
Professional Journeys: Lerend netwerk van professionals 
De Hogeschool Arnhem en Nijmegen (lectoraat Ethiek Van Verbinding met mensen met 
een Verstandelijke Beperking - EVVB), de organisaties Siza, Zozijn en Pluryn, en de 
BPSW zijn samen een dynamisch en lerend netwerk. Het doel van het netwerk is om 
professionals te ondersteunen bij het bieden van goede zorg. Niet door onderzoek aan 
de ‘tekentafel’, maar juist samen met professionals op de werkvloer.  

Waarom is zo’n lerend netwerk nodig? 
Als begeleider in de gehandicaptenzorg is iedere dag anders. Je werk is boeiend, 
uitdagend en soms ook ingewikkeld. Je moet vaak ethische keuzes maken tijdens het 
werk. Keuzes die invloed hebben op het welzijn van je cliënten. Bijvoorbeeld als je vindt 
dat je iets anders moet doen dan een protocol van de organisatie voorschrijft. Of als je 
cliënt meer vrijheid wil, maar jij denkt dat het hem/haar schaadt. Meestal is er niet één 
‘goede’ keuze, maar is er voor verschillende keuzes een goed argument te bedenken. En 
elke keuze heeft –soms vervelende– consequenties.  

Hoe doe je dat, keuzes maken, in de waan van de dag? Heb je voldoende tijd om erover 
na te denken? Kun je er achteraf op reflecteren: waarom koos ik hiervoor? Wat betekende 
het voor mijn cliënt? Had ik ook iets anders kunnen doen? Uit onderzoek weten we dat 
reflectie op ethische vragen bijdraagt aan betere zorg. Maar het is niet altijd makkelijk. 
Daarom wil het lerend netwerk onderzoeken aan welke handvatten je in de praktijk echt 
wat hebt. Zodat je bij je keuzes helder hebt wat het oplevert voor je cliënten. En dat je 
betere uitleg en onderbouwing kunt geven. Bijvoorbeeld aan de cliënt zelf, aan naasten of 
aan collega’s. 

Hoe gaan we het doen? 
We gaan verhalen ophalen bij professionals, zogenaamde ‘professional journeys’. Deze 
gaan over de alledaagse ethische keuzes op de werkvloer. Hoe ziet het werk van jou als 
begeleider eruit? Welke vragen kom je dagelijks tegen? Waar loop je tegenaan in de zorg 
aan cliënten? We halen de verhalen op met dagboeken, vlogs, podcasts, observaties of 
interviews. Zo willen we beter zicht krijgen op hoe begeleiders ethisch handelen.  

Als we goed weten hoe het ambacht van begeleiders eruitziet, maken we een koppeling 
naar de ontwikkeling van vakmanschap en professionaliteit. Dat doen we samen met de 
BPSW.  Vakmanschap is dat je je werk vakkundig doet. Bekwaam en bewust van hoe je het 
doet. Tools voor reflectie, de beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen, kunnen je 
daarbij helpen. Met meer inzet op professionaliteit laten we een duidelijk en 
professioneel beeld zien van het werk van begeleiders.  

Wat levert het lerend netwerk op? 
Het netwerk zal tussentijds resultaten delen. Dat kunnen nieuwe inzichten zijn over hoe 
je in jouw dagelijkse werk goede zorg biedt, ondanks de enorme werkdruk. Maar het kan 
ook gaan om handvatten die je als begeleider meteen in kunt zetten. We willen aansluiten 
bij wat nodig is op de werkvloer. Dit is daarvoor dé manier.   

Het programma Volwaardig leven van het ministerie van VWS vindt het lerend netwerk 
belangrijk en ondersteunt het vanuit de ‘Begeleiding a la carte’. Daar zijn we blij mee 
omdat het een erkenning is van het vak en van de professionals. Het is een kans om het 
vak op de kaart te zetten en samen te gaan voor nog betere zorg.  
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