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CURSUS

Normatieve professionaliteit & moreel beraad in
de veranderende verzorgingsstaat
Over normatieve/ethische praktijk- & beroepsvragen en moreel
beraad van sociale professionals binnen het sociaal domein
september / oktober 2019 (vijf bijeenkomsten)

DE CURSUS IN HET KORT

Deze cursus biedt sociale professionals, die met normatieve / ethische vragen en dilemma’s worden
geconfronteerd in hun beroepspraktijk, denkgereedschap en een aantal vaardigheden om met
dergelijke vragen reflectief beter en praktisch adequater om te kunnen gaan binnen hun praktijken.
Met als sprekers drs. Marc Hoijtink, dr. Mariël Kanne en dr. Marcel Spierts. De cursusbegeleiding ligt
in handen van: drs. Henk van den Brink (cursusleider & red.), Kitty Felix en drs. Dick de Korte.

VOOR WIE?
De cursus is bedoeld voor direct betrokken professionals binnen het sociaal domein:
•
•
•
•

sociaal werkers (met name werkzaam in sociale wijkteams);
beleidsmedewerkers bij Gemeenten (Wmo);
docenten in het hoger onderwijs (HBO of WO Sociale Studies);
geïnteresseerden bij sociale vraagstukken en morele kwesties.
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INTRODUCTIE CURSUS
Sociale professionals binnen het sociaal domein, waarvan velen werkzaam zijn in sociale wijkteams,
worden in hun werk regelmatig geconfronteerd met vragen en dilemma’s die niet zomaar met
‘technisch-instrumentele’ middelen en ‘evidence-based practice (EBP)’ standaarden, procedures of
protocollen professioneel zijn op te lossen. Het gaat hier om morele of ethische vragen die ook
aanspraak doen op normatieve en persoonlijke professionaliteit. Deze vragen spelen zowel in het
directe uitvoerend werk, als op organisatie- en beleidsniveaus (micro, meso en macro). Bijvoorbeeld:
vragen over hoe om te gaan met kwetsbaarheid (bij ziekte, beperking of levenseinde),
grensoverschrijdend gedrag (zoals intimidatie en geweld of verwaarlozing), identiteitsvragen (gender,
etniciteit, lhbti) en sociale vraagstukken van uitsluiting en integratie (schooluitval, werkloosheid of
schulden). Ook is de context van sociaal beleid en de veranderende verzorgingsstaat zelf met normen
en waarden doortrokken of beladen. Denk bijvoorbeeld aan het door de overheid binnen de Wmo
centraal gestelde appel op ‘zelfredzaamheid’ en ‘autonomie’ van zorgvragers, cliënten en burgers.
Deze ‘doe het zelf’ aanspraak is verwant aan economische ‘zelfstandigheid’ binnen het dominante
neoliberale denken van deze tijd. Dit denken botst inmiddels wél met meer populistische en
nationalistische gevoelens van ‘boze burgers’. Sociale professionals staan onder druk om goed werk
te doen en moeten vaak laveren tussen verschillende en veelal ook strijdige morele verwachtingen
en aanspraken van cliënten, burgers en beleidsmakers binnen hun beroepspraktijk.
Deze morele of ethische vragen en dilemma’s vragen om een andere benadering of perspectief van
waaruit deze kunnen worden bezien en in contact met cliënten, collega’s en ook beleidsmakers
kunnen worden besproken en aangepakt.
Deze cursus biedt sociale professionals denkgereedschap en een aantal vaardigheden om met
dergelijke vragen reflectief beter en praktisch adequater om te kunnen gaan binnen hun praktijken.
De cursus Normatieve professionaliteit & moreel beraad in de veranderende verzorgingsstaat biedt
lezingen van gezaghebbende auteurs op dit terrein. Behalve lezingen en een inleidend college over
de kernthema’s en concepten die centraal staan binnen de cursus, bespreken we in een workshop
moreel beraad normatieve en zingevingsvragen uit de beroepspraktijk van sociaal werkers aan de
hand van de ‘deugdenethiek’.
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PROGRAMMA
INHOUDELIJKE FOCUS
In de cursus bespreken we vanuit een waardengebonden praktijktheoretische benadering de
volgende kernthema’s en concepten.
•
•
•
•
•

•

Sociaal werk professional: brede of driedimensionele professionaliteit (technischinstrumentele, normatieve & persoonlijke competenties).
Communicatie & legitimatie van zorgvuldig handelen van professionals in de democratische
sociale rechtsstaat.
Normatieve professionaliteit: professionele habitus m.b.t. morele/ethische vragen (normen
& waarden, zin- & betekenisgeving).
Moresprudentie: moreel beraad (morele oordeelsvorming in dialogisch gesprek ->
workshop).
Transformatie van de verzorgingsstaat: ‘homo economicus’, actief & affectief burgerschap
(‘zelfredzaamheid’).
Discussie & positionering sociaal werk professionals.

INHOUDELIJKE BRONNEN
De kernthema’s, concepten en sprekers binnen de cursus refereren met name aan twee denk- en
onderzoekstradities, die sinds eind vorige en begin deze eeuw zijn ontwikkeld aan (1) de Universiteit
voor Humanistiek in Utrecht (UvH) en de Hogeschool Utrecht (HU) en aan (2) de Universiteit van
Amsterdam (UvA-FMG) en (sinds 2014) de UvH.
(1) De theorievorming over en het onderzoek naar normatieve professionaliteit en praktijken van
normatieve professionalisering: ‘goed werk; werk dat deugt en deugd doet’ (Harry Kunneman &
Hans van Ewijk e.a., UvH) en het ‘moresprudentie-onderzoeksproject’ (Lia van Doorn & o.a.
spreker Mariël Kanne, HU).
(2) De theorievorming over en het onderzoek naar burgerschap en de positie van sociale
professionals in het sociaal beleid binnen de veranderende verzorgingsstaat en de
uitvoeringspraktijken van de Wmo (Jan Willem Duyvendak (UvA) & Evelien Tonkens (UvH) e.a.,
en daarmee verbonden sprekers Marcel Spierts en Marc Hoijtink).

WERKWIJZE
Cursisten schrijven zich in voor de hele cursus van vijf bijeenkomsten. Wij kiezen hiervoor omdat we
inzetten op een leer- en werkpraktijk traject waar cursisten met sprekers, begeleiders en elkaar in
gesprek gaan over hun prangende morele/ethische praktijk- en beroepsvragen. We willen verbinding
maken tussen een theoretisch conceptuele aanpak en een praktijk georiënteerde handelingsgerichte
verander/verbeteraanpak rond morele/ethische vragen.
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BIJEENKOMSTEN
1e Bijeenkomst dinsdag 03-09-2019:
•
•
•

18.30-19.00 uur: Inloop
19.00-19.15 uur: Opening, toelichting programma Henk van den Brink
19.15-21.00 uur: Inleidend college Henk van den Brink:

Thema: Normatieve sociale professionals & democratische sociale rechtsstaat vanuit het perspectief
van de communicatietheorie van Habermas e.a.
2e Bijeenkomst dinsdag 10-09-2019:
•
•

18.30-19.00 uur: Inloop
19.00-21.00 uur: Lezing Marcel Spierts:

Thema: De stille krachten van de verzorgingsstaat: sociale professionals, professionele identiteit en
verbindende professionalisering.
3e Bijeenkomst dinsdag 17-09-2019:
•
•

18.30-19.00 uur: Inloop
19.00-21.00 uur: Lezing Marc Hoijtink:

Thema: Sociaal werkers in een veranderende verzorgingsstaat: omgaan met nieuwe complexiteit en
onzekerheid in wijkteams.
4e Bijeenkomst dinsdag 24-09-2019:
•
•

18.30-19.00 uur: Inloop
19.00-21.00 uur: Lezing Mariël Kanne:

Thema: Wat is moreel beraad? Een kritische reflectie & dialogisch gesprek voor én door sociale
professionals bij morele vragen (co-creatie).
5e Bijeenkomst dinsdag 01-10-2019 (slot):
•
•

18.30-19.00 uur: Inloop
19.00-20.30 uur: Workshops moreel beraad

Toelichting workshop: In de workshops moreel beraad gaan we aan het werk met casusmateriaal
waarin vraagstukken en dilemma's uit de eigen beroepspraktijk zich aandienen. We doen dat aan de
hand van de ‘deugdethiek’. We gebruiken hierbij als waardenoriëntaties de zogeheten kerndeugden
(‘kardinale deugden’) van Aristoteles, aangevuld met de zorgdeugden zoals deze zijn geformuleerd
door Joan Tronto.
Deze ‘deugden’ worden tijdens de cursus belicht vanuit het bestaansethische perspectief dat Ricoeur
hieraan geeft: ‘de zorg voor zichzelf-met en voor de ander-vanuit rechtvaardige instituties’.
Daarnaast worden de besproken ‘geldigheidsaanspraken’ (wat is waar, juist en zinvol) vanuit het
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communicatieperspectief van Habermas, als kader gebruikt om uitspraken en beweringen
bespreekbaar te maken en te toetsen op geldige en goede redenen.
Vanuit deze ‘deugdenoriëntatie’ onderzoeken we door middel van het moreel beraad het ingebrachte
casusmateriaal van cursisten (korte schets van max. 1 A4). We focussen bij deze deugdreflectie met
name op het bepalen van een ‘juist midden’ tussen een ‘te veel’ en een ‘te weinig’ van deze deugden
bij morele, sociale kwesties vanuit het normatieve professionele handelen.
20.30-21.00 uur: Afsluitend forumgesprek: workshopbegeleiders: Dick de Korte
(gespreksleider), Kitty Felix & 2 begeleiders (PM).

•

Ter illustratie uit inleidend college

Discussie: wie moet/wil/kan, wat doen?

Waar, wanneer, waartoe, hoe & wie bepaald?
Freidson (2001)
Spierts (2014)
© Van den Brink (2016/2019)

Cliënt

Latour (2018)

‘Botsende logica’s’:
Internationale context:
Globalisering +|1. Markt
<-> Lokalisering +|2. Overheid
-> druk op
3. Professional
Verzorgingsstaten &
4. Cliënt
neoliberalisme
5. Vrijwilliger
<-> populisme/
‘Civiel sociaal werk’:
nationalisme
rol burger &
->
‘Geo-Sociale
professional?
Middenweg+?’

Professional
2019

Vrijwilliger
©HvdB

27

(4)
 Samengevat: denkgereedschap bij morele/ethische vragen:
 Ethische gerichtheid – normatieve regels =
 ‘Phronèsis’: waardenoriëntatie in (gedeelde) achtergrond/
context van goed leven/ samenleven -> zorg voor zichzelfmet en voor de ander-in rechtvaardige instituties
 Jurisprudentie: normatieve afspraken/regels/wetten;
aanspraken op universaliteit (mensenrechten) ->
toetsing/toepassing/interpretatie is specifiek/concreet/
casuïstisch
 Moresprudentie - moreel beraad: kritische reflectie & cocreatie in dialoog door professionals e.a. bij morele, sociale
kwesties -> morele oordeelsvorming/ weging van
‘deugden’ & geldigheidsaanspraken bij morele dilemma’s in
concrete praktijken van goede & rechtvaardige zorg
2019

©HvdB

16

5

Kring Andragologie
Universiteit van Amsterdam

SPREKERS
 Dr. Marcel Spierts
Zelfstandig onderzoeker & ontwikkelaar op het terrein van sociaal
werk, educatie en cultuur, publicist over professionaliseringvragen.
www.marcelspierts.nl

 Drs. Marc Hoijtink
Docent en onderzoeker bij de HvA, publicist over professionaliseringsvragen, sociaal werk, sociale vraagstukken & sociaal beleid.
www.hva.nl/profiel/h/o/m.a.hoijtink/m.a.hoijtink.html

 Dr. Mariël Kanne
Docent en onderzoeker bij de HU, publicist over ethische vragen,
normatieve professionaliteit en moreel beraad, begeleider bij moreel
beraad.
www.onderzoek.hu.nl/onderzoekers/mariel-kanne
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CURSUSBEGELEIDERS
De cursusbegeleiders zijn als docent verbonden geweest aan de Hogeschool van Amsterdam,
faculteit Maatschappij en Recht (HvA). Zij hebben affiniteit en ervaring met onderwijs en begeleiding
op het terrein van normatieve professionalisering en sociaal beleid.
 Drs. Henk van den Brink
Docent en stafmedewerker bij de masteropleiding Social Work (MSW),
leerlijn Social Work Theory.

 Kitty Felix
Docent bij de bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming
(CMV) en coach leerbegeleiding bij de opleiding MSW.

 Drs. Dick de Korte
Docent bij de bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening (MWD) en begeleider bij de minor Zingeving van de HvA.
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PRAKTISCHE ZAKEN
5 bijeenkomsten: drie sprekers, inleidend college & workshop moreel beraad.
Data & tijden: dinsdagavond 03-09 tot en met 01-10-2019:
• 18.30-19.00 uur: inloop
• 19.00-21.00 uur: inleidend college (03-09); sprekers (10-09; 17-09; 24-09); workshop (01-10).
Locatie: UvA-Roeterseilandcampus, Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam, lokaal wordt
nog bekend gemaakt.
Aantal deelnemers: max. 30.
Cursusprijs: € 210
€ 190 voor leden van de AUV.
Cursusmateriaal: Voor ingeschreven cursisten zijn vooraf of tijdens de cursus beschikbaar:
• de handouts van het inleidend college over de kernthema’s en concepten die centraal staan
in de cursus (vooraf);
• de handouts van de 3 sprekers worden beschikbaar gesteld na hun lezing (tijdens);
• een richtlijn deugdreflectie t.b.v. de workshops moreel beraad (vooraf).

INSCHRIJVEN
Inschrijven kan via de website Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam
www.alumni.uva.nl/andragologie of bij de Kringwebsite www.andragologie.org of via deze link.
Betaling uitsluitend vooraf (minimaal twee weken voor aanvang) op rekeningnummer
NL 47 INGB 0005 683 762 van de Kring Andragologie o.v.v. ‘cursus professionaliteit’ en uw naam.
U bent pas na ontvangst van uw betaling definitief ingeschreven voor de collegereeks. Mocht u
onverhoopt verhinderd zijn dan kunt u uw betaling tot 14 dagen voor de start terugontvangen.
Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger sturen.

ORGANISATIE
De organisatie in handen van de Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam. Mail voor
vragen gerust naar andragologie@uva.nl o.v.v. ‘Cursus norm. professionaliteit’
Kring Andragologie - Universiteit van Amsterdam
Roeterseilandcampus gebouw J/K, Valckenierstraat 65-67, Kamer B.63
1018 XE Amsterdam
www.alumni.uva.nl/andragologie en www.andragologie.org
www.linkedin.com/in/KringAndragologieUvA
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