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Samenvatting 

De afgelopen decennia, in het bijzonder sinds de opkomst van de zorgethiek in de 
jaren ’90, zijn er veranderingen merkbaar in de wijze waarop klinische ethiekonder-
steuning in de gezondheidszorg wordt uitgevoerd en georganiseerd. Hierbij wordt in 
toenemende mate van belang geacht dat er niet alleen sprake is van een moreel oor-
deel vanuit experts (zoals commissies ethiek), maar dat de ervaring en morele exper-
tise van degenen die bloot staan aan de morele kwestie intrinsiek onderdeel vormen 
van het proces van morele oordeelsvorming. Ten gevolge van deze veranderingen 
gaan steeds meer gezondheidszorginstellingen over tot het faciliteren van delibera-
tieve vormen van ethiekondersteuning, zoals moreel beraad. Moreel beraad (MB) is 
in het bijzonder een opkomende vorm van morele reflectie binnen de Nederlandse 
gezondheidszorg. 

Dit proefschrift volgt en beschrijft het proces van implementatie van MB in een 
grote instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Oost-Gelderland: GG-
Net. In het onderzoek komen, langs dialogische weg, aspecten van implementatie 
van MB over het voetlicht. Hierbij wordt steeds de weg gevolgd van de directe ervaring 
van belanghebbenden die met deze praktijken te maken hebben. De directe ervaring 
doelt op zowel deelname aan een MB, ondersteunende praktijken, faciliteren van MB, 
als de organisatie van MB.
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Hoofdstuk 1
Introductie Dialoog in Bedrijf

Het inleidend hoofdstuk geeft een weergave van ontwikkelingen op het gebied van 
de klinische ethiekondersteuning (‘Clinical Ethics Support’; CES) in de afgelopen 
decennia. MB is een voorbeeld van relatief nieuwe vormen van klinische ethiekonder-
steuning, welke binnen de Nederlandse gezondheidszorg terrein wint. In dit proef-
schrift wordt het MB gestoeld op een hermeneutische, dialectische visie waarin de tot-
standkoming van een dialoog doel en middel is. Dat betekent dat de concrete ervaring 
van de morele kwestie, de gezamenlijke exploratie van diversiteit in perspectieven, 
het onderling leren en een gezamenlijk proces wordt nagestreefd, samengevoegd in 
de term ‘dialoog’. Het MB wordt gekenmerkt door de volgende aspecten: het is een 
groepsgesprek over één waargebeurde casus, en één morele vraag uit die casus. Via 
een methodische en gedisciplineerde werkwijze, onder begeleiding van een specifiek 
getrainde gespreksleider die neutraal is ten opzichte van de inhoud van de casus, 
wordt toegewerkt naar de totstandkoming van een dialoog. De dialoog onderscheidt 
zich van debat, discussie, conflict of tribunaal doordat alle  interventies en stappen 
erop gericht zijn dat men elkaar leert horen en begrijpen middels vragen stellen. Er 
wordt dus nergens overtuigd, en er bestaat onder de deelnemers geen morele hiërar-
chie. Vooronderstellingen worden systematisch opgespoord en uitgevraagd, om te 
checken of die geldig zijn in relatie tot de feiten uit de casus. Het MB kenmerkt zich 
door vertrouwelijkheid, onderlinge openheid en (morele) gelijkwaardigheid.

Gelet op de dialogische kwalificaties en karakteristieken die het MB omkleven, 
was de startoverweging van dit proefschrift dat ook de implementatie van dat MB 
dialogisch van karakter moest zijn. Reden hiervoor is trouw te blijven aan de karakter-
istieken van de dialoog. We veronderstelden dat een top-down opleggen van MB niet 
passend zou zijn, wat overeenkomt met veranderende inzichten omtrent leiderschap, 
waarin aandacht wordt geclaimd voor actieve betrokkenheid van professionals bij 
implementatieprocessen. De argumentatie daarachter is dat een technische innova-
tiestijl (top-down opleggen van veranderingen) niet altijd wenselijk of haalbaar is, of 
zelfs contraproductief kan zijn. 

Vanuit bovenstaande overwegingen is ervoor gekozen om ook het onderzoeksde-
sign aan te laten sluiten op de dialogische karakteristieken van het MB. Responsieve 
evaluatie sluit nauw aan op de kenmerken van het MB zelf. Langs deze denkwijze 
werd een drievoudige toepassing van het begrip dialoog zichtbaar in het onderzoek: 
in de praktijk van het MB, in de implementatie van het MB, en in het onderzoek naar 
die implementatie van MB. Op basis van deze initiële overwegingen formuleerden we 
de volgende drie centrale onderzoeksvragen voor dit proefschrift:
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1 Wat is de rol van dialoog tijdens het moreel beraad?
2 Wat is de rol van dialoog in het proces van de implementatie van moreel  

 beraad?
3 In welke mate draagt responsieve evaluatie, opgevat als dialoog, bij aan de  

 implementatie van moreel beraad?

Hoofdstuk 2
Impliciete en expliciete ethiekondersteuning

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de vormen van klinische ethie-
kondersteuning in de diverse Nederlandse zorginstellingen. Deze vormen kunnen 
expliciet zijn (structurele en geïnstitutionaliseerde aandacht voor morele kwesties, 
met professionele begeleiding) of impliciet zijn (organisch ontstane aandacht voor 
morele kwesties die tot stand komt in de wandelgangen, intervisie, of tijdens andere 
overlegmomenten). In de studie is diversiteit van zorginstellingen ontsloten door 
zowel ziekenhuizen, GGZ, ouderenzorg als zorg voor mensen met een beperking 
op te nemen. De uitkomsten van de studie tonen aan dat commissies ethiek relatief 
veelvoorkomend zijn in Nederland – in het bijzonder in de ziekenhuissector. Circa de 
helft van alle Nederlandse zorginstellingen heeft MB, met uitzondering van de GGZ: 
hier heeft bijna 2/3 van alle instellingen MB. De consulent ethiek is in Nederlandse 
instellingen een relatieve uitzondering. 

De bevindingen in de studie laten zien dat expliciete aandacht voor morele kwes-
ties belangrijk wordt geacht, maar dat tegelijkertijd erkenning nodig is op het niveau 
van de impliciete omgang met morele kwesties. Expliciete klinische ethiekactivitei-
ten worden vaak gecombineerd met impliciete vormen. Het MB, met haar heldere 
structuur en tegelijk specifieke kenmerken die veel ruimte laten voor eigenheid en een 
zoektocht, zou hierin een brugfunctie kunnen spelen.

Hoofdstuk 3
Managers en moreel beraad

Het derde hoofdstuk gaat in op de verhouding tot, en ervaring van managers met 
het MB dat zij initiëren in hun teams. Meestal gaat het dan om managers van ver-
pleegkundigenteams, hoewel binnen GGNet ook HRM, dienst Services en de Raad 
van Bestuur aan MB doen. Het artikel beschrijft om welke reden de managers MB 
inzetten, wat zij ervan verwachten en hoe zij zich tot de uitkomsten en de praktijk van 
het MB verhouden. Via een managersfocusgroep werd gekeken naar hun eigen kwes-
ties met betrekking tot (de organisatie van) MB. 
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Uit de studie blijkt dat managers MB zien als een oefengelegenheid om teamleden an-
ders met elkaar te leren communiceren. MB is een training in kritisch denken over het 
werk, en kritisch te spreken met elkaar. Het is de plek waarin geoefend wordt elkaar 
niet te sparen, maar eerlijk en open feedback te geven. Al deze werkpunten samen 
zouden naar de verwachting van de managers invloed moeten hebben op de wijze 
waarop de teamleden met elkaar omgaan (teamcultuur). Gelet op de oefenruimte die 
MB biedt en de kwetsbaarheid die het MB onvermijdelijk vereist van de deelnemers, 
beweegt het MB zich tussen een vrijblijvende oriëntatie op morele kwesties en een 
gerichte communicatie- of samenwerkingstraining in. Dit leidt ertoe dat managers 
zich zoekende tonen in de wijze waarop zij het MB moeten organiseren. Hoewel ze 
ervan overtuigd zijn dat reflectie en MB een belangrijk onderdeel vormen van profes-
sionalisering, zijn uitkomsten niet hard te maken. Dergelijke procesmatige uitkom-
sten zijn voor managers moeilijk te managen, aangezien ze geen bemoeienis willen 
met de inhoud – hooguit met de output. Maar omdat die output verweven is met het 
proces van interactie tijdens het MB zelf (dus in de ervaring), is invloed hierop niet of 
nauwelijks mogelijk. 

Een ander punt in de uitkomsten van deze studie betreft de vraag of de manager al 
dan niet deel moet nemen aan het MB. Een deel van de managers zegt resoluut ‘nee’: 
zij vrezen dat hun aanwezigheid een remmende werking heeft op de gespreksvrijheid 
én de verantwoordelijkheid over de uitkomsten - een voorwaarde voor dialoog. Met 
deze houding, die beperkt blijft tot een faciliterende rol, positioneert de manager zich 
echter buiten het team. Daarin zit een paradox ten opzichte van de doelstellingen die 
de managers hanteren voor MB: hoewel het team door MB beter zou moeten gaan 
samenwerken, is het team incompleet door afwezigheid van de manager. Op die 
manier dringen geleerde lessen niet door tot de top van het team. 

Anderen zeggen net zo resoluut ‘ja’ op de vraag of men al dan niet aanwezig is bij 
het MB. Hun aanwezigheid benadrukt hun betrokkenheid bij teamprocessen en bij 
de inhoud van de casuïstiek. De deelname van managers aan MB brengt echter ook 
dilemma’s met zich mee die rechtstreeks samenhangen met de karakteristieken van 
het MB: vertrouwelijkheid, openheid, en kwetsbaarheid. Zo vragen managers zich af 
wat ze mogen doen met de vertrouwelijke informatie die ze horen tijdens een MB. 

MB roept vragen op die te maken hebben met de positionering en (daarmee) de 
identiteit van de manager ten opzichte van zijn team. Dit betreffen vragen rondom 
openheid, kwetsbaarheid en integriteit. De bevindingen op basis van de focusgroep 
werpen een licht op managementstrategieën die passend zijn in een transformatief en 
participatief leiderschapskader, waarin de verbinding tussen organisatorische en per-
soonlijke waarden wordt gezocht. Vanuit deze geïntegreerde houding ontstaat een 
wederkerig proces die zich uit in gedeeld eigenaarschap, gedeelde inspiratie, moti-
vatie en verantwoordelijkheid. Voor het MB is dit een interessant perspectief op or-
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ganiseren. We concluderen dan ook op basis van onze bevindingen dat de organisatie 
van MB kan dienen als voorbeeld voor transformatief of participatief management, 
waarin de manager zonder vooraf opgelegde doelstellingen kijkt wat een instrument 
(hier: MB) kan opleveren in procesmatige termen. Indien de manager deelneemt 
aan MB, opent zich een gelegenheid om direct tot gelijkwaardige dialoog te komen, 
waarin de betekenis van het werk in de instelling tot uitdrukking komt in een situatie 
waarin men gezamenlijk leert.

Hoofdstuk 4
Aandachtsfunctionarissen moreel beraad

Het hoofdstuk over de aandachtsfunctionarissen geeft goed zicht op bottom-up pro-
cessen die van belang zijn bij de implementatie van MB. Aandachtsfunctionarissen 
MB zijn leden uit het team (doorgaans verpleegkundigen) waarin MB plaatsvindt die 
verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse organisatie van het MB. Het aandachtsfunc-
tionarisschap MB is een relatief kleine taak die volgens de bevindingen uit het onder-
zoek evenwel van grote waarde is voor de continuïteit en de interne betrokkenheid bij 
het MB vanuit het team. Uit de bevindingen van deze studie blijkt dat de aandachts-
functionaris geen ideologische binding heeft met het MB (‘MB móet omdat ethiek 
zo belangrijk is!’). Hij vindt het moeilijk om het MB uit te leggen en legt nadruk op 
het belang van de ervaring met MB: je moet het ondergaan om te begrijpen wat er 
gebeurt. Hoewel MB samen gaat met begrippen die nogal eens als zwaar of gewichtig 
worden ervaren (moreel, ethiek, waarden, normen, beraad) beschouwt hij de MB’s als 
een verfrissende manier van in gesprek gaan met diverse disciplines. 

De aandachtsfunctionarissen laten zien dat MB in haar wijze van organisatie een 
pragmatische aanpak vereist. Helderheid over wat er van wie verwacht wordt, wan-
neer het MB is en toezien op een variatie aan disciplines of perspectieven zijn hierin 
belangrijke aspecten. Teamleden zijn, mede uit loyaliteit naar hun collega, gemo-
tiveerd om deel te nemen aan het MB. Op deze manier zorgt de pragmatische aanpak 
van de aandachtsfunctionaris ervoor dat het MB aan continuïteit wint.

De studie naar de aandachtsfunctionarissen is leerzaam om meerdere redenen. 
In de eerste plaats laat zij het belang zien van bottom-up betrokkenheid bij de or-
ganisatie van MB. Hun inspanningen dragen bij aan de voortgang van het MB. Op die 
manier eigenen zij zich het MB toe, wat als katalysator werkt op hun betrokkenheid 
en pro-actieve bemoeienis. De pragmatische houding van de aandachtsfunctionaris-
sen laat ethici zien dat MB praktische activiteiten vereist die belangrijk zijn voor het 
MB. Aandachtsfunctionarissen geven met hun praktische houding weer hoe ethiek 
in bedrijf gezet wordt. Tegelijk zijn dergelijke activiteiten (ruimte, koffie, thee) vaak 
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ongezien of ondergewaardeerd door hun vanzelfsprekendheid. In de studie noemen 
we dit ‘invisible work’. Door hun ervaring en specifieke expertise uit te lichten, wordt 
de waarde van het werk van de aandachtsfunctionaris in de organisatie van MB gearti-
culeerd. Het ‘bottom-up eigenaarschap’ van de aandachtfunctionarissen voor MB 
zorgt er mede voor dat de teamleden het MB gaan ervaren als iets van het team, in 
plaats van een verplichting top-down. Top-down en bottom-up gaan hier dus hand in 
hand, blijkt uit de studie. 

De studie laat ook zien dat de implementatie van MB (of ethiekondersteunende 
activiteiten in bredere zin) niet kan varen of groeien vanuit ideologische betrok-
kenheid alleen. De overtuiging dat ethiek móet omwille van de ethiek, versmalt de 
voedingsbodem waarop het MB zich kan ontwikkelen. De studie onder aandachts-
functionarissen leest als een pleidooi voor een verbreding van eigenaarschap van MB 
top-down en bottom-up, waarbij een pragmatische houding voorwaardenscheppend 
is om het MB in duurzame(re) zin van de grond te tillen. Bovendien laat de studie zien 
dat de betekenis van het MB niet bepaald wordt door vooraf gestelde ideologische 
overwegingen, maar dat die zich opent en ontwikkelt in de directe ervaring van alle 
betrokkenen bij de organisatie en realisatie van MB. Omdat MB interfereert met de 
lokale context waarin het MB plaatsvindt, is betrokkenheid van andere belangheb-
benden dan de ethiekfunctionaris cruciaal. In die betrokkenheid wordt waarde en nut 
van het MB helder, en wordt eigenaarschap gedeeld. Dat is niet alleen belangrijk uit 
praktische overwegingen, maar ook vanuit morele overwegingen: het is uiteindelijk 
hun context die in beweging wordt gebracht via MB, en daarmee is een democratische 
manier van organiseren en implementeren een gerechtvaardigde keuze.

Hoofdstuk 5
Doelen en oogst van moreel beraad

In de praktijk van ethiekfunctionarissen leven veel vragen met betrekking tot de uit-
komsten of resultaten van moreel beraad. Instellingsdocumenten over MB suggere-
ren vaak dat MB zou bijdragen tot verbetering van de kwaliteit van zorg en de toename 
van werktevredenheid. In hoofdstuk 5 van dit proefschrift komen doelstellingen die 
managers formuleren voor MB aan de orde, alsook de ervaren uitkomsten van MB 
uit monde van de deelnemers. In deze studie spreken we van ‘oogst’ in plaats van 
uitkomsten of resultaten.

De bevindingen op basis van naturalistische dataverzameling laten zien dat man-
agers MB primair zien als een training gericht op samenwerking en communicatie. 
Daarnaast verwachten ze dat MB bijdraagt aan een kritische verhouding ten opzichte 
van het werk (tegenover het werken vanuit onnadenkendheid en routines). Maar 
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managers zien MB ook als een plek voor verpleegkundigen om op te laden, op ver-
haal te komen, om te delen. MB kan bovendien leiden tot inzicht in het unieke van 
het verpleegkundigenvak en daarmee trots en onderscheid voeden. Managers vinden 
dat verpleegkundigen geneigd zijn vanuit begrip en empathie met elkaar in contact te 
staan, wat afbreuk doet aan hun kritische blik. MB leert verpleegkundigen te oefenen 
met openlijke, constructieve feedback geven en ontvangen. Voorts zien managers MB 
als een manier om de zorg te verbeteren. Die verbetering betreft de verpleegkundige 
als spreekbuis en advocaat voor de cliënt tijdens multidisciplinair overleg, bijvoor-
beeld. 

Voorbeelden van oogst van de deelnemers aan MB betroffen toename van vaar-
digheden op het terrein van samenwerking, en dan in het bijzonder als het gaat om 
het vinden van onderlinge steun. Verpleegkundigen realiseren zich in het MB ook de 
complexiteit van hun vak en koppelden daar de noodzaak tot kritische reflectie aan. 
Vervolgens noteerden de deelnemers als oogst dat zij zich gesterkt voelen door MB 
in termen van empowerment: ze voelen zich na een MB krachtiger en assertiever om 
zich uit te drukken. Ook draagt MB bij aan directheid in spreken. Kwaliteit van zorg 
was eveneens een item onder de deelnemers, met name gericht op een afname van de 
paternalistische houding tegenover cliënten. Naast deze oogst noteerden sommige 
deelnemers ‘niets’ als antwoord op de vraag wat ze hadden geleerd. Omdat alle evalu-
aties anoniem werden afgenomen, konden we helaas niet achterhalen wat dit exact 
betekende.

De categorieën van de managers en deelnemers verschillen, maar zijn soms ook 
verrassend overeenkomstig. Zo zeggen beide belanghebbendengroepen dat het proces 
van MB met name belangrijk is, sterker dan de inhoud van morele kwesties dan wel 
concrete, harde uitkomsten. Wij als onderzoekers vonden het bovendien verrassend 
dat er relatief weinig managers/deelnemers waren die ‘kwaliteit van zorg’ als doel of 
uitkomst zagen. Traditioneel wordt dit als motivatie voor MB opgevoerd, maar uit 
onze data blijkt dit niet het meest prominente doel te zijn.

Tot slot noteren we als belangrijk punt in onze analyse dat de overeenkomstigheid 
tussen doelen en oogst, alsook de impact van MB op de dagelijkse werkprocessen van 
de deelnemers, aanleiding kan geven om de organisatie en implementatie van MB 
op te pakken als een kans om dialogisch management te introduceren. Gedurende 
de studie kwamen we erachter dat doelstellingen noch oogst tussen management en 
deelnemers wordt gedeeld. Hierdoor wist het team doorgaans niet waarom men aan 
MB ging doen, en de manager kende de lessen niet die uit een MB sessie werden 
getrokken. 
De studie concludeert dan ook dat, als doelen en oogst naast elkaar worden gelegd, 
het sleutelwoord ‘gezamenlijkheid’ is. Gelet op de concrete, op ervaringen gestoelde 
oogst van de deelnemers werd ook duidelijk dat deelnemers vanuit het MB tot inno-
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vatieve, praktische ideeën komen om de dagelijkse praktijk te verbeteren. Dat was nu 
juist de intentie van de manager, maar helaas worden deze zaken niet uitgewisseld. 
Om die reden denken wij op basis van onze studie dat het raadzaam is wel tot deze 
uitwisseling te komen. Wanneer doelen en oogst op regelmatige basis onderwerp van 
gesprek zijn, zou dit in potentie kunnen leiden tot een gedeeld eigenaarschap over 
praktische veranderingen in de dagelijkse gang van zaken die direct bijdragen aan de 
verbetering van samenwerkingsprocessen en een positieve sfeer op de langere ter-
mijn.

Hoofdstuk 6
Cliëntparticipatie in moreel beraad

In tegenstelling tot de andere hoofdstukken gaat hoofdstuk 6 niet in overstijgende 
zin over het MB, maar over MB zelf: de praktijk van de totstandkoming van een dia-
loog. Specifiek wordt er in deze studie gekeken naar de dynamieken binnen trans-
disciplinaire groepen: MB’s waaraan behalve zorgprofessionals ook cliënten en/of 
familieleden deelnemen. Om te kunnen begrijpen wat het MB aan implementatieac-
tiviteiten nodig heeft, was het noodzakelijk te weten welke dynamieken aan de orde 
zijn binnen de praktijk van het MB. 

MB in transdisciplinaire samenstelling kan opgevat worden als een dialogisch 
streven optima forma: perspectieven die nogal eens buiten beschouwing blijven, en 
groepen die niet als vanzelfsprekend een stem hebben, krijgen een gelijkwaardige 
plek in deze beraden. MB met cliënt- of familieparticipanten betekent recht doen 
aan inclusie, gelijkwaardigheid. Binnen de institutionele MB-groep van GGNet werd 
het initiatief tot deze beraden dan ook toegejuicht, maar men gaf een positief noch 
negatief advies en zegde toe het proces te willen begeleiden. De reden van deze (nor-
matieve) terughoudendheid was het eigenaarschap van het MB optimaal aan de prak-
tijk te laten. Een geïnstitutionaliseerde probleemeigenaar aanwijzen, bijvoorbeeld 
de MBgroep, zou daar haaks op staan. Dergelijke overwegingen komen voort uit de 
hermeneutisch-dialectische fundamenten van (de implementatie van) MB, waarbij 
de daadwerkelijke ervaring leidend is in de betekenisgeving van praktijken, voor die 
praktijken. 

Simultaan aan de aanvraag en het lopend proces van cliëntparticipatie in MB, 
werd onderzoek gestart naar deze initiatieven om te kijken wat er geleerd kon worden 
over de implementatie van MB aan de hand van de ervaringen in transdisciplinaire 
groepen. Binnen dit onderzoek werden alle betrokkenen (cliëntparticipanten, deelne-
mers MB, gespreksleiders, aandachtsfunctionarissen, management, MB-groep) 
doorlopend gehoord en actief geïncludeerd in het verloop van te nemen stappen en 
de interpretatie van de bevindingen. 
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De studie laat zien dat de totstandkoming van een dialoog niet vanzelfsprekend 

is wanneer een groep mensen om de tafel zit, en ook niet wanneer een methode 
strikt en stapsgewijs wordt gevolgd. Uit de voorbeelden blijkt dat MB, door haar be-
roep op onderlinge openheid en dus kwetsbaarheid, haar beroep op vooronderstel-
lingen opschorten, gelijkwaardigheid en vertrouwelijkheid, kan leiden tot relationele 
spanningen tussen de diverse deelnemers. Ondanks de inzet op een gelijkwaardige 
ontmoeting, kwam deze niet tot stand zonder de nadrukkelijke (bij)sturing van de 
gespreksleider om deze dynamieken te ontzenuwen. Hoewel tijd en ervaring ertoe 
leidden dat men de cliëntparticipant als geïntegreerd deelnemer ging zien, bleken 
vooronderstellingen over en weer te bestaan in termen van ‘de’ cliënt en ‘de’ hulpver-
lener (stereotiepen). Incidenten leidde ertoe dat oorspronkelijke gevoelens van 
wantrouwen, vooringenomenheid en angst opnieuw herleefden met het risico van 
pseudo-participatie tot gevolg.

Het onderzoek heeft doen inzien dat het streven naar dialoog solide werk ver-eist 
ten gunste van de na te streven normen die aan de dialoog worden toegekend. In-
clusie, gelijkwaardigheid, vrijmoedig spreken en vooronderstellingen opsporen en 
onderzoeken vergt moed van de deelnemers en doortastendheid van de gespreks-
leider, die in staat moet zijn om momenten van spanning en relationeel ongemak 
of spanningsvolle machtsverhoudingen te signaleren en te benoemen. Dat betekent 
een openlijk onderzoeken van gevoelens van angst, terughoudendheid, geslotenheid, 
groepsvorming, vooringenomenheden waarbij alle betrokkenen (professionals én 
cliënt- of familieparticipanten) betrokken zijn langs de karakteristieken van het MB. 

Met deze groepsdynamische spanning daagt transdisciplinair MB de karakter-
istieken van het MB uit. MB wordt dan een praktijkoefening om gelijkwaardigheid, 
onderlinge openheid en inclusie te oefenen en te expliciteren. MB kan langs de lijn 
van deze oefenplek een domein worden waarbinnen dit streven wordt onderzocht 
in termen van haalbaarheid, successen en belemmeringen, die veelal relationeel van 
aard zijn. Daarmee is een transdisciplinair MB een gelegenheid om te onderzoeken 
wat randvoorwaarden zijn om cliëntparticipatie in bredere zin in de praktijk te real-
iseren.

Hoofdstuk 7
Algemene discussie en conclusies

In het afsluitend hoofdstuk worden de voorgaande hoofdstukken met elkaar ver-
bonden door de centrale onderzoeksvragen uit hoofdstuk 1 te hernemen. Wat is er 
nu geleerd met betrekking tot de implementatie van MB en de rol van de dialoog in 
dat proces? 
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Door de studie heen wordt een doorlopende beweging zichtbaar tussen betekenisv-
olle ervaringen, ferm institutionaliseren en degelijke randvoorwaarden creëren. De 
terugkerende beweging langs deze drie lijnen roept associaties op met concepten uit 
het politiek-filosofisch werk van Hannah Arendt. Zij onderscheidt Labour, Work en Ac-
tion in haar filosofie. De concepten van Arendt worden hier toegepast om een lateraal 
licht te laten schijnen op onze bevindingen, en onze reflecties hierop te verdiepen. 

Labour  staat dan voor die zaken die we allicht als vanzelfsprekend beschouwen en 
die niet zelden onzichtbaar blijven (‘invisible work’). Work wordt met name zichtbaar 
in de rol van de manager (het initiëren van MB, zorgen voor opkomstafspraken en be-
schikbaar stellen van tijd en formatie voor MB) en de rol van de gespreksleider. Hier-
voor worden in de studie 5 domeinen tentatief aangewezen waarop de gespreksleider 
zou moeten functioneren om recht te doen aan de normatieve uitgangspunten van 
het MB. Action omvat de daadwerkelijke dialoog binnen het MB zelf: de onverwachte 
richtingen die dat uit kan gaan en de relationele dynamieken die daarbinnen een rol 
spelen. Maar Action verwijst ook naar de houding van de manager, die slechts ten dele 
het proces en de uitkomsten kan bepalen (Work) maar voorts vooral geëigend is het 
proces los te laten en niet te sturen op doelstellingen die op voorhand zijn opgesteld. 
Met andere woorden: de drie niveaus van Labour, Work en Action zijn doorlopend met 
elkaar verweven en gelijktijdig aanwezig. Er bestaat geen hiërarchie tussen deze 
niveaus maar een geïntegreerde, dynamische relatie waarbinnen de drie lijnen elkaar 
voeden, stimuleren en aanzetten. 

De rol van de dialoog is noodzakelijk in de totstandkoming van de implementa-
tie van MB op de diverse lagen van het proces van geïntegreerd ethiekbeleid. Omdat 
het MB rechtstreeks ingrijpt op cultuuraspecten van het teamfunctioneren, moet er 
dialogisch gekeken worden naar uitkomsten en doelstellingen, idealiter in de vorm 
van een dialogisch overleg waarbij ieder betrokken is. Dialogisch onderzoek bleek in 
dit proces behulpzaam omdat het ertoe leidde dat er volop ruimte werd gecreëerd om 
eigenaarschap over het MB te delen en te ervaren. Tegelijk kan dialogisch vormgeven 
van een implementatieproces niet zonder heldere contouren (Work). Dit bepaalt de 
veiligheid binnen het MB (middels een stappenplan of een heldere methode waaraan 
strikt wordt gehouden) en in organisatietermen bepaalt het de realisatie van de di-
alogische praktijk middels randvoorwaarden, afspraken en roldefiniëring. Als deze 
processen gelijktijdig en in verweven zin samen één praktijk vormen, ontstaat er een 
betrokkenheid die zowel top-down als bottom-up ervaren wordt. Deze betrokken-
heid doet recht aan de normatieve doelstellingen van het MB als praktijk: Dialogue 
At Work. 

Samenvatting


