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Jaarverslag Stichting Critical Ethics of Care 2016 

De stichting werd opgericht op 23 november 2015. Derhalve was 2016 het eerste 

volledige verslagjaar. De stichting beoogt bij te dragen aan goede professionele 

praktijken, fatsoenlijke en rechtvaardige instituties en een samenleving die zorg heeft 

voor wie kwetsbaar is. Daarbij hanteert de stichting het perspectief van de zorgethiek. 

De stichting heeft de volgende hoofdactiviteiten: 

1. Het initiëren, stimuleren en faciliteren van een internationaal 

onderzoeksnetwerk dat als lerende gemeenschap functioneert voor deelnemers 

uit maatschappelijke organisaties, onderzoeks- en onderwijsinstellingen. 

2. Het voor een breed publiek toegankelijk maken van de ontwikkelde kennis en het 

onder de aandacht brengen van aan de zorgethiek gerelateerde ontwikkelingen 

en activiteiten door middel van website, publicaties en masterclasses. 

3. Het stimuleren van samenwerking in brede zin, ten behoeve van dit doel. 

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit vier personen: de heer J. (Jan) den Bakker, stafmedewerker Stg. 

Presentie, zorgmanager en adviseur, voorzitter; mevr. C. (Marij) Bontemps, kinderarts 

np. En adviseur ethiek St Jansdalziekenhuis, secretaris; mevr. M. (Marjanneke) 

Ouwerkerk, directeur Stg. Presentie, penningmeester; mevr. C. (Lia) van Doorn, lector 

H.U., lid. Het bestuur verricht de taken onbezoldigd. De stichting heeft geen 

medewerkers in dienst en verricht haar activiteiten met hulp van vrijwilligers.

Onderzoeksnetwerk

De leden van het netwerk bestonden in 2016 uit drie partners: Stichting Presentie, 

Hogeschool Windesheim, Hogeschool Utrecht; daarnaast vier betrokken 

maatschappelijke organisaties: Esdegé Reigersdaal, Inforsa, Prisma en Stimul Nederland. 

Ook zijn er leden op persoonlijke titel. Het netwerk is via participatie van hoogleraren en 

wetenschappelijk medewerkers verbonden aan universiteiten en hogescholen. Aan de 

bijeenkomsten van het netwerk nemen steeds 20-25 personen deel. In totaal heeft het 

netwerk 28 deelnemers.
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Activiteiten redactie website

De redactie, bestaande uit zes vrijwilligers met een zorgethische achtergrond en 

interesse, gaf vorm aan een Engelstalige website: www.ethicsofcare.org en richtte deze 

in met ondersteuning van een webredacteur, die  ook een  logo ontwierp, zowel voor de 

stichting als voor de website. Vanaf 1 juni 2016 beschikt de redactie over twee technisch 

webredacteuren De website werd 29.819 keer bezocht; daarnaast waren er 54.162 

views, terwijl het aantal referenties via search engines 27.782 bedroeg. In 2016 plaatste 

de redactie 39 posts, deels zelf geschreven, deels afkomstig van derden; er werden 18 

evenementen aangekondigd. Ook geeft de redactie  periodiek een nieuwsbrief uit.

Activiteiten  onderzoeksnetwerk

De agendacommissie, bestaande uit vier leden van het onderzoeksnetwerk, 

organiseerde vijf interne bijeenkomsten van elk een dag, voor de leden. Externe gasten 

en leden leverden bijdragen aan de volgende onderwerpen: 

 Januari 2016: De invloed van politieke en bestuurlijke veranderingen op 

professionaliteit in zorg-, welzijns- en onderwijspraktijken. Dr. Ad Hoogendam, 

hoofddocent Chr. Hogeschool Windesheim. 

 Maart 2016: Exnovatie: een voorstel voor zorgvernieuwing van binnenuit o.b.v. 

etnografisch onderzoek. Dr. Jessica Mesman, Universitair hoofddocent en decaan, 

Universiteit Maastricht.  

Tweede onderwerp: Ethisch actorschap. Dr. Sabrina Keinemans, onderzoeker en 

docent bij het lectoraat innovatieve maatschappelijke dienstverlening, 

Hogeschool Utrecht. 

 Mei 2016: Ervaringsdeskundige zorg en dienstverlening. Dr. Alie Weerman, 

docent opleiding SPH, Chr. Hogeschool Windesheim. 

 September 2016: De precaire professionalisering van sociaal werkers. Dr. Marcel 

Spierts, zelfstandig onderzoeker en publicist.  

Tweede onderwerp: The dynamics of good and evil in nursing work. Dr. Jan 

Jukema, lector verpleegkunde aan de Saxion University of applied sciences. 

 December 2016: Praktische wijsheid in zorg, onderwijs en governance. Prof. Dr. 

Andries Baart, grondlegger van de Stichting Presentie en buitengewoon 

hoogleraar North West University, South Africa; Dr. Ton Zondervan, Hoofddocent 

en onderzoeker Chr. Hogeshool Windesheim; Drs. Henk den Uijl, filosoof en 

bedrijfskundige, docent Vrije Universiteit Amsterdam, en Drs. Marij Bontemps, 

kinderarts np., adviseur ethiek en onderzoeker Universiteit voor Humanistiek. 

Daarnaast organiseerde de agendacommissie op 30 november 2016 een masterclass 

met als titel: ‘Verstandigheid gaat boven gehoorzaamheid. Dat kunnen we uitleggen.’ die 

ook voor externe deelnemers toegankelijk was. Deze jaarlijkse activiteit was dit jaar 

gewijd aan een kwalitatief, reconstructief empirisch onderzoek naar de praktijk van 

stervensbegeleiding door huisartsen aan de hand van zes cases. Van het onderzoek, de 

bevindingen en de eruit volgende conclusies en aanbevelingen werd verslag gedaan 

door de onderzoekers  Prof. Andries Baart en Dr. Guus Timmermans, beiden verbonden 
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aan de Stichting Presentie. Tevens werd er gereflecteerd op dit onderzoek vanuit 

onderwijs-, welzijns- en zorgpraktijken door respectievelijk Ton Zondervan, Sabrina 

Keinemans en Marij Bontemps. 

Bestuurlijke organisatie

Het bestuur vergaderde vijf keer, steeds voorafgaand aan de bijeenkomsten van het 

onderzoeksnetwerk. Thema’s waren o.a. het ondersteunen van en het voeren van 

verantwoordingsgesprekken met de leden van de werkgroepen, het aantrekken van 

nieuwe leden, het structureren van de stichting en haar thema’s en het opzetten en 

realiseren van een planning and controlcyclus. Daaruit resulteerde o.a. de bijgevoegde 

jaarrekening die het bestuur vaststelde in haar vergadering van 23 maart 2017. In 

december 2016 werd de begroting over 2017 goedgekeurd.

Financiën

De stichting heeft het boekjaar 2016 afgesloten met een positief resultaat en beschikt 

daarmee over een bescheiden vermogen (buffer) van 15.017 euro. De inkomsten 

bestaan uit lidmaatschapsbijdragen van de leden van het onderzoeksnetwerk en uit 

opbrengsten van externe activiteiten. De kosten bestaan uit organisatiekosten voor de 

website en voor de diverse bijeenkomsten. De stichting beschikt in dit stadium nog niet 

over een substantieel budget. De inzet is, noodgedwongen, om met minimale middelen 

een zo optimaal mogelijk inhoudelijk, aantrekkelijk en relevant programma te 

realiseren. Voor de komende jaren wordt gestreefd naar fondsenwerving zodat er meer 

ruimte ontstaat om actief sturing en inhoud te geven aan activiteiten op het gebied van 

de (internationale) zorgethiek. (Jaarrekening in bijlage). 

Vooruitblik op 2017

De belangrijkste doelen voor 2017 zijn: uitbreiding en versterking van het netwerk, ook 

internationaal en het werven van fondsen. Gepland zijn twee masterclasses, waarvan 

een met een buitenlandse spreker, waarvoor breed geworven zal worden. De website zal 

actief onderhouden worden en, waar nodig, meer attractief en interactief gemaakt 

worden. Programmering van de inhoudelijke activiteiten vindt plaats op basis van 

zogeheten burning issues, met een hoge maatschappelijke relevantie, gericht op het 

bevorderen van goed samenleven vanuit het perspectief van de meest kwetsbaren.
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Colofon 

Alg. 
correspondentieadres 

Foundation Critical Ethics of Care 

RSIN 855741995 
KvK 64607771 
Correspondence address Grebbeberglaan 15 / K. 2.03 

(NL) 3527VX Utrecht 

Website www.ethicsofcare.org

Email adress boardcec@gmail.com 
Phone number +31 (0) 621 807104 
Aims  The foundation (Dutch: 'stichting') Critical Ethics of Care, 

owning and promoting this website, is an institution under 
Dutch law.  

The foundation has as its aims to promote research on 
caring practices, and to contribute to public debates on 
care and caring, from a critical care ethical perspective.  

Amongst other activities the foundation supports a 
research group, a book series in English language (Ethics 
of Care Series, Peeters Publishers, Louvain, Belgium), a 
yearly masterclass and an internationally oriented 
website. 

Board Mr. J. den Bakker MSc, chairman 
Mrs. C.M.M.L. Bontemps-Hommen MD, secretary 
Mrs. M. Ouwerkerk, treasurer 

Remuneration policy (in 
Dutch: beloningsbeleid) 

The members of the board don’t receive any reward for 
their work. The work is done by volunteers.  

Accountnumber NL18TRIO0391066854 
BIC TRIONL2U 

Founded 2015 
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Bijlage 1: Jaarrekening 2016 

Realisatie 2016 Begroting 
2016 

Uitgaven 

Website 

noodzakelijke kosten € 2.785 € 4.110

optionele kosten € 1.300

Onderzoeksnetwerk (5 bijeenkomsten) 

locatie en catering € 3.320 € 3.250

sprekers (2x begroot) € 350 € 3.000

Masterclass - organisatiekosten 
(kosten niet opgenomen in begroting; alleen netto resultaat) 

€ 7.213

Overige organisatiekosten / PM € 3.928 € 2.000

Totaal uitgaven € 17.596 € 13.660

Inkomsten 

Maatschappelijk aandeelhouders / instellingsabonnementen € 10.500 € 10.500

Bijdrage individuele participanten onderzoeksnetwerk € 1.150 € 2.550

Overige activiteiten  

Masterclasses
(in begroting alleen nettoresultaat opgenomen) 

€ 9.715 € 4.500

 Spreekbeurten  € 4.140 € 1.000

Fondsenwerving PM

Bankcorrectie € 646

Totaal inkomsten € 26.151 € 18.550

Resultaat € 8.555 € 4.890

Vermogen 

Opgebouwd vermogen 2015 € 6.462 € 6.200

Resultaat 2016 € 8.555 € 4.890

Cumulatief vermogen eind 2016 € 15.017 € 11.090
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Bijlage 2: Opzet onderzoeksnetwerk
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Bijlage 3: Ondertekening bestuur

Dhr. J. (Jan) den Bakker, voorzitter 

Mevr. C. (Marij) Bontemps, secretaris

Mevr. M. (Marjanneke) Ouwerkerk, penningmeester

Mevr. C. (Lia) van Doorn, lid 

Plaats:  

Datum: 


