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Jaarverslag Stichting Critical Ethics of Care 2017 

Doelstelling van de stichting. 

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 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 bestond gedurende dit kalenderjaar uit vier personen: de heer J. (Jan) den 

Bakker, stafmedewerker stichting Presentie, zorgmanager en adviseur, voorzitter; mevr. 

C. (Marij) Bontemps, kinderarts niet praktiserend, adviseur en opleider ethiek St 

Jansdalziekenhuis Harderwijk, secretaris; mevr. M. (Marjanneke) Ouwerkerk, directeur 

stichting Presentie, penningmeester; mevr. C. (Lia) van Doorn, lector H.U., lid. (tot 1 juli 

2017) Het bestuur verricht de taken onbezoldigd. De stichting heeft geen medewerkers 

in dienst en verricht haar activiteiten met hulp van vrijwilligers. 

Activiteiten redactie website 

De website-redactie bestaat momenteel uit zeven inhoudelijk redacteuren, allen met een 

zorg-ethische achtergrond en werkend als vrijwilliger. Daarnaast zijn er twee technisch 

webredacteuren, die een vrijwilligersvergoeding ontvangen. De webredactie bezocht 

twee symposia, waarvan een in het buitenland en publiceerde naar aanleiding daarvan 

diverse artikelen. Er werd een Nederlandstalig deel gecreëerd op de site, voor het 

plaatsen van documenten van de stichting C.E.C. en voor het uitwisselen van documenten. 

De website werd 37.557 keer (2016: 29.819) bezocht; er waren 63.474 (54.162) views. 
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Het aantal referenties via search engines bedroeg 35.399 (27.782). De redactie geeft 

periodiek een nieuwsbrief uit. 

Activiteiten onderzoeksnetwerk 

De leden van het netwerk waren in 2017: twee opleidings- en kenniscentra: de Stichting 

Presentie en de Hogeschool Utrecht. Daarnaast vier uitvoerende maatschappelijke 

organisaties: Esdegé Reigersdaal, Inforsa, Prisma en Stimul Nederland. Ook zijn er leden 

op persoonlijke titel. Het netwerk is via de participatie van hoogleraren en 

wetenschappelijk medewerkers verbonden met universiteiten en hogescholen. Aan de 

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

netwerk 28 deelnemers. 

De agendacommissie, die uit vier leden van het onderzoeksnetwerk bestaat, organiseerde 

vier bijeenkomsten van twee dagdelen voor de leden. Externe gasten en leden leverden 

bijdragen aan de volgende onderwerpen:  

 Maart 2017: Het opleiden van waarde(n)volle professionals. Pamela den Heijer, 

Chr. Hogeschool Windesheim. Tevens: Methodologische verantwoording van 

empirisch onderzoek gericht op theorievorming. Dr. Guus Timmerman, ethicus en 

stafmedewerker stichting Presentie. 

 Juni 2017: Unexpected and unavoidable: the many faces of neoliberalism door 

Thomas Biebricher (Goethe Universität Frankfurt) met coreferaten van Dr. Mariël 

Kanne, ethicus, docent ethiek en kritisch denken H.U.: Co-creatie van goede zorg, 

en van Jeannet van de Kamp, promovenda VU: Beleveniscreatie niet hetzelfde als 

goed zorgen. 

 September 2017: De performativiteit van cijfers en calculaties: actor-

netwerktheoretische en praktijktheoretische perspectieven. Prof. Dr. Ed 

Vosselman, Radboud Universiteit Nijmegen. Tevens: de performativiteit van 

accounting: hoe prestatiemaatstaven mediëren in een instelling voor 

gezondheidszorg. Drs. Jacqueline Drost, docente economie Radboud Universiteit 

Nijmegen. 

 December 2017: De practice theory en zorgethiek. Drs. Henk den Uijl belichtte de 

diversiteit van praktijkbegrippen. Sabrina Keinemans en Jan den Bakker de 

toepasbaarheid en relevantie van de practice theory in onderzoek en Frans 

Vosman refereerde over practice theory, complexiteit, moraal en politiek. 

De agendacommissie organiseerde samen met CLUE+  en de afdeling filosofie van de 

faculteit geesteswetenschappen van de VU op 15 juni een lezing door de Duitse 

politicoloog Thomas Biebricher, getiteld: the many faces of neoliberalism. Ter gelegenheid 

van deze lezing gaf de stichting bij Valkhof Pers een Nederlandstalige bundel met teksten 

van Biebricher uit, getiteld: Onvermoed en onvermijdelijk. De vele gezichten van het 

neoliberalisme. De bundel bevatte een ‘Ten geleide’ over de Nederlandse situatie door 

Frans Vosman en Andries Baart. 
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Daarnaast organiseerde de stichting haar jaarlijkse masterclass op 2 november, over het 

onderwerp: Meer zelfredzaamheid en minder overheid? Neoliberalisme in zorg, welzijn en 

onderwijs. Inleidingen tijdens deze masterclass werden verzorgd door Frans Vosman, 

hoogleraar zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek; door Erna Molenaar, 

manager en ontwikkelaar in het sociaal werk bij MEE & de Wering: verhalen uit de praktijk 

van zorg en welzijn; door Guus Timmerman, zorgethicus en onderzoeker bij Leerstoel 

Presentie: meer zelfredzaamheid en minder overheid? Neoliberalisme in zorg, welzijn en 

onderwijs; door Jan den Bakker, bestuurskundige en stafmedewerker Stichting Presentie: 

het herwaarderen van relationeel samenwerken; en door Ed de Jonge, hoofddocent 

professionalisering sociaal werk bij Hogeschool Utrecht: professionaliteit en 

neoliberalisme, posities, paradoxen en perspectieven. De masterclass werd druk bezocht 

door deelnemers uit allerlei geledingen en werd afgerond met een levendige discussie. 

Activiteiten van het bestuur. 

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

onderzoeksnetwerk. De jaarlijkse terugkoppeling en evaluatie met de agendacommissie 

van het netwerk en met de webredactie maakte deel uit van deze vergaderingen. In mei 

werden het jaarverslag en de jaarrekening over 2016 vastgesteld en later gepubliceerd 

op de website. In december keurde het bestuur de begroting over 2018 goed. Eveneens in 

december gaf het bestuur goedkeuring aan het beleidsplan 2018-2020, waarna dit 

beleidsplan eveneens op de website gepubliceerd werd.  

Het bestuur nam, met dank voor haar inzet, afscheid van het bestuurslid mevr. Lia van 

Doorn. Vanwege een nieuwe functie bleek zij onvoldoende tijd beschikbaar te hebben 

voor haar bestuurswerkzaamheden. Het bestuur zoekt een opvolger. 

Financiën 

De stichting kon het boekjaar 2017 afsluiten met een positief resultaat van € 2965 en 

beschikt daarmee over het bescheiden vermogen van € 17.983. De inkomsten bestaan uit 

de lidmaatschapsbijdragen van de leden van het onderzoeksnetwerk en uit de 

opbrengsten van de masterclass en de publicatie van de bundel met teksten van 

Biebricher. De kosten worden gevormd door de organisatiekosten van de website, een 

vergoeding voor het bezoeken van wetenschappelijke bijeenkomsten in het buitenland 

door de webredactie, de organisatie van diverse bijeenkomsten (inclusief honoraria en 

onkostenvergoedingen van externe sprekers) en het uitbrengen van publicaties. Het lukte 

in het verslagjaar niet fondsen te interesseren voor de stichting, zodat wij de ambities om 

meer inhoud te geven aan de internationalisering van het netwerk moesten beperken. 

Wel lukte het voor de leden en incidenteel voor externen een inhoudelijk aantrekkelijk en 

relevant programma te realiseren. Voor de jaarrekening zie de bijlage. 
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Vooruitblik 2018 

Onze belangrijkste doelen voor 2018 zijn: fondsen te werven voor de internationalisering 

van het netwerk, en opnieuw uitbreiding en versterking van het netwerk. Ook dit jaar zijn 

er, behalve de reguliere bijeenkomsten, een masterclass gepland, met naast Nederlandse, 

ook  buitenlandse sprekers, die toegankelijk zijn voor externen. De website zal 

onderhouden blijven worden en er zullen periodiek nieuwsbrieven verschijnen. Ook in 

2018 zal het programmeren van inhoudelijke activiteiten gebeuren op basis van burning 

issues, die een hoge maatschappelijke relevantie hebben en gericht zijn op het bevorderen 

van goed samenleven en relationeel samenwerken vanuit het perspectief van de meest 

kwetDe 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. 
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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 2017 

Jaarrekening CEC 2017

Realisatie 2017 Begroting 2017

Uitgaven

Website

noodzakelijke kosten € 3.440 € 4.000

optionele kosten € 1.300

Onderzoeksnetwerk (5 bijeenkomsten gepland; 4 gerealiseerd)

locatie en catering € 2.780 € 3.500

sprekers (2x begroot) € 0 € 3.000

Masterclass - organisatiekosten 

(kosten niet opgenomen in begroting; alleen netto resultaat)

Masterclass Beibricher 15 juni 2017 (honorarium) € 1.151

Publicatie Biebricher (voorbereiding + afname 500 boeken) € 4.208

Masterclass Neoliberlisme 2 november 2017 € 1.827

Overige organisatiekosten / PM € 1.100 € 2.000

Totaal uitgaven € 14.506 € 13.800

Inkomsten

Lidmaatschap onderzoeksnetwerk € 11.400 € 12.000

Overige activiteiten 

Masterclasses 

(in begroting alleen nettoresultaat opgenomen)

€ 5.600

Masterclass Biebricher 5 juni 2017 0

Verkoop boek Biebricher € 650

Masterclass Neoliberlisme 2 november 2017 - deelnemersbijdragen € 5.301

 Spreekbeurten € 0 € 1.000

Overige inkomsten algemeen € 120

Fondsenwerving € 0 PM

Totaal inkomsten € 17.471 € 18.600

Resultaat € 2.965 € 4.800

Vermogen

Opgebouwd vermogen 2016 (cfr jaarrekening) € 15.018 € 15.018

Resultaat 2017 € 2.965 € 4.800

Cumulatief vermogen eind 2017 € 17.983 € 19.818
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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

Plaats:  

Datum: 


