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Samenvatting 

Dit proefschrift gaat in op de vraag: Wat is de bijdrage van moreel beraad aan de manier 
waarop huidige en toekomstige professionals in de jeugdzorg omgaan met morele 
uitdagingen? Moreel beraad, een methodisch gestructureerde vorm van gesprek over 
morele vragen en dilemma’s, heeft tot doel professionals hierbij te ondersteunen. om deze 
vraag te beantwoorden zijn vier deelvragen geformuleerd: (1) Welke morele dilemma’s 
ervaren jeugdzorgprofessionals in de zorg voor jongeren (16-24 jaar)? (2) Hoe ervaren 
jeugdzorgprofessionals morele uitdagingen in de zorg voor jongeren? (3) Hoe gaan ze om 
met die morele uitdagingen? (4) Wat is de bijdrage van moreel beraad aan de manier 
waarop jeugdzorgprofessionals en toekomstige jeugdzorgprofessionals omgaan met 
morele uitdagingen? Verschillende kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden 
werden gebruikt om de vragen te beantwoorden. 

De inleiding (hoofdstuk één) beschrijft de relevantie van de onderzoeksvraag 
in de huidige Nederlandse jeugdzorgcontext die wordt gekenmerkt door een 
professionaliseringsprogramma, dat in 2008 is gestart. Verder wordt in dit hoofdstuk 
de aristotelische, hermeneutische, dialogische, en socratische achtergrond van moreel 
beraad toegelicht. In moreel beraad hebben deelnemers een gelijke inbreng. Zij 
onderzoeken, reflecteren en beraden zich op morele vragen of dilemma’s in dialoog met 
elkaar. In een dialoog stellen de deelnemers open vragen en leven ze zich in in elkaar zodat 
ze zich bewust worden van de eigen vooronderstellingen en die van anderen. op deze 
manier krijgen ze inzicht in verschillende perspectieven. Door te starten vanuit ervaring 
richt moreel beraad zich op de geleefde betekenis van concepten en principes in plaats 
van op hypothetische gevallen of op abstract redeneren. op deze manier verbindt moreel 
beraad theorie en praktijk en bevordert het kritisch denken.

hoofdstuk twee beschrijft de ervaringen van professionals met morele uitdagingen in 
hun werk met jongeren (16-24 jaar). Daarnaast worden de morele dilemma’s beschreven 
die een grote invloed op hen hebben en de factoren die bijdragen aan deze invloed. De 
resultaten laten zien dat professionals morele dilemma’s verschillend beschrijven en 
ervaren. Sommige morele dilemma’s lijken verband te houden met zgn. morele nood. 
Morele nood verwijst naar het onvermogen om acties te ondernemen die men moreel 
gepast acht. Professionals die met jongeren omgaan geven aan dat morele uitdagingen 
in verband met professionele samenwerking, bijvoorbeeld met collega’s van een andere 
instelling, een grote impact hebben. Daarnaast noemen zij de invloed van morele 
uitdagingen met betrekking tot de beperking van de autonome keuze van een jongere om 
schade te voorkomen. ten slotte zeggen zij dat morele uitdagingen die verband houden 
met het stoppen of voortzetten van de zorg en met de keuze voor het al of niet starten 
van een uithuisplaatsing grote invloed hebben. Verschillende factoren lijken de invloed 
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van morele uitdagingen te vergroten. Sterke overtuigingen van professionals die op 
gespannen voet staan met regels en methodische richtlijnen dragen bij aan de impact. 
Professionals melden ook dat onzekerheid over wat te doen vanwege ernstige risico’s en 
druk de invloed van morele uitdagingen vergroot.

hoofdstuk drie beschrijft een voorbeeld van een moreel beraad met studenten, die zich 
voorbereiden op hun werk in de jeugdzorg. Reflecties van drie gespreksleiders, betrokken 
bij het moreel beraad in de opleiding, worden beschreven. ten eerste wordt de relevantie 
van de professionele ervaring van deelnemers besproken. Studenten beschikken immers 
niet over de ervaring die professionals gewoonlijk hebben. Verder wordt ingegaan op 
de rol van supervisie en moreel beraad in het leren omgaan met morele dilemma’s. ten 
slotte worden de toegevoegde waarde van de stap waarin een individueel oordeel wordt 
geformuleerd en de waarde van de dialoog in moreel beraad voor herinterpretatie van het 
concept van veiligheid onderzocht.

hoofdstuk vier beschrijft de morele dilemma’s die professionals in de zorg voor 
(jonge) daklozen tegenkomen en de manier waarop ze ermee omgaan. ook beschrijft het 
hun behoefte aan ondersteuning bij het omgaan met morele dilemma’s. Professionals 
in de zorg voor de daklozen ervaren drie soorten morele dilemma’s. Professionals 
ervaren morele dilemma’s die te maken hebben met regels en methodische richtlijnen. 
Ze ervaren ook morele dilemma’s tijdens hun streven de autonomie van de cliënt te 
respecteren, of terwijl ze proberen hun vertrouwen te krijgen en te behouden. ten slotte 
ervaren professionals morele dilemma’s tijdens hun samenwerking met collega’s van hun 
eigen of andere instellingen. De professionals zeggen dat ze op verschillende manieren 
met morele dilemma’s omgaan. Het blijkt dat institutionele of professionele regels en 
richtlijnen professionals kunnen ondersteunen bij het omgaan met morele uitdagingen, 
maar er ook de oorzaak van kunnen zijn. Respondenten bespreken morele dilemma’s met 
hun collega’s of leidinggevenden in formele en/of informele bijeenkomsten of nemen 
individueel beslissingen. Sommigen melden dat ze hun keuze expliciet rechtvaardigen 
door te verwijzen naar specifieke normen of waarden, zoals het belang van het recht van 
de cliënt op autonomie of het belang van het waarborgen van de veiligheid van cliënten 
of collega’s. Sommigen laten zich leiden door persoonlijke intuïtie, terwijl anderen 
benadrukken dat beslissingen objectief genomen moeten worden, onafhankelijk van 
persoonlijke meningen. een substantieel deel van de respondenten die voor de daklozen 
zorgden, toonde interesse in het leren van anderen en de mogelijkheid om ingegroeide 
gewoonten in moreel beraad te bevragen.

Hoofdstuk vijf beschrijft een implementatie- en evaluatieonderzoek met betrekking 
tot een pilotproject moreel beraad in een instelling voor maatschappelijke opvang in het 
westen van Nederland. Professionals melden dat de moreel beraden in het algemeen 
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hun vermogen om met morele dilemma’s om te gaan positief beïnvloedden. Deelnemers 
aan moreel beraad zeiden dat ze zeer betrokken waren bij het proces van reflectie en 
beraadslaging en meldden dat moreel beraad de essentie van hun werk had geraakt. 
Volgens de respondenten had moreel beraad een substantieel effect op de manier waarop 
ze met hun morele dilemma’s omgingen. Sommigen zeiden dat ze morele dilemma’s beter 
herkenden en zich gesteund voelden in het ontrafelen van normen en waarden bij het 
bespreken van een morele kwestie. Ze stelden dat moreel beraad hen hielp zich bewust te 
worden van hun eigen perspectief en dat van anderen. Moreel beraad hielp hen om na te 
denken over de normen en waarden die op het spel staan   en om onderliggende redenen 
voor hun eindoordeel te formuleren. Hoewel deelnemers zeiden dat moreel beraad hun 
manier van omgaan met morele dilemma’s in de praktijk beïnvloedde, konden er geen 
conclusies worden getrokken met betrekking tot de vraag in hoeverre moreel beraad 
daadwerkelijk hun beslissingen beïnvloedde.

hoofdstuk zes presenteert een evaluatiestudie over de bijdrage van moreel beraad aan 
het vermogen van studenten jeugdzorg om met morele dilemma’s om te gaan. Studenten 
meldden dat ze zich zeer betrokken voelden bij het proces van reflectie en deliberatie, en 
vonden moreel beraad waardevol. Sommigen hadden echter problemen met de morele 
onzekerheden die bij deze methode optraden. Respondenten gaven aan dat zij zich matig 
gesteund voelden in hun vermogen om expliciet afwegingen te maken tussen waarden en 
normen en zo beslissingen te rechtvaardigen. Veel studenten werden zich door moreel 
beraad bewust van alternatieve perspectieven en waardeerden de uitdaging om kritisch te 
denken. Na het bijwonen van vier moreel beraden, bleek dat een derde van de studenten 
in staat was morele dilemma’s te herkennen en te kunnen onderscheiden van andere 
dilemma’s, zoals methodische keuzes, en het vermogen had hun beslissingen expliciet te 
verantwoorden door waarden en normen af te wegen. 

hoofdstuk zeven presenteert de discussie van de gevonden gegevens tegen de 
achtergrond van het huidige Nederlandse professionaliseringsdebat en de theorie van 
normatieve professionalisering van de Nederlandse socioloog/filosoof Kunneman. er 
wordt ingegaan op de concepten leefwereld en systeem, die Kunneman ontleent aan 
Habermas. Het begrip systeem verwijst naar de economische en politieke organisatie 
van de samenleving. Het begrip leefwereld verwijst naar de ervaren wereld waarin 
de acties van mensen worden geleid door oriëntatie op betekenis en gezamenlijke 
overeenstemming. Het systeem heeft de neiging om de leefwereld te ‘koloniseren’, d.w.z. 
om de taal en acties van professionals steeds meer te doordringen met efficiëntiegerichte 
manieren van probleemoplossing, waarbij leefwereld-gerelateerde betekenissen worden 
gemarginaliseerd. Kolonisatie van de leefwereld kan, aldus Kunneman, gecompenseerd 
worden door culturalisering, d.w.z. door het beïnvloeden van het systeem door cultureel 
gearticuleerde, aan de leefwereld gerelateerde, belichaamde ervaringen. Volgens 
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Kunneman kan horizontale moraliteit kansen bieden om langzame en existentiële vragen 
te verwoorden en te onderzoeken. Ze kan daarnaast morele gevoeligheid, reflectie en 
deliberatie over betekenissen bevorderen, rekening houdend met het bestaan van een 
veelheid en diversiteit aan waarheden. Hij pleit voor training van horizontale moraliteit 
om normatieve professionaliteit te bevorderen, d.w.z. het vermogen om om te gaan met 
interferenties tussen systeem en leefwereld.

Reflecterend op over de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat moreel 
beraad horizontale moraliteit kan bevorderen en normatieve professionalisering kan 
ondersteunen. Normatieve professionalisering kan professionals in staat stellen hun 
normatieve verantwoordelijkheden te dragen in een steeds complexere wereld waarin 
systeem-gerelateerde regels en voorschriften interfereren met leefwereld-gerelateerde, 
individuele, contextuele conflictervaringen van professionals. Moreel beraad biedt 
mogelijkheden om te leren om te gaan met interferenties tussen systeem en leefwereld. 
op grond hiervan wordt bepleit moreel beraad te implementeren en verder te ontwikkelen 
in het onderwijs voor jeugdzorg om de normatieve professionaliteit van toekomstige 
professionals te bevorderen.


