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Beleid en de strategie 

Doel 
Het doel van de Stichting Critical Ethics of Care (CEC) is, om met behulp van de 

kritische inzichten van de zorgethiek antwoorden te geven op maatschappelijke 

kwesties in zorg, welzijn en onderwijs. Eén kritisch inzicht is, dat zorgen voor 

elkaar, in welke vorm dan ook, het fundament vormt van een samenleving. Een 

tweede kritisch inzicht is dat zorgen voor elkaar altijd gestalte krijgt in een 

relatie. Alleen in en vanuit de relatie kun je begrijpen wat goed is om te doen. 

Een derde kritisch inzicht is dat de manier waarop een samenleving met 

kwetsbare burgers omgaat, de toetssteen is voor de fatsoenlijkheid van een 

samenleving. De zorgethiek kijkt anders naar maatschappelijke vraagstukken 

dan bij voorbeeld de sociologie en de economie en vindt daardoor ook andere 

interpretaties en oplossingsrichtingen voor vigerende vraagstukken. Het 

perspectief van de zorgethiek is in onze opvatting een politiek kritische keuze. 

We streven ernaar dan dit perspectief voor maatschappelijke kwesties door 

meer bestuurders, professionals, beleidsmakers en wetenschappers als 

behulpzaam wordt gezien en daarmee breder geaccepteerd.    

De activiteiten van de stichting moeten behulpzaam zijn voor bestuurders, 

leidinggevenden, professionals en adviseurs in zorg, welzijn en onderwijs die 

zoeken naar andere dan de gebruikelijke (zoals bijvoorbeeld New Public 

Management, neoliberalisme) aangrijpingspunten voor hun kwesties.     

Activiteiten 
De stichting organiseert voorlopig vier activiteiten: 

- Vijfmaal per jaar een bijeenkomst voor het onderzoeksnetwerk bestaande uit 

hoogleraren, lectoren, promovendi en onderzoekende bestuurders, 

professionals en beleidsadviseurs.  

- Eénmaal per jaar een masterclass voor een breed publiek over een actueel 

thema  

- Een website met nieuws, achtergrondinformatie en discussie thema’s over 

zorgethiek 

- Publicatie van boeken waaronder een boeken serie (Ethics of Care Series, 

Peeters Publishers, Leuven, België)  

De deelnemers aan het onderzoeksnetwerk en de masterclass betalen een 

bijdrage. De overige inkomsten bestaan uit de verkoop van boeken en het 

houden van lezingen.  Met de opbrengsten worden de organisatiekosten van 

activiteiten betaald.  
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Het voorlopige werkkapitaal van de Stichting is ongeveer € 15.000,00. Met dat 

geld worden nieuwe activiteiten voorgefinancierd. Op jaarbasis wordt gestreefd 

naar evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Zie verder het jaarverslag en de 

financiële verantwoording.  

Versterken van de alliantie 
De Stichting CEC bouwt aan een alliantie van maatschappelijke organisaties, 

onderzoekers, hogescholen, academie en kenniscentra. Met een twaalftal 

organisaties werken we nu al samen in een onderzoeksnetwerk bestaande uit 

ervaren onderzoekers en promovendi die tevens werkzaam zijn als 

professionals. Deelnemers aan de alliantie delen de passie voor praktijkgericht, 

maatschappelijk relevant onderzoek vanuit een zorgethisch perspectief. Het 

onderzoeksnetwerk fungeert als vliegwiel voor deze manier van onderzoek en 

geeft de resultaten ook weer terug aan maatschappelijke organisaties. Het 

onderzoeksnetwerk wordt gefinancierd door de financiële bijdragen van de 

deelnemers.  

Onze ambitie is het onderzoeksnetwerk te verbreden en de activiteiten meer te 

differentiëren naar verschillende doelgroepen. De eigen website 

(www.ethicsofcare.org) moet daarnaast het internationale dialoog platform 

worden voor practici en wetenschappers.  

Het streven is dat de stichting meer onderzoek gaat ondersteunen, zowel 

inhoudelijk als bij het werven van geld, en de reeds genoemde activiteiten gaat 

uitbouwen en professionaliseren. Dat betekent dat allereerst een coördinator, 

tegen een passend beloning, worden aangesteld voor 2 dagen in de week.   

De Stichting heeft drie onderzoeksthema’s benoemd die ondersteuning 

verdienen. 

1. Praktisch en relationeel uitwerken van liefde, bekommernis en herbergzaamheid.  

Een fatsoenlijke samenleving biedt liefde, bekommernis en herbergzaamheid aan 

wie kwetsbaar is. De drie begrippen vragen om een praktische én relationele 

uitwerking. Allereest op het niveau van de professional (bijvoorbeeld 

verzorgenden, verpleegkundigen, sociaal werkers of onderwijzers) in hun relatie 

met zorgvragers (mensen met dementie, patiënten, hulpvragers en leerlingen). 

Maar ook op het niveau van de organisatie: de onderlinge relaties in organisaties 

tussen leidinggevenden en medewerkers en de manier waarop elke organisatie 

(profit en non-profit) zijn bijdrage aan een fatsoenlijke samenleving vormgeeft.  
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2. Een curriculum voor praktisch wijze professionals  

Goede professionals zijn het moreel kapitaal van de samenleving. Als de 

verwachtingen van de samenleving veranderen, verandert ook de rol van de 

professional. De afgelopen tien jaar blijkt dat met name in de sociale sector. 

Sociaal werkers in Nederland zijn van oudsher sterk betrokken bij het welzijn 

van hun cliënten. Zij handelen vanuit een sterk engagement dat berust op de 

kernwaarden van het beroep zoals: sociale inclusie, sociale participatie en 

empowerment. Het afgelopen decennium heeft hun werk in het teken gestaan 

van de participatiesamenleving met als gevolg dat meer dan daarvoor de 

aandacht zich richtte op het vermogen van burgers zelf oplossingen te vinden 

voor alledaagse problemen van henzelf en van hun naasten. Het speelveld wordt 

voornamelijk gevormd door de leefwereld van cliënten. Relaties tussen 

familieleden, vrienden, buren, verenigingen en kerken vormen het 

aangrijpingspunt. De nadruk ligt daarbij op de relationele autonomie van de 

burger, vooral in de privésfeer, het alledaagse leven thuis, de vrije tijd, de 

sportvereniging en daarnaast op het contact met instanties zoals scholen, 

zorgorganisaties, woningcorporaties en gemeenten. 

3. Vernieuwing van organiseren, kwaliteit bevorderen en verantwoorden  

Het versterken van de praktische wijsheid van de (aankomende) professional is 

een noodzakelijke stap. Professionals werken echter niet individueel maar in 

teams, in organisaties. Bovendien wordt van hen verwacht dat ze 

verantwoording afleggen aan de zorgontvangers, de eigen organisatie en aan de 

samenleving. In dit programma verleggen we het aandachtspunt naar de sterk 

samenhangende praktijken van leiding geven, organiseren, kwaliteit bevorderen 

en verantwoorden.  

Onderzoek naar deze samenhangende praktijken is erop gericht meer inzicht te 

krijgen in wat er daadwerkelijk gebeurt in praktijken die als goed worden 

ervaren door zorgontvangers en professionals. Vanuit dat inzicht bouwen we 

aan een passend relationeel kwaliteits- en verantwoordingskader voor 

organisaties in deze domeinen. 


