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1. I NLEIDING
1.1 AANLEIDING
Deze scriptie is geschreven binnen de studie Religiewetenschappen, master Religie en Beleid. Dat religie en
beleid de ingrediënten kunnen zijn van één masterstudie wordt door sommigen in eerste instantie met
ongeloof ontvangen. De twee onderwerpen lijken te ver van elkaar verwijderd. In deze scriptie is te zien hoe
zij bij elkaar kunnen komen.
In eerste instantie is dit onderzoek uitgevoerd als onderdeel van een stage binnen de master Religie en Beleid
voor de organisatie Reliëf. Reliëf houdt zich onder meer bezig met wat mensen die in de zorg werken beweegt.
Zij biedt advies aan zorgorganisaties en organiseert workshops en een jaarlijks congres. Tijdens dit onderzoek
is gekeken naar de motivatie van hedendaagse zorgprofessionals om in de zorg te werken en hoe zij deze
verwoorden. Dit is een onderwerp dat van belang is voor het beleid van zowel Reliëf als voor de instanties die
zij met hun advies dienen.
De scriptie vormt een uitbreiding van dit stageonderzoek door theorie, (methodische) onderbouwing en
conclusies verder uit te werken.
1.1.1 DIEPERE BEWEEGREDENEN
Dit onderzoek gaat over de bezieling die mensen drijft om in de zorg te werken. Wat zijn hiervoor hun diepere
beweegredenen? In dit kader zijn 6 mensen geïnterviewd. Hiervóór vond ook een oefeninterview met een
afdelingsmanager in het ziekenhuis plaats. Zij vond het vooral belangrijk om nieuwe uitdagingen in haar werk
te blijven zoeken en te zorgen dat alles goed draaide voor de patiënten en haar medewerkers. Hier haalde zij
voldoening en trots uit. Verderop tijdens het interview kwamen we echter op een andere laag, een laag die zij
zelf eigenlijk vergeten was. Waarom wilde zij de zaken zo goed regelen? Wat was hiervoor haar werkelijke
motivatie? Dit bleek te maken te hebben met haar christelijke geloof en een diepe betrokkenheid bij de mens
zelf. Al pratend kon zij zich weer herinneren hoe zij het als verpleegster heerlijk vond om nog even de zaal
door te lopen en te kijken of er iemand iets nodig had of gewoon even behoefte had aan wat contact. Dit
waren momenten die haar een diep gevoel van voldoening gaven, maar in alle hectiek van haar huidige functie
kwam ze hier niet meer aan toe. Nu we er zo over spraken kwam ze erop dat ze eigenlijk haar taken als
manager wel zou willen kunnen combineren met uren aan het bed.
Dit is waar Reliëf voor werkt en voor staat, de diepere beweegredenen van mensen om in de zorg te werken.
Dit gaat dieper dan ‘plezier in je werk’, of persoonlijke ontplooiing in het werk. Deze beweegredenen zijn heel
belangrijk maar vormen onvoldoende basis om bepaalde lastige tegenslagen te kunnen weerstaan, zoals een
negatief functioneringsgesprek of een dag die gewoonweg niet leuk is. Het gaat om diepere beweegredenen,
die groter zijn dan jezelf. Dit zorgt ervoor dat de dingen die jouzelf raken, niet aan deze beweegredenen
kunnen komen, aldus Thijs Tromp, directeur van Reliëf. In het verleden werden dergelijke beweegredenen die
boven het individu uitstijgen nog gegeven door instanties, politiek of religieus, van buitenaf. Dit is
tegenwoordig veel minder het geval, en we verwachten ook niet dat dit terug zal komen. Dit heeft te maken
met moderne ontwikkelingen als individualisering en pluralisering, verschijnselen welke verderop in deze
inleiding zullen worden behandeld. Desondanks ziet Reliëf dat mensen nog wel in een groter geheel dan de
eigen directe leefwereld denken en dat (christelijk) religieuze waarden en beweegredenen nog wel degelijk
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een rol spelen, zij het minder expliciet, minder sterk aangegeven van buitenaf en minder vanuit duidelijke
kaders.
1.1.2 OVER RELIËF EN PROJECT RELIGIEUS ERFGOED MENSLIEVENDE ZORG
Reliëf heeft als missie om menslievende zorg in Nederland te bevorderen en doet dit geïnspireerd vanuit de
christelijke traditie van caritas en naastenliefde, zowel vanuit een katholieke als protestantse achtergrond. Er
zijn zo’n 140 zorginstellingen aan Reliëf verbonden, daarnaast heeft zij nog individuele leden en donateurs.
Doelgroep voor Reliëf zijn dan zowel zorgbestuurders als (zelfstandige) zorgverleners. Ze organiseert
vergaderingen en symposia, cursussen en trainingen en brengt viermaal per jaar het tijdschrift ‘Zin in Zorg’
uit.
“Reliëf is een vereniging van katholieke en protestants-christelijke zorgaanbieders. Veel van de lidorganisaties
hebben hun wortels in de initiatieven van congregaties, ordes, diaconieën en diaconessen. Reliëf hecht eraan om
de inspiratie van al deze inspirerende vrouwen en mannen van toen te verbinden aan de inspiratie van
zorgverleners anno nu.” (Tromp, 2015, 11)
Bovenstaand citaat is de kern van waar het om gaat in het project Religieus Erfgoed Menslievende Zorg van
Reliëf, waar dit onderzoek deel van uitmaakt. Binnen dit project wordt er getracht een brug te slaan tussen
het christelijk zorg-erfgoed en de zorg van vandaag de dag. Het project is aangedreven door een veertiental
ordes en congregaties. Zij legden het in 2013 voor aan Reliëf om waarden die zij voor de zorg belangrijk vinden
door te geven. Deze waarden zijn ‘de mens centraal’, ‘wederzijds respect’, ‘beroep doen op de persoonlijke
levenskracht’ en ‘verbondenheid beleven’1.
Dit haakt aan op het voor Reliëf belangrijke thema bezieling: Wat bezielt je om dit werk te doen? Wat is voor
jou de drijvende kracht achter je werk? Wat zijn je diepere beweegredenen? Waar Reliëf door het Project
Erfgoed Menslievende Zorg naar wil kijken is: hoe kunnen wij ons vandaag de dag laten inspireren door hen
die in het verleden zorg als roeping hadden?
1.1.3 HET RELIGIEUZE VERLEDEN VAN DE ZORG IN NEDERLAND
Vragen rondom bezieling werden in het verleden, dat betekent hier ongeveer de 2e helft van de 19e eeuw tot
en met de jaren ’50 vorige eeuw, zonder meer beantwoord vanuit een christelijke inslag. Het waren de
gelovigen, de religieuze ordes, congregaties en diaconessen die de geïnstitutionaliseerde zorg in Nederland
in deze tijd in belangrijke mate vormgaven. Al was je zelf niet verbonden aan een religieuze orde, een aantal
van de beste opleidingen werden wel door hen verzorgd (Roes 2011, 80-81). Hierdoor was er altijd een
duidelijke visie over wat menszijn en menswaardigheid inhoudt, die diende als leidraad in het vak. Sinds de
jaren ’50 van de vorige eeuw echter is de zorg sterk veranderd: zij is zowel geseculariseerd als
geprofessionaliseerd. Tegenwoordig is er vooral zorg over het toenemende aantal procedures en de grote
tijdsdruk, en hoe je binnen deze context nog vanuit bezieling kunt blijven werken. Oorzaken hiervoor worden
gezocht bij de professionalisering en een verminderde aandacht voor de mens (Peijnenburg & Leget, 2011, 7).
Belangrijk verschil tussen vroeger en nu is dat de religieuzen vroeger vaak ‘Pro Deo’ werkten, dat wil zowel
zeggen ‘omwille van God’ als ‘gratis en voor niets’ (Roes 2011, 78), en dat er vandaag de dag bijna alleen nog
professionals in de zorg werken, mensen met een baan die elke maand loon uitgekeerd krijgen, vaak ook om
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een familie te onderhouden. Het werk is dan ‘slechts’ een deel van het leven, belangrijk maar niet het enige
dat van belang is, terwijl het bij de religieuzen hun leven en roeping was. Hierdoor waren er vroeger mensen
wier leven geheel in het teken van zorg stond waardoor zij een speciaal soort toewijding ten toon konden
spreiden. Maar met dit beeld wordt het verleden soms ook geïdealiseerd en geromantiseerd (Van Lieburg,
2011, 100). Ook toen was niet alles rooskleurig: ‘Ook vroeger was er een schreeuwend tekort aan handen aan
het bed’ vertelt zuster Mariëtta Zijlmans van de Congregatie van Juliana van Falconieri (Van der Vegt, 2015,
28). En veel van de mensen die vroeger een roeping ervaarden hadden hiermee tegelijk een goed perspectief
op stijging op de kerkelijke of sociale ladder (Roes 2011, 90), dus drijfveren konden ook toen pragmatisch zijn.
Maar toch is er wel duidelijk een landschapsverschuiving waar te nemen in de zorg op het gebied van bezieling.
De inspiratie die van oudsher vanuit het geloof kwam en duidelijke kaders had, is tegenwoordig ‘minder
omlijnd, minder kerkelijk, minder godsdienstig’ (Tromp, 2015, 11). Men had destijds meer een
gemeenschappelijke taal en gemeenschappelijke bronnen van waaruit men putte. Ook is er minder ruimte
voor de zorggever als ‘zin zoekend’ wezen vanwege eenzijdige aandacht voor kwaliteit en professionaliteit,
waardoor de actualisatie van de oorspronkelijke motivatie om te zorgen aan de zorgprofessional zelf wordt
overgelaten (Van Heijst, 2011, 58-59). Om deze redenen is het voor Reliëf belangrijk om te kijken naar de
religieuzen van vroeger, naar wat wij kunnen leren van hen op het gebied van bezieling.
1.1.4 RELIGIE EN MODERNITEIT
Dat de religieuze kaders minder strak zijn zien we niet alleen in de zorg terug. Het is een breder
maatschappelijk verschijnsel dat veel wordt gethematiseerd door denkers in deze tijd. Onder meer Hans Joas
en Charles Taylor hebben hierover geschreven.
Allereerst signaleren zij dat er in de moderne tijd een tendens is richting pluralisme en individualisering (Joas
2008, 55). Dit heeft als gevolg dat we meer keuzes kunnen en zelfs moeten maken en dat deze keuzes minder
vanzelfsprekend zijn. Als mijn ouders katholiek zijn wil dit niet automatisch zeggen dat ik dit ook word. Ik
maak dus zelf keuzes op religieus gebied. Maar waardoor wordt deze keuze dan beïnvloed? Sommigen, zoals
de filosoof Berger, geloven dat dit leidt tot secularisering. Wanneer er op het gebied van religie meerdere
plausibele keuzes zijn waaruit ik kies, is er een minder sterke overtuiging, zo stelt hij. Ik kies bijvoorbeeld voor
het protestantisme, maar het katholicisme leek een goede tweede. Religie is dan niet een sterke overtuiging
maar slechts een kwestie van voorkeur. De andersgelovige ga ik niet met het zwaard bestrijden, maar is
iemand die slechts een andere visie heeft. Religie wordt zo van iets dat van buitenaf gegeven is tot iets dat ik
zelf kies (Joas 2008, 55-57).
Hans Joas (2008) bestrijdt dit beeld, het is in zijn ogen zowel ouderwets en conservatief als historisch onjuist.
De geschiedenis van Europa is altijd al gekenmerkt door pluralisme. Het contrast dat Berger schetst met de
hedendaagse situatie is te scherp neergezet. Ook is het keuzeproces op het gebied van religie minder simpel
dan bij Berger en fundamenteel verschillend van bijvoorbeeld een aankoop in een supermarkt, welke wel
slechts een kwestie van voorkeur kan zijn. De religieuze keuze wordt beïnvloed door waarden en opvattingen
die worden meegegeven bij de opvoeding of door een ervaring van het transcendente. Dit laatste is voor Joas
heel belangrijk. Zo’n ervaring houdt een ontmoeting in met iets dat van buiten komt en dat grote indruk
maakt. Vervolgens is er een moment van interpretatie, waarbij wel keuzes gemaakt moeten worden. Maar
deze keuzes worden mede gekenmerkt door een zekere zelfopoffering, een wil om te volgen. De gebeurtenis
maakt indruk op een manier die maakt dat ik oude zekerheden naast me neerleg en bereid ben om nieuwe
mogelijkheden te verkennen. Dit is fundamenteel anders dan een ‘voorkeur’. De intensiteit van de overtuiging

3

Zorgen met Bezieling
hoeft niet minder te zijn wanneer ik voor verschillende keuzes wordt gesteld, maar komt voort uit de religieuze
ervaring, welke hierdoor niet aangetast wordt. Een open ruimte om over de interpretatie van deze ervaring te
discussiëren kan juist vruchtbaar zijn voor het geloof (Joas, 60-61). Er is hier eerder sprake van een combinatie
van een als het ware van buitenaf gegeven religieuze ervaring en een keuze op het vlak van de interpretatie
hiervan.
De individualisering en pluralisering hebben echter wel grote gevolgen voor het geloof vandaag de dag en zijn
ook niet onproblematisch voor de religiewetenschap. Zoals Charles Taylor (2003) signaleert is het binnen de
geïndividualiseerde samenleving belangrijk voor mensen om een recht op keuzevrijheid en mogelijkheden tot
zelfexpressie te ervaren. In het religieuze leven zorgt deze ontwikkeling ervoor dat de religieuze stroming die
iemand aanhangt moet aansluiten bij de eigen ontwikkeling en voor de persoon zelf zinvol moet zijn, in plaats
van dat iemand op zoek gaat naar de zin die in een gegeven stroming vervat ligt. Met andere woorden, de
persoon zelf dient als leidraad in plaats van de traditie. Hierdoor wordt datgene wat voor een persoon zinvol
en relevant is binnen het geloof steeds moeilijker binnen kaders te plaatsen. (Taylor, 2003, 81-86). Dit heeft
belangrijke gevolgen wanneer we kijken welke diepere beweegredenen een rol spelen bij zorgprofessionals
en hoe zij deze verwoorden.

1.2 OPBOUW VAN DIT ONDERZOEK
Bovenstaande schetst het probleem en haar context waar Reliëf mee worstelt en waar dit onderzoek
verheldering bij wil geven. Hiertoe zullen allereerst de ‘Probleemstelling, doelstelling en onderzoeksvraag’
(§1.3) worden geformuleerd. Hierna zullen een aantal ‘Theoretische uitgangspunten’ (§1.4) worden besproken
die aanknopingspunten bieden om het probleem te lijf te gaan.
In hoofdstuk 2 ‘Conceptueel model’ zal er op grond van de theoretische uitgangspunten een schema worden
weergegeven waarin een aantal kernbegrippen en hun verband staan weergegeven. De kernbegrippen zullen
nader worden uitgelegd (§2.1) en gebruikt worden bij het formuleren van deelvragen (§2.2) die zullen helpen
bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag.
Hierna zal overgegaan worden tot de praktische vraag hoe de onderzoeksvraag en deelvragen beantwoordt
zullen worden in hoofdstuk 3 ‘Onderzoeksopzet’. Allereerst wordt de gekozen methode (§3.1) beschreven en
onderbouwd. Hierna wordt het gekozen onderzoeksinstrument (§3.2), het interview, beschreven. Ook zal de
beoogde populatie voor het onderzoek worden beschreven en wie daartoe zijn geïnterviewd in §3.3
Steekproefkader. In §3.4 ‘Afname en transcriptie van de interviews’ wordt besproken hoe de interviews zijn
afgenomen en omgezet in tekst. Tenslotte zal worden aangeven hoe het proces is verlopen van de ‘Analyse
van de interviews’ (§3.5).
Hoofdstuk 4 ‘Bevindingen’ zal een weergave vormen van wat er per deelvraag terug kon worden gevonden in
de interviews.
De betekenis van deze bevindingen, voor de theorie alsmede voor de centrale onderzoeksvraag, zal worden
besproken in hoofdstuk 5 ‘Reflectie’ (§5.1). Ook zal hier gereflecteerd worden op de gebruikte methode (§5.2).
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Ten slotte zullen er in hoofdstuk 6 ‘Aanbevelingen’ worden gegeven, voor Reliëf in de vorm van taal om te
gebruiken voor werving (§6.1) en thema’s voor workshops (§6.2) alsmede voor verder wetenschappelijk
onderzoek (§6.3).

1.3 PROBLEEMSTELLING, DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAAG
Hoe kunnen we zorgprofessionals in een zorglandschap dat wordt beheerst door grootschaligheid en
procedures helpen hun diepere beweegredenen actueel te houden? Dit is het probleem waar het project
Religieus Erfgoed Menslievende Zorg een antwoord op wil bieden. Hiertoe wil Reliëf een brug slaan tussen de
inspiratie van de religieuzen van vroeger en de zorgprofessionals van nu. Dit onderzoek wil hieraan bijdragen
door in kaart te brengen welke diepere beweegredenen spelen bij hedendaagse zorgprofessionals en ook hoe
zij deze verwoorden. Dit laatste is belangrijk vanwege het sterk pluriforme en geïndividualiseerde karakter
van onze moderne samenleving. Er is geen instantie meer die de standaardtaal aanlevert, zij het een religieuze
instantie of een ideologisch politieke. Mensen identificeren zich wat dit betreft niet meer met één instantie
maar creëren eerder zelf een identiteit die goed een mengvorm kan zijn van verschillende denkwijzen en
stromingen. Wanneer we kijken naar ons leven en naar wat ons bezig houdt, is er een verschuiving van nadruk
op grote verhalen die ons richting geven naar persoonlijke verhalen (Kruizinga, 2015, 216). Joas (2004, 26-28)
spreekt in dit kader over een ‘patchworkidentiteit’.
Deze verscheidenheid, welke volgens Joas onder de juiste voorwaarden religie extra vitaliteit kan geven (Joas
2008, 62), maakt het wel lastig voor een organisatie als Reliëf om de juiste taal te vinden. Daarom is de
doelstelling van dit onderzoek om taal te verzamelen rondom de diepere beweegredenen die een rol spelen
in het professionele handelen van hedendaagse zorgprofessionals. Deze taal kan Reliëf gebruiken om een
brug te slaan tussen de zorgverleners van vroeger en die van nu op het gebied van bezieling.
Om bij te dragen aan de bovenstaande doelstelling richt dit onderzoek zich op welke diepere beweegredenen
een rol spelen voor hedendaagse zorgprofessionals in hun professionele handelen. Daartoe zullen er vragen
gesteld worden rondom bezieling, maar wel in zoverre deze is gerelateerd aan het professionele leven.
Daarom is het van belangrijk om dit te verbinden met de handelingspraktijk. Wat zijn de handelingen die men
belangrijk vindt om te doen? In welke handelingen brengt men de bezieling tot uitdrukking? Dit zal
onderzocht worden door middel van de volgende onderzoeksvraag:
In hoeverre is er in het levensverhaal van zorgprofessionals een samenhang tussen levensbronnen en
intentionaliteit in het professionele handelen?
Waarbij intentionaliteit in het professionele handelen betrekking heeft op het ‘waartoe’ van het handelen. Het
gaat dus om wat men met het handelen wil bereiken. Zodoende behoort hetgeen we willen onderzoeken tot
de innerlijke leefwereld van de respondenten. Het gaat niet slechts om krachten die direct van buitenaf op
hen inwerken, maar om de eigen leefwereld. Deze wereld wordt naast invloeden van buitenaf ook door de
mensen zelf gecreëerd, heeft betekenis voor hen en beïnvloedt hen in hun handelen (Wester & Peters 2004,
19-20). Dat dit onderzoek zich zal richten op de innerlijke leefwereld zal van belang zijn voor de te volgen
benadering (§3.1).
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1.4 THEORETISCHE UITGANGSPUNTEN
Hierboven staat dan de onderzoeksvraag waar dit onderzoek een antwoord op wil geven, alsmede een schets
van de problematiek die zich hierbij voordoet. In deze paragraaf zullen allereerst een aantal theorieën
uiteengezet worden die hulp zullen bieden bij het beantwoorden van deze onderzoeksvraag en die daarbij
recht doen aan deze problematiek. Op deze theorieën zal steeds worden teruggegrepen wanneer de
kernbegrippen worden besproken in hoofdstuk 2.
1.4.1 OP ZOEK NAAR LEVENSBRONNEN: HANS JOAS EN ERVARINGEN VAN
ZELFTRANSCENDENTIE
In dit onderzoek zal er gezocht worden naar levensbronnen. Dit is waar Reliëf in eigen woorden naar op zoek
is. Hiermee bedoelen zij diepere beweegredenen, die groter zijn dan jezelf, die boven jezelf uitstijgen (zie
§1.1.1). Aan deze beschrijving voldoen ook wat Hans Joas beschrijft als transcendente ervaringen in het boek
‘Do we need religion?’ (2008).
Joas spreekt over de manier waarop religie voortleeft in een verander(en)de samenleving, waarin instituties
een minder sterke rol spelen en waarin mensen individuele keuzes maken, ook met betrekking tot het geloof.
De these dat secularisatie een doorgaand proces is dat zorgt dat er geen plaats meer is voor religie in de
samenleving wordt niet meer door velen onderschreven. Maar de manier waarop religie wel doorleeft laat zich
niet makkelijk beschrijven. Joas probeert dit wel. Zijn beschrijving biedt hulp om een brug te slaan tussen de
diepere beweegredenen van zorgverleners van vroeger en die van nu.
Joas (2008) heeft het over een religie die dynamisch is, die zich kan aanpassen en veranderen. Het eerste
hoofdstuk van zijn boek komt voort uit een lezing die hij gaf op het eerste oecumenische congres dat door de
katholieke en protestantse kerken samen is georganiseerd2. Zijn visie op religie past binnen een pluriforme
samenleving door ruimte te geven aan meerdere gezichtspunten en discussie aan te moedigen. Deze discussie
gaat voor hem vooral over de interpretatie van ervaringen van zelftranscendentie. Dit past bij de moderne
mens die zich niet alles laat voorschrijven maar de eigen ervaring erg belangrijk vindt. De waardesystemen
van instituties worden afgewogen tegen de eigen ervaring en eventueel omgezet in de eigen taal.
Tegelijkertijd kan de taal van religieuze instituties bepaalde ervaringen mogelijk maken. De viering van de
eucharistie is zonder kennis van de religieuze achtergrond niet meer dan het gezamenlijke nuttigen van brood
en wijn. Voor wie deze achtergrond wel kent kan deze handeling transformeren tot een diepe en bijzondere
ervaring die je in contact brengt met iets dat groter is dan jouzelf. Een religie is dan een schat van taal die
voortkomt uit zelftranscendente ervaringen welke ons in staat stelt om over deze ervaringen met elkaar te
communiceren of zelfs om de mogelijkheid te bieden om bepaalde ervaringen te beleven (Joas 2008, 13-14).
De bovenstaande visie van Joas is voor ons bijzonder belangwekkend omdat zij een gevoeligheid in zich draagt
voor de eigen ervaringen die mensen kunnen hebben, voor de eigen interpretatie die iemand hieraan kan
geven, alsmede voor de mogelijkheid om deze interpretaties met elkaar te delen binnen een traditie met een
gemeenschappelijke taal. Dit laatste is een kwestie van zoeken en vraagt vaak om een vertaalslag die soms
moeite kost (Joas 2008, 58). Het is precies dit samen zoeken en deze vertaalslag maken wat Reliëf beoogt met
het project Religieus Erfgoed Menslievende Zorg.

2

Ökumenische Kirchentag, 28 mei – 1 juni 2003, Berlijn
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Dit zoeken gaat dus bij Joas over het duiden van zelftranscendente ervaringen. Het zijn ervaringen die ons
opwinden, indruk maken, ons bang maken, ons machteloos doen voelen, die ons bewegen. Zij kunnen ons
inspireren om bepaalde waarden na te streven. Deze ervaringen vragen van ons dat we buiten onszelf, buiten
onze eigen wereld kijken en ons hierdoor geraakt laten worden, bijvoorbeeld wanneer ik geraakt word door
een ander in nood en mij geroepen voel om deze te helpen. Ervaringen van iemand helpen of geholpen worden
kunnen zo ervaringen van zelftranscendentie zijn (Joas 2008, 9) Ook kan het zijn dat ik word geraakt door de
schoonheid van de natuur en daardoor geïnspireerd word om deze te beschermen. Dit soort ervaringen maken
dat we een band aangaan met wat we ervaren, en laten een blijvende impact op ons na. We worden hierdoor
bewogen: in ons verdere leven zijn deze ervaringen van doorslaggevende impact.
De zelftranscendente ervaring kan religieus geduid worden, maar dit hoeft niet noodzakelijkerwijs, zo schrijft
Joas. Hij waardeert het jezelf openstellen voor zulke ervaringen en het thematiseren ervan als positief en
bepleit dat religies rijke tradities zijn om ons te helpen bij het duiden ervan, alsmede bij het mogelijk maken
van bepaalde zelftranscendente ervaringen door er de juiste context voor te scheppen. De waarde van de
zelftranscendente ervaringen is dat ze ons halen uit onze zelfgerichtheid, ons heen tillen over onze eigen
grenzen en dat het ervaringen zijn die van groot belang kunnen zijn in ons leven (Joas 2008, 14-16). Ze kunnen
ook bron zijn van moraliteit. Als we door een ander in nood worden bewogen willen we goed doen voor die
persoon. Wanneer we diep worden geraakt door de schoonheid van de natuur, zullen we niet gemakkelijk
meer meedoen aan milieuvervuiling (Joas 2008, 8-9).
Wanneer we ieder onze eigen individuele religie samenstellen geheel vanuit onszelf wordt religie iets
narcistisch, gecentreerd op onszelf en is er daarmee geen mogelijkheid tot zelftranscendentie. Bovendien
hebben we dan alleen onze eigen taal en missen we de mogelijkheid tot dialoog. Maar traditie die geen oog
heeft voor de persoonlijke ervaring staat Joas ook niet voor. Hij pleit voor een standpunt in het midden:
traditie die gevormd is en zich laat vormen door zelftranscendente ervaringen en die ons aan de andere kant
helpt bij het duiden en het beleven van deze ervaringen. Dit zorgt voor een traditie die haar vitaliteit behoudt
(Joas 2008, 14-15). Dit geeft weer hoe hij zoekt in zijn filosofie naar een brug tussen de geïndividualiseerde
mens in een pluriforme samenleving en de religieuze traditie.
1.4.2 NARRATIEVE IDENTITEIT
Een andere benadering die aanknopingspunten biedt om binnen een pluriforme context te kijken naar
mensen is die van narratieve identiteit. Dit gaat over hoe we onze identiteit als een ‘geconstrueerd Zelf’
vormgeven aan de hand van verhalen binnen de grotere context van een cultuur.
Een goede ingang hiertoe biedt Jerome Bruner die geschreven heeft over hoe mensen betekenis toekennen
aan datgene wat hen overkomt in zijn boek ‘Acts of Meaning’ (Bruner 1990). Bruner ziet het zoeken naar
betekenis als de drijvende kracht van menselijk handelen (Bruner 1990, 23). Bij betekenis gaat het Bruner
vooral om een subjectieve benoeming van wat mensen drijft, ofwel intentionaliteit, met begrippen als geloof,
verlangen, moraliteit en betrokkenheid. (Bruner 1990, 9-14). Dit zoeken naar betekenis gebeurt binnen een
geconstrueerd Zelf (dus niet het ontologische zelf). Dit Zelf is een plaats waar betekenis wordt uitgewisseld
tussen de waarden van een persoon en de cultuur. Ideeën uit de cultuur worden tot zich genomen,
geëvalueerd, en er wordt op gereflecteerd3 (Bruner 1990, 110, 116-117).
3

Het is juist deze uitwisseling van betekenissen tussen de persoon en cultuur die voor dit onderzoek interessant is:
hoe verhouden persoonlijke beweegredenen zich tot de bredere cultuur en tot die van het christendom?
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Het geconstrueerde Zelf bestaat alleen in dialoog, het kan veranderen wanneer we met verschillende
personen omgaan, en het verhaal dat we onszelf vertellen over een vroegere gebeurtenis kan ook veranderen
in het licht van het heden. Het is een verhaal dat we onszelf vertellen maar wordt ook beïnvloed door hoe (we
denken dat) anderen het ontvangen. Het is gesitueerd binnen een cultuur en heeft hiermee uitwisseling
(Bruner 1990, 101, 107-108). Zodoende wordt het Zelf in de rol van verhalenverteller geworpen en ontwerpt
het een zelf-narratief. Dit zelf-narratief gaat niet om een objectieve maar om een narratieve werkelijkheid.
Wat bij dit verhaal van belang is, is dat het werkt binnen ons leven, met onze verlangens en doelen. Het dient
hiertoe coherent, leefbaar en adequaat te zijn, waarbij het adequaat is wanneer het de belangen en verlangens
van de verteller, van het Zelf, goed weet weer te geven (Bruner 1990, 109-112).
Het zelf-narratief is een verhaal met de eigen persoon centraal, dat ons hele leven en alles wat daarin gebeurt
samenbindt en integreert. Gebeurtenissen, kleinere verhalen, worden allemaal ingepast en krijgen betekenis
binnen het grotere verhaal. Dit betekenis geven is een actieve daad die door het zelf in het nu plaatsvindt.
(Bruner 1990, 121). Maar een verhaal gaat ook ergens heen en vertelt ons zodoende ook onze verwachtingen
en aspiraties voor de toekomst (Bruner 1990, 115-116). Een belangrijke factor in het vormen van onze
identiteit is dat we proberen om onze eigen reactie op levensgebeurtenissen te reconstrueren door middel
van het vertellen van dit verhaal. Zo proberen we om datgene wat ons overkomt en hoe we hierop reageren
een plaats te geven binnen ons levensverhaal, het verhaal dat we onszelf vertellen over wie wij zijn. Het helpt
ons antwoord geven op belangrijke vragen. Waarom overkwam dit mij? Waarom reageerde ik zoals ik deed?
Deze betekenisgeving zorgt voor zowel controle als rechtvaardiging en is daarmee van groot belang voor het
welzijn. Het verhaal brengt orde en betekenis aan in de chaos van ons leven (Kruizinga 2015, 216-217).
Narratieve identiteit is dan iemands begrip op verhalende wijze over hoe hij of zij is geworden wie hij is en
waar hij of zij heen gaat in het leven (McAdams & Olson, 2010, 527). Het is een verhaal over ‘hoe ik de persoon
ben geworden die ik aan het worden ben’ (McAdams 2018, 364).
Zoals gezegd is een belangrijke functie van een narratieve identiteit het interpreteren en plaats geven aan
datgene dat ons overkomt. Dit gaat dan vooral om contingente gebeurtenissen, gebeurtenissen die niet
noodzakelijk en ook niet onmogelijk zijn (Joas 2008, 62). Het zijn dus gebeurtenissen die niet hoeven te
gebeuren, maar die wel gebeuren. Hiermee confronteert het ons met het feit dat iets ook anders had kunnen
zijn (Scherer-Rath 2013, 184). Dit kunnen zowel mooie, bijzondere, als verdrietige of angstwekkende
gebeurtenissen zijn. Het feit dat het ook anders had kunnen zijn maakt het een uitdaging om deze zaken in te
passen in ons levensverhaal. Waarom is het toch zó gegaan? Hetgeen mensen hierover zichzelf en anderen
vertellen is een belangrijke manier om met deze toevalligheden om te gaan (Scherer-Rath 2013, 185).
Zodoende is het verhaal dat we onszelf vertellen en de reflectie hierop een cruciaal onderdeel van het omgaan
met tegenslagen. Dit kan zowel op religieuze als op niet-religieuze wijze gebeuren, waarmee bedoeld wordt
dat mensen hetgeen hen overkomt zelf religieus of niet religieus kunnen duiden. (Van den Brand, 2017, 4244).
Wanneer mensen dan hun identiteit vormgeven door middel van hun eigen persoonlijke verhalen, valt deze
niet samen met instanties van buitenaf. Deze instanties vormen slechts een beïnvloedende factor in plaats
van dat zij in beslissende mate het verhaal aanreiken waarop mensen hun identiteit baseren (Bruner 1990,
110; Kruizinga 2015, 216). Zodoende biedt deze benadering ons een gevoeligheid voor het individuele
perspectief, zonder dat dit los komt te staan van haar context, de cultuur en haar taal en symbolen (Bruner
1990, 138), hetgeen kan helpen om op het spoor te komen van de taal die men gebruikt voor diepere
beweegredenen in een sterk gepluraliseerde samenleving.
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1.4.3 DE EMOTIE- EN MOTIVATIETHEORIE VAN NICO FRIJDA
Frijda werkt in zijn emotie- en motivatietheorie verder uit op welke manier belangrijke gebeurtenissen in ons
leven ons beïnvloeden. De impact die een gebeurtenis op ons heeft, zal in belangrijke mate afhangen van wat
we belangrijk vinden wat betreft verlangens, wensen, doelen, motivaties of idealen. Om de impact die de
gebeurtenis heeft in te passen in ons persoonlijk verhaal moeten we deze interpreteren. Dit interpreteren
gebeurt volgens Frijda in de eerste plaats door een emotionele reactie. Wanneer iets een positieve uitwerking
heeft op de doelen die ik heb, zal ik het als prettig of goed ervaren, wanneer het hier niet mee strookt ervaar
ik het als negatief. En deze emoties hebben andersom ook invloed op ons handelen: zaken die een prettige
ervaring opleveren zal je nastreven, en wat zorgt dat je je slecht voelt zal je proberen te vermijden. Frijda
(1988, 353) spreekt in dit kader ook over bronbelangen. Dit zijn belangen die je als persoon aandrijven en die
niet herleidbaar zijn tot andere belangen. Frijda onderscheidt zes verschillende bronbelangen (1988, 360-369):
nieuwsgierigheid, spanning zoeken, nabijheid & samenhang, vertrouwdheid & oriëntatie, beheersbaarheid en
tot slot waarden (bijvoorbeeld rechtvaardigheid). Zodoende kunnen we alles wat ons overkomt en onze
emotionele reactie daarop plaatsen in het licht van deze bronbelangen, welke dus de belangrijkste drijfveren
in ons leven zijn.
Dit onderzoek probeert op het spoor te komen wat de diepere beweegredenen zijn van zorgverleners om in
de zorg te werken. Omdat de bronbelangen bij Frijda onze belangrijkste drijfveren zijn, geven deze hiertoe
een goede ingang. Hieronder zal duidelijk worden hoe Frijda’s theorie kan helpen bij het ontwerpen van een
interview dat op zoek gaat naar diepere beweegredenen.
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2. C ONCEPTUEEL MODEL
Hieronder staat dan het conceptueel model schematisch weergegeven. Het wordt gevormd door een
verzameling van kernbegrippen, tezamen met de relatie tussen deze begrippen (Verschuren & Doorewaard,
2007, p. 279).

Existentiële
levensgebeurtenis

Interpretatie van
contingente levensgebeurtenissen

Ultieme levensdoelen

Intentionaliteit in het
handelen

Verankerde ultieme
levensdoelen
Gefundeerde
werkelijkheid

Hieronder zullen deze begrippen en hun verbanden nader uitgelegd worden.

2.1 KERNBEGRIPPEN
2.1.1 EXISTENTIËLE LEVENSGEBEURTENIS
Zoals gezegd construeren we volgens de narratieve identiteitstheorie onze identiteit vanuit belangrijke
gebeurtenissen in ons leven en onze reactie op deze gebeurtenissen. Binnen de narratieve psychologie
worden de herinneringen hieraan identiteitsherinneringen genoemd (Singer & Bluck, 2001, 95). Deze
identiteitsherinneringen staan ons helder voor de geest en roepen nog altijd emoties op die, net als emoties
bij de gebeurtenis zelf, afhankelijk zijn van onze doelen en verlangens (Van den Brand, 2017, 45).
Levensgebeurtenissen die een blijvende invloed op iemand hebben, noemen we hier existentiële
levensgebeurtenissen. Door de herinnering aan deze gebeurtenissen te onderzoeken kunnen we op het spoor
komen van iemands reacties erop en interpretatie ervan en zodoende iemands doelen en verlangens
achterhalen.
De existentiële levensgebeurtenissen zien we ook als contingente levensgebeurtenissen (zie §1.4.2). Een
contingente gebeurtenis kan niet volgens de bestaande interpretatiekaders van een persoon in het
levensverhaal ingepast worden (Scherer-Rath, 2002, 17-20): de interpretatie vergt een actieve daad van
betekenisgeving. Het zijn de dingen die kunnen gebeuren, die je toevallen, en die niet noodzakelijk en dus ook
niet voorspelbaar zijn. Het kunnen zowel positieve als negatieve gebeurtenissen zijn. Het gaat in dit
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onderzoek om de gebeurtenissen die van beslissende invloed zijn in ons leven: die indruk hebben gemaakt en
onze visie op het leven hebben beïnvloed.
We zijn op zoek naar contingente gebeurtenissen omdat dit gebeurtenissen zijn die vragen om een inpassing
in ons levensverhaal. Het is juist het onverwachte dat hierom vraagt. Wanneer iets in de lijn der verwachting
ligt, zal het ook stroken met ons verhaal en onze identiteit zoals we die tot dan toe hebben opgebouwd, en
waarschijnlijk ook stroken met onze doelen. Het is wanneer iets onverwachts is, ons overkomt, dat er een
spannende situatie ontstaat welke vraagt om interpretatie. Zoals Van den Brand het stelt, kunnen
contingentie-ervaringen ‘zowel enthousiasmerend als afschrikwekkend’ zijn (Van den Brand, 2017, 8).
Ook zijn contingentie-ervaringen zelf-transcendente ervaringen, zij overkomen je immers. En in de
omschrijving ‘zowel enthousiasmerend als afschrikwekkend’ spreekt een geraaktheid door iets buiten jezelf.
Toen we over levensbronnen spraken benoemden we het contact ermee ook als een zelf-transcendente
ervaring. De zelf-transcendente ervaring kan zoveel indruk maken dat zij zorgt dat je je met bepaalde waarden
verbindt, dat je vanuit je ervaring bepaalde waarden wilt nastreven en hiernaar kunt gaan handelen. Wanneer
zo’n ervaring wordt geduid als komend van een hogere macht is er sprake van een religieuze ervaring, maar
dit is niet noodzakelijk. Men kan ook gegrepen worden door een persoon in nood en besluiten de verpleging
in te gaan zonder dit religieus te duiden. Voor Joas is de zelf-transcendente ervaring interessant als een plaats
waar religie kan ‘gebeuren’ (Joas, 2004, 12-31). Dit maakt het voor ons ook boeiend omdat wij, hoewel we niet
uitsluitend op zoek zijn naar religieuze taal, deze wel belangrijk is in het zoeken van de aansluiting met de
traditionele, religieuze taal van toen.
2.1.2 INTERPRETATIE VAN CONTINGENTE LEVENSGEBEURTENISSEN
Volgens de narratieve identiteitstheorie is het van belang voor iemands identiteit en daarmee ook voor wat
iemand van belang acht, hoe contingente levensgebeurtenissen geïnterpreteerd worden. Richtinggevend bij
het zoeken naar de interpretatie van de contingente levensgebeurtenissen zal hier zijn de theorie van Nico
Frijda (1988). Zoals eerder gezegd worden gebeurtenissen volgens Frijda gewaardeerd vanuit de emoties. Iets
kan als positief of negatief, als hoogtepunt of als dieptepunt worden ervaren, afhankelijk van of het bijdraagt
of juist niet aan onze belangrijke doelen.
Verder is het van belang in hoeverre iemand een gebeurtenis als contingent ervaart. Van den Brand (2017, 4849) onderscheidt hiertoe de dimensies verwacht/onverwacht en actief/passief. Is een gebeurtenis in sterke
mate onverwacht en heb ik het idee er niet zelf verantwoordelijk voor te zijn, dan spreken we van een sterke
mate van contingentie.
Hiernaast zal er ook gekeken worden in hoeverre mensen zaken als religieus ervaren en duiden, omdat er
gezocht zal worden naar de verbinding met de ‘religieuze taal van toen’.
Het meten van deze drie componenten doen we met het ADCL-schema van Scherer-Rath (2013), dat staat
voor ‘Aspecten en Dimensies van Contingente Levenservaringen’. Dit instrument brengt veel van
bovenstaande inzichten samen en stelt ons in staat om ernaar te zoeken. De component positief-negatief
wordt hier uitgezet tegen of de ervaring als actief of als passief is ervaren, oftewel in hoeverre men het idee
heeft zelf voor de ervaring verantwoordelijk te zijn. Daarnaast wordt er gekeken naar de betekenis van de
ervaring door deze situationeel, existentieel en/of spiritueel/religieus te laten duiden. Situationeel betekent dat
de duiding alleen op die specifieke situatie van toepassing is. Wanneer de duiding in verband staat met het
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grotere geheel van het leven van de respondent, oftewel heeft de gebeurtenis voor de respondent een grotere
impact dan alleen dat moment, dan spreken we van existentiële duiding. Is de gebeurtenis bovendien voor de
persoon verbonden met een hogere macht, dan spreken we van een spiritueel/religieuze duiding. Dit ziet er
als volgt uit in schema:
Situationeel
Actief
Passief

Existentieel

Spiritueel/Religieus

Positief

Negatief

Positief

Negatief

Positief

Negatief

Prestatie
Geluk

Falen
Ongeluk

Plicht
Geschenk

Schuld
Tragiek

Roeping
Genade

Zonde
Verlatenheid

Dit zal dus in belangrijke mate helpen om de interpretatie van contingente levensgebeurtenissen van
respondenten in kaart te brengen, alsmede op welke wijze deze worden geduid. Hoe dit in het interview wordt
toegepast staat uitgewerkt in §3.2.1: Opbouw van het interview.
2.1.3 ULTIEME LEVENSDOELEN
In het zoeken naar wat zorgverleners inspireert en aandrijft is het van groot belang om te achterhalen welke
levensdoelen zij hebben. Dit zijn in de emotie- en motivatietheorie van Frijda ook belangrijke drijfveren voor
het handelen: in het licht hiervan waarderen we dat wat ons overkomt. De doelen die we hebben in ons leven
kunnen verschillend van aard zijn. Een doel kan in dienst staan van een ander doel, en sommige doelen zijn
‘uiteindelijke’ doelen, zij staan niet meer ten dienste van een ander doel. Zodoende zijn doelen onder te
brengen in een doelhiërarchie (Emmons, 1999, 22-23). Ultieme levensdoelen zijn dan deze uiteindelijke of
fundamentele doelen. Van den Brand (2017, 39-41)) onderscheidt een viertal criteria voor deze ultieme
levensdoelen:
o

o
o
o

Een ultiem levensdoel is onverzadigbaar: je bent nooit volledig klaar met het na te streven. Dit komt
doordat het boven jezelf uitstijgt en niet ophoudt te bestaan. Er is geen moment dat je kunt zeggen:
en nu is het klaar, het kan van mijn lijst af. Dit kan bijvoorbeeld zijn dieren beschermen.
Verder is een ultiem levensdoel onvervangbaar: het doel kan niet zomaar worden vervangen door een
ander doel. Het zijn de doelen van waaruit we zin aan ons bestaan geven.
Een ultiem levensdoel is ook universeel: dit zijn doelen die je niet alleen voor een specifiek persoon
hebt, maar voor de gehele mensheid gelden, zoals bijvoorbeeld vrede.
Tot slot wordt een ultiem levensdoel gekenmerkt doordat het abstract is. Dit is af te leiden uit de
eerdere kenmerken: het is niet realiseerbaar, en kan daarom ook niet door middel van een handeling
worden opgelost. Daarom moet het abstract geformuleerd zijn: zonder verwijzing naar een concrete
handeling. Een voorbeeld is ‘mensen helpen’.

Ultieme levensdoelen zijn dus uiteindelijke doelen, Deze doelen zijn zo groot dat ze nooit volledig afgerond of
bereikt kunnen worden. Daarom construeren we niet-ultieme, instrumentele levensdoelen die hieraan
bijdragen (Strasser, 1956, 165-166).
2.1.4 FUNDERENDE WERKELIJKHEID
Deel van het probleem van Reliëf is dat er zoveel verschillende manieren zijn waarop mensen tegenwoordig
hun leven duiden. Religieuze taal is moeilijker te herkennen en kan verschillende vormen aannemen. Daarom
is het belangrijk om in het conceptueel model ruimte te scheppen voor zowel religieuze als niet religieuze
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duiding en om een manier te hebben om deze van elkaar te onderscheiden. Hierbij helpt ons het begrip
funderende werkelijkheid.
De Amerikaanse psycholoog Baumeister (1991) geeft aan dat mensen de behoefte hebben om hun
levensdoelen te funderen. Dit heeft te maken met het verantwoorden ervan: uiteindelijk willen we een ultieme
grond hebben om onze doelen vanuit te verantwoorden welke zelf geen verantwoording behoeft, opdat we
niet steeds deze doelen in vraag hoeven te stellen (Baumeister, 1991, 41). Dit doen we vanuit een funderende
werkelijkheid (Van den Brand, 2017, 42). Je zou dit ook iemands levensovertuiging kunnen noemen. Het is een
onderliggende persoonlijke werkelijkheid, een geheel van opvattingen en overtuigingen waar vanuit bewust
of onbewust betekenis wordt gegeven. Deze kan zowel religieus als niet-religieus van aard zijn. Van den Brand
en Scherer-Rath plaatsen duidingen van deze funderende werkelijkheid die mensen beschrijven langs een lijn,
waarop we aan de ene kant invloed van een hogere macht zien, en aan de andere kant menselijke invloed (Van
den Brand, 2017, 42-44). Zo kan deze duiding absoluut transcendent, een combinatie transcendent-enimmanent of absoluut immanent zijn.
2.1.5 VERANKERDE ULTIEME LEVENSDOELEN
Mensen hebben dus de behoefte om hun levensdoelen te funderen of verankeren. Zodoende geven ze grond
aan deze levensdoelen en duiden ze deze in het licht van hun levensovertuiging. Deze geduide levensdoelen
worden in dit onderzoek verankerde ultieme levensdoelen genoemd. Deze zeggen zowel iets over wat iemand
zelf belangrijk vindt als over wat iemands levensovertuiging is. Het woord verankerd duidt op een sterke
binding en geeft hier aan dat iemands verbondenheid aan een ultiem levensdoel erdoor wordt versterkt.
2.1.6 INTENTIONALITEIT IN HET HANDELEN
De intentionaliteit betekent waartoe we handelen, oftewel, wat we willen bereiken met onze handelingen. Dit
hangt dus samen met onze doelen. Een handeling zal, zoals eerder gezegd, altijd alleen kunnen bijdragen aan
een niet-ultiem of instrumenteel doel, maar volgens de doel-hiërarchie kan het wel indirect, via een nietultiem doel bijdragen aan een ultiem doel. Het wordt, zoals hierboven beschreven, mede bepaald door onze
emoties en onze doelen.
Waar Reliëf naar op zoek is, is de manier waarop zorgverleners hun bezieling verwoorden. Daarom zal dit
onderzoek zich richten op welke inhoudelijke thema’s we kunnen vinden betreffende intentionaliteit in het
handelen.
2.1.7. SAMENGEVAT
Het beeld dat zo naar voren komt is dat een existentiële levensgebeurtenis wordt getoetst aan de verankerde
ultieme levensdoelen (interpretatie). De verankerde ultieme levensdoelen zijn een resultaat van de
confrontatie van ultieme levensdoelen met iemands funderende werkelijkheid. Deze interpretatie van de
existentiële levensgebeurtenis heeft een belangrijke invloed op de intentionaliteit in het handelen.
Zodoende kunnen we, wanneer we op zoek zijn naar wat iemand aandrijft, gaan kijken naar het persoonlijke
verhaal van iemand met als ingang belangrijke levensgebeurtenissen, hoe deze iemand hebben geraakt, en
wat deze voor iemand betekenen. Deze interpretatie zal ons op het spoor brengen van iemands ultieme
levensdoelen en funderende werkelijkheid alsmede de verankerde ultieme levensdoelen. Ook brengt dit ons
op het spoor van de intentionaliteit in iemands handelen. Dit zijn zoals we later zullen zien belangrijke
aanknopingspunten bij het ontwerpen van ons onderzoeksinstrument, het semi-gestructureerde interview.
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2.2 DEELVRAGEN
Aan de hand van de bovengenoemde theorieën en begrippen zal dan de hoofdvraag worden beantwoord, met
behulp van deelvragen. De hoofdvraag was:
In hoeverre is er in het levensverhaal van zorgprofessionals een samenhang tussen levensbronnen en
intentionaliteit in het professionele handelen?
Daarbij zal allereerst gekeken worden naar het levensverhaal. Hierbij speelt de narratieve identiteitstheorie
een belangrijke rol. We nemen het perspectief van de levensgebeurtenissen, welke vragen om inpassing in
iemands leven, hetgeen vormgeeft aan de identiteit en het levensverhaal. De eerste deelvraag gaat hierover:
Welke levensgebeurtenissen zijn kenmerkend voor het leven van zorgprofessionals?
Dit biedt een ingang in het levensverhaal van de respondenten. Het vormt ook de opzet om te gaan kijken
welke levensbronnen hierin een rol in spelen. Dit vormt dan de tweede deelvraag:
Welke levensbronnen spelen een rol in het leven van zorgprofessionals?
Tot slot zal er gekeken worden of deze levensbronnen ook in verband staan met de intentionaliteit in het
handelen, wat de derde deelvraag vormt:
Welke thema’s spelen er omtrent de intentionaliteit in het handelen van zorgprofessionals?
Zodoende kunnen we, met als ingang de levensgebeurtenissen van het levensverhaal, op het spoor komen
van de levensbronnen en de intentionaliteit in het handelen, wat ons in staat stelt te kijken of hier een verband
tussen te ontdekken is.
Doordat er gewerkt zal worden met een kwalitatief survey, kunnen we direct zien hoe de levensbronnen en
thema’s rond handelingsintentionaliteit verwoord worden. Omdat de doelstelling van het onderzoek is om
deze taal te verzamelen, zal de weergave van de resultaten zich hier in belangrijke mate op richten
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3. O NDERZOEKSOPZET
3.1 METHODE
Zoals in §1.2 al staat aangegeven behoort de werkelijkheid die hier zal worden onderzocht tot de innerlijke
leefwereld van mensen. Hierbij past een interpretatieve benadering. Deze gaat ervan uit dat mensen niet
alleen aan externe krachten onderhevig zijn, maar ook vanuit innerlijke krachten zoals idealen en verlangens
handelen. Om deze innerlijke leefwereld te onderzoeken, is het juist belangrijk om zo dicht mogelijk bij het te
onderzoeken object te komen, om je te verplaatsen in de leefwereld van de ander. Dit is binnen deze
benadering ‘objectiviteit’: “een zo groot mogelijke mate van overeenkomst tussen de ontwikkelde theorie en
de interpretatie van de situatie door de onderzochten.” (Wester & Peters 2004, 19-20)
De eerste stap binnen de gebruikte methode is zodoende het ‘registreren’ of vastleggen van de innerlijke
leefwereld. Dit zal gedaan worden aan de hand van een kwalitatieve survey. Dit is een onderzoek door middel
van een lijst met open vragen gericht op het vinden van de variatie of diversiteit van bepaalde kenmerken of
eigenschappen binnen een populatie (Jansen 2010, 1-2). De open vragen van de survey bieden de nodige
ruimte om de innerlijke leefwereld van de onderzochte personen te onderzoeken. Hiervoor zal een semigestructureerd interview gebruikt worden (§3.2).
Allereerst zal echter moeten worden vastgesteld over welke groep we iets willen weten en wie we willen
interviewen om dit te weten te komen. Dit zal worden besproken in §3.3 ‘Steekproefkader en steekproef’.
Dan moeten de interviews nog daadwerkelijk afgenomen worden. Dit staat besproken in §3.4.
Hierna moet de data, de geregistreerde innerlijke leefwereld vertaald worden naar begrippen die ook
betekenis hebben voor de buitenwereld: zij moeten worden geobjectiveerd. Daarvoor zal hier gebruik worden
gemaakt van kwalitatieve analyse (§3.5), welke in haar kern gaat om de reconstructie en objectivering van de
innerlijke leefwereld van subjecten (Wester & Peters, 2007, 16). Dat wil zeggen dat we door middel van analyse
zullen proberen de woorden van de respondenten te verbinden met nominale categorieën die ook betekenis
hebben buiten deze leefwereld. Deze categorieën zijn hier dan uiteindelijk de kernbegrippen uit het
conceptueel model (§2.1). Zo zal een verbinding met de theorie gevormd worden en kan de onderzoeksvraag
beantwoord worden en reflectie plaats vinden.

3.2 ONDERZOEKSINSTRUMENT
Het primaire onderzoeksinstrument dat hierbij gebruikt zal worden is een semi-gestructureerd interview. Een
semi-gestructureerd interview is een interview met open vragen die voldoende ruimte bieden aan
respondenten om hun persoonlijk perspectief te delen en gelegenheid voor de interviewer om door te vragen,
maar dat ook in zekere mate gestructureerd is om een goede leidraad en gids te bieden voor de onderzoeker
tijdens het afnemen van de interviews zodat er in een tijdsbestek van anderhalf uur steeds voldoende diepte
en verzadiging kan worden bereikt. De volgorde van topics ligt in principe vast en er zijn al veel mogelijkheden
tot doorvragen geformuleerd. Daarnaast zorgt de structuur ervoor dat een goede vergelijkbaarheid tussen
verschillende interviews gewaarborgd is (Edwards & Holland 2013, 29). Verder waarborgt de zorgvuldig
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uitgewerkte topic-list twee belangrijke criteria van de antwoorden van de respondent: volledigheid en
duidelijkheid (Emans, 2002, 86-89).
Het semi-gestructureerde interview zal gevoerd worden aan de hand van een topic-list (bijlage 1), welke
tegelijkertijd dient als interviewguide en als antwoordformulier. Verder wordt er samen met de respondent
een levenslijn getekend welke als uitgangspunt dient voor het verdere interview (bijlage 2). Het interview zal
door middel van een geluidsopname worden vastgelegd van waaruit de transcriptie plaats zal vinden.
De topic-list is gebaseerd op een eerdere topic-list die is ontworpen voor studenten Geestelijke Verzorging
binnen het onderzoek “Contingentie, zelftranscendentie en ultimate concerns” in 2015, in het kader van de
mastercursus ‘klinische onderzoeksmethoden’ (Master Religiewetenschappen, programma Geestelijke
Verzorging), aan de Radboud Universiteit. Zij is in deze vorm ontwikkeld voor studenten opdat zij binnen de
beperkte tijd die ze hebben voor een onderzoek tot een goed resultaat kunnen komen wat betreft de
betrouwbaarheid van de antwoorden en de vergelijkbaarheid tijdens de analyse. Deze vragenlijst komt voort
uit een bredere serie onderzoeken naar levensloop en contingentie (o.a. Kruizinga et. al. (2013), Hartog et. al.
(2017), Van den Brand (2017)).
Omdat in de bestaande topic-list de intentionaliteit in het (professionele) handelen nog onvoldoende naar
voren kwam voor de doelstelling van dit onderzoek zijn er aanpassingen gemaakt om de thema’s van het
interview specifiek aan werk te verbinden. Bijvoorbeeld wanneer levensgebeurtenissen worden besproken, is
de vraag toegevoegd of deze gebeurtenis ook invloed heeft gehad op het werk dat de respondent is gaan
doen.
3.2.1 OPBOUW VAN HET INTERVIEW
Het interview bestaat uit een aantal vragenlijsten die een voor een worden doorgenomen. De volgorde van de
vragen is belangrijk om stap voor stap van levensgebeurtenis tot interpretatie en tot betekenis te gaan, om
zo tot een steeds diepere laag te komen. Hieronder volgt een gedetailleerde beschrijving van iedere
vragenlijst. De vragenlijst met haar bijlagen kan worden gevonden in bijlage 1: topic-list.
Vragenlijst 1: De levenslijn tekenen
De narratieve identiteitstheorie zegt ons dat het inpassen van datgene wat ons overkomt in ons leven en van
hoe we hierop reageren, een belangrijke daad van betekenisgeving is. Hoe we op deze gebeurtenissen
reageren en hoe we hieraan betekenis toekennen hangt in belangrijke mate samen met onze persoonlijke
doelen. Daarom zullen belangrijke gebeurtenissen in iemands leven het aanknopingspunt zijn in het interview.
We beginnen met het opschrijven van de belangrijkste gebeurtenissen (maximaal 7) die iemand spontaan
weet op te noemen uit zijn of haar leven. Als dit is gedaan wordt gevraagd aan de respondent om de drie
belangrijkste hiervan te kiezen. Dan wordt de levenslijn getekend door deze drie gebeurtenissen op te
tekenen als hoogte- dan wel als dieptepunt. Een hoogtepunt komt hoog op de lijn en wordt een piek, een
dieptepunt komt laag op de lijn en wordt een dal. Dit wordt uitgezet tegen de leeftijd en de punten worden
met elkaar verbonden. Zo tekenen we de levenslijn, welke als uitgangspunt en (visuele) ondersteuning voor
de rest van het interview dient.
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Vragenlijst 2: Het verkennen van de levenslijn
Hier zullen de 3 belangrijkste gebeurtenissen die zojuist zijn getekend worden verkend en geïnterpreteerd. Er
zal gekeken worden hoe elke gebeurtenis wordt gewaardeerd en welke emotie erbij past. Vervolgens wordt
de respondent achtereenvolgens een drietal lijsten met omschrijvingen voorgelegd die zijn gemaakt naar het
ADCL-schema dat is besproken in §2.1.2. De lijsten horen respectievelijk bij de situationele, existentiële en
spiritueel/religieuze dimensie. Hierop staan voor de betreffende dimensie omschrijvingen die gemoduleerd zijn
naar actief/passief en positief/negatief. In het ADCL-schema zoals eerder weergegeven staan verkorte versies
van deze omschrijvingen:
Situationeel
Positief

Negatief

Existentieel
Positief

Negatief

Spiritueel/Religieus
Positief

Negatief

Actief
Passief

Prestatie
Falen
Plicht
Schuld
Roeping
Zonde
Geluk
Ongeluk
Geschenk
Tragiek
Genade
Verlatenheid
Bij situationeel staan dus bijvoorbeeld de woorden ‘prestatie’, ‘falen’, ‘geluk’ en ‘ongeluk’, met bij elk woord
een iets uitvoerigere omschrijving. De respondent kan kiezen welk van deze woorden voor hem of haar het
best past bij de gebeurtenis. Hierna krijgt de respondent een tweede lijst voor ogen met modulaties uit de
dimensie existentieel en wordt gevraagd of hier een omschrijving béter past dan de eerdere. Ditzelfde wordt
tot slot herhaald voor de spiritueel/religieuze dimensie. Zo wordt samen met de respondent stapsgewijs de
betekenis ontdekt van de gebeurtenis voor hem of haar en leren we binnen welke dimensie de respondent
deze ervaring duidt en beleeft. Bovendien wordt gevraagd waarom dit woord/ deze omschrijving het beste
past, wat veel taal oplevert wat betreft hetgeen de gebeurtenis voor iemand betekent.
Ook wordt er gevraagd of de gebeurtenis voor de respondent op één of andere wijze met een hogere
werkelijkheid te maken heeft, hetgeen overlap vertoont met de eventueel eerder besproken
spiritueel/religieuze dimensie. Dit zorgt echter ook dat de respondent op dit moment ‘klaar’ is om deze vraag
te beantwoorden, er is stap voor stap naar dit niveau toegewerkt. Het blijkt voor hen op dit punt gemakkelijker
om deze vraag te beantwoorden. Dat hen nogmaals gevraagd wordt hun visie hieromtrent te formuleren kan
zorgen voor nieuwe taal en is tevens een vorm van triangulatie.
Tot slot wordt de respondent gevraagd of de gebeurtenis invloed heeft gehad op het werk dat hij of zij is gaan
doen. Dit kan ons heel directe aanwijzingen geven omtrent de motivatie van de persoon omtrent het werken
in de zorg. Omdat al uitvoerig is besproken welke invloed de gebeurtenis heeft gehad op het leven en de
beleving van de respondent is het in dit stadium mogelijk om een antwoord met veel diepgang te geven.
Vragenlijst 3: het verkennen van de toekomst
Een belangrijk thema wanneer het gaat over levensdoelen is de toekomst. Hier wordt aan de respondent
gevraagd om een aantal gebeurtenissen die hij of zij verwacht in de toekomst op te tekenen en wat deze voor
hem of haar betekenen. Ook wordt er gevraagd of er bepaalde dingen zijn waar hij of zij naar verlangd in de
toekomst.
Vragenlijst 4: Levensdoelen
Dit thema wordt gebruikt om directe vragen over de doelen van iemand te stellen, wat deze doelen voor
diegene betekenen, waarom deze doelen worden nagestreefd. Als de respondent een doel noemt, wordt er
een aantal kenmerken van een uiteindelijk doel getest, te weten verzadigbaarheid en vervangbaarheid,
bijvoorbeeld door te vragen of het vervangen kan worden door een ander, belangrijker doel. Zo ja, dan is het
doel instrumenteel voor dit belangrijkere doel. Er wordt ook gekeken of de doelen voor de respondent te
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maken hebben met een hogere werkelijkheid. Dit om te kijken of de motivatie voor deze doelen een religieuze
component heeft en eventuele taal hieromtrent te verzamelen.
Vragenlijst 5: Levenslijn globaal
Hier wordt gevraagd of de respondent, terugkijkend op de eerdere gebeurtenissen en levensdoelen, een
verbindend thema kan ontdekken. Dit is een manier om eventueel op een nog diepere laag van reflectie te
komen, en wellicht nog nieuwe taal te ontdekken rondom datgene wat voor de respondent de essentie is van
het interview. Er wordt nogmaals gevraagd naar de verbinding van dit thema met het werk dat de respondent
doet, en vooral ook, hoe deze het thema concreet vorm kan geven. Dit om zo concreet mogelijk te ontdekken
hoe de motivatie het handelen beïnvloedt.
Vragenlijst 6
Hier wordt gevraagd of de respondent nog steeds staat achter de eerdere keuze van de drie belangrijkste
gebeurtenissen. In dit stadium is het nuttig om te kijken of er niet iets nog belangrijkers is boven komen drijven
tijdens het interview.
Vragenlijst 7: Achtergrond respondent
Hier worden een aantal personalia van de respondent gevraagd, zoals geslacht, leeftijd beroep, maar ook
levensovertuiging. Na feedback van een expert die vóór het afnemen van de interviews is geraadpleegd, is
deze sectie van het begin naar het einde verplaatst. Dit omdat mensen soms liever niet religieus ‘kleur
bekennen’, zonder daarbij uitgebreide context te kunnen geven. De vraag kan zo, in het begin gesteld, als
moeilijk worden ervaren. Sommige mensen noemen zichzelf bijvoorbeeld wel katholiek, maar met een hoop
kanttekeningen. Deze kanttekeningen zijn waarschijnlijk tijdens het interview al de revue gepasseerd en de
vraag is nu gemakkelijk en zonder angst voor misinterpretatie te beantwoorden. Wordt de vraag in het begin
gesteld, dan kan de respondent zich in de hoek gedreven voelen. Achteraf is de indruk dat dit een goede
feedback was en dat respondenten wanneer zij hun verhaal hadden kunnen doen met gemak en zonder
reserveringen deze vraag konden beantwoorden.
Afsluiting interview
Tot slot is steeds aan de respondenten gevraagd wat ze van het interview vonden en of er naar hun idee nog
iets aan had kunnen worden toegevoegd.

3.3 STEEKPROEFKADER EN STEEKPROEF
Dit onderzoek is een verkennend onderzoek, het gaat er hier om thema’s en taal te verzamelen die spelen
rondom inspiratie om in de zorg te werken. Daarbij is het niet het doel om generaliserende uitspraken te doen
of te kunnen kwantificeren, maar slechts om zoveel mogelijk thema’s en taal te verzamelen. Om voldoende
thema’s te verzamelen is gebleken dat rond de 5 interviews voldoende is: verdere interviews geven wat dit
betreft niet veel nieuwe informatie. Zo wordt in grotere onderzoeken vaak een eerste analyse (codering)
uitgevoerd op 5 tot 10 interviews om relevante thema’s/codes op te sporen, welke vervolgens worden
toegepast op de rest van de interviews (Wester & Peters, 2007, 92). Verder is het raadzaam en efficiënt om de
steekproef aan te laten sluiten bij de diversiteit van de populatie die je wilt onderzoeken (Jansen 2010). Deze
diversiteit zal hieronder beschreven worden.
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Beroep
De doelgroep die Reliëf voor ogen heeft is mensen die in de zorg werken en die aan het bed staan of gestaan
hebben. We zijn niet op zoek naar motivaties om als bestuurder te werken, maar om met de doelgroep te
werken. Daarbij wilden we een spreiding van verschillende beroepsgroepen die de doelgroep van Reliëf
representeren. Dit zijn geworden: 1x (huis)arts, 2x ouderenzorg, 2x gehandicaptenzorg, 1x thuiszorg.
Levensbeschouwing
Een ander criterium voor de steekproef is levensbeschouwing. Ook hier is er een zekere spreiding beoogd. Dit
heeft in belangrijke mate te maken met de doelstelling. Zoals gezegd in de inleiding is er een steeds grotere
pluriformiteit op het gebied van religie in Nederland. Zo worden hedendaagse christenen beïnvloed door
andere ideeën en andere taal dan die uit het traditionele christendom. Om deze reden hebben we in overleg
met Reliëf bepaald dat we zowel mensen van een protestantse, katholieke als andere/’spirituele’ achtergrond
zoeken. In ieder geval zoeken we niet naar mensen met een atheïstische achtergrond omdat deze niet
representatief zijn voor de doelgroep van Reliëf. Bij de werving zijn we uiteindelijk gekomen tot de volgende
steekproef. Om redenen van overdraagbaarheid (externe validiteit, zie §5.2.2) zijn ook de regio’s waar de
respondenten vandaan komen genoemd:
3x christelijk, waarbij vermeld moet worden dat zij allen deze optie expliciet verkozen bóven de opties
katholiek of protestant. Alle drie zijn afkomstig uit het noordoosten van de provincie Utrecht.
2x een niet-godsdienstige levensovertuiging, waarmee zij bedoelen dat zij niet de leer van deze of gene
stroming onderschrijven. Eén gelooft expliciet wel in een hogere macht. De ander sluit deze niet uit. De eerste
is afkomstig uit noordoost Utrecht, de tweede uit west-Gelderland.
1x Boeddhistisch. Zij had wel een katholieke achtergrond maar vond in het boeddhisme uiteindelijk een
levensfilosofie (niet religie) die het best bij haar past. Zij is werkzaam in de provincie Groningen.
Het nemen van de steekproef
Binnen dit onderzoek is gekozen voor ‘convenience sampling’, dat wil zeggen dat er is gekeken naar
beschikbare contacten bij Reliëf in plaats van een zo willekeurig mogelijke steekproef te ontwerpen uit de
gehele doelgroep. Omdat het gaat om een verkennend onderzoek met beperkte generaliseerbaarheid is dit
een goede mogelijkheid die veel tijd bespaard (Stewart & Shamdasani, 2015, 60). Tevens maakt dit het
gemakkelijker om aan de hierboven genoemde criteria van beroep en levensbeschouwing te voldoen.
Achteraf is er bij de steekproef nog wel een belangrijke kanttekening te plaatsen. Deze staat vernoemd in
§5.2.1.
De mensen die zijn aangedragen door Reliëf zijn in eerste instantie benaderd via telefoon of email, en er is
hun steeds per email informatie toegestuurd over het onderzoek (zie bijlage 3: respondenteninformatie).
Aangezien er steeds een contactpersoon van Reliëf kon worden vernoemd, was de respons zeer goed. De
meeste respondenten kenden Reliëf en waren graag bereid om aan het onderzoek mee te werken.

19

Zorgen met Bezieling
3.4 AFNAME EN TRANSCRIPTIE VAN DE INTERVIEWS
Vóór het afnemen van de interviews is er een proefinterview gehouden met een bekende. Wat het eerste
echte interview had moeten zijn bleek achteraf niet te zijn opgenomen door falen van de opnameapparatuur
en kan zodoende worden beschouwd als een tweede oefeninterview, dit keer met een onbekende. De
oefeninterviews hebben gezorgd voor vertrouwdheid met de topic-list, en zijn ook een oefening in het
interviewen zelf geweest.
De interviews zijn bij respondenten thuis of op hun werk gehouden om hen reislasten te besparen en om ze in
een voor hun vertrouwde omgeving te laten praten. Zij mochten zelf kiezen waar ze het liefst geïnterviewd
wilden worden. Van tevoren is er steeds aangegeven dat het belangrijk was om niet gestoord te worden
tijdens het interview. Voor het interview is steeds gevraagd of ze de toegezonden respondenteninformatie
(bijlage 3) nog op hun netvlies hadden, wat meestal niet zo bleek te zijn, waarna er steeds nog een korte
globale uitleg is gegeven om wat voor interview het ging. Hierna werd vermeld dat de opnameapparatuur
ingeschakeld zou worden en kon het interview beginnen. Een interview duurde anderhalf tot twee uur.
De interviews zijn getranscribeerd in Word, en zijn letterlijk van de geluidsopname overgenomen. Hierbij is
gebruikt gemaakt van een digitale versie van de topic-list, waarop de vragen ingevuld konden worden tijdens
het transcriberen, wat direct zorgde voor een indeling in segmenten, een goed begin bij het klaarmaken voor
analyse van het ruwe onderzoeksmateriaal (Wester & Peters, 158). Pauzes en versprekingen zijn meestal niet
in de transcriptie opgenomen. Dit had voor mij geen meerwaarde gezien het geringe aantal interviews en
omdat ik zelf de interviews heb afgenomen en terug heb geluisterd bij transcriptie. De toon en bedoeling van
de geïnterviewde stonden mij nog goed voor ogen op een manier die een tekstuele weergave niet zou hebben
verbeterd.
3.4.1 OVER DE INTERVIEWER
“Vanzelfsprekend is het eigen levensverhaal zoals het wordt verteld tegen een specifiek persoon een
coproductie van verteller en luisteraar.” (Bruner 1990, 124) Zodoende is het van belang om iets te vertellen
over de interviewer, de persoon die mede de gesprekken heeft vormgegeven.
De interviews zijn afgenomen door ondergetekende, de masterstudent zelf. Meestal word ik door anderen
gezien als iemand die goed kan invoelen en kan luisteren. Ik geloof dat ik hierdoor vrij gemakkelijk in gesprek
kon komen over belangrijke zaken met de respondenten. Afbakenen en sturen waren voor mij wel een
uitdaging tijdens de interviews, al ging dit na verloop van tijd steeds beter. Hierbij was ik blij een topic-list
voorhanden te hebben.
Ik heb zelf als vrijwilliger in de zorg gewerkt op een PG-afdeling en twee dagen in de verpleging meegelopen
op deze afdeling, hetgeen mij enig inlevingsvermogen verschaft wat betreft het werkzame leven van de
respondenten.
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3.5 ANALYSE VAN DE INTERVIEWS
Na transcriptie zijn de interviews geïmporteerd in Atlas.ti 8.0. Dit programma biedt de mogelijkheid om
tekstfragmenten te markeren door middel van codes, hier aantekeningen bij te maken, codes te rangschikken
in categorieën en verbanden tussen codes te zoeken. De codes zijn bedoeld om belangrijke of relevante
tekstfragmenten te markeren, een naam te geven en te ordenen (Wester & Peters, 2007, 91). Zij maken de
veelheid aan informatie uit de interviews hanteerbaar bij de analyse en dienen ook als instrument, omdat
codes ook bij andere codes, groeps- en themacodes, ondergebracht kunnen worden en met elkaar in verband
kunnen worden gebracht.
De topics van het interview zijn in belangrijke mate gebaseerd op de in §2.1 besproken kernbegrippen. Dit
helpt zoals gezegd bij de vergelijkbaarheid van de interviews, en vormt tevens beginpunt van de analyse:
allereerst zullen de data naar deze begrippen worden gerangschikt. Dit is een deductieve of pregestructureerde wijze van analyseren (Jansen 2010, 4). Deze ordening echter is nog te grof om betekenisvol
voor Reliëf te kunnen zijn en fijnere categorieën zullen moeten worden ontwikkeld vanuit de data zelf. Dit is
een inductieve werkwijze (Jansen 2010, 4). Hierbij is het van belang op creatieve wijze en met steeds het doel
van het onderzoek in het achterhoofd op zoek te gaan naar begrippen, deze te categoriseren (opwaarts
coderen) of juist op zoek te gaan naar variatie binnen de begrippen (neerwaarts coderen). Dit is een iteratief
proces waarbij steeds op verschillende niveaus (van categorie-begrip-variaties binnen begrip) wordt gekeken
en steeds inzichten verkregen tijdens analyse van het ene interview worden toegepast op de andere
interviews, een vorm van constant vergelijkende methode (Jansen 2010, 12).
Wat belangrijk is voor welke aspecten de onderzoeksvraagstelling heeft en welke specifieke vragen in de
analyse een rol spelen is of het gaat om een theorie- of toepassingsgericht onderzoek (Wester &Peters, 2007,
80). Dit onderzoek gaat over een organisatie met een heel concreet handelingsprobleem waar een bijdrage
aan zal worden geleverd en is zodanig een toepassingsgericht onderzoek. Het gaat er hier niet primair om een
bijdrage aan de theorie te leveren. Het theoretisch kader dient hier vooral om ons de richting te wijzen waar
de antwoorden gevonden kunnen worden. Er is op het gebied van levensverhaal, ultieme levensdoelen en
intentionaliteit in het handelen al veel theorie- en toepassingsgericht onderzoek verricht. Zie hiervoor
Kruizinga (2015), Hertog et. al. (2017), Scherer-Rath (2007) en Van den Brand (2017). Het conceptueel model
en de topic-list van dit onderzoek zijn hier in belangrijke mate aan ontleent.
De eerste onderzoeksvraag was relatief makkelijk te beantwoorden. Naar de levensgebeurtenissen is expliciet
gevraagd in het interview. Het resultaat is samengevat weergegeven bij de bevindingen en in thema’s
ondergebracht die vooral komen vanuit gesprekken met de stagebegeleidster bij Reliëf, Marije Vermaas.
De tweede en derde onderzoeksvraag waren moeilijker te beantwoorden. Het analyseren en coderen hiervoor
is in verschillende fasen gedaan, welke hieronder zijn beschreven.
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Fase 1, voorbereidingsfase: wat heb ik eigenlijk voor gegevens verzameld?
Allereerst is ieder interview na transcriptie nog eens rustig doorgelezen. Dit gaf de mogelijkheid om af en toe
terug te kijken en zo kon er met nieuwe ogen worden gekeken naar het interview en konden enkele eerste
belangrijke thema’s worden ontdekt.
Fase 2, exploratiefase: open codering
In deze fase zijn zo open en breed mogelijk relevante tekstgedeelten gecodeerd zonder concepten vanuit de
theorie hierin te betrekken. Codes zijn vooral naamgegeven naar de inhoud van de citaten (substantieve
codes, zie Wester & Peters, 2007, 94). Dit is om de empirie zo goed mogelijk recht te doen en om later ook te
kunnen controleren of de theorie wel goed past bij de onderzochte werkelijkheid, in plaats van de theorie ‘op
te leggen’ aan het materiaal.
In deze fase van coderen werd steeds vooral de doelstelling van Reliëf en van dit onderzoek in gedachten
gehouden, waarbij gesprekken met verschillende medewerkers hadden gezorgd voor een zekere
gevoeligheid voor wat zij voor ogen hebben. In essentie gaat het om de vraag: wat doen mensen en van
waaruit doen ze dit? Ieder gevoel van gedreven zijn, geroepen zijn, gevoel iets te moeten of willen doen, of
juist niet weten wat je wilt is van belang. De zodanig gevonden passages zijn vervolgens met een
‘sleutelwoord’ gecodeerd: een woord dat de essentie van de passage aangaf, waarbij het sleutelwoord uit de
passage zelf afkomstig was of een vervoeging was van een woord uit de passage. Dit omdat het onderzoek
draait om welke taal gebruikt wordt. De meeste sleutelwoorden die zo gevonden zijn waren uniek: het
gebeurde niet vaak dat een sleutelwoord meerdere malen voorkwam. Er was duidelijk een vorm van
categorisering nodig om ordening in het geheel aan te kunnen brengen zonder de sleutelwoorden zelf te
veranderen.
Fase 3, specificatiefase: categorisering
De behoefte om een fase van categorisering in te gaan kwam op toen er al een drietal interviews volgens
bovenstaande stappen waren gecodeerd, omdat er inmiddels zoveel unieke sleutelwoorden waren gevonden.
Hiermee kon er tevens een hoger niveau van abstractie worden bereikt en kon er dichter naar de theorie toe
worden bewogen. Deze categorieën of theoretische codes (Wester & Peters, 94) zouden een helderder
overzicht kunnen geven bij de analyse en reflectie. Later, bij de weergave van de resultaten (Hoofdstuk 4:
Bevindingen), is dit de basis geweest van de verschillende categorieën die zijn onderscheiden binnen elke
deelvraag.
Fase 4: verbinding met de theorie
Uiteindelijk is het de bedoeling om door middel van de codes antwoord te geven op de deelvragen en
onderzoeksvraag. Hiervoor zullen er codes van een hoger abstractieniveau moeten worden geformuleerd om
de andere codes in onder te brengen. Deze codes zullen de verbinding met de theorie vormen door te
verwijzen naar relevante analytische ingangen (Wester & Peters, 2007, 92). Om dit te bewerkstelligen zijn de
in fase 3 verkregen categorieën van sleutelwoorden ondergebracht bij dan wel ‘handelen’ (wat doe ik/hoe doe
ik het?) dan wel bij ‘levensbronnen’ (van waaruit doe ik het?).
Fase 5: afwerking, afstemming
Nu er een duidelijk beeld was ontstaan van de codes gecategoriseerd konden worden, zijn alle interviews
opnieuw doorgelopen om te kijken of de nieuwe inzichten tot meer relevante citaten zouden leiden, of dat
sommige citaten toch niet relevant zouden zijn. Dit heeft inderdaad nog enkele nieuwe citaten opgeleverd.
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Hierna zijn alle citaten nagelopen om te kijken of ze bij de juiste codes stonden, aangezien er nu een duidelijker
beeld was van wat de codes representeerden met betrekking tot de theorie en de onderzoeksvraag. Ten slotte
zijn opnieuw de categorieën doorgelopen, zijn codes van categorie verplaatst, en zijn hier en daar categorieën
samengevoegd of gesplitst, wederom met de beantwoording van de onderzoeksvraag, alsmede een zinvolle
en heldere presentatie van de resultaten als taal in het achterhoofd.
De constant vergelijkende methode
De bovenstaande fasen geven een lineair beeld van het analyseproces, terwijl het werkelijke proces iets
grilliger is geweest. Wel geeft het de belangrijkste beweging weer, van beschrijvende, substantieve codes,
naar meer abstracte theoretische codes. Maar steeds bij het vinden van een nieuwe categorie van theoretische
codes is er weer teruggekeerd naar eerdere interviews om te zien of er nieuwe fragmenten en bestaande
codes waren te ontdekken die aan deze categorieën gerelateerd waren. Dit is een vorm van constant
vergelijkende methode die toe te passen is buiten haar meest gebruikelijke onderzoeksdiscipline, de
gefundeerde theorie benadering. De gebruikte benadering zorgt ervoor dat het emic-perspectief behouden
blijft door het in eerste instantie laten verschijnen van de codes uit de data en het steeds opnieuw terugkeren
naar deze fase van het proces. Aan de andere kant blijft het etic-perspectief behouden doordat de data op het
moment van ordening op theoretisch niveau aan bestaande theorie worden gerelateerd. (Fram, 2013, p.20).
Een dergelijke werkwijze zorgt ervoor dat nieuwgevonden concepten steeds passen bij alle relevante
passages en alle relevante passages kunnen worden ondergebracht bij de juist concepten (Elliott & Jordan,
2010, 34-35).
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4. B EVINDINGEN
De weergave van de bevindingen gebeurt op een wijze die past bij de doelstelling van het onderzoek. Je zou
kunnen zeggen dat deze weergave voor de opdrachtgever van dit onderzoek in ieder geval net zo belangrijk
is als de conclusie van het onderzoek. Dit is waar de taal naar voren komt en er is gepoogd om de weergave
op dusdanige wijze te doen dat deze taal zowel helder, gestructureerd als in haar volheid naar voren komt.
De resultaten worden voor de eerste deelvraag als volgt weergegeven: allereerst wordt een thema
weergegeven, bijvoorbeeld ‘Van huis uit’. Dan worden alle gebeurtenissen die ik bij deze categorie heb
ondergebracht kort weergegeven. Deze gebeurtenissen komen van de drie belangrijkste gebeurtenissen die
iedere respondent in het interview heeft gegeven.
De resultaten van de tweede en derde deelvraag worden als volgt weergegeven: allereerst wordt de categorie
weergegeven zoals die is geformuleerd in fase 3 van het analyseproces. Dan worden alle sleutelwoorden
behorend tot deze categorie gegeven. Dit is van belang omdat deze qua taal heel dicht staan bij de woorden
van de respondenten en geeft een snel en vrij volledig overzicht van woorden die binnen deze categorie
worden gebruikt. Vervolgens wordt er, als context, een beschrijving gegeven van wat respondenten bedoelden
met deze woorden. Dan volgen er citaten, wederom om taal aan te reiken en om zo dicht mogelijk bij de
empirie te blijven. De citaten zijn zodanig geselecteerd dat er in ieder geval een ‘doorsnee’, representatief
citaat is, en wanneer dit relevant is een citaat dat juist iets anders en daarom interessant is, dat een bijzondere
visie weergeeft. Dit omdat het een exploratief onderzoek is waarmee we een zo breed mogelijk beeld willen
weergeven. Onderscheid tussen representatief en afwijkend staat niet aangegeven omdat er met deze
steekproef van betekenisvolle kwantificatie geen sprake kan zijn en dit onderscheid dus niet hard te maken
valt.

4.1 LEVENSGEBEURTENISSEN
Hier zal een antwoord worden gegeven op de eerste deelvraag:
Welke levensgebeurtenissen zijn kenmerkend voor het leven van zorgprofessionals?
Aan iedere respondent is in het begin van het interview gevraagd wat hem of haar op dit moment de
belangrijkste levensgebeurtenissen toeschenen. Deze staan hieronder weergegeven, met in het kort wat zij
voor hen betekenden. Voor het overzicht en leesgemak zijn de gebeurtenissen in categorieën onderverdeeld.

VAN HUIS UIT
Jongere broer is het foute pad opgegaan en toont zelfdestructief gedrag, maar ook destructief gedrag naar
de familie. Hierdoor heeft zij geleerd dat mensen soms moeilijk of zelfs niet te helpen zijn, en dat het ook
mogelijk is om te veel zorg te geven, wanneer de ontvanger het zelf weer snel teniet doet.
Vader krijgt een ongeluk, wordt ook een jaar later ontslagen als directeur van een zorginstelling. Dit zorgde
voor onrust in het gezin. Moeder vond het ook lastig en kwam vaak bij haar dochter om erover te praten. Zo
heeft de respondente als 13-jarig meisje al een beetje de rol van therapeute geleerd.
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Oudste broer is zwaar meervoudig gehandicapt geraakt bij een hersenvliesontsteking op jonge leeftijd. Zij
zelf heeft daarom in de familie mee moeten helpen met zorgen en ook snel geleerd om zelfstandig te zijn.

RELATIE EN KINDEREN
Man leren kennen. Dit is een absoluut hoogtepunt. Maar omdat hij van een ander geloof is zorgde dit ook voor
een breuk met haar ouders. De band is later wel weer beter geworden. Dit heeft ervoor gezorgd dat verbinding
maken en zoeken een belangrijk thema werd in haar werk met mensen.
Man ontmoet, en met hem het boeddhisme leren kennen en verder aan het onderzoeken. Haar man is
psycholoog en ze ervaart met hem veel uitwisseling op het gebied van zowel boeddhisme als de menselijke
psyche alsook het snijvlak van de twee.
Kinderen krijgen. Omdat het je kinderen zijn, en ook omdat het iets van je samen is.
Trouwen. Haar man is haar maatje waar ze alles mee kan doen. Het samen gevoel is mooi en ze voelen elkaar
feilloos aan.
Kind geboren. Zij werkt met verstandelijk gehandicapten en heeft ook te maken met ouders. Zij snapt ouders
beter omdat ze zelf ook een kind heeft. Voor je kind vecht je, ben je als een tijger.

PERSOONLIJKE GEBEURTENIS
Vader is overleden aan kanker. Dit heeft bij haar de wil opgewekt om mee te zoeken naar een medicijn voor
kanker, maar ook om te kijken hoe je goed kunt leven met kanker, én wat de oorzaken eigenlijk kunnen zijn
op een heel breed vlak. Voorkomen is beter dan genezen.
Gescheiden van man met narcistische stoornis. Dit was een zware vechtscheiding waarbij ze heeft geleerd
voor zichzelf op te komen en zichzelf (en haar zoon) op de eerste plaats te zetten.
Op reis ziek geworden, en hierbij bijna gestorven. Dit heeft ervoor gezorgd dat ze ging kijken wat ze écht
belangrijk vond in haar leven, en helpt bij haar werk in de palliatieve zorg omdat ze beter snapt wat mensen
doormaken.
Postnatale depressie. Van zorgverlener werd zij zorgontvanger. Hier zag ze dat het bij mensen in geestelijke
nood heel belangrijk kan zijn om er voor iemand te zijn, zonder direct naar een oplossing te zoeken. Dat het
even kan duren en dat je dit accepteert en trouw bent. Hier heeft ze in haar werk veel aan.
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OPLEIDING & PROFESSIONEEL
Opleiding hbo-inrichtingswerk gaan doen. Hij voelde dat hij dit wilde gaan doen, juist met verstandelijk
gehandicapten, ook al werd op deze richting door anderen neergekeken. Het gevoel dat dit de juiste richting
was is gebleven en steeds geactualiseerd.
Openen van een eigen kleinschalige zorginstelling. Hier komt alles wat ze geleerd heeft samen. Ze houdt
ervan om uitgedaagd te worden, maar ook om op een passende plek te zitten waar ze goed tot haar recht
komt, wat ze kan en waar ze zich fijn bij voelt. Op deze plek komt dit alles samen.
Zien hoe cliënten heel zelfstandig een goed leven kunnen hebben, en dat veel van de organisatie er omheen
minder mag. De cliënten hadden het goed samen, en toen hij dit zag, wist hij dat er te veel omheen was
georganiseerd.
Gaan werken in de zorg. Hier werd ontdekt, door collega’s en door haarzelf, dat zij dit goed kon. Het gaf haar
bevrediging en zelfvertrouwen. Het heeft haar vele mogelijkheden gegeven om zich te ontwikkelen.
Gaan werken op de pg-afdeling. Hier ontdekte zij dat het contact met juist de dementerende ouderen haar
het meeste raakte, dat hier echt haar hart lag.
Eigen positie als directeur opgegeven om dingen te doen die meer passen bij de eigen visie. Dit was een erg
spannende stap omdat de eigen zekerheid deels wegviel. Maar de overtuiging was groot genoeg om deze stap
te wagen.
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4.2 LEVENSBRONNEN
Hier zal een antwoord worden gegeven op de tweede deelvraag:
Welke levensbronnen spelen een rol in het leven van zorgprofessionals?
Het antwoord hierop wordt weergegeven in de volgende categorieën:

Contact | Er voor iemand willen zijn | Verbondenheid en uitwisseling |
Geloof, hoop en liefde | Geluk | Naastenliefde | Roeping | Zingeving en
betekenisgeving | Verwondering en geraakt zijn | Voorbeeld, rolmodel en
traditie | Interesse, leren en ontwikkelen | Persoonlijke ontwikkeling |
Vrijheid en verantwoordelijkheid | Genieten en plezier |
Steeds wordt eerst de categorie met daaronder de sleutelwoorden weergegeven, met daaropvolgend een
uitleg ondersteund door citaten uit de interviews.

CONTACT
Samen zijn | Complementair zijn | Delen | Dichtbij | Eén zijn met hen |
Elkaar begrijpen | Onvoorwaardelijk | Samen | Verbinding |
Het gaat hier over het prettig vinden van het contact en dit ook ervaren in je werk. Het menselijk contact wordt
door één respondent genoemd als ultiem levensdoel (samen zijn). Verder wordt er door iedereen over
gesproken als belangrijke beweegreden om in de zorg te werken.
“Als ze morgen mij weer zouden vragen op een locatie om een dienstje te draaien dan zeg ik ‘ik kom’. Dat kost me
geen enkele moeite. Dus die aansluiting met één te zijn met hen is eigenlijk door die jaren heen altijd weer
bevestigd… door de manier waarop ze naar mij keken.”
“Uiteindelijk zijn we allemaal mensen van het contact. Niemand is graag alleen.”
“En het geluk? T is gewoon gaaf om dit te doen. … en je weet zo veel van ze. Je weet veel meer van ze dan hun
ouders op dit moment weten. Ze vertellen je dingen, het is zo dichtbij. Er is dankbaarheid, er is medeleven… alles
bij mekaar, maakt dat geluk.”
Ook buiten het werk is het contact belangrijk. Meermalen wordt als doel, verlangen of wens genoemd het
samenzijn met een partner of met andere naasten. Het uitwisselen met mensen om je heen.
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ER VOOR IEMAND WILLEN ZIJN
Van betekenis zijn voor anderen | Dienstbaar zijn | Anker zijn | Geven |
Iemand op weg helpen | Iets voor iemand betekenen | Zin geven |
Dit is bij de mensen die ik heb geïnterviewd dé belangrijkste drijfveer om in de zorg te werken. Iedere
respondent benoemt dit als een ultiem levensdoel. Wanneer wordt doorgevraagd wat ze willen bereiken
binnen hun werk wordt ook herhaaldelijk iets in deze categorie geantwoord.
Het is fijn om iets voor de ander te kunnen doen. Soms ook vanzelfsprekend: “helpen… dat doe je gewoon” Het
zit ‘ingebakken’, is ‘een tweede natuur’:
“Maar het is gewoon, dat zal wel in je zitten. Ik kan niet tegen ongelukkige mensen. Als iemand verdrietig is dan
sla ik een arm om iemand heen. … je wil er voor die ander zijn.”
En je wilt niet alleen iemand helpen, je wilt dit zo góed mogelijk doen. Je hebt hier niet voor niets je werk van
gemaakt, je zet je hier bijna dagelijks voor in:
“Het is een stuk barmhartigheid dat je de ander wilt helpen, dat je zegt: ik wens jou het beste toe, en niet alleen ik
wens jou het beste toe, maar ik wil álles inzetten om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen. Vanuit het
boeddhisme noemen ze dat compassie.”
Het geeft ook het leven zin:
“Van betekenis zijn voor die ander, merken, ervaren wat die ander van jou heeft kunnen gebruiken, dat is een stuk
bevestiging van je eigen zijn, maar dat versterkt het ook nog weer.”
Wat ik bij een aantal ook tegenkom is dat zij graag spreken over de kracht van het geven. Het geven levert ze
veel op, maakt ze tot een completer en gelukkiger mens.
“Dus hij gaf mensen een heel goed gevoel. Ja…. T leven is natuurlijk wel… wordt heel vaak aan succes en prestaties
gemeten, maar als je dan kijkt hoe hij toch heel veel heeft gegeven, ja, wat is dan waarde, wat is dan succes?”
“Mijn vader zei vroeger ook weleens, als ik iets weggeef, het levert twee keer een goed gevoel op. Bij degene die
het krijgt en bij degene die het geeft. En dat is natuurlijk zo. Als je iets geeft en die ander is er ontzettend blij mee
dan krijg je iets terug. En dat wat je terugkrijgt motiveert jou weer.”
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VERBONDENHEID EN UITWISSELING
Verbinding | Harmonie | Wijsheid | Uitwisseling | Liefde | Delen | Iets
bijdragen | Wederkerigheid | Gelukkig als andere mensen gelukkig zijn |
De ervaring van verbondenheid komt op verschillende manieren tot uiting. Door enkelen wordt er gesproken
over een gevoel van verantwoordelijkheid: ik ben verbonden met de rest van de wereld, dus dat wat ik doe is
ook belangrijk, het doet ertoe. Als ik anderen help, verbeter ik de wereld, voor iedereen en dus ook voor
mezelf. Ik wil mensen helpen want ik verlang naar harmonie.
In de verbinding met anderen, in het uitwisselen zit ook een wederkerigheid:
“Het is een soort van wederkerigheid van uitwisseling, waarin ik ook continu zie hoeveel het mij weer brengt, aan
inzichten en nieuwe ideeën… dus ik zoek altijd het contact op omdat dat volgens mij de enige manier is om
innerlijke ontwikkeling aan te gaan.”
En wanneer je een ander helpt, help je ook jezelf:
“Ik word blij als andere mensen blij zijn. Het is gewoon leuker als iedereen blij is toch?”
Zo maak je deel uit van een groter geheel waarin je met elkaar verbonden bent en waar je kunt leren en groeien
door elkaar. In dit grotere geheel past ook het gevoel daarin iets ‘bij te willen dragen’.
De liefde wordt door één respondent beschreven als iets dat je overal terugziet, dat iedereen kent en dat
maakt dat je elkaar ook kunt begrijpen, en iedereen zodoende samenbindt. Ook door anderen wordt er
gesproken over liefde, zoals we hieronder terugzien:

GELOOF, HOOP EN LIEFDE
Kostbaar | Geliefd kind van God | Vastgehouden | Gedragen | Liefdevol
zijn | Geloof | Hoop | Liefde | Trouw | Compassie | Wijsheid | Geluk |
Vertrouwen |
Hier gaat het over geloof als inspiratiebron of krachtbron van waaruit je steun ervaart. Wanneer geloof werd
genoemd in de gesprekken ging het steeds over a) je geliefd, gedragen en gesteund (hoop, vertrouwen,
trouw) voelen, b) het gevoel hebben talenten en/of een opdracht mee te hebben gekregen (zie roeping) of c)
als inspiratiebron, anker of houvast.
Je gedragen en geliefd voelen is duidelijk terug te vinden bij christelijke respondenten.
“Ik zat aan de grond, en hij koos er toen voor om mij echt vast te houden. Dus dat heeft mijn geloofsleven wel heel
erg verdiept, dat ik echt kostbaar ben, en echt een geliefd kind van God. Dat heb ik toen wel heel erg ervaren.”
Dit gedragen en geliefd voelen staat ook weer in verband met het geroepen voelen: je voelt dat je de liefde
die je zelf gekregen hebt van God door wilt geven aan anderen. Het gebruik van ‘roeping’ en ‘ik wil’ in één zin
is hier opvallend:
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“En een soort van roeping van ‘ik wil graag helpen’.”
Een gevoel van vertrouwen zorgt dat je lastige keuzes kunt maken.
“…gewoon dat lef hebben om dan de onzekerheid tegemoet te gaan, dus te vertrouwen op God, maar ook op
jezelf, dus niet bang zijn…”
Ook de niet-christelijke respondenten ervaren dat er meer is, iets waaruit je kracht kunt putten.
De respondente die zich laat inspireren door het boeddhisme wil vanuit wijsheid, welke alomtegenwoordig is,
liefde delen en uitdragen (compassie). Het leven vanuit deze wijsheid en het delen van liefde zorgen voor een
grote gelukservaring. De wijsheid en kracht ervaart zij hierbij van binnenuit, niet zozeer als een ontvangen als
wel een in contact komen met. Wat hier hetzelfde is als bij de christelijke respondenten, is dat je een bron van
liefde ervaart, en dat je door hieruit te ontvangen, haar ook weer wilt delen.
Een ander ervaarde God, voor zover zij hiervan wilde spreken, in het samenzijn van en met mensen.
“Ik kan het niet benoemen en ik kan het niet echt een plaats geven en ik vind het niet echt nodig… Het zit m in
betrokkenheid, in het geven om mensen, in het zien wat iets doet met iemand. Dat zijn voor mij de dingen die die
hogere macht weergeven.”

GELUK
Geluk | Mensen gelukkig maken | Gelukkig leven |
Geluk, is dat niet iets dat we allemaal nastreven, wat ons verbindt?
“Kijk, eigenlijk is iedereen bezig om zijn eigen leven volmaakt en gelukkig te maken, binnen natuurlijk een eigen
perspectief en wereldbeeld.”
Ik wil net als iedereen gelukkig zijn en als ik gelukkig ben, wil ik dat doorgeven. Net als de liefde:
“Gelukkig zijn ook wel, maar ik wil meer dat de bewoners gelukkig zijn. Ik ben zelf al gelukkig. Ik bén gelukkig door
m’n werk.”

NAASTENLIEFDE
Barmhartigheid | Betrokkenheid | Geven om mensen | Compassie | Goed
willen doen | Houden van | Liefde | Medeleven |
“Je gaat wel van die mensen houden. Je zorgt voor acht bewoners, ze zijn kwetsbaar, ze zijn van jou afhankelijk.
Dat is het, ze zijn van mij afhankelijk. Als ik een keer denk van ik ga jou niet naar bed brengen, dan blijft ie de hele
nacht op zitten. Maar je gaat wel van ze houden. Ik wil gewoon goed doen.”
Het uitdrukking geven aan deze naastenliefde is iets dat wordt gevoeld als een sterke drang, waardoor je je
ook op je plek voelt.
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“En als je het hebt over genade of barmhartigheid, is dat wat God ook in ons legt, mooie dingen, en ook zijn eigen
voorbeeld daarin, om steeds op zoek te gaan naar verbinding, ook onderling. Ik denk altijd maar ‘delen doet helen’.
Die verbinding, die maakt dat we tot onze bestemming kunnen komen.”
Je voelt deze naastenliefde, en je wilt er ook echt uitdrukking aan geven:
“Het is eigenlijk een stuk van barmhartigheid ook naar de ander dat je de ander wilt helpen, dat je zegt van ik wens
jou het beste toe, en niet alleen ik wens jou het beste toe, maar ook dat je voor jezelf de intentie maakt, ik wil álles
inzetten om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen. Vanuit het boeddhisme noemen ze dat compassie.”

ROEPING
Opdracht | Leiding | Intrinsieke motivatie | Passie | Waar mijn hart ligt |
Dit zijn verschillende woorden die weergeven dat de respondenten voelen dat ze dit willen doen. Sommigen
ervaren het als een opdracht, voor allemaal ook een voelen dat het bij je past en dat je het in ieder geval ook
zelf wil. Wanneer er wordt gesproken over roeping is dit dan ook iets dat van binnenuit gevoeld wordt: het
willen en de opdracht gaan samen, zijn misschien wel hetzelfde.
“Ik zie het zeker als een vingerwijzing van God, toedoen van God, iets hogers. Er zit wel veel meer roepingsbesef
in dan genade/barmhartigheid. Er zit ook wel een stuk genade in als je nadenkt over, dat ik dit nu mag doen joh.
Ik bedoel, ik spreek veel mensen over m’n werk en dan hebben mensen zoiets van, hoe bestaat het, zo’n baan joh.
Dan voel ik me een zeer rijk en gezegend en begenadigd mens.”
De opdracht wordt dan ook niet als iets negatiefs gevoeld en het gevoel van dankbaarheid dit te mogen doen
overheerst. Er is dan ook nooit het gevoel dat het geroepen zijn of de opdracht de eigen vrijheid doorkruist.
“Ik vind toch, dat ik hier geplaatst ben, dat ik dit mag doen, dat ik met zoveel liefde mijn werk mag doen, en dat ik
dat ontdekt heb, dat komt allemaal niet van mezelf. Van mezelf ben ik… denk je dat ik thuis nooit loop te
brommen? Maar hier kan ik dat. Maar ik zie dat dan niet als een opdracht…. Nee… ik heb het mooiste werk dat er
is.”
De opdracht of wens is om te verbinding, om God groot maken of om mensen te helpen. Ook heeft het te
maken met het gebruiken van talenten die je hebt meegekregen. Het benutten hiervan voelt goed en geeft je
een plaats, en ook een gevoel van bestemming: hier ben ik voor gemaakt, hier kom ik tot mijn recht.
Eén respondente had vroeger de wens om een soort ‘zuster op het zendingsveld’ te worden. Dit bewoog haar
aanvankelijk om de zorg in te gaan. Later kwam ze erachter dat dit beeld niet goed werkte, maar het heeft
haar wel gebracht waar ze nu is:
“Eerst wilde ik altijd al zuster op het zendingsveld worden. Inmiddels denk ik niet meer dat mensen die hulp nodig
hebben zielig zijn, maar wel dat we zo complementair aan elkaar kunnen zijn dat als de een net even iets nodig
heeft dat de ander heeft dat je daar een stukje elkaar daarin aan kunt vullen en een stukje met iemand op weg
mag gaan. Dat is denk ik wel wat me toen ook dreef maar nog niet zo goed onder woorden kon brengen.”
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Wat betreft de niet-christelijke respondenten, valt er niet te spreken over roeping of opdracht, maar bij één
speelde een gevoel van verantwoordelijkheid wel een soortgelijke rol. Zie hiervoor ‘Vrijheid en
verantwoordelijkheid.’

ZINGEVING, BETEKENISGEVING
Ertoe doen | Van betekenis zijn | Tot je recht mogen komen | Verschil
maken | Zinvol leven | Levensreis | Pelgrimstocht | Oerzoektocht |
"Het is niet jij die de wereld een plaats geeft, maar het is de Ander, die jou aanspreekt, appelleert en jou een plaats
geeft", zo stelt de filosoof Emmanuel Levinas in zijn bekende werk Totaliteit en Oneindigheid. Hij is een
‘zorgfilosoof’ bij uitstek en zijn uitspraak geeft ook een mooi beeld van wat ik tijdens dit onderzoek
tegenkwam.
Tot je recht mogen komen, van betekenis zijn, ertoe doen, dit maakt dat je voelt dat je op je plek bent en geeft
zin aan je leven:
“Voor mij is er ook wel het hoge doel van, ik ben niet voor niets op deze aarde gezet. Ik doe ertoe, ik heb betekenis,
en in het nu, dat is volgens mij het allerbelangrijkste.”
Het gaat ook om het je afvragen wat nu écht belangrijk is in het leven. Eén respondente vraagt zich af wat in
het leven echt van waarde is naar aanleiding van haar broer die zwaar gehandicapt is, maar toch heel veel
geluk uitstraalt en daar ook het leven van anderen mooier door maakt:
“Op z’n begrafenis vertelden ze: als iemand niet lekker in z’n vel zat, dan vroegen ze ‘mag ik Dickie doen?’ Om m
te helpen ja. Hij gaf mensen een heel goed gevoel. Het leven wordt heel vaak aan succes en prestaties gemeten,
maar als je dan kijkt hoe hij toch heel veel heeft gegeven, wat is dan waarde, wat is dan succes?”
Het voelen dat er een diepere bestemming voor je bestaat betekent ook dat je hier soms naar moet zoeken.
Het leven kan dan een zoektocht of een pelgrimstocht worden.
Ik denk dat mijn rode draad is in ieder geval een drang of een zoektocht voelen van hé, ik heb iets, maar ik wil
graag beter. Hoe kan ik mezelf gelukkiger maken. Als je dat als diepe vraag aan jezelf blijft stellen, om meer liefde
voor jezelf te voelen, en naar anderen, en je daarin open te stellen voor de enorme diepgang en kennis en wijsheid
die we de hele dag door eigenlijk om ons heen hebben.
Het ervaren van een diepe bestemming is steeds gekoppeld aan verwondering.
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VERWONDERING, GERAAKT ZIJN
Verwondering | Dankbaarheid | Puur | Ontdekken | Onderzoeken | Mooie
mensen |
Als we weer kijken naar Levinas: “het is de Ander, die jou aanspreekt, appelleert en jou een plaats geeft", zien we
dat je wordt aangesproken, wordt geraakt door de ander. Verschillende respondenten waren geraakt door de
kwetsbaarheid van de ander. Of ook door hun anders zijn. Er wordt gesproken over pure, mooie mensen. En
je bent geïnteresseerd in die ander. Wat beweegt die ander? Wat is voor hem of haar geluk?
“…terwijl mijn hart eigenlijk ligt bij de kwetsbare mensen in de zorg zelf.”
“Liefde ja. En waarom, omdat ik gewoon, omdat het gewoon mooie mensen zijn.”
“Dus ik heb het altijd interessant gevonden om met die mensen om te gaan omdat ze zo puur zijn. Heel puur.”

VOORBEELD, ROLMODEL, TRADITIE
Anker | Handvatten | Levend voorbeeld | Rolmodel |
Voor één respondente was haar gehandicapte broer een levend voorbeeld, hoe je met lijden om kunt gaan en
daarin kracht en optimisme kunt behouden. Ook heeft zijn aanwezigheid een beroep gedaan op haar
‘zorgtalent’. Ook zorgde hij dat ze veel ‘afwijkende dingen aankon’:
“Nou, voor mij was het heel gewoon, totdat ik dan vriendjes of vriendinnetjes mee naar huis nam, en die stonden
dan in de deurpost en dachten dan ‘wat is dit?’ Want hij zag er in hun ogen natuurlijk heel afwijkend en eng en
anders uit. Maar voor mij was dat heel gewoon. Dus door hem is je begrip van wat is normaal, en hoe mag iemand
zijn is natuurlijk meteen… de lat is heel hoog gelegd, je kan best veel afwijkende dingen aan. Dus in die zin is dat
wel heel bepalend geweest voor hoe ik in het leven stond, al van jongs af aan.”
De eerdergenoemde ‘zuster op het zendingsveld’ is ook een mooi voorbeeld van een rolmodel voor de zorg.
Jezus werd door een aantal genoemd, als voorbeeld van naastenliefde. Voor de boeddhistische respondente
was hij een voorbeeld van compassie.
Een ander zag juist in de cliënten een voorbeeld. Zij hadden samen een goed leven en losten veel zelf op, en
hij zag dat dit goed was om na te streven. Dit heeft een doorslaggevende rol gehad in zijn verdere werk.
De traditie van het boeddhisme was voor één respondente een belangrijke bron van filosofie en wijsheid om
handvatten om met lijden om te gaan en om een gelukkig leven te leiden te kunnen bieden. Ook had zij een
leraar, een levend voorbeeld, die haar inspireerde en dingen liet zien.
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INTERESSE, LEREN EN ONTWIKKELEN
Fascinatie | Interesse | Kennis | Ontdekken | Onderzoeken | Ontwikkelen |
Verdieping zoeken | Willen begrijpen | Weten wat er moet gebeuren |
“Ik vind het ook gewoon heel erg leuk om kennis te vergaren. Ik vind het heel fijn om te kunnen helpen, maar ik
vind het ook heel fascinerend om steeds meer te begrijpen, hoe werkt het lichaam, hoe werkt de geest. En dat is
zo complex, maar zó fascinerend.”
Het leren op zichzelf is iets dat als leuk en verfrissend wordt ervaren.
De zorgverlener krijgt te maken met falen van het menselijk lichaam. Hoe kun je hier iets mee doen, hoe krijg
je controle, hoe kun je iemand nu zo goed mogelijk helpen? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is leren
en ontwikkelen nodig. Een respondente over wat ze zo leuk vond aan de opleiding in-service A-opleiding in
het ziekenhuis:
“Het was natuurlijk één bak ellende wat je ziet… maar je zag het wel. Als je daardoor gefascineerd bent, want het
bestaat natuurlijk gewoon hè? En het geeft ook weer handen en voeten…. Het geeft ook weer een soort controle…
Een situatie kan nog zo ellendig zijn, maar als er ergens licht aan het eind van die tunnel is, en je weet wat je kan
doen om het te verbeteren, dat is natuurlijk gewoon heel geweldig.”

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Inzichten | Er zijn | Groeien | Het beste uit jezelf halen | Inhoudelijk en als
mens sterker worden | Innerlijke ruimte | Ontwikkelen tot beter mens |
Persoonlijke vorming | Stevigheid | Trouw aan jezelf | Verdieping zoeken |
Zelfbewustzijn | Zelfkennis | Zijn |
Leren en ontwikkelen zoals hierboven beschreven gaat hand in hand met persoonlijke ontwikkeling. Hoe meer
je weet, hoe beter je je vak beheerst, hoe sterker je kunt staan in je werk. Een respondente over haar eerste
baan in de zorg en waarom zij dit als hoogtepunt ervaarde:
“Omdat het mij veel gebracht heeft, in positieve zin. Als persoon, in werkervaring, in leerinhoud. Ook in zelf sterker
worden, persoonlijke ontwikkeling. Zelfbewustzijn. Ik was ook héél onzeker. En ik merkte dat iemand jóuw
kwaliteiten ziet, terwijl je gewoon maar aan het werk bent. Ik raakte steeds beter op de hoogte en ik kon steeds
beter nadenken over wat ik zag. Je wordt werkinhoudelijk sterker, en dus ook als mens sterker.”
De persoonlijke ontwikkeling geeft je de kracht en de mogelijkheid om ‘er te zijn’ om er te staan, om stevigheid
te voelen. Dit kan bij het werken in de zorg heel belangrijk zijn, omdat je met mensen om moet kunnen gaan.
“Waarom? Omdat jij het instrument bent voor de ander zeg ik altijd. Dus ik moet goed kennis hebben van m’n
instrument, dat ben ik namelijk zelf. En wat ik bij zo’n sociale academie vond is dat het me ongelofelijke kennis en
ervaring opgeleverd heeft rond m’n eigen zijn en dat van de ander.”
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VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID
Verantwoordelijk leven | Zelfstandig zijn | Ruimte geven |
Verantwoordelijkheid | Vertrouwen | Vrijheid | Zelfstandigheid |
In de gesprekken met de respondenten proefde ik dit thema, dat te maken heeft met het mensbeeld dat
iedereen een vrij, volwaardig en waardevol mens is. Dit roept een verantwoordelijkheidsgevoel op, dat je een
zwakkere of iemand die pech heeft gehad, wilt helpen. Het houdt ook in dat je je beseft dat de ander óók
verantwoordelijk is. Dit is in de hedendaagse zorg ook een belangrijk thema: de cliënt is eigenaar van zijn
eigen zorgproces. Maar ook dat je diegene de vrijheid gunt om te bepalen wat voor hem of haar van belang
is, en dat je de ander zoveel mogelijk zelfstandigheid gunt, dat je wilt dat deze zoveel mogelijk zelf kan doen:
“Dus wat durf je nou, welk lef heb je, hoeveel ruimte geef je? En laat je ze dus zelf ontdekken wat ze wél kunnen?
Of geef je hun de groeikans om te ontdekken.”
Het besef van vrijheid en verantwoordelijkheid ‘roept’ je om te zorgen voor een betere wereld:
“…hoe kan dat weer bijdragen aan dat ik een gelukkiger mens ben, die kan bijdragen aan een betere wereld, die
andere mensen kan helpen minder te lijden of het lijden dragelijker te maken, of die bij kan dragen aan een beter
milieu. En dat je een verantwoordelijkheid draagt voor jezelf, voor elkaar en voor de wereld. Ik denk dat die
verantwoordelijkheid voor mij een heel belangrijk doel is. We dragen echt een verantwoordelijkheid.”

GENIETEN, PLEZIER
Blij | Geluk | Genieten | Leuk | Cool | Stoer |
Behalve dat het zorgen heel zinvol is, kan het ook nog eens leuk zijn. Eerder zagen we al dat een respondente
blij werd als anderen blij waren. Het leren is ook ‘leuk’ om te doen. En een respondente noemde als reden om
in de zorg te gaan werken:
“Mijn beste vriendin woonde tegenover ons, en haar moeder die werkte in het ziekenhuis… en dan belde zij d’r
moeder en dan vroeg ze ‘mag ik van u interne A?’ en dat vond ik zo ongelofelijk cool! Dat wil ik ook. En ik had geen
idee waar ze het over had… maar ik vond me dat toch stoer!”
Voor de grap vroeg ik haar of ze nu ook op interne A werkte. Nee, zei ze, maar ze hád er wel gewerkt.
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4.3 PROFESSIONEEL HANDELEN
Hierboven staat beschreven uit welke bronnen inspiratie en motivatie wordt geput door de geïnterviewden.
Maar hoe wordt dit gereflecteerd in hun handelen? Om dit te beantwoorden gaan zal er eerst gekeken worden
naar de derde deelvraag:
Welke thema’s spelen er omtrent de intentionaliteit in het handelen van zorgprofessionals?
Wanneer wordt gevraagd hoe de respondenten hun hierboven weergegeven doelen vormgeven, of hoe zij iets
willen betekenen voor anderen, komen we uit op het professioneel handelen. De wijze waarop zij hierover
praten zal wederom weergeven worden in een aantal categorieën:

Aanpakken, helpen, beter maken | Aandacht en betrokkenheid |
Verbinding maken | Samen zoeken, koers bepalen | Persoonlijke
ontwikkeling | Voor jezelf zorgen | Kennis zoeken en delen |
Samenwerken, teamwerk |
Voor iedere categorie volgen hier opnieuw de sleutelwoorden, uitleg en citaten:

AANPAKKEN, HELPEN, BETER MAKEN
Aanpakken | Beter maken | Controle krijgen | Gewoon doen | Goed werk
leveren | Handelen | Iets kunnen doen | Opkomen voor de zwakkeren | Zo
goed mogelijk helpen | Ondersteunen | Vraagbaak zijn |
Iets kunnen doen, niet machteloos zijn tegenover het lijden dat je ziet, dat is iets dat de zorgverlener kracht
geeft. Door aan te pakken en gewoon te doen kun je iemand beter maken, je kunt controle krijgen over de
situatie want je wilt iemand zo goed mogelijk helpen.
“Als je in hele ellendige situaties komt en je weet wat je kan doen, want dat is natuurlijk het uitgangspunt, om het
beter te maken, ja dat is gewoon geweldig. Een situatie kan nog zo ellendig zijn, maar als er ergens licht aan het
eind van die tunnel is, en je weet wat je kan doen om het te verbeteren, ja dan, dat is natuurlijk gewoon heel
geweldig.”
De handen uit de mouwen willen steken is iets dat zorgprofessionals kenmerkt:
“Ja dát is het, gewoon dingen doen, niet te flauw. Wij moesten vroeger ervoor zorgen dat het eten klaar was om
zes uur. Gewoon, je pakte mee aan. We hadden bepaalde taken, en daar ben ik nooit slechter van geworden, nee
in tegendeel, ik denk dat dat goed is. Daar hou ik wel van.”
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AANDACHT EN BETROKKENHEID
Naast iemand staan | Nabijheid | Aandacht | Bemoediging |
Betrokkenheid | Gelukkig maken | Hoop zoeken en geven | Houvast
bieden | Met elkaar oplopen | Met iemand op weg gaan | Naast iemand
staan | Niet oordelen | Trouw | Veiligheid geven | Vertrouwen | Zorg aan
elkaar |
Waar het bij de vorige categorie, het aanpakken, gaat om het ondernemen van actie, gaat het hier meer om
het nabij zijn, persoonlijke aandacht, een aanwezig zijn.
Niet oordelen wordt meermalen genoemd als belangrijk om er voor anderen te kunnen zijn. Dit leer je doordat
je zelf in lastige situaties hebt verkeerd en je weet dat het niet altijd gemakkelijk is.
Berusting vinden is belangrijk in situaties waarin iemand niet meer beter zal worden. Het kan ruimte geven
om weer verder te gaan kijken, om te zien waar dan toch nog lichtpuntjes te vinden zijn:
“Bemoediging, hoop. Mensen hebben zo veel dingen los moeten laten, hoe hopeloos kan de situatie in de toekomst
dan lijken. Dan kan het mooi zijn om de aandacht te vestigen op de dingen die iemand nog wel heeft of kan, dat
je echt iemand in zijn kracht kunt zetten en kan bemoedigen. En trouw, aandacht en trouw. Dat vind ik wel
belangrijke thema’s. Even een kaartje, of even een berichtje.”

VERBINDING MAKEN
Aanvoelen | Contact | Connectie maken | Inleven | Invoelen | Naar de
mensen kijken | Openstaan voor anderen | Uitwisseling | Niet oordelen |
Op zoek naar verbinding |
Het contact is voor veel mensen in de zorg een drijfveer. Ook is het iets dat je kunt inzetten om goed te kunnen
zorgen. Om er echt voor iemand te zijn, om te weten wát iemand nodig heeft, is het belangrijk om je in te
kunnen leven. Eén respondente heeft zelf op het randje van de dood verkeerd, een ervaring die haar nu helpt
in haar werk:
“Maar door déze ervaring ervaarde ik echt het verlies van mijn eigen leven en wat voor een diepe paniek dat
teweegbracht bij mij, en ook alles wat je moet… ik moest mijn moeder loslaten, mijn broers en zussen… dus dat
besef van wat de dood… het loslaten van het leven waarin ik nu leef… dát is wel heel bijdragend nu, dat ik echt
me kan invoelen en inleven, nu, in de stervensbegeleiding en palliatieve zorg, wat het voor hen betekent.”
Het vermogen om contact te maken en aan te voelen wat iemand nodig heeft, kan bijdragen aan het goed
kunnen helpen van de ander:
“Als je het allemaal hebt meegemaakt en gevoeld, dan herken je het ook sneller, bij een ander, ook eenzaamheid
en het verdriet. Daar kan je meer mee. Soms is het alleen iemand even laten praten erover en begrip tonen… niet
een oordeel hebben, maar zeggen dat je het begrijpt. Dat is dan al heel belangrijk.”
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SAMEN ZOEKEN, KOERS BEPALEN
Alles bespreekbaar | Begeleiden van een ontdekkingstocht | Dialoog |
Durf, lef | Verantwoordelijkheid | Exploreren | Ruimte en vrijheid | Kijken
en aftasten | Nieuwe perspectieven zoeken | Respecteren van keuzes |
Samenwerken met de cliënt | Zelfstandigheid |
Een belangrijke ontwikkeling in de zorg van dit moment is dat er meer cliëntgericht gewerkt wordt. De
verantwoordelijkheid voor de zorg ligt in principe bij de cliënt zelf. Het veronderstelt een meer gelijkwaardige
situatie (geheel gelijkwaardig is een zorgrelatie natuurlijk nooit). Deze respondente heeft geleerd hoe het is
om zelf zorg te ontvangen en kan daardoor meer op deze wijze naar de zorgrelatie kijken:
“Eerst wilde ik altijd al zuster op het zendingsveld worden. Inmiddels denk ik niet meer dat mensen die hulp nodig
hebben zielig zijn, maar wel dat we zo complementair aan elkaar kunnen zijn dat als de één net even iets nodig
heeft dat de ander heeft dat je daar een stukje elkaar daarin aan kunt vullen en een stukje met iemand op weg
mag gaan. Dat is denk ik wel wat me toen ook dreef maar nog niet zo goed onder woorden kon brengen.”
Deze filosofie zag ik veel terugkomen bij de respondenten. Zij proberen te kijken naar de persoon, wat deze
nodig heeft. Maar ook naar wat de cliënt zelf kan.
“Dus ik probeer wel altijd te kijken van hoe iemand mee kan helpen. En ook meteen weer aangesproken op z’n
verantwoordelijkheid van dat ie niet op sokjes door z’n huis mag lopen. Dat ie schoenen aan moet doen en antislipsokken. Want ja, dat is al de tweede keer.”
Voor het zorgproces worden dan woorden gebruikt als ‘het begeleiden van een ontdekkingstocht’ of
‘onderzoeken met elkaar’ of ‘in dialoog treden’:
“Wat geweldig om te horen hoe een cliënt gegroeid is en veranderd, omdat wij ons gedrag veranderen, omdat wij
niet meer zo de nadruk leggen op dat wij wel weten hoe het moet maar dat we veel meer in de dialoog treden”.
Een aantal dingen wordt genoemd als belangrijk in het samen zoeken: alles moet bespreekbaar zijn, je moet
durf en lef hebben, de cliënt heeft eigen verantwoordelijkheid, en er moet ruimte en vertrouwen zijn:
“Ik denk dat juist dat is, wat ieder mens zou moeten kenmerken, dat ie snapt dat ie die vrijheid krijgt, en die
ruimte.”
Zo kan de zorg een proces worden waarin de cliënt kan groeien en ontwikkelen, zoals bij deze respondente
die thuis voor verstandelijk gehandicapten zorgt:
“Als je thuis kwam uit de kerk, hadden ze de tafel gedekt. En dan stonden ze daar, ja dan ben je trots op ze.”
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PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Overwicht krijgen | Omgaan met tegenslagen | Persoonlijke vorming |
Vragen stellen | Zelfstandigheid | Zoeken wat bij je past |
In het werken met mensen is het belangrijk en prettig om er als persoon te kunnen staan. Je moet ook leren
met tegenslagen om te gaan, niet te gauw omvergeblazen worden. Je kunt zo ook meer overwicht krijgen.
“En nu ik ouder word, heb ik natuurlijk ook meer overwicht op die bewoners. Dan zeg ik, kom ga je mee, dan pak
ik een hand, ga je mee. Ze zeggen ook weleens bij mij, oh daar heb je de baas. Maar ze bedoelen dat ook wel
positief.”
Hoe kun je dit zelf ontwikkelen? Vragen stellen als ‘wie ben ik?’, ‘wat kan ik?’ is een mogelijk beginpunt, en
ervaring opdoen, het ontwikkelen van zelfkennis:
“Op zo’n sociale academie word je heel snel volwassen. Dat is een proces onder een hogedrukstolp wat mensen
tien vijftien jaar in hun normale leven voor nodig hebben, om tot diezelfde inzichten te komen. Je moet wéten hoe
jij zelf handelt in situaties. Dus de vragen durven stellen. Dus de wanhoop nabij zijn, van hoe moet ik dit nu
oplossen. Of in relationele sfeer, van wie bén ik nou eigenlijk. Dus voor mij was de sociale academie ook wel een
enorme vormende opleiding, die mij geleerd heeft dat ik vragen moet blijven stellen in mijn leven.”
En ook goed durven kijken waar je goed in bent en waarin niet.
“Dat soort persoon ben ik ook, als ik denk van, dit kan ik niet, dit is niet goed voor mij en dus ook niet goed voor
het werk, dan stap ik eruit. Dat heb ik ook altijd wel tegen mensen gezegd, van wat doe je jezelf aan, je hebt het
zo slecht hier voor jezelf. Je moet zo veel moeite doen om overeind te blijven, waarom zoek je niet iets dat beter
bij je past.”
Dit vragen stellen en eerlijk kijken hoort allemaal bij de zoektocht wie je bent en wat bij je past.

VOOR JEZELF ZORGEN
Trouw zijn aan mezelf | Aangepast betrokken | Ergens buiten blijven |
Grenzen stellen | Loslaten | Terug naar jezelf | Kijken wat je zelf nodig
hebt | Zelfbehoud | Zelfbescherming | Zorg voor mezelf |
In de zorg ben je sterk op anderen betrokken. Het voor jezelf zorgen kan hierdoor er gemakkelijk bij in
schieten. Je wilt zoveel mogelijk voor de ander betekenen. Maar je kunt hierin ook tegen grenzen aanlopen
van hoeveel je kunt. Om goed voor jezelf te zorgen is het allereerst belangrijk om te kijken wat je zelf nodig
hebt. Maar dat is niet altijd gemakkelijk, juist in de zorg:
“Het gaat eigenlijk nooit over jou als je in de zorg werkt. Dat is niet de bedoeling. Je bent heel erg aan het geven
en aan het kijken wat iemand anders nodig heeft. Maar het gevaar is gewoon dat je dan op een gegeven moment
niet meer weet wat je zelf nodig hebt.”
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Daarna is het een kwestie van grenzen aangeven, trouw zijn aan jezelf, en soms als het nodig is ‘aangepast
betrokken’ zijn. Want soms zijn mensen moeilijk te helpen, en moet je het ook een beetje loslaten:
“Ik zie het wel veel bij collega’s gebeuren, die dan zeggen, ‘oh daar moeten we toch wat mee’… maar ja, er is al
heel veel geprobeerd bij die mensen, die breken het achter je rug weer af. Daar kunnen ze ook niks aan doen maar
dan ben ik toch wel aangepast betrokken. Ik vind het wel heel erg voor ze maar er zijn al zoveel mensen bij
betrokken, en de zorg die er al is ingezet bellen ze negen van de tien keer weer af. Dus dan ga ik toch een beetje
mee met wie ze zijn. Dat is lastig te herkennen, maar ik ben er wel steeds beter in geworden.”
Het is dan een kwestie van ‘terug naar jezelf gaan’. Om te kijken wat voor jou goed voelt om te doen zodat je
overeind kunt blijven en zo goed mogelijke zorg kunt blijven geven.
Voor een andere respondente waren de twee zelfs onlosmakelijk met elkaar verbonden:
“In m’n beroep wil ik van betekenis zijn voor anderen, vanuit het trouw zijn aan mezelf omdat de zorg voor mezelf
denk ik net zo belangrijk is als de zorg voor de ander.”
Ook naar collega’s of werkgever is het belangrijk de grenzen aan te geven:
“Er zijn ook wel momenten geweest dat ik tegenover de voormalige directeur stond en dat ik zei van ‘nou, dan
ontsla je me maar’. Dit is voor mij de grens, hier ga ik niet overheen. Die man had de neiging om altijd ‘s zondags
zijn medewerkers aan het werk te zetten. Ik zei ‘je mag me alle dagen bellen, ik wil maandag om zes uur wel
beginnen. Maar ik wens op zondag niet gestoord te worden. Dat is mijn dag van rust’…. En dat dwingt ook wel
vaak respect af, als je ergens een keer durft te zeggen van ‘hier is de grens, en ontsla me maar’, dat maakt dan
juist dat zulke directeuren denken van, ‘ja die wil ik niet kwijt’.”

KENNIS ZOEKEN EN DELEN
Kijken wat werkt | Maatje om mee uit te wisselen | Meekijken en feeling
houden | Nieuwe perspectieven zoeken | Ongemak en nieuwe situaties
opzoeken | Ontdekken | Onderzoeken | Openstaan voor wat niet goed
gaat | Uitwisseling | Vragen stellen | Ontwikkelen door te geven |
In de praktijk leer je altijd bij. De geïnterviewden hebben allemaal de drang om zich verder te ontwikkelen en
doen dit in de eerste plaats door hun ogen open te houden en te wíllen verbeteren. Door te doen en vooral
door te geven aan anderen en met hen uit te wisselen, verrijk je jezelf.
“Om in dit moment met alles wat er is in liefde naar mijn medemens en de natuur te leven om vanuit daar elke
keer weer te mogen geven en mezelf te mogen ontwikkelen, dat is voor mij de essentie. En daar zoek ik
werkprojecten in om dat ook uit te kunnen dragen, en die maken dat ik weer groei. Daarom noemde ik het als
grapje, knipoog, egoïstisch, maar het heeft ermee te maken dat alles wat je geeft als een boemerang driedubbel
bij jezelf terugkomt. Dus het is een soort van bijzondere uitwisseling die me verrijkt.”
Belangrijk, maar ook soms lastig, is om open te staan voor wat niet goed gaat:
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“Je maakt gewoon heel veel vorderingen in je vaardigheden als je openstaat voor wat er niet goed gaat, en voor
hoe je dat de volgende keer beter kan doen. Ik heb daar vaak over gesproken met de directeur en daar heb ik
gewoon heel veel van geleerd.”
Hier word je sterker en steviger van. Nieuwe situaties die ongemak geven bieden ook ontwikkelingskansen:
“En als ik in ongemak verkeer moet ik zelf aan de slag. Dat helpt mij om te leren. Kijk, de gebaande weggetjes
gaan, das niet zo moeilijk, maar juist het ongemak heb ik nodig.”

SAMENWERKEN, TEAMWERK
Iemand iets leren | Iemand verder brengen | Openstaan voor anderen |
Naar mensen kijken | Vertrouwen | Wie ben je, wat neem je mee?
Sommigen vinden het leuk om collega’s iets te leren en ze iets verder te brengen. Openstaan voor anderen
verrijkt jezelf en vertrouwen hebben zorgt dat je beter kunt samen werken:
“Wat ik in ieder geval geleerd heb is relateren, niet meer die koning in z’n eigen koninkrijk. Veel meer openstaan
voor anderen. Samenwerken, maar ook veel meer naar de mensen kijken.”
Om als team te werken is het goed om te kijken wat ieders kwaliteiten zijn en die te benutten.
“Ik vroeg altijd in kerkenraden aan broeders als er weer een nieuwe kwam van, wat doet u in uw dagelijks werk?
Dat was een hele rare vraag. Ik zei, dat is geen rare vraag, daar verdien je je brood mee en daar zit waarschijnlijk
een deel van je kwaliteit en mijn vraag daarachter is eigenlijk, wat kun je daarvan gebruiken in de kerk? Anders
dan alleen maar vergaderen. Want iedereen vond vergaderen nooit leuk. Nee dat klopt ook wel. Omdat je te
weinig gebruik maakt van wat je allemaal meebrengt. Vergaderen is slechts een resultaat. Je moet een doel halen,
dus dan ga je kijken… wie bén je nou?”
Van collega’s kun je ook heel veel leren:
“En daarmee kreeg ik de taak erbij om maandelijks gesprekken met instellingsartsen te voeren en met de
orthopedagoog. Maandelijks had ik daar overleg mee en als er iets bijzonders was dan nodigden we ze uit in de
teamvergadering. Maar daar heb ik dus zó verschrikkelijk veel geleerd en dat is de basis eigenlijk van alles wat ik
daarna gedaan heb. Daar ging ik meedenken over wat doet de medicatie, wat doet psychofarmaca met iemand
en, nou ja weet je ik merkte gewoon dat dat heel erg bij me paste en dat ik daar intuïtief gewoon best heel erg over
mee kon praten, en nou die arts was ook altijd bereid om daar een stuk uitleg over te geven en dat sloeg ik op in
m’n kop en ik ging weer verder. Dus ja ik heb daar heel veel geleerd.”
En het is gewoon prettig om in een team te werken:
“In het team ook ben ik ook degene die verbindend is dan, daarom ben ik naar de kajuit toen gegaan. En nu loopt
het als een… Nu hebben we een heel fijn team. Gewoon leuk. Ik hou van samen doen. Maar ik ben wel daar
verbindend, dat ik zeg, ik ben wel degene die de kar trekt dan. Maar dat vind ik niet erg.”
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5. R EFLECTIE
5.1 REFLECTIE OP DE ONDERZOEKSVRAGEN
5.1.1 HANS JOAS: ERVARINGEN VAN ZELFTRANSCENDENTIE; LEVENSBRONNEN
Vanuit de theorie van Joas valt te verwachten dat levensbronnen samenhangen met ervaringen van
transcendentie. Deze worden door hem beschreven als iets dat van buiten jezelf komt en waardoor je sterk
geraakt, bewogen wordt. Dit laatste aspect, het sterk geraakt en bewogen worden, komt per definitie overeen
met de levensbronnen waarnaar gezocht is. Belangwekkend is dat het eerste kenmerk, dat het ervaren wordt
als iets dat van buiten jezelf komt (al of niet religieus geduid) ook steeds blijkt terug te komen bij de gevonden
levensbronnen.
‘Contact’, ‘er voor iemand willen zijn’, ‘verbondenheid en uitwisseling’, ‘geloof, hoop en liefde’, ‘roeping’,
‘verwondering en geraakt zijn’ en ‘voorbeeld, rolmodel, traditie’ zijn allemaal dingen die van buitenaf tot ons
spreken om ons te bewegen.
Bij ‘geluk’ ligt dit anders, dit is iets dat we van binnen ervaren. Maar wanneer we kijken hoe respondenten dit
verwoorden, blijkt steeds dat ze het ervaren in uitwisseling met een ander. Ook ‘zingeving en betekenisgeving’
wordt in contact en uitwisseling met een ander vormgegeven en ervaren door de respondenten.
‘Interesse, leren en ontwikkelen’ is in principe wel een meer op het zelf gerichte levensbron. Toch zien we hier
ook dat respondenten het leuk vinden om dit proces te delen met anderen, en dat ze juist zeggen zich te
ontwikkelen in de uitwisseling met een ander. Hetzelfde geldt voor ‘persoonlijke ontwikkeling’.
Ten slotte is er het thema van ‘vrijheid en verantwoordelijkheid’. Vrijheid is een modern thema waaraan
gemakkelijk op een manier invulling gegeven kan worden die vooral op het zelf gericht is. Daarom is het zo
belangwekkend om te zien dat de respondenten in de interviews juist ervaren dat deze vrijheid ook om
verantwoordelijkheid vraagt en dat ze van hieruit geroepen zijn om anderen te helpen. Zodoende blijkt dat
datgene waardoor de respondenten bewogen worden, in sterke mate ander-gericht is. De respondenten
worden bewogen door ervaringen die boven henzelf uitstijgen.
5.1.2 NARRATIEVE IDENTITEIT: LEVENSGEBEURTENISSEN EN HUN DUIDING
Volgens de benadering van narratieve identiteit worden belangrijke gebeurtenissen ingepast in een verhaal,
het verhaal van het geconstrueerde zelf, iemands levensverhaal. Dit gebeurt op dusdanige wijze dat de
gebeurtenissen zin krijgen binnen de context van het hele levensverhaal en hierin bijdragen aan de belangrijke
doelen en verlangens van de persoon. De levensgebeurtenissen van de respondenten zoals weergegeven in
§4.1 bieden inzicht in hoeverre dit bij de respondenten van dit onderzoek van toepassing is.
Wat opvalt is dat er steeds een gevolg wordt genoemd dat de impact van de gebeurtenis op het leven van de
respondent weergeeft. Een goed voorbeeld hiervan is:
Vader krijgt een ongeluk, wordt ook een jaar later ontslagen als directeur van een zorginstelling. Dit zorgde voor
onrust in het gezin. Moeder vond het ook lastig en kwam vaak bij haar dochter om erover te praten. Zo heeft de
respondente als 13-jarig meisje al een beetje de rol van therapeute geleerd.
Dat zij door deze gebeurtenis al de rol van therapeute heeft geleerd is een persoonlijke interpretatie, en
tegelijk een belangrijk gevolg voor de rest van haar leven. De gebeurtenis wordt allereerst verteld, het gevolg
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komt al pratend en doorvragend aan het licht. Zodoende is er een verhaal gecreëerd dat in de zin van Bruner
‘coherent, leefbaar en adequaat’ is, ‘waarbij het adequaat is wanneer het de belangen en verlangens van de
verteller, van het Zelf, goed weet weer te geven’ (Bruner 1990, 109-112) (zie §1.4.2). De gebeurtenis heeft
bijgedragen aan de levensdoelen, aan de belangen en verlangens van deze persoon: ‘trouw zijn aan mezelf’
(zij heeft door deze gebeurtenis geleerd hoe dit níet moet) en ‘van betekenis zijn voor anderen’.
Een ander voorbeeld is:
Kind geboren. Zij werkt met verstandelijk gehandicapten en heeft ook te maken met ouders. Zij snapt ouders beter
omdat ze zelf ook een kind heeft. Voor je kind vecht je, ben je als een tijger.
Bij deze vrouw is een belangrijk levensdoel dat ze iets voor anderen wil betekenen. Zij ziet als gevolg van deze
gebeurtenis dat zij er beter kan zijn voor anderen.
Deze zelfde structuur is terug te zien bij alle gebeurtenissen die bij de interviews genoemd zijn, meestal heel
expliciet, soms iets minder zoals bij het volgende voorbeeld:
Trouwen. Haar man is haar maatje waar ze alles mee kan doen. Het samen gevoel is mooi en ze voelen elkaar
feilloos aan.
Dit lijkt vooral een uitspraak te zijn over wat zij prettig vindt, een gevoelsbeschrijving. Maar zij heeft als
belangrijk doel ‘houden van, liefdevol zijn’, en ‘samen oud worden’ ziet zij als belangrijke gebeurtenis4 voor
zich in haar toekomst.
Zodoende blijkt dat de respondenten inderdaad de belangrijke levensgebeurtenissen in een verhaal plaatsen,
waarbij de betekenis van de gebeurtenissen door hen achteraf wordt toegekend en plaats krijgt in een groter
verhaal, dat ten dienste staat van de doelen en verlangens die zij hebben.
5.1.3 BEANTWOORDING VAN DE HOOFDVRAAG
Volgens Frijda (§1.4.3) geven onze bronbelangen, welke hier zijn terug te vinden bij de levensbronnen, de
intentionaliteit van ons handelen aan. In hoeverre dit het geval is bij de respondenten zal zichtbaar zijn
wanneer we kijken naar de hoofdvraag:
In hoeverre is er in het levensverhaal van zorgprofessionals een samenhang tussen levensbronnen en
intentionaliteit in het professionele handelen?
In het vorige hoofdstuk staat per deelvraag weergegeven wat er in de interviews over te vinden was. Om op
de onderzoeksvraag antwoord te geven zal nu bij elke gevonden levensbron de samenhang worden
weergegeven met de thema’s betreffende de handelingsintentionaliteit. Steeds wordt eerst de levensbron of
de levensbronnen weergegeven, met daaronder de thema’s rondom handelingsintentionaliteit die hiermee in
verband staan. Daarop volgt een korte uitleg over dit verband en eventueel een relevant citaat.

4

Vraag 4.1 topic-list, zie bijlage 1
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CONTACT
Verbinding maken | Aandacht en betrokkenheid | Kennis delen |
Samenwerken, teamwerk |
Het willen ervaren van contact is voor de respondenten een belangrijke behoefte, en we zien dat deze in de
zorg op diverse manieren vorm kan krijgen. Elke handeling waarbij menselijk contact is, kan een manier zijn
om dit verlangen vorm te geven.
“Uiteindelijk zijn we allemaal mensen van het contact. Niemand is graag alleen.”

ER VOOR IEMAND WILLEN ZIJN, NAASTENLIEFDE
Verbinding maken | Aanpakken, helpen, beter maken | Aandacht en
betrokkenheid |
Veel van wat de respondenten doen in de zorg, is vanuit het verlangen er voor iemand te kunnen zijn. Iedere
respondent heeft ook benoemd dat er voor iemand zijn een belangrijk doel is voor hem of haar.
“In m’n beroep wil ik van betekenis zijn voor anderen, vanuit het trouw zijn aan mezelf omdat de zorg voor mezelf
denk ik net zo belangrijk is als de zorg voor de ander. Oprechte aandacht, betrokkenheid, het leren begrijpen van
wie is nou eigenlijk iemand? Dat zijn wel de dingen waar ik de verbinding probeer te leggen. Van wat is dan
belangrijk voor iemand geweest of wat is nog steeds belangrijk en waar kan ik zorgen dat die ander weer in
verbinding komt met wat voor hem belangrijk was en is.”

VERBONDENHEID EN UITWISSELING
Verbinding maken | Samen zoeken, koers bepalen | Aandacht en
betrokkenheid | Kennis zoeken en delen | Samenwerken en teamwerk |
Het is heel boeiend als je per interview kijkt hoe aan de uitwisseling vorm wordt gegeven. Iedere respondent
heeft hier een eigen manier voor om de eigen verlangens vorm te geven. Het is een sterk thema om naar te
kijken wanneer je bestudeert wat iemand drijft en hoe iemand vormgeeft aan het zorgen. Eigenlijk is zorgen
altijd een vorm van uitwisseling, en bij iedere respondent zie je een verlangen om dit te doen (bij de
levensbronnen) en ook manieren om hier vorm aan te geven (bij handelingsintentionaliteit). De één benoemt
het zoeken naar verbinding als een rode draad in het leven. Een ander komt uit het onderwijs en geniet er nog
steeds van om anderen iets bij te brengen. Weer een ander vindt een maatje in haar huwelijk en is voor de
bejaarden voor wie zij zorgt iemand die vrolijkheid brengt in een moeilijke situatie. De volgende respondent
wil vooral zien wat de cliënt nodig heeft en sámen zoeken naar wat goede zorg is. Dan was er iemand die
vanuit een diepe ervaring van verbondenheid met alles om ons heen de verantwoordelijkheid ervaart om
anderen te helpen en de wereld een goede plek te maken, en die ook in de verbondenheid met de patiënt kijkt
wat goede zorg zou zijn. En tot slot is het voor een ander een levensdoel om samen te zijn, en aanvoelen en
meeleven heeft zij van jongs af aan al heel veel gedaan.
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GELOOF, HOOP EN LIEFDE
Verbinding maken | Aanpakken, helpen, beter maken | Aandacht en
betrokkenheid |
Vanuit het geloof, wat ook betekent jezelf gedragen voelen door God, en vanuit het ervaren van liefde zie je
dat de respondenten dit gevoel ook weer willen uitdragen. Het woord ‘bron’ past hier dan ook heel mooi bij.
Door het ervaren van liefde wil je deze ook delen met anderen. ‘Verbinding maken’, ‘Aanpakken, helpen, beter
maken’ en ‘Aandacht en betrokkenheid’ komen hier direct uit voort. Deze vrouw ervaart de liefde van God en
is dankbaar dat ze dit mag delen op haar werk:
“Ik vind toch, dat ik hier geplaatst ben, dat ik dit mag doen, dat ik met zoveel liefde mijn werk mag doen, en dat ik
dat ontdekt heb, dat komt allemaal niet van mezelf. Van mezelf ben ik… denk je dat ik thuis nooit loop te
brommen? Maar hier… kan ik dat.”
Voor een ander is de verbinding met God en de genade en barmhartigheid die zij ervaart een oproep om ook
verbinding met anderen aan te gaan:
“Ik denk dat het echt Gods bedoeling met de wereld is juist in die verbondenheid met hem en met elkaar te leven.
En als je het hebt over genade of barmhartigheid, is dat wat God ook in ons legt, mooie dingen, en ook zijn eigen
voorbeeld daarin, om steeds op zoek te gaan naar verbinding, ook onderling. Ik denk altijd maar ‘delen doet helen’,
die verbinding, die maakt dat we tot onze bestemming kunnen komen.”

GELUK
Het willen ervaren van geluk kent iedereen. Hoe je dit vormgeeft is voor eenieder heel persoonlijk. Alles in het
professionele handelen kan hiermee te maken hebben. Daarom staan hier geen specifieke thema’s rond
handelingsintentionaliteit vermeld. Het is wel boeiend om te kijken wat de respondenten over geluk te zeggen
hebben:
“Maar wat is het dat jou gelukkig maakt in dit werk?” “Je hebt een hoop dingen. Je hebt hoop, je hebt verdriet,
je hebt bezorgdheid, je bent trots op ze, er zit liefde, weet je, ze kruipen zó onder je huid. Het zijn haast, je bent
haast hun tweede moeder, en je weet zo veel van ze. Je weet veel meer van ze dan hun ouders op dit moment
weten. Ze vertellen je dingen, het is zo dichtbij. Er is dankbaarheid, er is medeleven… alles bij mekaar, maakt dat
geluk.”
Hier spreekt heel sterk het ervaren van een verbinding uit. Het werk stelt haar in staat om die verbinding vorm
te geven. Een ander zegt:
“Mensen gelukkig maken, waarom vind je dat belangrijk?” “Omdat dat dan mezelf ook gelukkig maakt.”
Voor weer een ander is de ervaring van geluk een diepe ervaring van liefde, die zoals hierboven ook beschreven
gedeeld wil worden en die, door haar te delen, ook weer meer gelukkig maakt. Onder meer het helpen van
anderen maakt zodanig weer gelukkig.
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ROEPING
Aanpakken, helpen, beter maken | Aandacht en betrokkenheid |
Verbinding maken | Samen zoeken, koers bepalen |
De respondenten die zeiden een roeping te ervaren, voelen dat zij ten dienste van anderen willen werken, dat
zij anderen verder willen brengen. De ander staat centraal. Dit is de sturende factor in het handelen. Daarom
is dit vooral direct van invloed op al het handelen dat op de ander gericht is.
Hier zien we een structurele overeenkomst met de ervaringen van transcendentie die Joas beschrijft (zie
§1.1.4). Een ervaring van roeping is een ontmoeting met iets dat van buiten komt en dat grote indruk maakt,
een ervaring van het transcendente. En het maakt, zoals Joas beschrijft, dat je wilt volgen, het maakt je bereid
tot zelfopoffering. In de interviews is dit terug te zien omdat deze ervaring maakt dat de ander centraal staat
en niet het zelf.

ZINGEVING EN BETEKENISGEVING
Aanpakken, helpen, beter maken | Aandacht en betrokkenheid |
Verbinding maken | Samen zoeken, koers bepalen |
Hier zien we de respondenten van betekenis willen zijn. En dit steeds door de ander te willen helpen, of er voor
de ander te willen zijn. Eén van de respondenten zag hoeveel haar broer aan anderen kon geven, en dit maakte
dat zij vragen ging stellen over wat belangrijk is in het leven:
“Op z’n begrafenis vertelden ze: als iemand niet lekker in z’n vel zat, dan vroegen ze ‘mag ik Dickie doen?’ Om m
te helpen ja. Hij gaf mensen een heel goed gevoel. Het leven wordt heel vaak aan succes en prestaties gemeten,
maar als je dan kijkt hoe hij toch heel veel heeft gegeven, wat is dan waarde, wat is dan succes?”
Oftewel, de manier waarop je van betekenis kunt zijn voor anderen kreeg voor deze respondente een nieuwe
invulling.

VERWONDERING EN GERAAKT ZIJN
Aanpakken, helpen, beter maken | Aandacht en betrokkenheid |
Verbinding maken |
Omdat de respondenten geraakt zijn door de ander, willen ze voor hem of haar zorg dragen en met hem of
haar in contact en uitwisseling zijn.
“Ik zat gisteravond nog televisie te kijken en er was een film over een jongetje dat thuis door z’n moeder begeleid
wordt. Hoe ingewikkeld dat voor zo’n moeder is. Als zo’n kind weer een woede-uitbarsting krijgt, en weer krijsend
op de grond en slaat en trapt. En toch intrigeert me dat gigantisch… ik zou bijna zeggen zat ik d’r maar. Ik zou die
connectie willen maken. Dus dat, dat blijft me echt ontzettend interesseren ja.”
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VOORBEELD, ROLMODEL, TRADITIE
Een concrete handelingscategorie is hier vanuit de interviews niet aan te koppelen. Toch kan een voorbeeld
of rolmodel iemand bewegen om de zorg in te gaan:
“Eerst wilde ik altijd al zuster op het zendingsveld worden. Inmiddels denk ik niet meer dat mensen die hulp nodig
hebben zielig zijn, maar wel dat we zo complementair aan elkaar kunnen zijn dat als de één net even iets nodig
heeft dat de ander heeft dat je daar een stukje elkaar daarin aan kunt vullen en een stukje met iemand op weg
mag gaan. Dat is denk ik wel wat me toen ook dreef maar nog niet zo goed onder woorden kon brengen.”
Hetgeen waartoe deze persoon inspireert kan van alles zijn. In dit geval is het handelen van de respondente
een andere kant op gegaan dan dat van haar voorbeeld. Maar ze is wel mede hierdoor de zorg in gegaan.
Een andere respondente had in haar broer een voorbeeld, die ondanks dat hij niet veel kon door zijn
meervoudige handicaps, toch de mensen om hem heen vrolijk kon maken, en toch zo veel positieve energie
kon uitstralen.

INTERESSE, LEREN EN ONTWIKKELEN
Aanpakken, helpen, beter maken | Persoonlijke ontwikkeling | Kennis
zoeken en delen |
Interesse en leren en ontwikkelen is voor de respondenten een manier om aan andere verlangens en doelen
vorm te geven. Maar ook is het een doel op zich, iets dat mensen leuk vinden, blij maakt en voortdrijft. Daarom
is het ook een levensbron.
De rol van ‘Interesse, leren en ontwikkelen’ is dubbel. Enerzijds vinden de respondenten het waardevol om te
leren en ontwikkelen omdat dit ze in staat stelt om mensen beter te helpen. Anderzijds is het leren en
ontwikkelen leuk en maakt dit het werken boeiender. Daarom staat dit ook zowel bij de levensbronnen als bij
de intentionaliteit in het handelen. Deze zijn binnen dit thema sterk met elkaar vervlochten.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Verbinding maken | Persoonlijke ontwikkeling | Voor jezelf zorgen |
Persoonlijke ontwikkeling is iets dat gebeurt in het werken. Oftewel het werken zelf voedt deze levensbron.
Vervolgens kan men hierdoor het werk ook weer beter doen. Het volgende voorbeeld is van een respondente
over hoe zij leerde binnen het speciaal onderwijs. Dit heeft haar echter veel gebracht, ook voor het werk met
verstandelijk gehandicapten dat ze nu doet:
Je maakt gewoon heel veel vorderingen in je vaardigheden als je openstaat voor wat er niet helemaal goed gaat
en hoe kan ik dat de volgende keer beter doen? Ik heb daar heel veel over gesproken met de directeur en daar heel
veel van geleerd. Dan word je daar ook beter in en merk je ook dat je niet zo gauw omvergeblazen wordt. En dan
gaat het hard, want dan merken ook leerlingen dat je niet zo gauw omvergeblazen wordt en hebben ze eerder
vertrouwen in je, want je bent niet zo gauw van slag, je bent niet zo gauw boos. Dan krijg je die wisselwerking en
krijg je heel gauw vertrouwen van leerlingen.
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We zien dat het je ook in staat kan stellen om beter in contact met anderen te komen door het vertrouwen
dat je kunt winnen.
Ook persoonlijke ontwikkeling buiten het werk kan je anders in het werk doen staan. Deze vrouw heeft te
kampen gehad met een depressie en hier veel van geleerd:
“Waar ik anders zelf degene was die opliep met iemand in m’n werk, was ik nu zelf degene die aan de hand
genomen moest worden. Nu ik ervaren heb hoe het is om zo kwetsbaar te zijn ben ik me wel heel erg gaan beseffen
a) wat voor enorme betekenis je hebt als hulpverlener, want je bent echt heel belangrijk in het leven van iemand.
En b) dat we als hulpverlener altijd zó geneigd zijn om oplossingen te bedenken, van ‘ga maar even een rondje
wandelen, want dan voel je je echt weer beter’, terwijl, dat is helemaal niet waar. Je moet wel blijven lopen, om
uit je gedachtencirkel te komen, maar je voelt je echt niet beter daardoor. Dat soort dingen.”

VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID
Verbinding maken | Samen zoeken, koes bepalen | Samenwerken,
teamwerk |
Een respondente ervaart dat vrijheid vraagt om verantwoordelijkheid in het handelen:
“…dat er heel veel ruimte en vrijheid door God wordt gegeven, en dat hij van mij vraagt me te verantwoorden hoe
ik daarmee omgegaan ben.”
Het zelf ervaren dat je een vrij en verantwoordelijk persoon bent is terug te zien in hoe er wordt omgegaan
met cliënten, wanneer er wordt gezocht naar manieren om de cliënt zoveel mogelijk zelf te laten sturen, om
hen dan ook vrijheid te geven, en hiermee ook weer verantwoordelijkheid. Hier vertelt een respondente hoe
zij het aanpakt wanneer ze een heel zwaarlijvig persoon die gevallen is weer overeind helpt:
“Het moet wel een soort samenwerking zijn, de cliënt moet wel meewerken. Je kan niet iemand alleen maar helpen
omdat jij dat wilt… Ik laat mensen dan op hun buik draaien, en dan moeten ze proberen de handen en knieën
eronder krijgen, dan zit je daar als een hondje, en dan kunnen wij allebei aan één kant staan met het been eronder.
Ik heb hem ook meteen weer aangesproken op z’n verantwoordelijkheid, dat ie niet op sokjes door z’n huis mag
lopen. Dat ie schoenen aan moet doen en antislip-sokken. Want het was de tweede keer al en ik zei, nu gaat het
goed, maar volgende keer breekt u wat. Dat is gewoon echt heel onveilig. Dus dat stukje eigen verantwoording bij
de cliënt zelf dat benoem ik dan ook wel hoor.”

GENIETEN, PLEZIER
Dit kan op allerlei handelingen van invloed zijn, als je er maar plezier aan beleefd, als je er maar blij van wordt.
In het volgende voorbeeld wordt iemand er blij van om met haar cliënten op de pg-afdeling plezier te maken:
“… dit is het gewoon, fantastisch, ja echt waar. Een grapje, en een dingetje… het is niet altijd verdrietig, en het is
niet altijd zoals de buitenwereld ernaar kijkt.”
Ook het helpen van anderen kan een blij mens van je maken:
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“Het is heel mooi om te zien dat je soms met hele kleine sturing hele mooie resultaten kan behalen. Voor een ander
hè, dat hoeft niet eens voor jezelf te zijn, maar het geeft mij wel het gevoel van, daar word je blij van. Ik word blij
als andere mensen blij zijn. Het is gewoon leuker als iedereen blij is toch? Dus in die zin, daar doe ik het ook voor,
ik word daar wel gelukkig van, als iemand anders gelukkig is.”
5.2.2 SAMENVATTING BEANTWOORDING HOOFDVRAAG
Als we dan kijken naar de gevonden samenhang zoals deze hierboven is weergegeven, blijkt dat deze sterk
aanwezig is. Bij iedere levensbron zijn er binnen de interviews manieren te vinden waarop respondenten deze
vormgeven, vaak in zeer concrete bewoordingen. Wat bijzonder is, is dat het steeds ook blijkt dat dit
vormgeven binnen het werk gebeurt. Het is zeer goed denkbaar dat iemand bepaalde levensbronnen heeft die
alléén vormgegeven worden buiten het werk, en werkt om de kost te verdienen. Dit is bij de respondenten
duidelijk niet het geval. De zorg is voor hen een goede plaats om aan hun doelen en verlangens vorm te geven5.

5.2 KWALITEIT EN METHODISCHE REFLECTIE
In deze paragraaf zullen de belangrijkste punten besproken worden betreft de kwaliteit van dit onderzoek. Dit
wordt opgedeeld in twee gedeelten, te weten interne validiteit en externe validiteit of overdraagbaarheid.
Hiermee volgen we Verschuren (2009, 58-59) met de opvatting dat betrouwbaarheid geen onafhankelijk
criterium is voor de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek, zoals in sommige literatuur gebruikelijk is (bijv.
Wester & Peters (2004)). De betrouwbaarheid verhogen noemt Verschuren het zoveel mogelijk uitsluiten van
toevallige fouten, wat bijdraagt aan de validiteit van het onderzoek en daarmee geen onafhankelijk criterium
is. Overigens is het verhogen van de betrouwbaarheid hoogst problematisch in kwalitatief onderzoek. Bij het
meeste onderzoek gebeurt het door herhaling van waarneming, en dit is lastig bij (gedeeltelijk) open
interviews: wanneer dit opnieuw wordt gevoerd, eventueel door iemand anders, zal het altijd sterk verschillen
van een eerder interview.
5.2.1 INTERNE VALIDITEIT
De interne validiteit betreft in hoeverre de juist procedures tijdens het onderzoek zijn toegepast (Wester &
Peters, 2004, p. 192). In de eerste plaats is het hierbij belangrijk om inzichtelijk te maken welke procedures er
zijn toegepast. Dit is zo uitvoerig mogelijk beschreven in hoofdstuk 3. Hieronder volgt een reflectie op een
aantal belangrijke punten betreffende de procedures.
Het meetinstrument
Het meetinstrument is in belangrijke mate gebaseerd op eerdere onderzoeken zoals genoemd in §3.2. De
begrippen waarnaar wordt gevraagd in het interview zijn door deze onderzoeken sterk gefundeerd in de
theorie. De ontwikkeling van het meetinstrument over meerdere onderzoeken zorgt ervoor dat er een
verhoogde kans is dat de gezochte begrippen ook daadwerkelijk gevonden worden, wat de geldigheid van het
onderzoek ten goede komt. De begrippen waarnaar bij deze onderzoeken is gezocht sluiten goed aan bij dit
onderzoek, het gaat hier om wat mensen hun levensdoelen zijn, waar deze vandaan komen en wat voor

Een kanttekening bij deze conclusie is te vinden in §5.2.1 onder het kopje ‘Steekproefkader, werving en
respondenten’.
5
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invloed deze hebben op hun leven. Voor dit onderzoek was het alleen nog nodig om een aantal specifieke
vragen gericht op werk toe te voegen.
Tijdens het interview werd enkele keren op verschillende manier dezelfde vragen gesteld (replicatie). Dit is
van belang omdat geïnterviewden niet iedere keer op dezelfde vraag hetzelfde antwoord zullen geven
(Wester & Peters 2004, 193-194). Een andere context kan zorgen voor andere associaties, of iemand kan
simpelweg iets belangrijks zijn vergeten. Zo wordt er bijvoorbeeld zowel bij gebeurtenissen als bij
levensdoelen als bij het verbindende thema gevraagd naar de relatie met het werk. Vaak komen hierbij
dezelfde thema’s aan de orde, maar steeds weer vanuit een iets ander perspectief. Dit kan zelfs wanneer
dezelfde thema’s genoemd worden, nieuwe taal opleveren.
Steekproefkader, werving en respondenten
Hier zijn een aantal kritische kanttekeningen te plaatsen wat betreft de geldigheid van het onderzoek. De
eerste is dat het hier gaat om maar 6 respondenten, een zeer kleine steekproef. Het onderzoek is vooral een
verkennend onderzoek en niet in de eerste plaats bedoeld om harde conclusies uit te trekken, wat in principe
een vrij klein aantal respondenten vraagt, maar wanneer er meer tijd voorhanden zou zijn geweest zou 10 of
12 respondenten ook mooi geweest zijn.
Een andere belangrijke kanttekening betreft de vorm van werving. Respondenten werden steeds door een
ander, vaak medewerkers van Reliëf, aangedragen. Degenen die mij personen voordroegen kozen steeds
mensen waar zij enthousiast over waren: ‘Oh, dan moet je echt díe spreken!’ hoorde ik vaak. Dit heeft achteraf
in mijn optiek een dubbel effect gehad. Enerzijds waren de respondenten allemaal mensen die een duidelijke
passie hadden voor wat ze deden en die dus veel te vertellen hadden en mooie thema’s aandroegen.
Anderzijds kun je je afvragen hoe representatief deze groep van ‘enthousiastelingen’ is. Ik heb niemand
gesproken die moeite had met het formuleren van motivatie om in de zorg te werken, of die ooit
motivatieproblemen had gehad. Het duidelijke verband tussen levensbronnen en professionele
handelingsintentionaliteit kan hierdoor mede zijn ‘geconstrueerd’.
Is dit een probleem? Dat is moeilijk te zeggen. Enerzijds is het onderzoek wellicht niet geheel representatief.
Anderzijds gaat het er vanuit de doelstelling van het onderzoek om de thema’s op het spoor te komen waar je
wél geïnspireerd door kunt worden, en deze respondenten waren heel geschikt om deze te verwoorden. Toch
zou het interessant kunnen zijn om juist met mensen te gaan spreken die meer moeite hebben met hun
motivatie.
De respons op mails was vrij goed, dit kwam mogelijk mede doordat de respondenteninformatie (bijlage 3)
korte en bondige informatie gaf om de ontvanger niet af te schrikken. De respondenteninformatie leidt echter
wel tot een volgende kanttekening: tijdens de meeste interviews was te merken dat de respondenten direct
levensgebeurtenissen aandroegen die te maken hadden met werk. Dit terwijl het doel van het onderzoek
eerder was om samen te kijken naar gebeurtenissen en levensbronnen die voor hun leven in het algemeen
belangrijk zijn geweest, om vervolgens het verband hiervan met het werk te onderzoeken. Dit kan goed
komen door de iets te expliciete respondenteninformatie die bij elke wervingsemail is meegestuurd, waarin
staat vermeld dat het onderzoek gaat om drijfveren om te werken in de zorg. Achteraf was het wellicht beter
geweest hierin iets minder van de doelstelling van het onderzoek te vermelden. Dit zette voor een aantal
respondenten duidelijk de toon van het interview en kan gezorgd hebben dat het verband tussen
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levensbronnen en professionele handelingsintentionaliteit sterker naar voren komt in de conclusie dan in de
werkelijkheid het geval is.
Deze kanttekeningen in acht nemend, valt wel te beargumenteren dat aan de uiteindelijke doelstelling van
het onderzoek, namelijk het onderzoeken van taal rondom bezieling van hedendaagse zorgprofessionals,
goed beantwoord is. Er zijn belangrijke thema’s gevonden betreffende het werken vanuit diepe motivatie in
de zorg. Mensen die vanuit een sterke inspiratie werken en enige mate van succes in hun beroep hebben,
kunnen goede vertolkers zijn van de idealen en motivaties waardoor mensen met dit beroep gedreven
worden. Dat het verband tussen levensbronnen en handelingsintentionaliteit mogelijk enigszins versterkt
tevoorschijn is gekomen vanuit dit onderzoek, neemt niet weg dat bij iedere respondent er levensbronnen zijn
die deze in de zorg invulling kan geven.
Afname van de interviews
Wat betreft de betrouwbaarheid van de afname van de interviews is een belangrijke rol weggelegd voor de
manier waarop het onderzoeksinstrument is ontworpen. Het is namelijk ontworpen voor masterstudenten
om na een korte training toe te kunnen passen. Het maakt gebruik van geformaliseerde interviewvragen die
zorgen voor een duidelijke structuur waardoor binnen een beperkte tijd de beoogde onderwerpen aan bod
kunnen komen, en ook vanuit verschillende invalshoeken. Dit maakt zowel het interviewen als het analyseren
gemakkelijker voor de onderzoeker. Daarnaast zijn er twee oefeninterviews gedaan om het interview zelf en
de techniek van het interviewen te leren kennen. De onderzoeker heeft ook enige affiniteit met het werkveld,
de zorg, uitgedrukt in het werken als vrijwilliger in de dagbesteding op een PG-afdeling, en met het voeren
van gesprekken rondom levensvragen, uitgedrukt in het voeren van gesprekken met ouderen vanuit het
Centrum voor Ouderen en Levensvragen.
Analyse
Hier willen we vooral kijken of er een goede begripsvaliditeit is. Bij de begripsvaliditeit gaat het om de juistheid
van de gehanteerde termen (Wester & Peters, 2004, 192). Enerzijds zijn de termen in dit onderzoek vanuit de
theorie gegeven en in hoofdstuk 2 beschreven. Anderzijds zijn hieraan gekoppeld termen die op inductieve
wijze vanuit de empirie zijn gedestilleerd tijdens de analyse zoals in hoofdstuk 4 weergegeven. Dit laatste
proces met name is een interpretatief proces van de onderzoeker en daarmee in zekere mate subjectief. Om
de begripsvaliditeit dan toch te waarborgen zijn er twee methoden mogelijk, namelijk peer debriefing en
member checks. Alleen de eerste methode is in dit onderzoek toegepast.
Peer debriefing betekent dat interpretatie van bevindingen in theoretische begrippen wordt nagegaan met
een collega-onderzoeker en/of iemand die goed thuis is in het onderzoeksveld (Wester & Peters, 2004, 195).
Hiertoe heeft stagebegeleidster en medewerkster van Reliëf Marije Vermaas meegekeken naar de
interpretatie van de data als expert in het onderzoeksveld. Dit is een vorm van onderzoeker-triangulatie
(Verschuren, 2009, 66-67).
Member checks zijn controles van de interpretaties van de onderzoeker door de geïnterviewden zelf (Wester
& Peters, 2004, 194). Zij kunnen dan aangeven of zij zich in deze interpretatie herkennen. Hiervoor hebben wij
vanwege tijdgebrek geen ruimte gehad.
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Verder zijn er bij de analyse verschillende fasen van reflectie, waarneming en analyse toegepast (zoals bij
Wester & Peters, 2004, p. 192). Deze staan omschreven in §3.5. Deze inductieve werkwijze zorgt voor een
voortdurende afstemming van de gevonden categorieën op de empirie.
Zoals eerder onder het kopje ‘het meetinstrument’ beschreven heeft de ontwikkeling van het meetinstrument
gezorgd voor een sterke verbinding met de theorie. Dit is ook bevestigd tijdens het coderen. Zoals in §3.5
beschreven is er begonnen met open coderen zonder hierbij te veel de theorie te willen betrekken, maar juist
met in het achterhoofd de doelstelling van Reliëf. Dit om zo dicht mogelijk bij de empirie te blijven en om de
bruikbaarheid van het onderzoek te verhogen. Alle codes die op deze manier zijn gevonden waren moeiteloos
onder te brengen dan wel bij levensbronnen, dan wel bij handelingen (professioneel handelen). De aansluiting
van het instrument en de empirie en doelstelling was dus goed.
5.2.2 EXTERNE VALIDITEIT
De externe validiteit betreft de generaliseerbaarheid van de gevonden resultaten buiten de genomen
steekproef (Verschuren, 2009, 76). Gezien de aard van kwalitatief onderzoek, welke eerder op diepgang dan
op generaliseerbaarheid is gericht, is het moeilijk om aan deze methodologische eis te voldoen (Verschuren,
2009, 355-357). Wat echter wel mogelijk is, is om de steekproef zo duidelijk mogelijk te beschrijven, opdat het
tot op zekere hoogte mogelijk is voor iemand met verstand van zaken om de conclusies te vertalen naar
andere situaties of populaties. De steekproef staat beschreven in §3.3.
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6. A ANBEVELINGEN
Dit onderzoek is gevoerd in het kader van een stage bij Reliëf. Hieronder staan de resultaten van het
onderzoek, alsmede de ervaringen die zijn had opgedaan tijdens het onderzoek en gesprekken met allerlei
mensen, omgezet in een aantal aanbevelingen voor Reliëf. Deze zijn toegespitst op wervingstaal, welke
relevant kan zijn voor zorgbestuurders aangesloten bij Reliëf, en op thema’s die gebruikt kunnen worden bij
workshops, omdat uit het onderzoek naar voren komt dat dit thema’s zijn die mensen in de zorg bezig houden
en kunnen helpen om hun werk als zinvol te ervaren. Tot slot zal ik nog een aantal aanbevelingen voor verder
wetenschappelijk onderzoek doen.

6.1 WERVING: TAAL OM TE GEBRUIKEN
Voor elkaar zorgen
voor elkaar krijgen
De belangrijkste drijfveer die uit de interviews naar voren kwam is het dienstbaar willen zijn, willen zorgen
voor anderen. Dit is in de eerste plaats goed om te benoemen. Maar wat ook naar voren komt is dat de
respondenten houden van het voor elkaar krijgen van dingen. Aanpakken. Vaardigheden leren om iets voor
elkaar te kunnen krijgen. Iets voor iemand kunnen betekenen. Het gaat dus ook om ontwikkeling, om
competentie en een zekere trots die je in je werk kunt hebben als je de zaken goed hebt geregeld. Gebruik
zowel sterke als zachte taal.

Kansen voor ontwikkeling
Deze is vooral voor bestuurders. Gebruik dit in de taal om te werven. Ontwikkelen helpt op veel manieren. Het
helpt om mensen beter te kunnen helpen. Het maakt het werk leuk omdat het niet altijd hetzelfde blijft. En
ontwikkelen is iets dat op zichzelf als leuk wordt ervaren.

Het verschil maken
Hoe maak jíj een verschil? Als mensen hierover nadenken denken ze na over wat de zin is van hun beroep, wat
nieuwe motivatie kan geven. Het delen met elkaar van hoe je dit doet kan voor wederzijds respect en
waardering zorgen. In wervingstaal kun je het ook gebruiken. Je laat zien: hier kun je het verschil maken!

Voor elkaar zorgen
Dit gaat over zorg dragen voor de cliënten én voor elkaar. Als je het laatste niet doet, zet je een vreemde
context neer om het eerste te doen. Als men het gevoel heeft gedragen te worden en dat er voor elkaar wordt
gezorgd zorgt dit voor een werkklimaat dat zich door kan vertalen naar hoe de zorggevers zich naar cliënten
opstellen. Uit de interviews bleek dat het onderling voor elkaar zorgen soms een zoektocht was naar hoe dit
te doen en dat dit ervaren kon worden als een eenzame weg wanneer de organisatie niet bereid was hierin
mee te denken.
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6.2 THEMA’S VOOR WORKSHOPS
Zorgen voor jezelf
“Wij zorgden niet voor onszelf, wij zorgden voor elkaar.” Dit citaat van een zuster die werkte in de tijd dat ordes
en congregaties nog voor een belangrijk deel het zorglandschap vormden, laat zien dat de
verantwoordelijkheid voor de zorg voor jezelf tegenwoordig anders ligt. Wanneer je bijvoorbeeld een burnout krijgt, wordt er eerst naar jezelf gekeken als de eerste verantwoordelijke voor de oorzaak én oplossing.
Dit kan een zware last zijn, juist voor mensen die overspannen zijn. Een thema voor een cursus of workshop
kan daarom zijn: ‘Hoe zorg jij voor jezelf?’ of binnen een team: ‘Hoe kunnen wij zorgen voor elkaar?’

Teamwerk
Bovenstaand citaat laat ook zien dat, in de tijd dat de religieuze congregaties een belangrijk deel van de zorg
uitvoerden, teamwerk op een andere manier belangrijk was. Het team is er nu niet meer zozeer om voor elkaar
te zorgen. Het is niet zo dat dit vroeger altijd vlekkeloos verliep, maar de insteek was anders. Een workshop
kan zich erop richten hoe je als team het gevoel kunt creëren dat je er voor elkaar bent, dat je elkaar wilt
helpen.
Voor verder onderzoek is het interessant om te kijken wat mensen van teamwerk verwachten en hoe zij tegen
teamgenoten aankijken.

Omgaan met tegenslagen
Bij het werken in de zorg, wanneer je de verantwoordelijkheid hebt over het welzijn van mensen, kan het
maken van een fout hard aankomen. Om gemotiveerd te blijven werken is omgaan met tegenslagen
belangrijk. Het is ook een essentieel onderdeel van het leerproces. Leren doe je door fouten te maken. Hoe
gaan zorgprofessionals hiermee om? Laten zij zich ontmoedigen? Hoe pikken zij het op? Kunnen ze het
inzetten om zich juist te ontwikkelen? Welke moeilijkheden komen zij hierbij tegen?

6.3 AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK
Dit onderzoek heeft zich op een zeer positieve wijze beziggehouden met het aspect motivatie. Er is niet
specifiek gezocht naar eventuele problemen, maar alleen naar welke motivatie er speelt en hoe deze
verwoord wordt. Dit is een bewuste keuze geweest om niet te veel met ingewikkelde verbanden en
samenhangen te maken te krijgen. Bovendien waren de mensen die hier geïnterviewd zijn, zoals besproken
in §5.2.1, allen zeer gemotiveerd. Het zou echter ook boeiend zijn om te kijken naar problemen en
struikelblokken die mensen tegenkomen in de zorg en welke rol motivatie dan speelt. Vanuit dit idee zijn er
een aantal mogelijkheden.
Uitdagingen omtrent motivatie
Allereerst zou men kunnen kijken naar mensen die meer moeite hebben met hun motivatie, die minder sterke
drijfveren hebben. Waarom doen zij dit werk? Wat zijn hun verwachtingen en verlangens? En hoe gaan zij om
met tegenslagen?
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Diepere inspiratie
In de inleiding staat een idee verwoordt van Thijs Tromp, de directeur van reliëf, dat deel is van de aanleiding
tot dit onderzoek:
Daarom is het juist nu belangrijk om te zoeken naar inspiratie in de zorg. En deze inspiratie mag van dieper komen
dan ‘plezier in je werk’, of persoonlijke ontplooiing in het werk. Deze beweegredenen zijn heel belangrijk maar
vormen onvoldoende basis om bepaalde lastige tegenslagen te kunnen weerstaan, zoals een negatief
functioneringsgesprek of een dag die gewoonweg niet leuk is. Het gaat om diepere beweegredenen, die groter zijn
dan jezelf. Dit zorgt ervoor dat de dingen die jouzelf raken, niet aan deze beweegredenen kunnen komen.
Klopt deze uitspraak? Hiervoor zou men kunnen gaan kijken naar mensen die motivatieproblemen hebben,
en of zij deze ‘diepere beweegredenen’ wel of niet hebben, of dat zij deze wellicht niet meer actueel op hun
netvlies hebben. Ook zou je kunnen kijken of het al dan niet hebben van deze diepere beweegredenen invloed
heeft op de manier van omgaan met tegenslagen.
Religiositeit en handelingsintentionaliteit
Een andere boeiende relatie is die tussen religiositeit en handelingsintentionaliteit. In zijn promotieonderzoek
heeft Jos van den Brand (2017) dit gedaan bij leraren in het voortgezet onderwijs. Hij heeft onder meer
gekeken of er een verschil was tussen religieuze en niet-religieuze leraren wat betreft de intentionaliteit van
hun pedagogisch handelen. Op het gebied van de zorg en voor reliëf is het boeiend om te weten of de
religiositeit van belangrijke invloed is op de handelingsintentionaliteit (waartoe men handelt) en in hoeverre
de religiositeit samenhangt met het werken vanuit ‘diepere’ beweegredenen die groter zijn dan jezelf. Deze
diepere beweegredenen kunnen immers ook niet-religieus van aard zijn. Hiertoe zouden mensen met een
religieus levensbeschouwelijke achtergrond vergeleken kunnen worden met mensen met een niet-religieus
levensbeschouwelijke achtergrond, en dan te kijken welke verschillende en juist ook zelfde thema’s er naar
voren komen wat betreft levensbronnen, motivatie en intentionaliteit in het handelen.
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7. S AMENVATTING
In deze scriptie wordt de vraag gesteld vanuit welke diepere bronnen zorgverleners hun werk doen. Allereerst
worden theorieën omtrent pluralisme, individualisme en religie in de moderne tijd besproken. Hierna volgen
theorieën over contingentie, narratieve identiteit, emotie en motivatie. Met deze laatsten wordt een
conceptueel model samengesteld dat zal helpen bij het vormen van de onderzoeksvraag en bij het maken van
een vragenlijst voor interviews. Deze interviews vormen het primaire onderzoeksinstrument. Door middel
van analyse aan de hand van het conceptueel model is de taal achterhaald die de zorgverleners gebruiken om
hun bezieling te verwoorden. Bij de reflectie worden deze resultaten teruggekoppeld naar de eerder
besproken theorieën. Tot slot worden er enkele aanbevelingen gegeven aan Reliëf, opdrachtgever van het
aanvankelijke onderzoek, alsmede enige aanbevelingen voor verder wetenschappelijk onderzoek.
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B IJLAGE 1: TOPIC - LIST

Vragenlijst ‘inspiratie in de zorg’
Februari 2018
Hulpmiddelen bij dit onderzoek:
-

Formulier waarop de levenslijn getekend kan worden (A4)
Lijst met emoties
Tabel met de omschrijving van geluk, ongeluk, prestatie en falen
Tabel met de omschrijving van geschenk, tragiek, plicht/taak en schuld.
Tabel voor de omschrijving van genade, verlatenheid, roeping, en zonde
middels God, Iets en een Hogere Macht.

Vragenlijst 1: Levenslijn tekenen

Wil je, zonder er veel bij na te denken, je eigen levenslijn tekenen vanaf de geboorte tot nu en
daarbij de hoogte- en dieptepunten aangeven?
Een voorbeeld laten zien en eventueel een voorbeeld tekenen (zie ‘Hulpmiddelen’).
Let op: bij het verkennen van de betekenis van de hoogte- en de dieptepunten in het
verleden gaat het altijd om de betekenis die men er toen aan gaf.
Vraag 1.1



Wil je bij elk van de hoogte- en dieptepunten op deze levenslijn in het kort met een enkel
trefwoord aangeven wat er is gebeurd en hoe oud je toen was?
Gebeurtenis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Leeftijd
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Vragenlijst 2: Het verkennen van de levenslijn

Wat vind je de drie belangrijkste gebeurtenissen in je leven? (hoogte- of dieptepunten; verleden, heden
of toekomst)



Belangrijkste
gebeurtenis:
Op de tweede plaats:
Op de derde plaats:
Vragenlijst 2 eerst helemaal afnemen voor gebeurtenis 1, daarna teruggaan naar gebeurtenis
2 en daarna 3.



Vraag 2.1
Is het een gebeurtenis in heden, verleden of toekomst? (aankruisen)
Heden
Verleden
Toekomst
1.
2.
3.



Vraag 2.2
Kun je vertellen wat er is gebeurd (of, bij toekomstig, zal gebeuren)?



Vraag 2.3
Ging het toen om een hoogte- of een dieptepunt? (aankruisen)
Hoogtepunt
Dieptepunt
1.
2.
3.



Vraag 2.4
Wat maakte het tot een hoogte- of een dieptepunt?
Vraag 2.5



Kwam de gebeurtenis voor je verwacht of onverwachts? (aankruisen)
Verwacht
Onverwachts
1.
2.
3.
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Vraag 2.6
Wat maakte het tot een verwachte of onverwachtse gebeurtenis?



Vraag 2.7
Welke emotie riep deze gebeurtenis bij je op? (kies uit de lijst, zie ‘hulpmiddelen’)
Emotie
1.
2.
3.



Vraag 2.8
Wat maakte dat je je zo voelde?



Vraag 2.9
Wie of wat was/is er volgens jou verantwoordelijk voor dat de gebeurtenis in je leven heeft
plaatsgevonden? Ben jij dat of iets of iemand anders?
1.
2.
3.



Vraag 2.10
Kun je dit uitleggen?



Vraag 2.11
(keuzekaartjes: geluk, ongeluk, prestatie, falen – zie ‘hulpmiddelen’)
Welk woord geeft het best weer hoe je toen dacht over deze gebeurtenis?
1.
2.
3.



Vraag 2.12
Kun je uitleggen hoe je tot de keuze van dit woord bent gekomen?



Vraag 2.13
(keuzekaartjes: geschenk, tragiek, plicht, schuld – zie ‘hulpmiddelen’)
Vind je dat een van de volgende woorden nóg beter weergeeft hoe u toen dacht over deze
gebeurtenis? Alleen als je het een beter woord vindt of aanvult, schrijft u het op.
1.
2.
3.
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Vraag 2.14
Kun je uitleggen hoe je tot de keuze van dit woord bent gekomen?



Vraag 2.15
(keuzekaartjes: genade, verlatenheid, roeping, zonde – zie ‘hulpmiddelen’)
Vind je dat een van de volgende woorden nóg beter weergeeft hoe u denkt over deze
gebeurtenis? Alleen als je het een beter woord vindt of aanvult, schrijf je het op.
1.
2.
3.



Vraag 2.16
Kun je uitleggen hoe je tot de keuze van dit woord bent gekomen?
Vraag 2.17

Heeft deze gebeurtenis voor jou op de een af andere wijze te maken het een hogere
werkelijkheid?
Vraag 2.18
Heeft deze gebeurtenis ook invloed op het werk dat je doet/bent gaan doen, en op hoe je in je
werk staat?

 (hetzelfde met gebeurtenis 2 en 3)
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Vragenlijst 3: het verkennen van de toekomst
Ook zou ik graag met je willen praten over je toekomst en hoe je die ziet. Daarvoor zou ik je
willen vragen de levenslijn die je zojuist hebt getekend nu door te trekken naar de toekomst, zo
ver als je je daar een voorstelling van kunt maken.



Vraag 3.1
Kun je vertellen welke gebeurtenissen deze lijn laat zien?
Gebeurtenis
1.
2.
3.

Leeftijd



Vraag 3.2
Wat betekent deze gebeurtenis voor jou?



Vraag 3.3
Waarom is dat voor jou zo belangrijk?

 (hetzelfde voor gebeurtenis 2 en 3)



Vraag 3.4
Heb je bepaalde verlangens als je aan de toekomst denkt? Waar verlang je naar? Zijn er ook
dingen waar je naar verlangt qua werk, die je zou willen (kunnen) doen?
Vraag 3.5



Ook zou ik graag willen weten of er bepaalde dingen zijn die je in de toekomst wilt gaan doen.
Heb je bepaalde voornemens of plannen?



Vraag 3.6
Kun je deze voornemens nu kernachtig opschrijven?
1.
2.
3.



Vraag 3.7
(hetzelfde voor 2 en 3)
Hoe ben je hier op gekomen?



Vraag 3.8
Waarom vind je juist dit/deze dingen belangrijk?  (hetzelfde voor 2 en 3)
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Vraag 3.9
Als je aan de toekomst denkt, welke emotie roept dat bij je op? (zie lijst)
Emotie:
Vraag 3.10 
Wat maakt dat je je zo voelt?
Vraag 3.11 
Is er voor jezelf ook een toekomst na dit leven? Kun je vertellen hoe je dat ziet? Heeft dit ook
invloed op hoe je in je werk staat?
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Vragenlijst 4. Levensdoelen



Vraag 4.1
Als je terugkijkt op de levenslijn die je hebt getekend, wat zijn dan de belangrijkste
levensdoelen die je nastreeft?
1.
2.
3.
De vragen 4.2 t/m 4.5 een voor een nagaan per doel
Vraag 4.2



Waarom vind je dit levensdoel belangrijk?



Vraag 4.3
Hoe lang streef je dit doel al na?
1.
2.
3.



Vraag 4.4
Is het sinds die periode altijd even belangrijk geweest of wisselde dat?



Vraag 4.5
Zou je voor dit doel ook een alternatief doel kunnen noemen dat voor je even belangrijk is??
1.
2.
3.



Vraag 4.6
Hoe weet je zeker dat dit doel zó belangrijk voor je is?



Vraag 4.7
Waar verlang je naar dat je dit tot doel hebt gekozen?



Vraag 4.8
Heeft dit levensdoel voor jou op de een of andere wijze te maken met een hogere
werkelijkheid?
Vraag 4.9
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Er zijn mensen die beweren dat hun levensdoelen al op de een of andere wijze vooraf zijn
bepaald. Hoe denk jij daarover?



Vraag 4.10
Hoe staan de genoemde doelen in relatie tot het beroep dat je uitoefent?
Hoe geef je deze doelen concreet vorm in je werk?
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Topic-list
Vragenlijst 5: Levenslijn globaal



Vraag 5.1
Als je terugkijkt op uw levenslijn met de hoogte- en dieptepunten, wat is volgens jou het
verbindende thema? Dit wordt ook wel “de rode draad” genoemd.



Vraag 5.2
Hoe ben je hierop gekomen?



Vraag 5.3
Heeft dit thema op de een of andere wijze te maken met een hogere werkelijkheid?



Vraag 5.5
Hoe past het beroep dat je uitoefent binnen dit thema? Zou je dit nog anders willen zien? Hoe?
Is er een manier waarop je dit doel concreet kunt vormgeven in je werk?



Vraag 5.4
Wie heeft ervoor gezorgd dat dit thema in je leven is ontstaan? Ben jij dat zelf of is dat iets
anders of iemand anders?



Vraag 5.5
Kun je dat uitleggen?



Vraag 5.6
(alleen als de vorige vraag bevestigend is beantwoord)
Is er nog een ander belangrijk thema dat steeds terugkeert en gebeurtenissen met
elkaar verbindt?
Vraag 5.7



Hoe ben je tot dit thema gekomen?



Vraag 5.8
Er zijn mensen die beweren dat de gebeurtenissen die zij in hun leven meemaken al op de een
of andere wijze vooraf zijn bepaald. Hoe denk jij daarover?
Vraag 5.9
We hebben nu globaal gekeken naar leidende thema’s in jouw leven. Van waaruit zou je nu
zeggen dat je voor dit beroep hebt gekozen?
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Vragenlijst 6

Eerder in het interview werd je gevraagd welke drie gebeurtenissen in het verleden je het
belangrijkst vond. Je noemde… (zie vragenlijst 5 op pag. 6). Is dat nog steeds zo? (evt.
veranderingen noteren en naar de motivatie vragen)
Vragenlijst 7: Achtergrond respondent
Vraag 7.1



Geslacht
(aankruisen)
Vrouw 0
Man 0
Vraag 7.2



Leeftijd
…………………….
Vraag 7.3



Beroep
…………………………………………………………….
Vraag 7.4



Geloof je in een religieuze of hogere werkelijkheid?
(aankruisen)
Ja
0
Nee 0



Vraag 7.5
(Indien bij vraag 1.4 “Ja”)
Geloof je dat deze religieuze of spirituele werkelijkheid uw leven beïnvloedt? (aankruisen)
Ja
0
Nee 0



Vraag 7.6
Hoe zou je jezelf noemen? (aankruisen)
O Christelijk
O Protestant
O Katholiek
O Moslim
O Humanist
O Een niet godsdienstige levensovertuiging
O Atheïst
O Anders te weten…..

Afsluiting interview
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Topic-list
1. Hoe was het voor jou om dit interview te doen?
2. Is er volgens jou iets van belang waar niet naar gevraagd is en dat je toch nog zou willen
vertellen?
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B IJLAGE 3: R ESPONDENTENINFORMATIE

Zorgen met bezieling
Onderzoek naar levens- en inspiratiebronnen van professionals in de zorg

Woerden, 19 februari 2018
Geachte mevrouw, meneer,
Via deze brief wil ik u informeren over een onderzoek dat in het kader van mijn onderzoeksstage (Master
Religiewetenschappen RU Nijmegen) bij Reliëf te Woerden plaats gaat vinden. Hierbij zijn we benieuwd naar
wat hedendaagse zorgprofessionals zoals u inspireert en drijft in hun werk.
Bent u geïnteresseerd in deelname of heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Neem dan contact met
mij op via wminnema@gmail.com of 06-25516572.
Om wat voor onderzoek gaat het?
Hiervoor gaan we eerst in brede zin kijken naar uw leven door het tekenen van uw levenslijn. Er zullen vragen
gesteld worden over belangrijke ervaringen en over wat dit voor u betekent, hoe u deze situatie een plaats
geeft, hoe u denkt over uw toekomst en wat u in uw leven belangrijk vindt. Ook gaan we in op de vraag welke
rol levensbeschouwing voor u speelt.
Het waardevolle is dat het gesprek echt de diepte in gaat. Het is daardoor ook een bijzondere ervaring en het
blijkt dat mensen hun eigen leven vaak vanuit nieuwe invalshoeken kunnen zien na gezamenlijk aandachtig
naar hun leven te hebben gekeken.
Het onderzoek zal ongeveer anderhalf uur duren en persoonlijk worden afgenomen. Ik kan naar u toe reizen
of naar een locatie die voor u prettig is.
Waarom doen wij dit onderzoek?
Reliëf is een Christelijke vereniging van zorgaanbieders die zorgverleners ondersteunt in het geven van
waarde(n)volle zorg. Voor Reliëf is het daarom belangrijk om te weten vanuit welke levens- en
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inspiratiebronnen mensen werken, wat hen voedt om hun beroep goed te kunnen (blijven) uitoefenen en wat
hen hierbij zou kunnen helpen en inspireren.
Stel dat ik deelneem, hoe zit het dan met mijn privacy?
De interviews worden met een recorder opgenomen en later geanonimiseerd uitgewerkt. Elk interview krijgt
een code zodat uw naam niet meer zichtbaar is. Op geen enkel moment zullen persoonlijke gegevens tot de
persoon herleid kunnen worden. De resultaten zullen in een verslag worden aangeboden aan Reliëf en ter
beoordeling worden voorgelegd bij de betreffende docent aan de Radboud Universiteit
Wat zijn de voordelen en risico’s van deelname?
Voor ons is het natuurlijk heel prettig als u bereid bent om uw tijd te investeren in deelname aan ons
onderzoek. Maar voor u kan het ook een hele mooie ervaring zijn. De ervaring laat zien dat deelnemers er met
plezier op terugkijken. Mensen vinden het prettig dat ze kunnen praten over dingen die belangrijk zijn
(geweest) in hun leven. Verder is het interview een goede manier om dingen op een rij te zetten en uzelf beter
te leren kennen. Het is helaas niet mogelijk voor het gesprek een financiële vergoeding te krijgen. Wanneer u
dat wenst is het mogelijk om een opname van het interview en/of de resultaten te ontvangen. Voorafgaand
aan het interview zal u gevraagd worden met een handtekening toestemming te verlenen voor het afnemen
van het interview en de verwerking van de resultaten.
Bij het gesprek zijn alleen u en de interviewer aanwezig.
Het is ook mogelijk dat het gesprek gevoelens bij u oproept waar u nader op in wil gaan. Als u dat wenst,
verlenen supervisoren van de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen aan de Radboud
Universiteit Nijmegen nazorg na het gesprek. In dat geval kunt u contact opnemen met dr. Michael SchererRath, telefoon: 024- 3611457.
Stel dat ik tijdens het interview wil stoppen, kan dat?
Deelname geschiedt op vrijwillige basis. Als u, om wat voor reden dan ook, tijdens het interview wilt stoppen,
is dit natuurlijk mogelijk.
In geval van een klacht zal de klachtenprocedure van de Radboud Universiteit Nijmegen gevolgd worden.
Ten slotte
Wij hopen dat wij u hiermee voldoende informatie hebben gegeven. Mocht u echter over dit onderzoek ook
een onafhankelijk oordeel willen krijgen, dan kunt u contact opnemen met dhr. dr. Michael Scherer-Rath (0243611457).
Met vriendelijke groet,
Wietse Minnema, stagiair bij Reliëf, Master Religiewetenschappen
Dr. Michael Scherer-Rath, Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, Radboud Universiteit
Nijmegen
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