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Meer ‘scharrelruimte’ 
in zorg en onderwijs!
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Zij spreekt over professionals die beschikbaar zijn voor eenieder die zorg 

en hulp nodig heeft omdat die het alleen niet redt. Het uiteindelijke doel 

van zorg is niet een ziek onderdeel oplappen, maar de ander niet alleen 

laten in zijn lijden. In de zorg en het onderwijs is er de zucht om het 

proces te willen beheersen door het met standaarden en protocollen te lijf 

te gaan en te sturen op meetbare resultaten. Professionals dreigen daarbij 

slechts uitvoerders te worden van door van boven- en buitenaf bedachte 

modellen van handelen. We hebben Annelies Van Heijst enkele vra-

gen voorgelegd waarbij werd gezocht naar analogie in ontwikkelingen 

binnen beide maatschappelijke domeinen met de verwachting dat haar 

antwoorden ook mensen in het onderwijs zullen prikkelen en steunen bij 

het verkennen van een ‘andere’ aanpak.

In het onderwijsdebat wordt over scholen soms gesproken in de zin van een 

leerfabriek waarin leerlingen vervreemd raken en leraren niet meer uit de verf 

komen en waar onderwijsprocessen ‘productieprocessen’ worden. Ook in uw 

boek spreekt u op meerdere plaatsen over de zorg als een zorgfabriek waarbij 

goed handelen gelijk staat aan het zoveel mogelijk in de greep hebben van het 

zorgproces dat als een geolied proces een ‘volmaakt’ product moet opleveren. 

U wijst daarbij op de gevolgen van dit model voor zowel de zorgontvanger als 

zorgverlener. Wilt u de praktijken die u hierbij voor ogen hebt voor ons eens 

beschrijven? 

Graag verwijs ik in dit verband naar het citaat van een 79-jarige man, 

die terugkeek op drie weken ziekenhuisverblijf. Hij zei: ‘Ze zijn de hele 

dag met je bezig, maar geen mens kijkt naar je om.’ Van het ene was er 

Bij het lezen van haar boek 'Menslievende Zorg. Een ethische kijk op professionaliteit' van ethica Annelies van Heijst dringt zich bijna vanzelf de 

overeenkomst op met hedendaagse onderwijspraktijken. Tegen de heersende opvattingen in de zorgsector in betoogt zij dat we een kwalitatief 

andere kijk op zorg en professionaliteit nodig hebben die ervan uitgaat dat zorgen in de grond van de zaak een medemenselijke betrekking is, 

ofwel een praktisch inspelen op iemands behoeftigheid en afhankelijkheid. 
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kennelijk heel veel, van het andere te weinig. Professionals, dokters, 

waren de hele dag druk doende met hem en voor hem. Ze kwamen bloed 

prikken, diagnostisch onderzoek doen, medicijnen verstrekken en helpen 

wassen en scheren. Wat hij echter had gemist was het gevoel dat naar 

hem werd omgezien, dat men hem zag staan en zich om hem bekom-

merde. Ondanks de vele professionele energie in deze patiënt gestoken 

was hij op elementair niveau ontevreden. Kennelijk is onze hoogspecia-

listische, vakcompetente en evidence based zorg contraproductief aan het 

worden. De zaak verkeert in zijn tegendeel: hoewel met zorg omgeven, 

voelt men zich verlaten. Ik noem dat een vorm van ‘leed toevoegen’; 

men is al ziek en in de zorgsetting doet men opnieuw een pijnlijke ge-

waarwording op. 

Overigens wordt dat onbehagen herkend en gedeeld door veel profes-

sionals zelf, vooral degenen die ‘op de vloer’ of ‘aan het bed’ staan. Deze 

zusters, broeders, dokters, huisartsen, maar ook pastores, fysiotherapeu-

ten en logopedisten staan onder een steeds grotere boekhoudkundige en 

protocollaire druk. Ze kunnen steeds minder naar eigen inzicht handelen 

en ingaan op wat zich hier en nu voordoet. Ze moeten hun werktijd ver-

kavelen in zorgminuten en wat ze doen schriftelijk noteren, of invoeren 

in een computersysteem. Zo komen ze nog minder toe aan de echte zorg. 

In het onderwijs zie je die boekhoudterreur, opgelegd onder het mom van 

‘transparantie van de organisatie’, ook doorzetten. 

Met de term ‘zorgfabriek’ duid ik niet alleen op de regelzucht en de 

doelmiddel (technische) rationaliteit die in de zorg zo dominant aan-
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wezig zijn, maar ook op het Tayloristische ideaal van opknippen van 

zorghandelingen, waardoor de relationele infrastructuur volkomen wordt 

vernietigd. Dat zien we ook in het onderwijs, en daar is het minstens een 

zo groot gevaar, omdat alleen in de relationele verhouding kinderen en 

jonge mensen kunnen ‘uitrijpen’ tot morele persoonlijkheden. Groeien ze 

niet op in relaties met volwassenen, dan zullen ze gaan denken dat ‘goed 

leven’ bestaat uit het correct naleven van regels, of deze vakkundig ont-

duiken zodat niemand het merkt. Om zich een mens te voelen, moet een 

mens de gewaarwording hebben dat de ander hem opmerkt en ziet, dat 

die ertoe doet en meetelt, dat die een naam en gezicht heeft. We bestaan 

in de ogen van elkaar, maar zijn dat jammer genoeg een beetje vergeten.

Dat verdampen van relationele infrastructuren in onze grote maat-

schappelijke instituties, waardoor mensen zich een nummer voelen en 

waardoor de morele grondslag van de samenleving uitgehold dreigt te 

worden, is het werkelijke probleem. We laten dat met zijn allen gebeuren. 

We realiseren ons te weinig hoe een groot goed die relationele infrastruc-

tuur is, hoe essentieel overal waar mensen met mensen te maken hebben. 

Grootschaligheid draagt daaraan bij, maar ook het maakbaarheidideaal 

over wat het leven zin en betekenis geeft. Scholen zijn anonieme leerfa-

brieken geworden, en het primaire proces van onderwijzen en leren wordt 

steeds meer gestandaardiseerd. De focus ligt op de meetbare output. Maar 

wie stelt eigenlijk nog vragen bij de ijkpunten die dan worden gemeten? 

Zijn die ijkpunten wel deugdelijk om te vatten waartoe we eigenlijk wil-

len opvoeden? Of raken die alleen maar dingen die weliswaar van belang 

zijn, maar heel wezenlijke zaken totaal niet vatten? De klacht alom is 

dat de verschraling en verzakelijking van de omgang met kinderen en 

jongeren afbreuk doet aan de pedagogische opdracht van de school. Het 

onderwijs reduceert het menselijk leven tot een maakbaar project, gericht 

op cognities en competenties, op wat je weet en kunt. Dat is belangrijk in 

een mensenleven en in de beroepsarbeid, maar een mensenleven is meer 

dan alleen diens arbeidzame leven. Net als in de zorg is in het onderwijs 

een nieuw gemeenschappelijk bewustzijn nodig die een tegenbeweging 

op gang brengt, om de eenzijdige koers bij te stellen, te verbreden en 

verdiepen.

Een cruciaal begrip in de pedagogische theorievorming is het begrip kindwaar-

digheid. Hiermee spreken we uit dat we kinderen en jongeren willen zien als 

een authentieke vorm van mens-zijn. Zij zijn (reeds) waardevol in zichzelf en 

niet alleen omdat zij straks uitgroeien tot een volwassen persoon. U hebt het 

in uw boek over menswaardigheid en over menslievende zorg. Het zijn voor u 

alles bepalende begrippen. De zorgfabriek als aanpak staat daarmee vaak op 

gespannen voet. Wat is er volgens u nodig om die menswaardigheid, zowel 

richting zorgontvanger als zorgverlener weer in ere te herstellen? 

Het zou goed zijn als managers in de menssector (zorg en onderwijs) 

meer up to date waren met hun inzichten. Binnen het bedrijfsleven 

gelden de managementopvattingen die momenteel in zorg en onderwijs 

in zwang zijn als sterk verouderd. Zorg en onderwijs sturen meestal nog 

steeds aan op controle hebben, van boven naar beneden delegeren, alles 

en iedereen in dezelfde mal persen, en koersen op papieren resultaatme-

tingen. Het commerciële bedrijfsleven is daarvan allang teruggekomen. 

Het bleek namelijk productiever om de werkers ruimte te geven om te 

handelen, ieders talenten zoveel mogelijk te benutten, te investeren in 

kleinere units, en minder te hechten aan papier. 

Een paar jaar geleden al gaf de directeur strategie van de Rabobank, Wim 

van Dinten, desgevraagd een reactie op de raad van bestuur van een 

zorginstelling. Een lid van de raad vertelde dat hun instelling niet goed 

scoorde op decubitus, doorliggen, en dat ze een model hadden gemaakt 

om de aandacht hiervoor te verhogen. Hij was daar trots op, maar Van 

Dinten was stomverbaasd. Hij vroeg zich af hoe het kon dat doorliggen, 

toch zo overduidelijk akelig voor patiënten, onvoldoende prikkel gaf voor 

het verplegend personeel om in actie te komen. Zijn kritische vraag was 

daarom: waarom hebben jullie zo’n plan nodig, en wat zijn jullie kwijt-

geraakt als verpleegkundige en manager? Een model zet volgens hem een 

extra muur tussen de professionals en de patiënten, terwijl ze juist alert 

voeling moeten houden met wat er gaande is, door goed te kijken en te 

luisteren. Gaan ze daarentegen af op de voorschriften: op het zorgplan, 

het protocol, de kwaliteitszorgeisen, en de voorschriften van de inspectie 

dan verliezen ze die voeling. Dat is niet best voor de zorgverlener en 
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voor de patiënt. De eerste werkt puur instrumenteel. De laatste voelt zich 

een object van medische en verpleegkundige interventies. Wat nodig is, 

is kortom, meer vertrouwen geven aan de werkers en ruimte scheppen 

waarin ze zelf weer meester van hun handelingen kunnen worden. Een 

collega van me, Kim Putters, noemt het ‘scharrelruimte in de zorg’. Je zou 

wensen dat die er ook kwam in het onderwijs.

Op dit moment worden leraren in het onderwijs overladen met didactische 

(abstracte) concepten, opdrachten, werkvormen en toetsen. Er is sprake van 

een duidelijk activistische instelling waarbij men het gedrag van leraren graag 

uiteenlegt in competenties. De vraag is waar dat andere pedagogische moment 

is gebleven, het moment van uithouden, afwachten, dulden en ruimte schep-

pen. Herkent u deze spanning en hoe probeert u in zorgpraktijken daarvoor 

een oplossing te vinden? 

Het gaat niet alleen om ruimte te scheppen voor het niet-doen naast het 

activistische doen, al is dit zeer zeker belangrijk. Maar daaraan gaat nog 

iets vooraf, namelijk de basis scheppen om te kunnen onderscheiden 

of men iets moet doen of juist nu even niets moet doen. Die basis kan 

alleen worden gevonden in de relatie van de professional tot de indi-

viduele leerling. Want alleen daar zal blijken of, hier en nu, aansporen 

of afwachten wenselijk is. Daar zijn geen regels voor, dat is situatie- en 

persoonsgebonden. Bij de ene is dit goed, bij de ander dat, en het wisselt 

ook per moment. Herstel van de relationele modus is daarom het eerste 

vereiste en het management moet dat faciliteren, organisatorisch mo-

gelijk maken door de inrichting van het onderwijsproces. Veel docenten 

willen niets liever dan voeling houden of weer krijgen met hun leerlin-

gen, maar ze moeten daar door de organisatie wel toe in staat worden 

gesteld. Je hoeft professionals in de zorg en het onderwijs niet aan het 

motivatie-infuus te leggen. Het hart klopt wel voor de leerling, al zijn 

sommigen misschien ook moe, teleurgesteld en verbitterd. Toch is wat de 

meesten van hen willen dit. Dat hun werk (weer) zo wordt georganiseerd 

dat ze in staat zijn om in een relatie tot leerlingen te staan. Want als de 

docent geen gezicht krijgt voor de leerling en omgekeerd heb je de basis 

voor vervreemding gelegd.

Katholieke scholen worden bevolkt door kinderen en vaak ook leraren van 

uiteenlopende levensbeschouwing. In deze laatmoderne samenleving worstelt 

het katholiek onderwijs met zijn katholieke inspiratie. Hoe is die bijvoorbeeld 

(nog) te betrekken op dagelijkse onderwijspraktijken? U spreekt bij zorgzaam-

heid ook over een levensbeschouwelijke component en verwoordt daarbij dat 

een mensvisie niet vrijblijvend of willekeurig kan zijn. Daarnaast stelt u dat 

een nieuwe zorgvisie niet meer gebaseerd kan zijn op één exclusief gelovige 

overtuiging. Wilt u ons eens uitleggen hoe u dat ziet in de praktijk van een 

zorginstelling?

Wat verbindend werkt, over alle verschillen heen, is in praktijk gebrachte 

zorgzaamheid (voor zieken maar ook kinderen): mensen herkennen dat 

als ze het zien, zoals ook wreedheid of vernedering universeel herkenbaar 

zijn. Verder denk ik dat de mensen die vanuit een geloof leven er goed 

aan doen eerst te zoeken naar herbronning in hun eigen traditie, en ver-

volgens in een noodzakelijke tweede stap, te zoeken naar gemeenschap-

pelijke raakpunten met anderen die vanuit een andere inspiratie leven, 

gelovig of niet. Respect voor het eigen geloof, en voor de levensvisie 

van de ander zullen hand in hand moeten gaan. Ik geloof niet dat we de 

levensbeschouwelijke bronnen moeten vervlakken, maar juist opnieuw 

aanboren en tot leven wekken. Wel moet dan de stap worden gezet, naar 

de ander, met wie men samen opleeft op de school of in de zorginstelling. 

Als we herbronning op het geloof gebruiken om de aanspraak op het ei-

gen gelijk te verstevigen of de ander willen bekeren wordt dialoog onmo-

gelijk. We moeten willen zoeken naar de raakpunten, naar de spirituele 

en ethische inhouden die we delen, want dat is de verbindende kracht die 

samenleven mogelijk maakt. Het helpt dan ook om niet leerstellig te wor-

den, maar steeds concrete mensen en situaties voor ogen te houden, waar 

het geloof weldadig blijkt. De geschiedenis van de professionaliteitont-

wikkeling in de verpleegkunde bevat daar mooie voorbeelden van. Zo 

prees in 1837 de Amsterdamse protestantse dominee A. Stuart de hoge 

kwaliteit van zorg aan van de Zusters van Liefde in België, die hij aan 

het werk had gezien ten tijde van de Brusselse Onlusten. Hoe anti-rooms 

de gezindheid in Amsterdam in die jaren ook was - al twee eeuwen 

was daar geen habijt te zien geweest - toch had het zien van de goede 

zorg de dominee overtuigd. Hij noemde hen als maatstaf van goede 

zorg en wilde net zoiets in zijn eigen stad. Daarmee wil ik zeggen dat, 

ondanks geloofsverschillen, in praktijk gebrachte menselijke goedheid 

die voortkomt uit een geloofsinspiratie, overtuigend en bindend kan zijn. 

Dat is ook in de geschiedenis van het onderwijs (met name aan blinden 

en doven bijvoorbeeld) meer dan eens bewezen; daar ligt de grondslag 

voor samenwerking. Alle professionals in mensgerichte beroepen zijn, 

uiteindelijke, dienaars van de mensen die om welke reden dan ook hulp, 

steun en leiding nodig hebben. Op die basis kunnen de professionals 

elkaar en de mensen die ze ten dienste staan vinden. De parabel van de 

Barmhartige Samaritaan, het christelijke kernverhaal over wat we de 

naaste verplicht zijn om genade te vinden in Gods ogen, vertelt ons niets 

over de motieven van de helper. Het verhaal gaat over een reiziger die 

een slachtoffer opraapt en zorg voor hem draagt, zonder uitleg over het 

waarom van diens handelen. Dit is wat christenen volgens het evangelie 

boven alles moeten doen: God liefhebben boven alles en de naaste als 

zichzelf. Het overtuigende van de parabel - juist in een multiculturele sa-

menleving - zit in de evidente goedheid die wordt betoond. Die goedheid 

schijnt overal doorheen en is herkenbaar voor wie dan ook.  ■
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