
Masterclass 2016 
Verstandigheid gaat boven gehoorzaamheid 

Dat kunnen we uitleggen! 

Achtergrond  

Als vervolg op de succesvolle masterclass van 2015 over 

een bijzonder transitieprogramma in de zorg, organiseert 

de Stichting Critical Ethics of Care een nieuwe masterclass 

op woensdag 30 november 2016.  

Het onderwerp is deze keer: Verstandigheid gaat boven 

gehoorzaamheid. Professionals die in de praktijk werken 

wisten het eigenlijk al. Goede zorg, goed sociaal werk, 

goed onderwijs komt niet voort uit het slaafs volgen van de 

regels. Regels zijn behulpzaam, maar er moet wel 

verstandig mee worden omgegaan.  

Andries Baart en Guus Timmerman deden diepgaand onderzoek naar het werk van huisartsen rondom het 

sterfbed van patiënten. In openhartige gesprekken gaven huisartsen inzicht in de moeilijke afwegingen die 

deze zorg met zich meebrengt en de manier waarop zij waarnemen, wikken en wegen en tot besluiten 

komen. De les voor elke professional: verstandigheid gaat boven gehoorzaamheid en dat kunnen we 

uitleggen aan elkaar én aan toezichthouders. 

Het onderzoek wordt in de masterclass vertaald naar professionals die werkzaam zijn in zorg, welzijn en 

onderwijs waaronder: sociaal werkers, docenten, verzorgenden, verpleegkundigen, jeugdwerkers. Juist 

deze professionals vinden vaak moeilijk de woorden om uit te leggen wat ze precies doen. Het is ‘gewoon’ 

of ‘op gevoel’. Dan blijkt verantwoording lastig. Steeds meer regels zijn het gevolg en dat bedreigt de kern 

van het vak. Op basis van de bevindingen uit het onderzoek kunt u na de masterclass uitleggen wat u doet, 

waarom u het doet en waarom het leidt tot goede zorg, goed welzijn en goed onderwijs. We bieden een 

alternatief voor meer regels en minder vrijheid. Verstandig omgaan met regels én met vrijheid is het motto.   

Dat is de inzet van deze masterclass: woorden, begrippen en werkwijzen formuleren die recht doen aan de 

complexe praktijk. Als u als professional ‘gewoon’ doet wat moet worden gedaan, vaak ‘op gevoel’ handelt 

en moedeloos wordt van de manier waarop u dat steeds moet uitleggen, dan is deze masterclass voor u 

bedoeld.  

Na een inleiding van Andries Baart, Bijzonder hoogleraar Presentie en Zorg, zullen drie onderzoekers en 

kenners van de praktijk, reflecteren op zijn analyse en de consequenties voor zorg, welzijn en onderwijs: 

• Marij Bontemps: kinderarts, onderzoeker en voormalig bestuurder van ziekenhuis St. Jansdal, 

Harderwijk.  

• Sabrina Keinemans, docent en onderzoeker lectoraat Innovatie Maatschappelijke Dienstverlening, 

Hogeschool Utrecht.  

• Ton Zondervan, hoofddocent/onderzoeker en lerarenopleider Hogeschool Windesheim. 



Enkele inzichten waarmee u uw voordeel kunt doen: Een verstandige professional … 

• weet wat zijn/haar vak is en waarop het is gericht, en koerst daarop, 

• aanvaardt dat hij/zij heeft te handelen, ook als doelen tegenstrijdig zijn, regels elkaar tegenspreken 

en de uitkomst van het handelen onzeker is, 

• snapt dat complexiteit, dynamiek en emergentie bij zijn/haar vak horen en niet moeten worden 

vereenvoudigd, stil gezet of onderdrukt, 

• brengt zijn/haar hele persoon in, heeft weet van zijn/haar werkstijl en beseft welke metaforische 

posities hij/zij inneemt, 

• vat regels en richtlijnen op als aanwijzingen op basis van goede ervaringen van ervaren collega’s in 

vergelijkbare situaties, 

• reageert op de vraag om verantwoording met het van binnenuit vertellen van het hele verhaal.  

Praktische informatie 

Datum en plek  De masterclass vindt plaats op 30 november 2016, van 17.30-20.30 uur in 
de Jaarbeurs Meetup, Beatrixgebouw, Utrecht. Inloop vanaf 17.30 uur 
(met avondlunch). Aanvang van het programma om 18.00 uur.  

Bestemd voor  Professionals met diverse achtergronden uit zorg, welzijn en onderwijs.  

Prijs  €95,00 per persoon, BTW vrijgesteld. Korting bij gelijktijdige aanmelding 
van 5 deelnemers (€ 85,00 per persoon) 

Aanmelden  Via deze link bent u direct verzekerd van uw deelname, u kunt direct 
betalen en ontvangt een bewijs van betaling en de tickets voor deelname: 
https://www.yourticketprovider.nl/events/14159-masterclass-2016-
verstandigheid-gaat-boven-gehoorzaamheid/.  

Ontvangt u liever eerst een factuur, dan kunt u deze link gebruiken: 
https://goo.gl/forms/t4kNRt87jwoi47mB3. Uw aanmelding wordt 
verwerkt op volgorde van binnenkomst. Extra kosten € 5,00. 

Publicatie  Een publicatie met een samenvatting en achtergrondartikelen krijgt u op 
de avond zelf. 

Organisatie  Stichting Critical Ethics of Care 

De opbrengst van de masterclass komt geheel ten goede aan het 
onderzoeksnetwerk van de stichting CEC naar zorg-, welzijns- en 
onderwijspraktijken. 

Meer informatie  Zie www.ethicsofcare.org of mail boardcec@gmail.com


