Educatieve 
Academie van Viaa. ‘Studenten komen tij
dens hun opleiding en stage ook van alles 
tegen wat hen motiveert, of raak, of verwart. 
Als je niet weet hoe je dat moet hanteren, 
kan het leraarschap je boven het hoofd 
groeien. Daarom ontwikkelen we een lijn 
voor de Persoonlijke Professionele Ontwik
keling (PPO), verdeeld over vier leerjaren. Als 
je deze thema’s op tijd bespreekt, op school 
en op de werkplek, kom je als aankomend 
leraar steviger in je schoenen te staan.’

Praktische spiritualiteit

Het kenniscentrum schuwt ook onderzoek 
naar stevige vragen over zingeving en spiri
tualiteit niet. Binnen het lectoraat Zorg en 
Zingeving doet Annemiek Schep al vier jaren 
research naar de spirituele ontwikkeling van 
studenten, en naar hun kijk op spiritualiteit 
in de zorg. ‘Ik onderzoek hoe studenten 
tegen deze onderwerpen aankijken op het 
moment dat ze beginnen aan een verpleeg
kundeopleiding, en hoe ze hun visie hierop 
in de loop van hun studie ontwikkelen. Zo 
kunnen we analyseren of én hoe je die spi
rituele antenne verder kunt ontwikkelen. Ik 
kijk ook hoe andere scholen binnen en bui

ten Nederland hiermee omgaan. Die kennis 
gebruiken we om zingeving een grotere plek 
te geven in ons onderwijsprogramma. Dat 
hoeft trouwens niet meteen in grote din
gen te zitten. Ook als je een patiënt vraagt 
hoe het gaat, of waar hij zijn rust en troost 
vandaan haalt, ben je al met spirituele zorg 
bezig.’

Naast haar eigen onderzoek begeleidt An
nemiek studenten ook bij de afstudeer
projecten die ze doen. De meeste van die 
onderzoeken worden naar aanleiding van 
een vraag uit het werkveld gedaan: praktijk
onderzoek ten top dus. ‘Studenten kennen 
het veld en werken aan een onderzoek dat 
meteen nut heeft voor het werk dat die 
organisatie doet.’ Een echte winwinsitua
tie, vindt ze. Want het helpt niet alleen de 
werkplek verder, het helpt ook de student 
om zijn eigen visie te ontwikkelen en zijn 
ideeën in te brengen. ‘Door je onderzoek en 
je stage kun je ontdekken wat jou zelf be
zielt in je werk, en wat jij kunt doen om de 
zorg te verbeteren.’
Zelf krijgt Annemiek volop energie van het 
bruggen slaan tussen onderwijs, onderzoek 
en praktijk. ‘Ik vind het heerlijk dat ik mijn 
talenten mag inzetten en dat ik daarmee 
kan bijdragen aan de vorming van verpleeg
kundigen. Eerlijk gezegd heb ik nog nooit 
zulk leuk werk gehad.’

dat de teamleden helpt om stap voor stap te groeien in hun werk. 
Iedere maand zitten we met de teamleiders om tafel om te bespre
ken hoe het gaat. We geven ook bij en nascholing en professionals 
kunnen bij onze docenten en die van Windesheim terecht met actuele 
vragen die spelen. In het begin liepen de teams tegen van álles op: de 
randvoorwaarden voor hun werk waren niet in orde en de teamleden 
moesten enorm wennen aan hun veranderde rol. Nu merk je dat het 
steeds beter gaat. Het is een boeiende leerschool – voor hen en voor 
ons.’

Geen dorre cijfers

Natuurlijk is ook het ‘pure’ onderzoekswerk – het verzamelen en ver
werken van gegevens – een wezenlijk onderdeel van het lectoraat 
Samenlevingsvraagstukken. ‘Studenten trekken bijvoorbeeld de wijk in 
om te kijken hoe bewoners aankijken tegen sociale wijkteams: weten 
bewoners wat zo’n team doet en hoe het te bereiken is? Op diezelfde 
manier vragen we professionals elk jaar hoe ze hun werk ervaren: lukt 
het ze om aan te sluiten bij de bewoners?’
Dorre cijfers zijn het dus niet, want de gegevens laten zien wie de 
bewoners en de zorgverleners zijn, waar hun pijnpunten zitten, en 
hoe je hen kunt versterken. Het doel: betere zorg met oog voor elk 
mens. ‘Voor mij is dat waar het om moet gaan’, zegt Christel. ‘Ik hoop 
dat studenten en professionals de mens áchter de mens mogen zien, 
zoals God mensen ook ziet. Je mag mensen helpen om hun eigen 
krachten en talenten te ontdekken en die in te zetten. Ik vind het mooi 
dat ik daaraan kan bijdragen.’

Energiegevers en energievreters

Bij een kenniscentrum voor bezielde professionaliteit is die zoektocht 
naar de ‘ziel’ van het werk nooit ver weg. Voormalig ‘meester’ Eize 
Stamhuis, nu docent en onderzoeker aan het lectoraat Vormend On
derwijs, steekt veel van zijn tijd in de vraag wat onderwijzers beweegt. 
Met zes andere hogescholen vormt Viaa een expertisecentrum dat 
onderzoek doet naar persoonlijk meesterschap. Eize: ‘We kijken welke 
visie een onderwijzer zelf op zijn eigen beroep heeft, welke dilemma’s 
hij tegenkomt, wat hem energie geeft en wat juist energie vreet. Het 
idee is dat iemand leert ontdekken wat hem beweegt en hoe hij die 
drive op een gezonde manier kan inzetten. Want als je bezieling de 
ruimte krijgt, blijf je als professional gemakkelijker op de been.’
Eize doet daarvoor narratief onderzoek: hij bezoekt onderwijzers en 
directeuren en laat hen het verhaal van hun werk en loopbaan ver
tellen. ‘Door het analyseren van die verhalen kun je goed achterhalen 
hoe iemand in zijn werk staat. Je krijgt een heel goed beeld van dat 
waar leerkrachten mee worstelen.’

Coaching voor de klas

De volgende stap is om die kennis zo in te zetten dat (aankomend) 
professionals er beter van worden. Eize is nu druk bezig met het ont
wikkelen van nieuwe leervormen voor basisschoolteams: ‘Je kunt le
raren op de basisschool bijvoorbeeld helpen met individuele coaching, 

‘Met de basisscholen 
ontwikkelen we 
handreikingen 
die leraren 

helpen bij de vragen 
die in het onderwijs 
spelen’
Eize Stamhuis

‘Ik kijk of én hoe je 
als verpleegkundige 
een antenne 
voor spirituele 

zorg kunt 
ontwikkelen’
Annemiek Schep
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‘Onze studenten worden opgeleid om 
voor mensen te zorgen in de psychiatrie, 
ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Nu de 
overheid zich heeft teruggetrokken, is er 
minder geld beschikbaar in de zorg. Dat 
vraagt om een ander soort zorgprofessio
nal: iemand die in staat is om in onze par
ticipatiesamenleving familieleden, buren 
en anderen te betrekken bij de zorg aan 
kwetsbare mensen. Dan gaat het niet om 
systemen en methodes, maar om echte 
ontmoeting. Wat mij bezielt, is dat mensen 
veel voor elkaar kunnen betekenen als 
ze elkaar in hun leefwereld ontmoeten. 
Dat kan alleen als er sprake is van gelijk
waardigheid. In projecten die ik voor onze 
studenten bedenk, wil ik die bezieling 
overbrengen.’

‘Zo gaan mijn studenten bij ouderen op 
bezoek en dan tekenen ze portretten van 
elkaar. Dat is best spannend, maar daar
door ontstaat verbinding. Of ze horen het 
levensverhaal van een dakloze en maken 
daar een gedicht van. Dat lezen ze dan aan 
hen voor. Voor de studenten is dat net zo 
spannend als voor de dakloze. Maar wat 
is het leerzaam als vooroordelen wegval
len. De studenten leren de mens achter 
de dakloze kennen. En daklozen leren 
dat ze in de samenleving waar ze zich 
tegen afzetten, ook hartelijkheid kunnen 
ontmoeten. Inmiddels zijn deze mensen 
onderdeel van mijn leven geworden. Als 
ik door de stad loop, groeten ze me of we 
maken een geintje.’

‘Ik noem mezelf mystiek christen. Ik weet 
me geborgen in het besef dat we ten diep
ste met z’n allen verbonden zijn. Dan gaat 
het om de beleving van liefde. Dat wil ik in 
mijn werk ook meegeven aan studenten, 
door een ervaring met daklozen, ouderen 
of psychiatrisch patiënten. Daarna komt 
de theorie erover wel. Studenten van de 
Viaa helpen me daarbij: zij onderzoeken 
een lespakket dat ik maak over drie per
spectieven in een zorgsituatie: de oudere, 
de professional en de mantelzorger. Daar 
hebben we allebei wat aan. Ook in die 
samenwerking is er sprake van een weder
zijdse ontmoeting.’

‘Als je mensen 
in hun leefwereld 
ontmoet, ontstaat er 
verbinding’
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Wie Cornelis Kapitein Wat Docent ROC Deltion Waar Zwolle

kennis in het kort

Meesterlijk

Samen met zes andere hogescholen vormt het 
Viaa-Kenniscentrum het Center of Expertise 
Persoonlijk Meesterschap. Het doel:  
onderzoeken wat iemand tot een vakbekwame 
én karaktervolle leraar maakt.

{ www.cepm.nl

4X CHRISTELIJKE ZORG 

Wat vinden christelijke zorgverleners  
de belangrijkste kenmerken van 
hun beroep?
1. Dat je betrouwbaar bent. 
2. Dat je aandacht hebt. 
3. Dat je het geloof bij je werk betrekt.  
4. Dat je professioneel denkt en handelt.

y  Uit het onderzoek ‘Geloof in zorg’, lectoraat Zorg en  
Zingeving i.s.m. CHE

Wmo-werkplaats

Het lectoraat Samenlevingsvraagstuk
ken werd begin 2014 uitgeroepen tot 
Wmo-werkplaats. In deze werkplaats 
komen verschillende organisaties sa
men om nieuwe werkvormen voor zorg 
en welzijn te ontwikkelen. De werk
plaats onderzocht onder meer de start 
van de sociale wijkteams in Zwolle en 
Elburg en schreef daarover het rapport 
Uit de startblokken, dat je kunt lezen 
op de site van het lectoraat.

{ www.samenlevingsvraagstukken.nl 

ezinnen die door een hulpproces zijn 
gegaan, kunnen andere gezinnen helpen 

die met dezelfde problemen worstelen. Dat is het idee 
achter de methode Estafettegezin. Het gezin met erva-
ring, het ‘estafettegezin’, geeft het stokje als het ware 
door aan een gezin uit de buurt dat hulp nodig heeft, het 
‘startgezin’. Thuisorganisatie Agathos en het lectoraat 
Samenlevingsvraagstukken bedachten de methode. Na 
een pilot gebruikt Agathos deze methode nu in de prak-
tijk. Het onderzoek werd genomineerd voor de Nationale 
Zorgvernieuwingsprijs.

portret

VKO
De Validatiecommissie Kwaliteitszorg 
Onderzoek is goed te spreken over de 
manier waarop hogeschool Viaa de 
kwaliteit van haar onderzoek waar
borgt. Viaa heeft volgens de commis
sie binnen en buiten de organisatie 
draagvlak weten te creëren voor het 
onderzoeksbeleid. Daarin is het onder
zoeksthema ‘Bezielde Professionaliteit’ 
een goed werkbare rode draad. 

{ www.vkohogescholen.nl
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Hebben professionals behoefte aan meer 
ruimte voor bezieling?
Jan: ‘Ja. Ik hoor heel veel mensen in mijn 
vakgebied, het onderwijs, zeggen: waarom 
doe ik toch zo weinig wat op onderwijs ge
ven lijkt? Voor hun gevoel raakt dat wat ze 
doen, niet de kern van hun vak. Onderwijs 
moet niet allereerst om het bereiken van 
leerdoelen gaan, maar om het échte con
tact met kinderen: gá je voor die kinderen, 
heb je zicht op de vragen die bij hen leven, 
op dat wat in hun ontwikkeling speelt? Dat 
zijn vragen die rechtstreeks te maken heb
ben met je kern, je identiteit, je ziel als pro
fessional. Maar veel onderwijzers vinden niet 
genoeg ruimte voor die persoonlijke relatie 
met de leerlingen. Ze kunnen hun bevlogen
heid niet kwijt.’
René: ‘Veel zorg en hulpverleners hebben 
datzelfde gevoel: dat ze geleefd worden 
door regels, afspraken, structuren, beleid 
en geld. Er is te weinig plek voor hun per
soonlijke inbreng, terwijl ze ervaren dat 
die inbreng juist nodig is om goede zorg te 
bieden.’

Werken vanuit je hart: veel vak mensen willen niets 
liever. Toch raakt het bezielde werken in de praktijk  
nogal eens klem tussen procedures en regels.  
Maar dat gaat veranderen, verwachten lectoren  
Jan Hoogland, Marja Jager-Vreugdenhil en  
René van Leeuwen.

Marja: ‘In het welzijnswerk was het altijd 
heel belangrijk om neutraal te zijn. Maar 
de laatste tijd zie je dat er veel meer ruim
te komt voor de social workers met een 
uitgesproken levensvisie. Met de huidige 
ontwikkelingen richting een participatiesa
menleving wordt de roep om bezieling in 
het sociale domein alleen maar groter. Het 
thema speelt niet alleen bij professionals, 
maar ook bij nietprofessionals. Er wordt 
ook van burgers gevraagd zich in te zetten 
om voor anderen te zorgen. Het is de taak 
van welzijnswerkers om die netwerken van 
vrijwilligers te mobiliseren. Dan moet je als 
professional ook op zoek naar de bezieling 
van die mensen. Wat triggert hen om de 
ander te gaan helpen? En hoe kun je die 
bezieling in daden omzetten?’

Rennen om alles af te krijgen

Is dat bezielde werken wel haalbare kaart 
als de regeldruk alleen maar toeneemt? 
Overvraag je leraren, verpleegkundigen en 
welzijnswerkers daarmee niet?
Jan: ‘Het vraagt inderdaad veel van de 
mensen in het veld. Ik denk dat het heel 
belangrijk is dat ze zich realiseren dat regels 
bedoeld zijn om hun werk beter mogelijk te 
maken. Het is de kunst om de regels zó in 
te zetten dat dit de kern van je werk – dat 
waar het écht om gaat – ten goede komt. 
Maar voor velen is dat een hele leerschool. 
Het betekent dat ze zich op een andere ma
nier tot de regels moeten verhouden.’
René: ‘Het betekent vaak ook een andere 

Lectoren in gesprek 
over bevlogen vakmanschap

‘Bezieling raakt niet alleen aan  
iets ín jezelf, maar ook aan

‘De persoon van  
de professional wordt  
steeds belangrijker’

René van Leeuwen is lector 
Zorg en Zingeving aan Viaa. 
Hij begon zijn loopbaan als 
verpleegkundige in de gees
telijke gezondheidszorg. Sinds 
1985 is hij als docent en 
onderzoeker verbonden aan 
verschillende instellingen voor 
HBOVerpleegkunde. René 
studeerde gezondheidsweten
schappen en promoveerde op 
een proefschrift over spirituele 
zorg.

Marja Jager-Vreugdenhil 
is sinds april 2014 lector 
Samenlevingsvraagstuk
ken aan hogeschool Viaa. 
Voordat ze lector werd, 
werkte Marja onder meer 
als wetenschappelijk me
dewerker voor de WRR. In 
2012 promoveerde ze op 
een proefschrift over de 
ambities van de Wmo en 
de vraag of die waarge
maakt kunnen worden.

In gesprek met …

Jan Hoogland verschoof in februari 
2014 van stoel: van lector Samen
levingsvraagstukken aan Viaa werd 
hij lector Vormend Onderwijs. 
Naast zijn werk als lector is Jan 
universitair docent Bestuurswe
tenschappen aan de Vrije Universi
teit en bijzonder hoogleraar Chris
telijke Filosofie aan de Universiteit 
Twente. Jan studeerde filosofie en 
sociologie aan de Erasmus Uni
versiteit Rotterdam, waar hij ook 
promoveerde.
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 iets búíten jezelf’ Marja JagerVreugdenhil
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manier van omgaan met tijd. Daar is de een 
beter in dan de ander. Daarom is het ook 
goed om samen met collega’s te kijken hoe 
je zulke lastige dingen als tijdsplanning aan 
kunt pakken. Hoe kan het dat de ene col
lega wel de ontspanning en rust vindt voor 
een persoonlijk gesprek met een patiënt, 
terwijl de ander loopt te rennen om alles 
af te krijgen? Je kunt daarin veel van elkaar 
leren. Als je in je eentje doorploetert, ben je 
niet goed bezig.’

Persoonlijke drijfveren

Hoe komt de professional van de toe-
komst eruit te zien?
Jan: ‘Ik merk dat er steeds meer gesproken 
wordt over de persoonlijke effectiviteit van 
de professional. Het gaat steeds vaker over 
thema’s zoals eigenaarschap, karaktervor
ming en beroepshouding, en niet zozeer 
over de formele status en de functiebe
schrijving van de vakman of vrouw. Er komt 
meer aandacht voor de vraag wat iemand 
als persoon kan betekenen voor de ander.’ 
René: ‘Voor ons als kenniscentrum is het de 
uitdaging om vorm te geven aan die meer 
persoonlijke en bezielde manier van wer
ken. Studenten en mensen op de werkvloer 
moeten wegen vinden om dat in de praktijk 
te brengen. Anders leidt het alleen maar 
tot frustratie: ik wil wel, maar ik weet niet 
hoe. Daarom proberen we in ons onderzoek 
nauw aan te sluiten bij de vragen die in het 
werkveld leven.’

De ‘ziel’ van je werk

Hoe doe je dat dan: hoe maak je de bezie-
ling zó concreet dat vakmensen er handen 
en voeten aan kunnen geven?
Marja: ‘Bij het lectoraat Samenlevingsvraag
stukken zoeken we bijvoorbeeld samen met 
organisaties uit de praktijk naar de diepere 
vragen die er bij professionals leven. Zoals 
gezegd speelt er van alles in het sociale 
domein. Zorgverleners moeten met min
der mensen meer werk doen. En ze krijgen 
een andere rol, omdat ze die informele 
netwerken – de buren, vrienden en familie 

– moeten betrekken bij de zorg. Juist als 
de rollen wisselen moet je weten wat de 
‘ziel’ van je werk is, zodat je weet waar het 
in de kern om draait. In dat hele proces van 
verandering denken wij samen met hen na 
over vragen zoals: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat is ons 
gezamenlijke doel?’ en ‘Wat kan ik in deze 
context betekenen?’ 
Jan: ‘Het gaat er uiteindelijk om dat je in 
je werk ruimte maakt voor het gesprek 
over bezieling. Je kunt dat als organisatie 
doen door zingevingsvragen op de agenda 
te zetten. Door tijd voor bezinning tijdens 
teambesprekingen. Natuurlijk kun je de ‘ziel’ 
van je werk niet altijd meten, maar door die 
zachte kanten ter sprake te brengen kun je 
ze wel ‘hard’ maken.’

Het kenniscentrum werkt vanuit een 
christelijke kijk op mens en wereld. Hoe 
kijk je als christen aan tegen de ‘ziel’ van 
je werk?
Marja: ‘Volgens mij raakt bezieling niet al
leen aan iets ín jezelf, maar ook aan iets 
búíten jezelf. Ik geloof dat God je gemaakt 
heeft met een doel. Er is een bedoeling met 
je beroep, met de plek die je in een orga
nisatie inneemt, met de sociale verbanden 
waarin je leeft. Als mens kun je dat doel 
maar beperkt waarmaken. Christenen er
kennen dat deze wereld gebroken is. Maar 
tegelijk heb je de verantwoordelijkheid om 
mee te werken aan herstel, zodat Gods 
oorspronkelijke bedoeling dichterbij komt. 
Vanuit die bezieling kun je iets betekenen 
voor de mensen om je heen.’

‘Vakmensen voelen zich vaak 
geleefd door regels en 
structuren. Er is te weinig plek 

voor hun persoonlijke 
inbreng’ René van Leeuwen

‘Ik doe onderzoek naar spirituele zorg door 
verpleegkundigen aan mensen met kanker 
die behandeld worden met het doel om te 
genezen. In negen ziekenhuizen bekijk ik 
of en hoe er spirituele zorg plaatsvindt, en 
waar patiënten behoefte aan hebben. Op 
een oncologieafdeling zijn verpleegkundi
gen heel druk met piepjes, medicatie en 
chemotherapie. Er is niet altijd gelegen
heid voor een gesprek over zingevingsvra
gen, over de kern van het leven. Maar het 
is allebei belangrijk.’

‘Het gaat bij spirituele zorg om de diepere 
levensvragen. Mensen zoeken bijvoorbeeld 
troost bij een bepaalde godsdienst, de na
tuur, muziek of filosofie. De ene verpleeg
kundige heeft daar meer voelsprieten voor 
dan de andere, maar dat is niet erg. Je 
kunt patiënten immers ook doorverwijzen 
naar een andere professional? En als een 
verpleegkundige zelf bijvoorbeeld christen 
is, moet hij wel accepteren dat voor een 
patiënt het lezen van de Happinez of het 
meedragen van een steen tijdens de che
mokuur misschien belangrijk is. Het draait 
om de behoefte van de patiënt.’

‘Ik ben zelf katholiek opgevoed, maar in
middels niet meer actief. Voor mij zit spiri
tualiteit onder andere in het omgaan met 
het levenseinde. We leven allemaal rich
ting de dood. Ik wil een bijdrage leveren 
aan het zo goed mogelijk laten verlopen 
van de weg ernaartoe. Ik wil de zorg aan 
kwetsbare mensen verbeteren. Dat is een 
intrinsieke motivatie die steeds sterker 
wordt.’

‘Het lectoraat Zorg en Zingeving van Viaa 
zit in de begeleidingsgroep van mijn on
derzoeksproject. Ik leer hun afstudeerstu
denten hoe je een onderzoek opzet en hoe 
leuk het is om dat te doen. De studenten 
gingen met me mee naar de interviews 
met verpleegkundigen en patiënten. Zij 
kunnen de informatie daaruit ook gebrui
ken voor hun eigen afstudeeronderzoeken. 
Het is mooi dat veel Viaastudenten gelo
vig zijn. Daardoor is spiritualiteit voor hen 
misschien minder eng dan voor andere 
hbostudenten.’

‘Ik wil de zorg aan 
kwetsbare mensen 

verbeteren’
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‘Met mijn  
onder  zoek kon 
digitaal pesten 
aangepakt 
worden’
Gerriëlle Bos

MIJN STUDIE
‘Eigenlijk wist ik niet goed wat ik wilde stu-
deren. Daarom heb ik eerst het keuzejaar 
aan de Viaa gevolgd. Toen kwam ik erachter 
dat het basisonderwijs goed bij me paste. Ik 
zit nu in het laatste jaar van de pabo.’

MIJN DRIVE
‘Kinderen spreken me enorm aan. Ik houd 
ervan om hen te zien groeien in hun kunnen 
en om daar als leerkracht een rol in te spe-
len. Ik probeer elk kind persoonlijk een stapje 
verder te helpen.’

MIJN DILEMMA
‘Met de invoering van passend onderwijs 
wil de overheid alle kinderen een plek geven 
op de basisschool, ook kinderen met leer- 
en gedragsproblemen. Maar ondertussen 
worden de klassen steeds groter. Ik vind het 
soms moeilijk om elk kind dan toch op zijn 
eigen niveau lesstof aan te bieden. Tegelijk is 
het ook een mooie uitdaging.’

MIJN ONDERZOEK
‘Ik heb op mijn stageschool onderzoek 
gedaan naar digitaal pesten. De directie had 
geen idee in hoeverre dat onderwerp op 
school speelde, maar in een enquête gaven 
verschillende kinderen aan dat ze gepest 
werden. Ik heb toen een serie van twee 
lessen gemaakt zodat de school aandacht 
kon geven aan het onderwerp. Zo konden 
de leraren iets doen om het pesten aan te 
pakken.’

student kort

Studenten dragen actief bij aan 
het onderzoek dat Viaa doet. 
Geerke, Laurien en Gerriëlle 
doen een boekje open over hun 
drive en hun research.

‘Bij sommige  
cliënten is stilstand  
ook vooruitgang’

MIJN STUDIE
‘Ik ben eindejaars student Maatschappelijk Werk, ik hoop binnen 
een paar maanden af te studeren. Inmiddels werk ik ook al: als 
begeleider op een woonvorm voor mensen met een combinatie van 
verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek.’

MIJN DRIVE
‘Tijdens mijn studie kwam ik er steeds meer achter dat ik iets wil 
betekenen voor mensen die niet helemaal mee kunnen komen. Ik 
heb gemerkt dat ik zulke mensen kan helpen en kan stimuleren 
om toch stappen te zetten. Soms zijn dat maar heel kleine stapjes. 
Maar ik merk ze op en dat motiveert me.’

MIJN DILEMMA
‘Momenteel wordt er sterk bezuinigd in de zorg. Alles wat we doen, 
moet direct effect hebben. We moeten doelen stellen en resultaten 
boeken. Maar in mijn huidige werk is stilstand soms ook vooruit-
gang. Het is al heel wat dat iemand niet verder achteruitgaat. Maar 
het is lastig om dat als ‘resultaat’ te verkopen.’

MIJN ONDERZOEK
‘Afgelopen jaar heb ik in Nijkerk onderzoek gedaan naar de vraag hoe 
sociale wijkteams en informele netwerken van burgers goed kun-
nen samenwerken. Voor mij was het interessant om te kijken hoe 
je als professional informele netwerken kunt inzetten. In de psychi-
atrie doen we dat nog niet veel, maar daar vallen best stappen in te 
zetten.’

MIJN STUDIE
‘Ik ben net afgestudeerd en werk nu als 
wijkverpleegkundige in de buurtzorg. Toen 
ik begon aan de Viaa studeerde ik SPH, 
maar ik heb de overstap gemaakt naar 
verpleegkunde. Ik ontdekte dat ik contact 
met mensen heel leuk vind, maar dat ik 
ook van de praktische zorg houd.’

MIJN DRIVE
‘Het geeft me energie als ik mooie ge-
sprekken met mensen mag hebben, maar 
ook als ik de zorg ‘goed’ heb gedaan, als 
ik merk dat mensen echt geholpen zijn. 
Ik houd van de combi: het gesprekje bij 
de thee, maar ook het verzorgen van 
iemand.’ 

MIJN DILEMMA
‘Soms kom je cliënten tegen met zorg-
mijdend gedrag. Dan moet je zoeken naar 
een goede manier om iemand te bena-
deren. De eerste keer heb je alleen een 
gesprekje, de volgende keer leg je kleren 
voor hem klaar. Zo probeer je – met res-
pect voor de persoon – toch verandering 
in de situatie te brengen.’

MIJN ONDERZOEK
‘Ik heb onderzoek gedaan naar de rol van 
zingeving in de gezondheidszorg. Daaruit 
bleek dat veel verpleegkundigen ruimte 
maken voor zingeving, maar dat ze dat 
heel verschillend inkleuren: voor de een 
is het een arm om een schouder, voor 
de ander een gesprek over levensvragen. 
Het heeft mij geleerd dat zingeving ook in 
kleine dingen kan zitten.’

Laurien Nooteboom

‘Het geeft me 
energie als 
mensen echt 
geholpen zijn’

Geerke Verbruggen

Zwolle sociaal
De gemeente Zwolle heeft al een tijdje een 
goede samenwerking met Viaa, onder an-
dere met de Wmo-werkplaats. Viaa trainde 
de teamleiders van de sociale wijkteams 
en begeleidt de intervisie. Ik vind het be-
langrijk dat dit gebeurt. De transformatie 
van het sociaal domein is groot en veel-
omvattend. Het is goed dat er een partij is 
die reflecteert en verder helpt: niet alleen 
bij het eigen functioneren van de teams, 
maar ook bij de samenwerking met part-
ners en in het helpen van bewoners bij het 
formuleren van hun hulpvraag.

Begin dit jaar zijn we ook gestart met een 
programmaraad. De gemeente Zwolle, ho-
geschool Windesheim, Viaa, Deltion Colle-
ge en Landstede werken hierin samen. We 
formuleerden drie aandachtsgebieden:

  Professionaliseren van de medewerkers 
van het wijkteam. Daarin horen de net 
genoemde intervisie en het onderzoek, 
maar ook training voor complexe situ-
aties.

  De aansluiting van het onderwijs op de 
arbeidsmarkt. Daarom worden docen-
ten op de werkvloer ontvangen, geven 
medewerkers gastlessen op scholen en 
zorgen we voor stageplaatsen. 

  Het bieden van stageplekken voor mbo- 
en hbo-studenten in de wijkteams. 
Daarvoor onderzoeken we welke taken 
binnen het wijkteam hiervoor geschikt 
kunnen zijn.

Ik vind het geweldig mooi dat onderwijs, 
overheid en het sociale wijkteam elkaar op 
dit vlak zo hebben gevonden. Samen kun-
nen we de transformatie van het sociaal 
domein voor elkaar krijgen.

Nelleke Vedelaar
Wethouder Sociaal Domein
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Heb je vragen over het kennis-
centrum van Viaa? Neem gerust 
contact met ons op.

t

S

q

Z

:
r

3

a

;

.

V

Uitgever
Hogeschool Viaa
 www.viaa.nl

Productie & redactie
Bas Popkema
www.baspopkema.nl

Vormgeving
TinekeWerkt
www.tinekewerkt.nl

Fotografie
Eljee Bergwerff
www.eljee.com

Illustraties
Jedi Noordegraaf
www.studiovandaar.nl

Mensenwerk is een een malige uitgave van het  
Kenniscentrum Bezielde Professionaliteit van Viaa.

Medewerkers
Piet Boekhoud  
Marja Jager-Vreugdenhil 
Jan Hoogland 
René van Leeuwen
Mark van Vuuren  
Esmé Wiegman-van 
Meppelen Scheppink
Sjoerd Wielenga

Druk
Zalsman BV, Zwolle

© Viaa, 2015. De inhoud 
van dit magazine mag 
niet ver veelvoudigd en/
of openbaar gemaakt 
worden zonder schrifte-
lijke toestemming van de 
uitgever.

Coördinatie
Tamme Spoelstra
tel (038) 42 555 42
t.spoelstra@viaa.nl
Voor informatie over het 
kenniscentrum en het 
afstemmen van onder-
zoeksmogelijkheden.

Secretariaat 
Joukje Faber-Zijlstra  
tel. (038) 42 555 14 
j.faber@viaa.nl

Bezoekadres 
Grasdorpstraat 2 
8012 EN Zwolle

Postadres 
Postbus 10030
8000 GA Zwolle

CONTACT

www.viaa.nl/onderzoek

VIAA-KENNISCENTRUM

… het lectoraat Zorg 
en Zingeving, dat zich 
bezighoudt met zinge-
vingsvraagstukken in 
de zorg. De onderzoe-
kers kijken daarbij naar 
zowel het perspectief 
van de patiënt als dat 
van de zorgverlener. 
Het lectoraat is verbon-
den aan de Academie 
Health Care.

… het lectoraat Samenlevings-
vraagstukken, dat zich richt op 
de vraag hoe professionals in 
het sociale domein kunnen aan-
sluiten bij het leven van mensen 
die steun nodig hebben. In het 
onderzoek staan de invulling 
van lokale samenwerking en 
de opzet van informele net-
werken centraal. Het lectoraat 
is verbonden aan de Academie 
Social Work en Theologie.

… het lectoraat Vormend  
Onderwijs, dat onderzoekt hoe 
onderwijs vérder kan gaan dan 
alleen het overdragen van kennis 
en het aanleren van vaardighe-
den. Hoe kunnen leerkrachten 
bijdragen aan de vorming van 
kinderen en jongeren tot zelf-
standige volwassenen? Het lec-
toraat is verbonden aan de Edu-
catieve Academie.

De professional is  
een ‘moral enterprise’
We spreken te weinig over de morele kant 
van de professional: over zijn persoon, zijn 
voorbeeldgedrag en zijn morele keuzes. Een 
integere professional laat zich in zijn gedrag 
leiden door moraliteit, gericht op de doelgroep 
waarvoor hij werkt. Zo’n professional moet 
nadenken over wat hij doet, zegt en laat zien. 
Omwille van de doelgroep, vanuit zijn bewo-
genheid.

We hebben een plicht 
tot optimisme
We zien met de ogen waarmee we kijken. 
Deze ogen moeten met optimisme kijken 
en mensen met die blik benaderen. Want 
optimisme leidt tot vertrouwen. En negatief, 
onverschillig of afstandelijk kijken voedt een 
negatieve spiraal. De persoonsontwikkeling 
wordt dan onvoldoende gestimuleerd in de 
richting van gezond denken.

Wie een kind is van iedereen,
is een kind van niemand
Een kind of jongere heeft een paar inhoudelij-
ke, liefdevolle relaties nodig. Dan kan hij zich 
ontwikkelen vanuit een gevoel van veiligheid. 
Het is niet genoeg om alleen losse, netwerk-

Piet Boekhoud
Directeur Stichting De Nieuwe Kans

column info

achtige relaties te hebben. Dan voelt niemand 
zich verantwoordelijk en is het kind of de 
jongere van niemand.

De postmoderne samen leving is voor 
velen een onherbergzame plek
Onze samenleving is individualistisch, en 
waarden en normen zijn er relatief. Ze biedt 
geen structuur, is onoverzichtelijk en gaat uit 
van een grenzeloze vrijheid voor het individu. 
Veel mensen vinden hier geen oriëntatie en 
ze ervaren geen zin of betekenis. Het is een 
onherbergzame plek die voor velen leidt tot 
gedeeltelijke of complete eenzaamheid. Over-
leven wordt dan de modus.

Op naar gezond denken, gezonde 
contacten en een gezond leven
Ik heb ontdekt dat het denken van overbe-
laste jongeren en volwassenen uitgaat van 
slachtofferschap en conspiracy. Ze hebben 
een verwrongen beeld van de werkelijkheid, 
dat hun slachtofferrol versterkt. De contac-
ten die deze mensen hebben, staan net zo in 
het leven. De levensstijl die hieruit volgt, is 
ongezond. Gezonde contacten zijn een must 
voor deze groep. Mijn motto: op naar gezond 
denken, gezonde contacten en een gezond 
leven.

De 5 lessen 
van Piet

1

4

5

2

3

Piet Boekhoud werkt als directeur van Stichting De Nieuwe 
Kans. De organisatie helpt jongeren met ernstige problemen om 
hun situatie te verbeteren. Wat heeft hij geleerd over bezielde 
professionaliteit in het jongerenwerk?

Het Kenniscentrum Bezielde Professionaliteit is …
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‘Ik houd veel van kinderen. Het is prachtig 
om hun groei en ontwikkeling mee te mo
gen maken. Kleuters huppelen door het 
leven: het is lachen of huilen. Ze zuigen 
het leven op. Ik wil graag dat kinderen in 
de bovenbouw datzelfde enthousiasme 
vasthouden. Door rottigheid in het leven 
hebben kinderen last van bijvoorbeeld 
concentratieproblemen. Dan is het goed 
dat een dag voorspelbaar en begrensd is. 
Maar ik verlang naar de wereld zoals God 
die bedoeld heeft: puur en vrij.’

‘In groep 8 daag ik kinderen uit om zich 
een eigen mening te vormen over bijvoor
beeld vergeving schenken aan criminelen 
en over thema’s als drugs en pesten. 
Dat zijn heel mooie gesprekken die een 
band scheppen. Met de studenten aan 
de Viaa voer ik ook zulke gesprekken. Wat 
ik maandag in groep 8 meemaak, kan ik 
dinsdag aan mijn pabostudenten door
geven. Wat doe je met een kind dat om
gekeerd op zijn stoel zit? En met een heel 
intelligent kind?’

‘Ik geef op de Viaa vakken over pedagogiek 
en didactiek. Daar praat ik met studenten 
vaak over de vraag: wat past het beste 
bij een kind? Soms kies je ervoor om de 
voorgeschreven lesmethodes los te laten 
en aan te sluiten bij de leerling zelf. Een 
meisje met ernstige leerproblemen pre
senteerde op mijn verjaardag een quiz, 
deed een toneelstukje en een dansje. Ze 
gaf zich helemaal. Ze voelde zich elke dag 
falen omdat ze niet goed is in rekenen en 
spelling, maar nu was het haar dag!’

‘Natuurlijk zijn er ook dilemma’s. Wat doe 
je bijvoorbeeld als een meisje uit groep 8 
op schoolkamp bij een andere vader op 
schoot zit? Wat maak je los als je dat be
spreekbaar maakt? Moet de eigen meester 
daar met het meisje over praten of moet 
hij dat overlaten aan een vrouwelijke col
lega? Dat zijn spannende vragen, die ik ook 
met mijn studenten wil bespreken. Dat is 
het mooie: ik sta met mijn voeten in de 
klei.’

‘Ik daag kinderen 
en studenten uit 

om hun eigen mening 
te vormen'
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