
Je werkte mee aan dit wereldwijde onderzoek van de 
International Federation of Social Workers. Waarom?
‘De BPSW wees mij op dit inventariserend onderzoek, 
waarvoor ik een vragenlijst heb ingevuld. Ik vond het een 
mooie manier om bij te dragen aan kennisontwikkeling in 
sociaal werk. Daarnaast was ik benieuwd naar de ervarin-
gen van sociaal werkers wereldwijd tijdens Covid-19.’

Wat is beroepsethiek eigenlijk? 
‘Bij ethische dilemma’s moet je eigenlijk altijd kiezen uit 
twee kwaden. Beroepsethiek gaat volgens mij dan ook 
over dat je bij alles wat je doet nagaat welke gevolgen jouw 
keuze heeft voor alle betrokkenen. Bij die afweging gaat 
het om normen; wat vind jij en waarom? Dat met elkaar 
bespreken in een team is boeiend, omdat naast de be-
roepsnormen ook iedereen zijn eigen normen heeft.’

Geeft dat spanning?
‘Nee, want je voert geen discussie. Je verkent samen wat 
het beste is voor de cliënt. Als je bij dat verkennen de 
achtergrond van iemands mening of keuze kent, kun je er 
begrip voor hebben. Een open gesprek hierover, waarbij je 
elkaar niet veroordeelt, levert een breed beeld op waarop 
je een keuze of beslissing baseert. Dat is belangrijk omdat 
we als begeleiders werken met mensen die afhankelijk zijn 
van ons. Zij kunnen niet altijd voor zichzelf kiezen. Voor 
de keuzes die wij voor hen maken, dragen we dus verant-

Dilemma’s  
bespreken 
werkt  
verbindend
‘Ik voelde me deel van een grote 
internationale beroepsgroep’, 
aldus Jesse Besselink, meewerkend 
teamcoach gehandicaptenzorg 
bij Cordaan Amsterdam. Hij deed, 
samen met 606 sociaal werkers uit 
54 landen, mee aan het onderzoek 
over beroepsethische uitdagingen 
van sociaal werkers tijdens Covid-19.  
In dit interview vertelt hij over 
het onderzoek en over hoe hij en 
zijn team omgaan met ethische 
dilemma’s. 



woordelijkheid. Je komt niet 
altijd tot een keuze waarin 
het hele team zich kan vin-
den, maar door er met elkaar 
over na te denken en alle 
kanten te bekijken, ontstaat 
er meestal wel draagvlak.’

Hoe geef je vorm aan dat 
verkennen?
‘Je hebt iemand nodig die 
vragen stelt, kritisch is én on-
bevooroordeeld. Iemand die 
een sfeer van “nadenkend-
heid” creëert. Ons werk leent 
zich ervoor om dat “in het nu” 
te doen. Als het dilemma zich 
voordoet. Dat doorbreekt ook 
dagelijkse routines, waardoor 

je scherp blijft; staan we nog steeds achter 
deze werkwijze of keuze. Op die manier leer 
je elkaar als collega’s ook beter kennen. Zo’n 
proces is er niet van de een op de andere dag, 
maar het is de moeite. Het werkt verbindend 
en het is leuk.’

Herken je je in dilemma’s van sociaal  
werkers uit andere landen?
‘Een van de dilemma’s die je ook terugziet in 
andere landen is de relatie management – 
werkvloer. In veel gevallen moesten leidingge-
venden, en bij ons ook de gedragsdeskundige, 
thuiswerken. Dat leidde tot afstand en soms 
voelde de werkvloer zich niet gehoord. Terwijl 
de “thuiswerkers” op afstand lange dagen 
maakten en zich ook onmachtig gevoeld 
moeten hebben. Die afstand werkt dus twee 
kanten op. In het onderzoek geeft een mana-

ger uit Duitsland zijn dilemma aan: de keuze 
maken tussen de veiligheid van zijn team of 
die van cliënten.’

Wat heeft het meedoen aan het wereld-
wijde onderzoek jou opgeleverd?
‘Voor mij persoonlijk dat ik me onderdeel 
voelde van een grote internationale be-
roepsgroep. Dat het een inkijk geeft over wat 
bijvoorbeeld een sociaal werker in China doet. 
Daarnaast het inzicht dat we een veerkrach-
tige, zelfdenkende beroepsgroep zijn. In het 
begin van Covid-19 zie je dat wereldwijd 
sociaal werkers oplossingen zijn gaan zoeken 
voor de problemen waar ze plotseling voor 
stonden. Zelf ervaar ik ook dat ik een beroep 
heb waarbij ik veel vrijheid heb om zelf keuzes 
te maken. Het is ook bijzonder om te zien hoe 
goed we als sector toch door die eerste golf 
heen zijn gekomen. Het rapport levert ook 
geleerde lessen op waar we wat aan hebben 
nu we in de tweede Covid-19 golf zitten. En 
het is een erkenning van het sociaal werk dat 
tijdens Covid-19 de spil in zoveel landen is. 
Een beroep om trots op te zijn.’ 

Dit interview en de artikelen over het onderzoek vind je hier.  
Verder lezen over de functiegroep begeleiders gehandicaptenzorg doe je hier.

Op de website van de BPSW wordt een serie korte artikelen gepubliceerd over de thema’s 
uit de onderzoeksrapportage. Hierin staan voorbeelden van ethische dilemma’s uit het 
dagelijks werk van begeleiders uit de verstandelijke gehandicaptenzorg.

https://www.bpsw.nl/professionals/begeleiders-in-de-gehandicaptenzorg/kennisdossier-beroepsethiek/
https://www.bpsw.nl/professionals/begeleiders-in-de-gehandicaptenzorg/

