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I Inleiding

De bredere context – een filosofische bespiegeling

Hans Reinders

Er is in onze cultuur een merkwaardig proces gaande. Er is vrijwel geen organisatie die van 
oudsher ‘identiteitsgebonden’ heet te zijn en die niet op de een of andere manier last heeft van 
dalende cijfers. Een dalend aantal leden, een dalend aantal afnemers, een dalend aantal po-
tentiële belangstellenden. Omroepen, dagbladen, politieke partijen, vakbonden en – niet op 
de laatste plaats – kerkgenootschappen zien de maatschappelijke betekenis van hun identiteit 
afnemen. Jezelf aanprijzen als een organisatie met een ‘bijzondere’ identiteit is wat marketing 
experts je daarom afraden. Zo’n identiteit, van welke signatuur dan ook, is geen USP, om het 
eigentijds te zeggen: geen Unique Selling Point. Dit laatste is het voor een aantal mensen bin-
nen de organisatie nu juist wel, de bijzondere identiteit maakt deel uit van wie ze zijn. Maar 
wat voor een aantal geldt, geldt niet voor iedereen. De organisatie heeft ook in eigen huis te 
kampen met het verlies aan betekenis van de eigen identiteit. Dit is de situatie waarin veel 
identiteitsgebonden organisaties zich bevinden. Dat geldt ook voor antroposofische zorgin-
stellingen.
 Tegelijkertijd en voor het oog daarmee in direct contrast staat een ander cultureel ver-
schijnsel, namelijk de groeiende behoefte van mensen aan ‘zingeving’ en ‘inspiratie’. De he-
dendaagse cultuur ritselt van initiatieven die op de een of andere manier op de noemer van 
zingeving en spiritualiteit zijn te brengen, maar de identiteitsgebonden organisaties die de-
cennia lang in deze behoeften konden voorzien, hebben het niettemin zwaar. De traditionele 
zingevers zijn hun klanten kwijt. De oorzaak is overduidelijk niet dat die klanten niet meer 
geïnteresseerd zouden zijn in spirituele waar. Zo schijnt momenteel een snel groeiend aan-
tal mensen zich te begeven op het pad van de (religieuze) meditatie. Cursussen, trainingen en 
workshops over onderwerpen zoals mindfulness zijn niet aan te slepen. Mensen zijn klaarblij-
kelijk op zoek naar iets en dorsten naar een verbinding met diepte in hun bestaan, of met een 
bron, of met het hogere, of met een andere wereld, maar de instituties die van oudsher bemid-
delen in deze behoeften, hebben het nakijken.

 Strikt genomen lijkt deze waarneming vooral betrekking te hebben op religieuze organi-
saties, te weten de kerken. Dit is echter slechts ten dele waar, tenminste als het om Nederland 
gaat. In ons land hebben identiteitsgebonden organisaties lange tijd deel uitgemaakt van een 
maatschappelijke zingevingsstructuur die bekend staat als de Verzuiling. Deze heeft de Neder-
landse samenleving in de 20ste eeuw voor een groot deel gestempeld. De organisaties die het 
betreft, maken deel uit van wat het ‘maatschappelijke middenveld’ is gaan heten: vakbonden, 
scholen, politieke partijen, omroepen, kranten, ziekenhuizen, zorginstellingen. Voortgekomen 
uit de geschiedenis van de Verzuiling ontlenen zij hun bestaansrecht traditioneel aan twee za-
ken: de maatschappelijke taak die ze moeten vervullen en de overtuiging van waaruit ze dat 
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doen. Neem als voorbeeld de christelijke school. Goed onderwijs vereist weliswaar een eigen 
deskundigheid, maar in de logica van de Verzuiling is de vraag wat ‘goed onderwijs’ inhoudt 
niet een vraag naar deskundigheid, maar naar een omvattende levensovertuiging. Voor een 
christelijke school wordt het antwoord op deze vraag daarom mede bepaald door de levensvi-
sie waarop ze is gefundeerd. Identiteitsgebonden organisaties liepen dan ook altijd op twee be-
nen: deskundigheid en levensovertui ging gingen hand in hand. Het is deze combinatie die veel 
van deze organisaties groot heeft gemaakt.
 De Verzuiling bestaat echter sinds enkele decennia niet meer. Dit betekent evenwel niet dat 
de functie die ze vervulde als maatschappelijke zingevingsstructuur ook tot de verleden tijd be-
hoort. Als je ziet hoeveel mensen niet alleen in hun persoonlijke leven maar ook in hun werk 
bezig zijn met zoeken naar een spirituele dimensie, dan zou je denken dat identiteitsgebonden 
organisaties hen heel wat te bieden moeten hebben, althans in dat opzicht, maar dat lijkt op 
grond van hun cijfers niet het geval.

Twee reacties op deze ontwikkeling dienen zich aan. De eerste reactie heeft betrekking op bo-
vengenoemde relatie tussen deskundigheid en levensovertuiging, waarbij de laatste staat voor 
een omvattende levensbeschouwing, religieus of anderszins. Als identiteitsgebonden organisa-
ties op hun terrein vanuit beide foci werken, dan rijst vroeger of later de vraag of je aan des-
kundigheid alleen niet voldoende hebt. Een school moet zorgen voor goed onderwijs, maar of 
dat onderwijs nu ‘christelijk’ of ‘antroposofisch’ of ‘humanistisch’ moet heten is van secundair 
belang. Een dagblad moet accurate nieuwsvoorziening brengen, verduidelijkt door terzake 
doende achtergrondinformatie. Dat bepaalt of het een goede krant is. Daarom adverteert het 
dagblad TROUW met de slogan: ‘misschien wel de beste krant van Nederland’. De vraag of die 
krant nog een binding met de protestantse gezindte heeft, is nauwelijks nog een thema. Meer 
nog dan de kerken die een religieuze levensvisie als hun core business hebben, hebben identi-
teitsgebonden organisaties de afgelopen decennia ervaren hoe er een wig wordt gedreven tus-
sen wie ze zijn en wat ze doen, tussen hun levensovertuiging en hun deskundigheid. Anders 
gezegd: tussen hun identiteit en de vraag naar de kwaliteit van hun product. Voor hun maat-
schappelijk aanzien is bepalend dat ze goed zijn in wat ze doen, vanuit welke levensbeschou-
welijke visie ze dat doen heeft aan betekenis ingeboet. 
Dit laatste blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat in onze samenleving de vraag wat goede zorg, of 
wat goed onderwijs is, anders wordt beantwoord dan voorheen. Daarvoor kunnen deze or-
ganisaties niet meer aankomen met een beroep op hun eigen bijzondere visie, want de norm 
voor ‘goed’ wordt niet bepaald door de aanbieders, maar door de afnemers, ofwel de ‘klanten’. 
Daarmee komen we bij de tweede reactie op de moeilijke situatie waarin veel indentiteitsge-
bonden organisaties zich bevinden. Dit is de reactie vanuit de marktfilosofie. In de taal van die 
filosofie geformuleerd is de conclusie dat identiteitsgebonden organisaties klaarblijkelijk de 
aansluiting op de vraag hebben verloren. Als ‘zingeving’ en ‘spiritualiteit’ booming business 
zijn, terwijl hun eigen aandeel daarin achter blijft, dan zijn ze kennelijk niet goed in staat om 
potentiële klanten naar zich toe te halen. Zoals bierbrouwer Grolsch die er eerst achter moest 
komen dat het traditionele imago van ‘vakmanschap is meesterschap’ het niet meer deed, zeker 
niet bij de jongere bierdrinker. Toen Grolsch haar product anders en veel eigentijdser in de 
markt ging zetten, bleken er genoeg nieuwe gegadigden voor te zijn. Of neem het opmerke-
lijke succes van de krant nrc Next die een hele nieuwe lezersmarkt heeft aangeboord door zich 
aan te passen aan een eigentijdse stijl. Is dit niet ook het probleem van de identiteitsgebonden 
school, zorginstelling, dagblad en omroepvereniging? Zijn ze niet gewoon verleerd zichzelf op 
een eigentijdse manier te verkopen? 

 Als we beide reacties samenvoegen, dan zien we dat identiteitsgebonden organisaties in 
Nederland zich in de greep bevinden van de neoliberale ideologie die ons land de afgelopen 
twintig jaar heeft geregeerd. Neoliberalisme is een maatschappijopvatting die zegt dat in een 
vrije samenleving de vraag wat goed is en van waarde wordt bepaald door wat individuen er 
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voor willen geven. Goede dienstverlening en een goed product heeft kwaliteit wanneer ze door 
de klant worden gewaardeerd. Of dit het geval is en in welke mate, kun je als producent afle-
zen aan je marktaandeel. Vandaar dat alle goederen en diens ten die in onze samenleving wor-
den geleverd in deze termen worden geëvalueerd. Ziekenhuizen doen het, verzorgingshuizen 
doen het, hogescholen en universiteiten doen het ook. Nederland is een BV geworden, waarbij 
de beheerders van de (semi-)publieke sector zich gedragen alsof ze ondernemer zijn. Bijgevolg 
worden Nederlanders niet aangesproken als burgers, maar als klanten. 

 Deze neoliberale Umwertung van maatschappelijke verhoudingen wordt ondertussen ge-
dragen door een uitgangspunt dat in zekere zin ‘on-Nederlands’ is. Ons land is niet alleen 
ontstaan uit een bepaald samenlevingsideaal, maar is ook altijd bestuurd door mensen die 
dachten vanuit een eigen idee van de ‘goede samenleving’. Dit gold niet alleen voor protes-
tanten en katholieken, het gold evenzeer voor socia listen en liberalen. De neoliberale filosofie 
heeft hun project echter illegitiem verklaard. Het is niet aan bestuurders (lees: de overheid) 
om uit te maken in wat voor samenleving haar burgers zullen leven. De vroegere premier van 
het Verenigd Koninkrijk en één van de eerste pleitbezorgers van het neo-libera lisme, Marga-
ret Thatcher, maakte in haar dagen korte metten met het project van ‘de goede samenleving’: 
“Society does not exist,” luidde haar standpunt. De samenleving bestaat niet. Er bestaan alleen 
hardwer kende individuen die de vrijheid moeten krijgen om hun bestaan in te richten zoals 
ze dat zelf willen. Dit is de maatschappijopvatting die de afgelopen decennia de dienst heeft 
uitgemaakt. Het succes ervan blijkt uit het feit dat ‘individuele keuze’ het centrale begrip in 
de huidige samenleving is geworden. Dat geldt ook voor Nederland. Vreemd genoeg geldt het 
ook voor die sectoren die in het leven zijn geroepen voor mensen wier vermogen om zelf te 
kiezen problematisch is: mensen met dementie, met een verstandelijke beperking, of een psy-
chiatrische aandoening.

Iedereen die over de toekomst van identiteitsgebonden organisaties nadenkt, zal zich tot de 
hierboven beschreven werkelijkheid moeten verhouden. Het is in deze context dat ook antro-
posofische instellingen zich geconfronteerd zien met de vraag naar de betekenis en de waarde 
van hun eigen identiteitsgebonden karakter. De beide reacties die hierboven werden aange-
dragen, worden ook in hun kring veelvuldig gehoord. “De vraag naar het eigene van antro-
posofische zorg is onbelangrijk, wat telt is de vraag of het goede zorg is.” De wig tussen wie ze 
zijn en wat ze doen, komt in die uitspraak duidelijk tot gelding. Ook de andere reactie doet 
zich voor. Weliswaar bedienen antroposofen zich niet graag van de taal van de markt, maar 
de denktrant komt ook in hun kring zeker tot gelding. “Antroposofen spreken een jargon dat 
niemand begrijpt en houden vast aan gewoonten waarvan menigeen het nut niet inziet.” Dus 
rijst ook in hun kring de vraag naar een betere communicatie van waar ze voor staan. 

 Er is echter ook een andere kant, waarvoor de reeds gesignaleerde behoefte aan zingeving 
en spiritualiteit een aanwijzing is. Mensen zijn op zoek naar verbinding met iets diepers of 
iets hogers, zo werd eerder gesteld, maar wat zoeken ze daar nu precies? Hier zijn verschil-
lende antwoorden mogelijk. Een antwoord luidt dat in een relatief welvarende samenleving als 
de Nederlandse, de behoefte aan immateriële waarden groeit, omdat de mensen daar over het 
algemeen gevrijwaard zijn van materiële noden en in de leniging daarvan geen vervulling van 
hun bestaan (meer) vinden. Nog meer luxegoederen voegt aan de kwaliteit van bestaan kenne-
lijk weinig toe. Dat ligt anders bij de stijgende behoefte aan spirituele ‘goederen.’ 

Een ander antwoord luidt dat mensen in het onderzoeken van de spirituele kant van hun 
bestaan een verbinding zoeken met iets dat hen ‘overstijgt’ en dat zich aan hun individuele 
keuze onttrekt. Een spirituele ervaring brengt je in verbinding met iets dat je niet in je macht 
hebt – dat blijkt alleen al uit termen zoals het ‘hogere’ of het ‘diepere’ – zelfs als het gaat om 
iets dat mensen in zichzelf willen ontdekken.

 Beide antwoorden zijn echter niet met elkaar in tegenspraak en zouden dus allebei tegelij-
kertijd waar kunnen zijn. Ze wijzen op een behoefte aan een specifiek soort ervaring, namelijk 



de ervaring van een werkelijkheid voorbij de dagelijkse dingen. Kenmerkend voor deze erva-
ring is dat ze wijst op iets dat van fundamentele waarde is. Welke taal men hier ook wil ge-
bruiken, ze zal altijd in de richting wijzen van een dimensie van het bestaan die zich op de een 
of andere manier moet tonen en die zich daarom alleen maar laat ontdekken. Daarom kan een 
ervaring van zin, een spirituele ervaring, geen voorwerp van keuze zijn. Het gaat er meer om 
dat men zich gewaar wordt van iets dat heel waardevol blijkt te zijn juist omdat het overstij-
gend is ten opzichte van de dagelijkse dingen.

Als deze bespiegeling hout snijdt, dan zou de toegenomen behoefte aan zingeving en spiri-
tualiteit heel goed kunnen duiden op een verzadiging van ‘individuele keuze’ als kernbegrip 
van de hedendaagse cultuur. De bovenstaande karakterisering van de neoliberale ideologie 
zou deze verklaring kunnen ondersteunen. Immers, neoliberalisme maakt de vraag wat in ons 
bestaan van waarde is afhankelijk van een transactie. Van waarde is alles waar individuen iets 
voor willen betalen. Met andere woorden: waarde is in principe gelijk aan marktwaarde. Daar-
buiten is geen maatschappelijke maatstaf beschikbaar om te bepalen wat goed is en wat niet.

 Het gevolg van deze logica is dat alles wat voor mensen van waarde is, kan worden gedefi-
nieerd als een product dat op de markt kan worden verhandeld. We hebben al gezien hoe dit 
in de hedendaagse samenleving daadwerkelijk gebeurt. Mensen kopen zorg voor hun gehan-
dicapte kind in, of voor hun dementerende vader. Als elke vorm van dienstverlening een prijs 
heeft, dan wordt in beginsel alles onderhandelbaar. De vraag is slechts welke keuze de samen-
leving wil honoreren. Het antwoord op deze vraag wordt bepaald door het aantal mensen dat 
er iets voor over heeft. 

 Een spirituele ervaring is echter geen ‘product’ en daarom ook niet onderhandelbaar. Die 
kun je niet inpakken, er een strikje om doen en over de toonbank schuiven. Het gaat om de 
ervaring van een werkelijkheid waarvoor je je kunt openstellen. Wanneer je dat doet, kun je 
je er vervolgens aan overgeven. Of besluiten om dat niet te doen. Je kunt voor een spirituele 
ervaring weliswaar een cursus volgen, of een onderwijsmodule inkopen, of een leermeester 
inhuren, allemaal waar, want er bestaat zeker ook een markt voor zingeving en spiritualiteit. 
Echter, niets van dat alles verzekert je van een toegang tot de spirituele ervaring als zodanig. 
Die valt je toe, of niet. Die wordt je zogezegd geschonken, of niet, maar je hebt haar niet onder 
controle. Daarom is het ook geen voorwerp van individuele keuze.

Wat heeft dit alles te maken met de vraag waar identiteitsgebonden organisaties voor staan? 
Wel, het zou zo maar kunnen dat de toegenomen behoefte aan zingeving en spiritualiteit laat 
zien dat het maatschappelijke tij aan het keren is. De tijd van individuele keuze als hoogste 
goed – het hoogste goed van de neoliberale maatschappij – gaat voorbij wanneer mensen gaan 
verlangen naar de beleving van een andere dimensie van hun bestaan, een verlangen naar iets 
dat overstijgend is en dat daarom geen object van hun keuze kan zijn zonder zichzelf onmid-
dellijk op te heffen. Als identiteitsgebonden organisaties een toekomst hebben, dan ligt die 
precies op dit punt. Namelijk in de vraag of ze dit verlangen een plaats weten te geven in de 
manier waarop ze hun maatschappelijke taak vervullen.
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II De rationalisering van zorgorganisaties

 Probleemstelling van het onderzoek

Hans Reinders en Pim Blomaard

1. Achtergrond

Zorginstellingen hebben zich de afgelopen twintig jaar steeds verder ontwikkeld als profes-
sionele organisaties. Een korte rondgang op hun websites maakt duidelijk wat dit inhoudt en 
waaruit het blijkt. De instelling presenteert haar dienstverlening en legt uit vanuit welke visie 
deze is ontwikkeld en wordt aangeboden. In de organisatie van zorg heeft op tal van manie-
ren een stroomlijning plaats gevonden. Met cliënten wordt gewerkt op basis van individuele 
zorgovereenkomsten waarvan de inhoud is vastgelegd in een persoonlijk ondersteuningsplan. 
Voor de borging van de kwaliteit van geleverde zorg en ondersteuning wordt deelgenomen 
aan wettelijk verplichte procedures voor kwaliteitsverantwoording. Instellingen werken op 
basis van een strategisch plan waarin staat welke doelen men wil bereiken. In vergelijking met 
voorheen hebben zorginstellingen nieuwe (beleids-)instrumenten in stelling gebracht om een 
zo goed mogelijk product neer te zetten, met daarbij één oog gericht op de cliënt en het andere 
op de zorgverzekeraar en de overheid.

Inmiddels is echter de vraag gerezen of deze instrumenten daadwerkelijk helpen om de 
kwaliteit van zorg en ondersteuning te verbeteren. Wat ze zeker hebben bevorderd is het rati-
onaliseren van secundaire processen (ondersteunende diensten), maar deze processen betref-
fen vooral de kwaliteit van de zorginstelling als organisatie, waarmee niet is gezegd dat ze ook 
bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het primaire proces. Met het laatste wordt 
de dagelijkse praktijk van zorg en ondersteuning bedoeld. In de sector langdurige zorg gaat 
het hierbij om werkplaatsen, woonvoorzieningen, dagactiviteitencentra, ambulante zorg, en 
dergelijke.1

Een ander element in de discussie over het gevoerde kwaliteitsbeleid betreft de rol van pro-
fessionals in zorginstellingen. Die is de laatste jaren ingrijpend veranderd. Van beroepsbeoefe-

1 Over de vraag hoe het kan dat deze beide elementen van de zorgorganisatie – primaire en secundaire processen – elkaar niet 
zonder meer versterken is veel te zeggen. Zeker is dat in de verklaring hiervoor de aandacht voor sturingsmodellen groeiende is, 
waarvoor als indicatie de discussie over het ‘Rijnlandse’ versus het ‘Angelsaksische model’ kan gelden. J.S. Reinders, Ethiek in de 
zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Amsterdam: Boom, 2000; G. van den Brink, Th. Janssen, Th. & d. Pessers, ‘Be-
roepszeer’. Christen Democratische verkenningen, Amsterdam: Boom, 2005; Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR), Bewijzen van goede dienstverlening. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2005; M. Weggeman, Leidinggeven aan 
professionals? Niet doen! Over kenniswerkers, vakmanschap en innovatie. (3e druk). Den Haag: Scriptum, 2008.



naars zijn ze uitvoer ders van het instellingsbeleid geworden,2 wat in de ogen van velen gepaard 
gaat met extra verantwoordelijkheden die voornamelijk als ballast worden ervaren. De indica-
tie hiervoor is de toegenomen onvrede onder zorgmedewerkers over de beperkte tijd voor hun 
‘eigenlijke’ werk.3 Zorgmedewerkers die erover denken de zorg te verlaten hebben vrijwel al-
lemaal dezelfde klacht: ze komen veel te weinig toe aan het inhoudelijke werk waarvoor ze hun 
beroep oorspronkelijk hebben gekozen. In het algemeen lijkt het er op dat in de zorgsector 
langzaam maar zeker het besef groeit dat kwaliteitsbeleid is scheef gegroeid. Naast de aandacht 
voor de organisatie zou er toch vooral gekeken moeten worden naar de inzet van goede mede-
werkers in het primaire proces, een factor die in het hierboven genoemde proces van ‘bedrijfs-
matige’ rationalisering (te) weinig aandacht heeft gekregen.4

2. Medewerkers en hun visie

Hiermee ligt het thema van dit rapport op tafel. Medewerkers in de zorg hebben klaarblijkelijk 
een inhoudelijke visie op hun werk. Kunnen ze daaraan in de praktijk onvoldoende handen 
en voeten geven, dan ontstaat de twijfel of ze niet beter iets anders kunnen gaan doen. Deze 
spanning roept de vraag op hoe de visie van medewerkers zich verhoudt tot die van de instel-
ling waarvoor ze werken. Voor de instel ling die planmatig vanuit haar eigen visie met cliën-
ten wil werken is het van belang dat haar medewerkers daarop ook aanspreekbaar zijn. Waar 
medewerkers op de eerste plaats worden gezien als uitvoerders van het instellingsbeleid geldt 
het vaak als vanzelfsprekend dat ze dit doen. Echter, zo vanzelfsprekend is dit niet. Niet omdat 
medewerkers geen belangstelling zouden hebben voor de visie van de organisatie, maar dat 
hebben ze alleen als er ruimte en waardering is voor hun eigen inbreng.

 De tijd dat alleen leidinggevenden kunnen vertellen waar hun instelling voor staat terwijl 
medewer kers op de werkvloer daarvan geen idee hebben, is vermoedelijk wel voorbij. Dit wil 
niet zeggen dat medewerkers een scherp beeld hebben van de visie van de instelling. Voor me-
dewerkers in het primaire proces is ‘visie’ verbonden met ervaring. Die denken daarbij niet 
aan documenten – beleidsplan, jaarplan, etc. – waarin wordt uiteengezet wat deze visie in-
houdt. Op de werkvloer kom je ‘visie’ tegen in de vorm van praktische vragen die met betrek-
king tot de dagelijkse zorg en begeleiding van hun cliënten worden gesteld. Met andere woor-
den: voor begeleiders op de werkvloer is ‘visie’ een praktijkbegrip.

Deze verschillende betrokkenheid bij het onderwerp ‘visie’ heeft te maken met de manage-
mentcultuur die ook in de zorgsector is gegroeid. Deze wordt gekenmerkt door een patroon 
waarin leidinggevenden de visie van de instelling ontwikkelen en vaststellen, om hiervan ver-
volgens werkplannen af te leiden die ‘naar de praktijk’ moeten worden ‘vertaald’. Daarnaast 
moeten controle- en rapportagesystemen op orde zijn – de zogeheten ‘planning- en control 
cyclus’ – om te kunnen monitoren of deze plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Dit hele proces kan moeilijk anders dan als ‘top down’ worden getypeerd. Mensen op de 
werkvloer moeten worden bijgeschoold, bijgepraat, ingelicht, geïnstrueerd en vervolgens ‘af-
gerekend’ op wat de organisatie wil bereiken. Is er sprake van een visie die moet worden ‘ver-
taald’, dan wordt veelal een weg van boven naar beneden bedoeld. Zelden hoort men dat een 
instelling de omgekeerde weg bewandelt: wat uitvoerende medewerkers over het werken met 
hun cliënten denken, moet worden ‘vertaald’ naar wat dit betekent voor de leiding van de or-
ganisatie.

2 E.Freidson, Professionalism: the third logic. Chicago: University of Chicago Press, 2003; E. Tonkens, Mondige burgers, getemde 
professionals. Marktwerking, vraagsturing en professionaliteit in de publieke sector. Utrecht: NIZW, 2003; H. Reinders, De gekan
telde organisatie. Inaugurele oratie bij de aanvaarding van de Bernard Lievegoed Leerstoel. Zeist: Heilpedagogisch Verbond, 
Raat 14, 2006; Hans S. Reinders, ‘The Transformation of Human Services’. Journal of Intellectual Disability Research 52 (2008), 
July, pp. 564-572.
3 Zie hieronder Hoofdstuk III, p. 34.
4 Zie hieronder Hoofdstuk IV, p. 40.
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 Als we de hier geschetste ontwikkeling goed inschatten, dan komen we met het kwaliteits-
beleid in Nederland niet echt verder als niet ook met mensen op de werkvloer een gesprek 
wordt aangegaan over wat hen beweegt en inspireert en wat ze met hun cliënten willen berei-
ken. Daarom moet het betrekken van die medewerkers bij de ontwikkeling van visie en mis-
sie voor iedere instelling een aanhoudend punt van aandacht zijn. Dit is niet alleen een kwes-
tie van effectiviteit, maar vooral ook van respect voor de mensen die men in dienst heeft. Zo 
verwachten moderne zorginstellingen van hun personeel dat ze hun cliënten ondersteunen 
in plaats van beheersen. In een dialogisch opgevat kwaliteitsbeleid gaat het om de vraag of die 
instellingen zich ook zo gedragen ten opzichte van hun medewerkers. Immers, verdienen die 
medewerkers niet precies hetzelfde respect als het er om gaat naar hen te luisteren, met hen 
mee te denken en hen niet te willen beheersen? Noem het een variant op de Gulden Regel: zo-
als de instelling wil dat medewerkers hun cliënten behandelen, zo moet zijzelf haar medewer-
kers behandelen.5

3. Identiteitsgebonden instellingen

In ons onderzoek is deze thematiek toegespitst op identiteitsgebonden instellingen. Dit zijn 
instellingen die voortkomen uit een religieuze traditie, of een levensfilosofie waarvan geldt 
dat ze opvattingen en overtuigingen met zich meebrengt, die niet algemeen worden gedeeld. 
Identiteitsgebonden instel lingen worden in deze zin gezien als ‘bijzonder’. Kenmerkend voor 
deze bijzonderheid is de wederzijdse doordringing van enerzijds een theorie van wat goede 
zorg is en anderzijds een praktijk waarin wordt getracht deze te verwerkelijken. Het ‘bijzon-
dere’ karakter bestaat met andere woorden in de verstrengeling van een historisch gegroeide 
visie en een eigen cultuur met specifieke waarden en normen.6 De bijzondere identiteit van de 
instelling wordt sterker naar mate deze wederzijdse doordringing expliciet wordt ervaren en 
beleefd.

Van veel bijzondere instellingen geldt dat niet al hun medewerkers aanspreekbaar zijn op 
de religieuze of levensbeschouwelijke traditie waaruit ze zijn voortgekomen. Bij gevolg hebben 
ze ook minder bin ding met de cultuur die daaruit voortkomt. Dit gegeven heeft te maken met 
de brede ontwikkeling van een individualiserende cultuur waarin alle organisaties met een 
bijzondere identiteit hun maatschappelijk draagvlak in meerdere of mindere mate zien ver-
schrompelen.7 Dit geldt niet alleen voor kerken, het geldt ook voor maatschappelijke instellin-
gen met een bijzonder karakter. Deze ontwikkeling is in ve lerlei toonaarden beschreven, maar 
het komt er op neer dat religieuze tradities en levensfilosofieën aan maatschappelijke relevan-
tie hebben ingeboet.

Het gevolg van deze ontwikkeling voor ons onderwerp is de genoemde incongruentie: niet 
alle medewerkers zullen de bijzondere visie van hun instelling onderschrijven, of voelen zich 
even sterk verbonden met haar cultuur. Dit plaatst identiteitsgebonden instellingen voor een 
dilemma. Men kan zich aanpassen aan gewijzigde culturele omstandigheden en de eigen iden-
titeit beschouwen als iets van het verleden, wat tot gevolg heeft dat deze langzaam maar zeker 
verwatert en op den duur verdampt. Of men kan de eigen identiteit willen handhaven ook als 
dit betekent dat men daardoor mensen van zich vervreemdt, of op zijn minst niet aanspreekt. 

5 Precies hetzelfde zou overigens gezegd kunnen worden van de regulerende instanties ten opzichte van de instellingen, vgl. P. 
Blomaard: ‘Gezondheid en integriteit’. In: Van Gerven/Huisman/Nijnens, Duurzame gezondheidszorg. Visies en praktijkerva
ringen, Zeist 2011, pp. 59-76.
6 De verstrengeling van visie en cultuur die het karakter van een organisatie bepaalt, is als zodanig natuurlijk niet specifiek voor 
identiteitsgebonden instellingen. In deze zin is elke organisatie bijzonder. Kenmerkend voor de eerstgenoemden is echter de 
bijzondere herkomst van hun identiteit. Deze heeft een bijzondere bron waaruit inzichten zijn verkregen en die van generatie 
op generatie is overgedragen. 
7 Zie hierboven de Inleiding, pp. 5-8.



De vraag is of er aan dit dilemma valt te ontkomen en wat bijzondere instellingen met het oog 
daarop zouden kunnen doen.

In deze publicatie doen we verslag van een meerjarig onderzoek van de Bernard Lievegoed 
leerstoel aan de Vrije Universiteit te Amsterdam naar de vraag die uit bovengenoemde analyse 
resulteert, namelijk: hoe verhouden medewerkers van bijzondere zorginstellingen zich tot de 
visie van waaruit ze geacht worden te werken? We hebben deze vraag gericht aan enkele an-
troposofische instellingen en hun medewer kers. Wie ook maar enigszins thuis is in zorgland 
die weet dat antroposofen de naam hebben er ‘vreemde ideeën’ op na houden, dat ze ‘in onbe-
grijpelijk jargon’ spreken en dat ze zich met ‘alternatieve’ praktijken bezighouden, zoals bio-
logisch-dynamische landbouw en homeopathische geneeskunde. Daargelaten of deze reputa-
tie terecht is, ze is voldoende om te begrijpen waarom de vraag die wij hier aan de orde stellen 
ook in deze instellingen aan de orde is: in hoeverre vinden de mensen op de werkvloer in deze 
instellingen aansluiting bij de antroposofische visie van waaruit hun instelling zegt te werken?

 Gegeven de eerder beschreven individualisering mag men veronderstellen dat het ook voor 
antroposofische instellingen niet eenvoudig zal zijn nieuwe medewerkers mee te krijgen in 
hun specifieke visie op de zorg en ondersteuning aan hun cliënten. Een geluid dat in dit ver-
band dikwijls wordt gehoord, is dat in deze instellingen sprake is van een ‘generatiekloof’. Ou-
dere medewerkers die gepokt en gemazeld zijn in het denken van Rudolf Steiner, grondlegger 
van de antroposofie, zijn naar verluid nogal eens van mening dat er steeds minder overblijft 
van antroposofische zorg. Omgekeerd lijken jongere medewer kers steeds minder van de an-
troposofie en haar grondslagen te willen weten. Is dit beeldvorming, of is er inderdaad sprake 
van zo’n generatiekloof ? En zo ja, waarop heeft die dan betrekking?

Om inzicht te krijgen in de vraag hoe medewerkers op de werkvloer zich verhouden tot de 
visie en cultuur van de instelling waar ze werken hebben we het project professionals en profil 
opgezet.8 Aangezien de gehandicaptenzorg de grootste sector in de antroposofische gezond-
heidszorg is, hebben we ons daarop gericht. Dit betekent dat we ons onderzoek hebben gedaan 
onder medewerkers van zogeheten ‘heilpedagogische’ en ‘sociaaltherapeutische’ instellingen.9

4. Vraagstelling

Het onderzoek heeft betrekking op begeleiders die de visie van hun instelling dagelijks op de 
‘werkvloer’ inhoud moeten geven. De vraagstelling van het onderzoek luidt:

Wie zijn de medewerkers van heilpedagogische en sociaaltherapeutische instellingen, hebben zij 
kennis van de antroposofische methodiek en gebruiken zij deze in hun werk, welk belang hechten 
zij aan verschillende antroposofische elementen en wat betekent dit voor henzelf? 

Voor een beantwoording van deze vraag hebben we twee onderzoeksmethoden ingezet: een 
kwantitatieve survey via een individuele vragenlijst en een kwalitatieve verdieping van de ver-
kregen antwoorden door middel van interviews.10

8 Zie voor een introductie Annemieke Bijman, ‘Wat hebben medewerkers met antroposofie? Professionals in de antroposofische 
gehandicaptenzorg en profil’. In: E. Baars, G. van der Bie (red.). Praktijkonderzoek in de Antroposofische Gezondheidszorg. Lei-
den: Hogeschool Leiden, 2008, pp.181-194. 
9 Heilpedagogie betreft het ontwikkelingsgericht opvoeden van kinderen met een beperking en sociaaltherapie het arbeidsmatig 
en cultureel integreren van volwassenen met een beperking in de gemeenschap. Vgl. Erik Baars (e.a.), Goede zorg, Ethische en 
methodische aspecten. Zeist: Christofoor, 2005.
10 Voor de opzet en de uitvoering van het onderzoek ‘professionals en profil’ verwijzen we naar Bijlage 1.
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III Visie op de werkvloer

 Professionals in antroposofische zorginstellingen: 
 Wat hen drijft, aanspreekt en bindt

 Annemieke Bijman, Lydia van der Meij, Hans Reinders en Pim Blomaard

1. Uitkomsten

In de weergave van de uitkomsten richten we ons op een aantal thema’s die uit de interviews 
naar voren zijn gekomen. Elk van de volgende paragrafen bespreekt een van deze thema’s, 
waarbij we de paragraaf zo opbouwen dat we van ‘opvattingen’ naar ‘cijfers’ toewerken. Dat 
wil zeggen: eerst geven we uit de interviews die opvattingen van medewerkers weer die betrek-
king hebben op die elementen uit de antroposofie die rechtstreeks doorwerken in de zorgvi-
sie en de methodiek. Daarna geven we in elke paragraaf de cijfers met betrekking tot hetzelfde 
thema weer om te zien in welke mate wat in de interviews wordt verwoord geldt voor de bre-
dere groep medewerkers die hebben deelgenomen aan de kwantitatieve survey. 

Vooruitlopend op de uitkomsten met betrekking tot de verschillende thema’s kan men zich 
meer in het algemeen afvragen hoe medewerkers staan ten opzichte van de instelling waar-
voor ze werken. Als er over de instelling gesproken wordt als een ‘wij’, zien ze zichzelf dan als 
deel van dit ‘wij’? Verschijnt er negatieve berichtgeving over de instelling, voelen medewerkers 
zich dan persoonlijk aangesproken? Verheugt men zich in ‘successen’ van de instelling? Deze 
vragen maakten deel uit van het kwantitatieve onderzoek. De antwoorden geven een algemeen 
inzicht in de mate van betrokkenheid. Het volgende overzicht geeft de ‘score’ op een reeks van 
5 stel lingen in de vorm van het percentage medewerkers dat het eens of helemaal eens is met 
deze stelling:

• Wanneer iemand kritiek geeft op “de instelling” voelt dat als een persoonlijke belediging. 
(26%)

• De successen van “de instelling” zijn mijn successen. (32%)
• Ik ben erg geïnteresseerd in wat anderen denken over “de instelling”. (62%)
• Wanneer ik over “de instelling” praat, heb ik het in het algemeen over “wij” en niet over 

“zij”. (79%)
• Wanneer iemand zich positief uitlaat over “de instelling” voelt dat als een compliment. 

(72%)
• Als “de instelling” in de media bekritiseerd zou worden, zou ik me beschaamd voelen. 

(45%).11

11 Het blijkt dat het geen verschil maakt hoe lang men in dienst is van de instelling, er is geen significante correlatie tussen de 
gemiddelde score op deze stellingen en het aantal dienstjaren (Pearson’s R = 0,09). Wel is er een positieve significante correlatie 
tussen deze gemiddelde score en de leeftijd van de medewerker (Pearson’s R = 0,16, sig = 0,002). Dat betekent: hoe ouder men 
is, hoe meer men het eens is met deze stellingen.



Uit deze uitkomsten blijkt dat er in algemene zin sprake is van een positieve betrokkenheid 
van medewer kers. Ook al identificeren ze zich in mindere mate met ‘kritiek’ en ‘succes’, ze zijn 
duidelijk geïnteresseerd in het beeld dat buitenstaanders van de instelling hebben. Ook zien 
ze zichzelf in dit verband als deel van de actoren die dit beeld van de instelling oproepen. Met 
andere woorden: de instelling waarover wordt gesproken, dat zijn ‘wij’. Op grond van deze be-
trokkenheid in algemene zin, zullen we hieronder de uitkomsten uit de interviews weergeven. 

De opvattingen en ervaringen die daarin naar voren komen, geven niet alleen verschillen 
weer tussen individuele personen, maar moeten mede worden verstaan tegen de achtergrond 
van een veranderende maatschappelijke omgeving. De verschillen hebben met andere woor-
den ook een ‘bovenpersoonlijk’ aspect. Hierbij het volgende voorbeeld.

Een woonbegeleider (55 j.) vertelt hoe hij in de antroposofische zorgsector terecht is geko-
men. Toen hij van de pedagogische academie kwam heeft hij eerst eens goed rond geke ken in 
de wereld van de speciale opvoeding. “Ik heb toen veel reguliere instellingen gezien, maar dat 
was niet je van het. Ik herkende mezelf meer in de antroposofische dan in de reguliere aan-
pak.” Hij ziet de laatste jaren echter veel veranderingen die hij herleidt tot het feit dat antropo-
sofische instellingen een CAO voor hun medewerkers hebben ingevoerd, waardoor het aantal 
arbeidsuren niet alleen werd gereguleerd, maar ook werd teruggebracht. Ook werd het in die 
CAO besloten systeem van functiewaardering ingevoerd. “Het effect is geweest dat antroposo-
fische instellingen steeds meer op reguliere instellingen zijn gaan lijken. De mensen die in de 
antroposofie zijn gevormd hebben nog steeds meer aandacht voor zaken zoals cultuur en reli-
gie, maar het verschil wordt steeds meer uitgekleed.”

 Het voorbeeld onderstreept de mogelijkheid dat de veranderingen in antroposofische 
instellingen misschien niet eens zoveel te maken hebben met verschillen tussen individu-
ele medewerkers (de ‘generatiekloof’). Een belangrijke factor zou evenzeer kunnen liggen in 
maatschappelijke oorzaken zoals bij voorbeeld het invoeren van een CAO. In het licht van dit 
voorbeeld zou ook voor antroposofische instel lingen kunnen gelden dat de veranderingen die 
ze de laatste jaren doormaken mede worden veroorzaakt door het hierboven beschreven pro-
ces van rationalisering van secundaire processen. Zo gezien zijn die veranderingen zeker niet 
alleen toe te schrijven aan een veranderende houding van hun medewerkers ten opzichte van 
de antroposofie.

In de weergave van de uitkomsten volgen we zoals gezegd niet de individuele interviews op 
de voet, maar zijn uitspraken van de geïnterviewden gegroepeerd rond een aantal thema’s. De 
thema’s zijn:

• De cliënt als persoon
• Antroposofie als inspiratiebron
• Antroposofische zorgmethodiek
• Ervaringen in reguliere zorginstellingen
• Opleiding en scholing
• Werken met nieuwe collega’s
• De maatschappelijke context

Dat alle geïnterviewden zich over deze thema’s uitlaten, is niet toevallig, maar weerspiegelt de 
vragenlijst aan de hand waarvan de interviews zijn afgenomen. Het zijn dezelfde thema’s die 
ook in de vragenlijst van het kwantitatieve onderzoek voorkomen, die door medewerkers zelf 
is ingevuld. Na een overzicht van wat geïnterviewden over het betreffende thema zeggen, in-
clusief overeenkomsten en verschillen daarin, volgt het cijfermateriaal met betrekking tot dit 
thema, dat uit de eerdere vragenlijsten is verkregen.

Medewerking aan de interviews is verkregen door bij de vragenlijsten een los blad te voe-
gen, waar op medewerkers konden aangeven of zij hieraan mee wilden werken. In totaal heb-
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ben zich 49 medewerkers opgegeven. In de meeste gevallen was niet meer bekend dan een 
naam en een telefoonnummer, zodat het niet mogelijk was om mensen te selecteren op be-
paalde kenmerken. Op deze manier is vooral medewerking verkregen van mensen die gemo-
tiveerd zijn om tijd te steken in het interview. Deze zelfselectie relativeert de representativiteit 
van de geïnterviewden voor het totale bestand van medewerkers van de deelnemende instel-
lingen. Het is waarschijnlijk dat vooral medewerkers die interesse hebben in de antroposofie 
zijn geïnterviewd. Dat blijkt ook uit het feit dat zij vrijwel allemaal een antroposofische oplei-
ding of cursus hebben gedaan. In dit opzicht is de groep die de vragenlijsten heeft ingevuld 
een veel bredere vertegenwoordiging, van hen heeft niet meer dan 66% een antroposofische 
opleiding of cursus gedaan. De opzet die we voor de weergave van de resultaten hebben geko-
zen – van ‘inhoud’ naar ‘cijfers’ – geeft daarom eerst een beeld van een waarschijnlijk specifie-
ke uitsnede uit het medewerkersbestand, dat vervolgens van commentaar wordt voorzien door 
de weergave van kwantitatieve uitkomsten op dezelfde thema’s van een veel bredere verzame-
ling medewerkers.

2. De cliënt als persoon

Als je medewerkers van antroposofische instellingen vraagt wat voor hen ‘bijzonder’ is aan 
wat ze doen, dan wordt er regelmatig verwezen naar de manier waarop naar de mens met een 
beperking wordt geke ken. Het eerste thema gaat met andere woorden over het mensbeeld in 
de antroposofie.

“Men zegt dat de geest ongeschonden is.” Dat vindt de man (53 j.) die we hierboven reeds 
aan het woord lieten. Hij is medewerker van een werkplaats. De ongeschonden geest is voor 
hem een eyeopener geweest: “Dat je niet kijkt naar wat de beperking is, maar vraagt: ‘welke 
persoon zit er aan de andere kant?’” Niet de beperking staat voorop, maar de vraag naar de 
persoon die daarachter schuilgaat. Zo’n vraag impliceert een onderzoekende houding. Een 
woonbegeleidster (55 j.) heeft weliswaar haar bedenkingen bij verschillende aspecten van de 
antroposofie, maar op dit punt is ze het volledig met haar collega eens: “Ik vind het ‘ieder naar 
zijn waarde’ van de antroposofie heel goed.” En een andere woonbegeleidster (52 j.) verbindt 
dit uitgangspunt meteen met de ethiek van de zorg zoals die door Pim Blomaard in het hand-
boek Goede Zorg is beschreven: “Hoe wij mensen begeleiden spreekt mij erg aan…. Ik scherm 
te pas en te onpas met de drie prin cipes: gelijkwaardigheid, tegenwoordigheid van geest en 
dienstbaarheid, dat vind ik mooie kapstokken”12

Gelijkwaardigheid betreft het persoon-zijn dat alle mensen met elkaar delen, maar dat wil 
niet zeggen dat de beperking er niet toe doet, het wil alleen maar zeggen dat die niet het beeld 
bepaalt. Een nachtwacht (man, 40 j.) zegt: “Bewoners worden voor vol aangezien, als mensen 
in eerste instantie en dan pas stellen we de vraag: hoe kunnen we ze zo begeleiden dat we ge-
woon op een eerlijke manier naast elkaar staan?” Op een eerlijke manier wil kennelijk zeggen 
dat aan de beperking van cliën ten niet wordt voorbijgegaan als zouden ze in alle opzichten 
gelijk zijn. Juist omdat het gelijkwaardig mens-zijn op de eerste plaats komt, houdt het reke-
nen met de beperking geen degradatie in. Zou men dat niet doen dan ontstaat er iets dat niet 
eerlijk is in de zin van niet oprecht, kunstmatig.

Rekening houden met een beperking komt echter niet op gelijkwaardigheid in mindering. 
Eer der het tegendeel. De eerder aangehaalde medewerker van de werkplaats legt uit waar de 
beschreven prioriteit – eerst de mens, dan zijn beperking – in de praktijk toe leidt: “Ik lees op 
een gegeven moment over één van mijn bewoners dat hij ‘ernstig zwakzinnig’ is. Dat klopt 
niet met het beeld dat ik van hem heb, een man met levensvreugde, die zich nog ontwikkelt. 

12 P. Blomaard. Waardevolle zorgverlening. Ethische uitgangspunten van antroposofische zorg aan mensen met ontwikkelingspro
blemen. Zeist: Christofoor, 2005, pp. 15-51.



Niet in cognitieve zin, maar wel in praktische zin.” Ziet men bij deze cliënt niet meer dan een 
‘ernstig zwakzinnig’ mens, dan gaat men voorbij aan de mogelijkheid dat er meer te zien valt 
dan alleen beperkte cognitieve vermogens. 

In deze opvatting werkt de gedachte van de ‘ongeschonden geest’ door. Die geest wordt in 
de antroposofie gezien als de ‘voorgeboortelijke’ grond van iemands bestaan. De geest neemt 
een bepaald lichaam aan en stelt zich tot taak om zichzelf op de een of andere wijze in dit li-
chaam te verwezenlijken.13 Daarmee is gezegd dat in de antroposofische mensvisie de indivi-
duele persoon die voor je staat – dat wil zeggen als Peter of Janet – niet samenvalt met zijn of 
haar geest. Het is die geest waar het om draait. Dat is de zuivere, ongeschonden kern. Achter 
de beperking gaat een gezond mens schuil. Vrijwel alle geïnterviewden (90%) spreken hier-
over, meestal in antwoord op de vraag of zij bewust voor de antroposofie gekozen hebben.

Door deze onderscheiding tussen de gezonde geest en het gehandicapte individu ontstaat 
de vraag die kenmerkend is voor antroposofische zorgverlening, namelijk hoe deze geestelijke 
kern een kracht kan worden in de eigen ontwikkeling.14 De opgave die uit deze vraag voor de 
begeleiding volgt, is deze gezonde ‘kern’ aan te spreken en te ondersteunen zodat deze in de 
cliënt zoveel mogelijk tot uitdrukking kan komen. Een groepsleidster van een kinderdagcen-
trum (56 j.) legt uit: “De kinderen komen hier in hun geheel tot verschijning, dus niet alleen 
het aspect van de beperking, maar dat daarin ook een gezond mens aanwezig is. En heel es-
sentieel daarin is ook de verzorging van het fysieke lichaam. Bijvoorbeeld, wanneer kinderen 
koud binnen komen, kunnen ze niet ontvangen wat je te bieden hebt. Dus dan is lichaams-
warmte het eerste wat je bij binnenkomst verzorgt.”

Menigmaal wordt aangegeven dat cliënten van antroposofische instellingen niet naar een 
‘dagbeste ding’ gaan. Dat zou tekort doen aan hun mogelijkheid om een zinvolle bijdrage te 
leveren. De vraag is niet hoe ze hun dagen doorbrengen, maar hoe ze kunnen werken aan een 
product dat iets toevoegt aan de samenleving. Het doel van antroposofische werkplaatsen is 
dan ook niet cliënten bezig te houden. Die werkplaatsen zijn ook geen centra voor dagactivi-
teiten. Het gaat om een bijdrage aan een zinvol product dat voor anderen van waarde kan zijn. 
Een woonbegeleider (vrouw, 55 j.) zegt: “De nadruk ligt hier echt op zingeving en op je goed 
voelen en in je kracht kunnen staan. Als iemand niet zelf iets kan produceren, maar wel een 
dienst kan bewijzen door [de geproduceerde] groente of brood weg te brengen, dan is dat zijn 
bijdrage. Die kleine dingen zijn net zo belangrijk. Dat vind ik een kracht. (.…) We maken er 
werk van voor mensen die dát kunnen en dan hoeft het niet zo snel. Of iemand die kan teke-
nen en dat dan doet op inpakpapier. Dat draagt dan toch bij aan het hele proces en dat vind ik 
een kunst hier.”

Een element dat in de sociaaltherapie15 een belangrijke plaats inneemt, is dan ook het wer-
ken aan kunstzinnige vorming. Er worden mooie dingen gemaakt die het bestaan kunnen ver-
rijken. Een werkleider (man, 54 j.): “In de werkplaats wordt gekeken waarbij iemand kan aan-
sluiten en waar hij zich nog kan ontwikkelen. (….) En dan niet kijkend vanuit de beperking, 

13 Hiermee hangt de discussie samen of de antroposofische mensvisie impliceert dat mensen hun eigen beperking, of gebrek of 
ziekten hebben ‘gekozen’. Vgl. Bijloo/Blomaard/Munniks, Karma en handicap. Gezichtspunten voor de praktijk, Zeist 2010
14 De implicatie is dat het zoeken naar wat mensen met een verstandelijke beperking zelf kunnen leren fundamenteel is voor 
de antroposofische visie en derhalve niet een ‘ontdekking’ van de recentelijk vooral vanuit de Scandinavische en Angelsaksische 
wereld gepropageerde ‘nieuwe visie’. Zo schreef de antroposofische arts Bernard Lievegoed ter gelegenheid van de oprichting 
van het toenmalige Zonnehuis in een artikel in de NRC op 17 maart 1931: “Hier leer ik inzien, dat een achterlijk kind, zelfs een 
zogenaamde idioot, nog geen minderwaardige individualiteit behoeft te zijn. Het kan zelfs meer dan middelmatig zijn, doch 
zich, door constitutionele lichamelijke afwijkingen, vaak met de erfelijkheid samenhangend, moeilijk van dat slechte lichaam 
als instrument bedienen.” 
15 Sociaaltherapie – in de formulering van Michel Gastkemper – “richt zich specifiek op de zorg- en hulpverlening aan volwas-
senen met een ontwikkelingsstoornis. Het uitgangspunt van de sociaal-therapie is de menselijke gelijkwaardigheid. Cliënten 
worden aangesproken op hun sociale vermogens en gesterkt in hun gevoelens van volwaardigheid. Concreet gebeurt dit door 
deelname aan culturele activiteiten en aan werk, waarmee ze anderen helpen te voorzien in hun behoeften”. (Bron: www.heilpe-
dagogie.nl - bezocht op 20 – 06 – 2012).
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maar meer vanuit de persoon zelf. Dat bewoners producten maken die verhandelbaar zijn en 
waar iedereen zich aan kan spiegelen en zich aan kan ontwikkelen”.

Van belang is te onderstrepen dat de opgave om de eigen geestelijke kern aan te spreken en 
tot uitdrukking te brengen voor ieder mens geldt, ongeacht of je wel of geen beperking hebt. 
Het gaat hier om meer dan alleen een zorgvisie. Het gaat in de antroposofie om ‘heel de mens’. 
Hieruit volgt dat de opgave om de zuivere geestelijke kern aan te spreken en zijn werk te laten 
doen ook voor medewerkers zelf geldt. De geïnterviewden blijken hieraan veel waarde te hech-
ten. Ze vinden het belangrijk dat niet alleen het gelijkwaardig mens-zijn van cliënten aandacht 
krijgt, maar dat ze ook als medewerker op dezelfde manier worden gezien en daarom ook de 
mogelijkheid krijgen om zich als persoon te ontwikkelen. Een woonbegeleidster (52 j.) zegt: 
“Binnen de antroposofie doet ook mijn ontwikkeling als medewerker ertoe.”

Als het goed is dragen daarom bijvoorbeeld de teamleiders zorg voor de ruimte van mede-
werkers om zichzelf als persoon te ontwikkelen. Een teamleider (53 j.) in een kinderdagverblijf 
zegt zijn manier van leiding geven daar op af te stemmen: “Natuurlijk zijn de kinderen mijn 
werk, maar mijn hobby zijn de medewerkers en dat draait soms om. Als medewerkers goed 
kunnen werken, komt dat vanzelf bij de kinderen terecht.” Een andere teamleider (41 j.) legt 
uit dat ontwikkeling een wederkerige aangelegenheid is: “Het uitgangspunt van antroposofie is 
dat wij leren van onze bewoners. En als je daarvoor open staat, is dat heel mooi.”

 In dit verband keert herhaaldelijk het thema gelijkwaardigheid terug. Iemand in de functie 
van vertrouwenspersoon (vrouw, 52 j.) zegt dat de gelijkwaardigheid van de mens die tegen-
over je staat voor haar het inzicht was dat haar deed beseffen dat ze zo wilde werken. “Ik kan 
het zien in mijn eigen mens ontwikkeling. Dankzij de zorgvragers heb ik innerlijke stappen 
kunnen zetten, die ik anders misschien niet had kunnen zetten. Ik heb nog steeds met som-
mige zorgvragers dat we alle twee flink ons best doen voor elkaar. Daarvan ben ik me echt 
bewust, wie ik ben tegenover die persoon. Ook als het een keer botst, want dan kunnen we het 
ook altijd weer herstellen en ik denk dat de zorgvrager dat ook voelt. Dat we botsen in wat we 
zijn. Ik vind dat geweldig dat je je aan elkaar kunt ontwikkelen.”

 Ontwikkeling van medewerkers is binnen antroposofische instellingen kennelijk iets an-
ders dan een aandachtspunt op de agenda van het HRM beleid. Het gaat immers niet om 
deskundigheidsbevordering van de medewerker als medewerker, maar om de groei van de 
medewerker als persoon. De kwaliteit van de medewerker als persoon is de noodzakelijke 
voorwaarde om de kwaliteit van de cliënt als persoon te kunnen stimuleren, wat niet hetzelfde 
is als deskundigheid met betrekking tot de specifieke kenmerken van diens beperking.16

Ook in de vragenlijst van het kwantitatieve onderzoek is een onderdeel opgenomen over het 
onderschrij ven van het antroposofische mensbeeld.17 Dit onderdeel is uitgewerkt in vier stel-
lingen, waarbij respondenten is gevraagd voor elke stelling op een vijf puntsschaal aan te ge-
ven of men het hier al dan niet mee eens is. Deze stellingen zijn:

1 Een mens beschikt over een unieke geestelijke individualiteit.
2 Deze unieke geestelijke identiteit is gezond.
3 Naast de zintuiglijk waarneembare wereld bestaat er nog een niet-zintuiglijk waarneembare 
wereld.
4 Een mens doorloopt meerdere mensenlevens hier op aarde.

Overeenkomend met de resultaten uit de interviews, blijkt vooral de eerste stelling aan te spre-

16 De strekking is niet dat het eerste – de begeleider als persoon – belangrijker zou zijn dan het tweede – de begeleider als 
deskundige – ofschoon ook in de antroposofische gezondheidszorg op dit punt wel missers zijn geconstateerd, bijvoorbeeld in 
de aanpak van kinderen met een autisme spectrum stoornis. Vgl. M. Niemeijer en J. Hoekman (red.), Verhalen van autisme. 
Mensen met autisme in antroposofische zorg. Assen: Van Gorcum, 2007. 
17 Zie over dit specifieke onderwerp uitgebreider hoofdstuk IV.



ken, 95% van de medewerkers uit het kwantitatieve onderzoek is het eens of helemaal eens 
met deze stelling. Voor stelling 2 en 3 ligt dit percentage iets lager, namelijk achtereenvolgens 
81% en 83%, maar ook dat is een hele ruime meerderheid. Vervolgens is de samenhang tussen 
het hebben van een unieke geestelijke individualiteit enerzijds en reïncarnatie anderzijds een 
onderwerp van meer twijfel, hoewel het nog wel een meerderheid is die het hier mee eens is, 
namelijk 59% van de medewerkers.
 In het verlengde van de adhesie aan de gedachte van een unieke geestelijke kern liggen ook 
de antwoorden die betrekking hebben op de betekenis van ‘werk’. De achterliggende gedach-
te is dat de werkzaamheid van deze kern wordt bevorderd in de verbinding met de wereld 
die juist tot stand wordt gebracht in het domein van de arbeid. In overeenstemming hiermee 
wordt de betekenis van ‘werk’ voor cliënten in deze zin onderschreven door 95% van de me-
dewerkers die de vragenlijst hebben ingevuld.

3. Antroposofie als inspiratiebron

Een ingang tot antroposofie als inspiratiebron wordt in de interviews gevonden in de vraag 
naar de eigen levensbeschouwelijke achtergrond. Van de geïnterviewden zegt twee derde 
(65%) een christelijke opvoeding te hebben genoten, hetzij katholiek of protestant. Hierbij valt 
op dat de verbinding tussen antroposofie en religie heel uiteenlopend wordt gewaardeerd. Een 
enkele medewerker ziet echter niet zoveel verschil. Een woonbegeleidster (42 j.) die zelf niet 
van christelijke huize is, zegt: “Soms vind ik antroposofie ook wel een soort geloof. Het is iets 
wat je moet geloven. Het is een moeilijke materie, niet zomaar uit te leggen.”
 Volgens anderen maakt hun religieuze achtergrond aansluiting bij de antroposofie juist 
makkelij ker, bijvoorbeeld als het gaat om de thema’s en verhalen van jaarfeesten. “Ik heb wel 
iets aan mijn katholieke achtergrond gehad, gewoon, in het ritme van het jaar, en de kennis 
van het Nieuwe Testament” (vrouw, 52 j.). Voor anderen is echter juist het christelijke ele-
ment wat hen tegenstaat in de antroposofie. Een van huis uit protestantse verpleegkundige (45 
j.): “Nee, ik ben absoluut geen antroposoof. Ik heb hier in de loop der jaren wel naar gezocht. 
Ik heb meegedaan aan studiebijeenkomsten om te kijken of ik een brug kon slaan naar de an-
troposofie. Ik ben er echt ingedoken maar kon er steeds geen vinger op leggen. Waar komt 
mijn weerstand tegen sommige aspecten vandaan? En ik ben er achter gekomen: het is het 
christelijke deel. Daar ga ik van stuiteren”. 
 Een werkleider (52 j.) ervaart niet zozeer weerstand, maar betreurt het aanleunen tegen 
de christelijke traditie: “Ik heb dat op momenten wel jammer gevonden, dat er werd aange-
schurkt tegen het protestantse of katholieke geloof. Dat is volgens mij helemaal niet nodig. Ik 
ben niet meer belijdend, het heeft soms ook weerstand opgeroepen. Ik denk dat je, los van de 
kerk – … op een aantal momenten vind ik het ook gewoon te gemakkelijk. Je kunt uit de bij-
bel een kerstverhaal voorlezen, maar dat kan ook op een protestantse basisschool. Dat vind ik 
te gemakkelijk, je zou vanuit de antroposofie méér moeten willen dan alleen een kerstverhaal 
uit de bijbel voorlezen.”

Voor een derde (vrouw, 34 j.) ligt de meerwaarde van de antroposofie juist hierin dat het 
verschillende achtergronden kan samenbrengen: “Ik kom uit een Nederlands-hervormd ge-
zin, mijn man is katholiek. Voor ons is het makkelijk om te kiezen voor antroposofie, omdat 
het allerlei religies samenbrengt, het is meer holistisch en heeft iets spiritueels, al is het wel een 
bedachte lijn.” Deze laatste toevoeging – een bedachte lijn – is interessant omdat ze suggereert 
dat het eigene van spiritualiteit erin bestaat dat het zich onttrekt aan de greep van het ‘bedach-
te’ leven. Volgens deze medewerkster bevindt antroposofie zich kennelijk in een overgangsge-
bied. Ook al is ze als levensfilosofie bedacht, ze heeft niettemin ook ‘iets spiritueels’.

Deze gedachte helpt wellicht begrijpen waarom medewerkers soms zeggen dat ze het moei-
lijk vinden om uit te leggen waardoor ze worden geïnspireerd. Een medewerkster van een 

visie op de werkvloer | nvaz 18



19 nvaz | visie op de werkvloer 

KDC (40 j.) vertelt dat ze in hun team graag iemand zouden hebben die steviger in de schoe-
nen staat, want dat ontbreekt bij veel mensen, ook bij haar zelf. “Ik zie het bij mensen die an-
troposofisch opgegroeid zijn en op de Vrije School hebben gezeten, die hebben het van binnen 
uit.” Zelf heeft ze wel een stevige band met antroposofie, maar waarom? “Dat vind ik moeilijk. 
Om dit van binnenuit op een goede manier te verantwoorden ….. Ik voel wel de aard van de 
dingen, maar om dat transparant te maken? Het is moeilijk over te dragen.”

Misschien dat deze aarzeling verklaart waarom ook geïnterviewden die een antroposofi-
sche opvoeding of opleiding hebben genoten, of die een lange staat van dienst hebben in de 
antroposofi sche zorg, de vraag of men ‘antroposoof’ is zelden met een volmondig ‘ja’ beant-
woorden. Een begeleidster (24 j.) van een kinderdagcentrum (KDC) legt uit waarom: “Men-
sen vragen dat wel eens, omdat ik naar de Vrije School ben geweest, maar zo zie ik het niet. Ik 
zie het niet zo dat ik antroposoof ben, of dat hier iemand een antroposoof is. Het zijn gewoon 
verschillende mooie aspecten die iemand heeft en daarin zoek je wat aanspreekt. Dat is een 
bewustzijnsstroom of zoiets, een bepaalde kijk op een situatie, op iets wat je overkomt, of een 
gebeurtenis, of de samenhang van dingen.”

Antroposofie is voor deze begeleidster geen verzameling van opvattingen, rituelen en ge-
bruiken die men zich toeëigent en dus ook in beheer heeft. Antroposofie is voor haar van een 
andere orde; het is een ‘bewustzijnsstroom.’ Deze gedachte komt indirect ook naar voren in 
het antwoord van een andere medewerkster (52 j.). Ze vertelt hoe haar echtgenoot zonder het 
te weten uit dezelfde inspiratie leeft: “Toen ik nog niet zo lang geleden mijn echtgenoot leerde 
kennen was ik zo onder de indruk. Hij kan gewoon met meditatieoefeningen leven, zonder dat 
hij weet dat het meditatieoefeningen zijn. Dat is interessant, hè. Bijvoorbeeld een oefening in 
geduld. Daar kon ik me zo over verbazen. Het is niet zo dat we daar per se over moeten praten. 
Het zit meer in de basis, in je mensbeeld. Hoe je naar elkaar kijkt en met elkaar omgaat. In die 
zin denk ik dat antroposofie een grote rol speelt. We zouden ook liefst alle dagen bij de na-
tuurvoedingswinkel onze boodschappen doen, maar dat trekt de portemonnee niet.”

Een vergelijkbare ervaring wordt verwoord door de werkleider (52 j.). Antroposofie neemt 
weliswaar geen actieve plaats in zijn leven in, maar is wel in zijn bewustzijn aanwezig: “Mijn 
vorige leidinggevende, die zeer bekend was met antroposofie, zei tegen mij: ‘ik krijg er bij jou 
geen vinger achter, maar er is wel een bewustzijn aanwezig.’ Haar deed dit denken aan antro-
posofisch bewustzijn, maar ik kan dat zelf niet antroposofisch onder woorden brengen. Dat 
vage bewustzijn is wel bewuster geworden, ik probeer de link te leggen met antroposofie, maar 
het is voor mij geen richting die per se antroposofisch genoemd moet worden.” Het blijkt bij 
deze man vooral te gaan om de praktische elementen die hem als boeren zoon raken: “Alles 
wat met grond, mest, dieren en natuur te maken heeft, dan komen we op ritmes dat zijn de 
elementen die vanuit mijn eerdere bestaan aanspreken. Dat is een belangrijk deel van de aan-
sluiting.”

Andere geïnterviewden geven andere antwoorden, maar deze staan niet los van wat we hier-
boven rapporteerden. ‘Antroposoof zijn’ als een op zichzelf staand gegeven – als een soort le-
vensleer – is iets wat de meeste geinterviewden tegenstaat. Een verpleegkundige (vrouw, 45 j.): 
“Inspiratiebronnen heb ik hier in de vorm van personen die hier gewerkt hebben. Ik heb heel 
lang het gevoel gehad dat bij veel mensen antroposofie alleen in het hoofd zit, maar niet ge-
integreerd is. Een hoop bla-bla uit hun hoofd, maar niet geïntegreerd in hun persoonlijkheid. 
Gelukkig heb ik met een paar mensen mogen samenwerken die dat wel hadden en die hebben 
mij geïnspireerd.”

Een werkbegeleider (53 j.) reageert beschroomd op de vraag of hij antroposofie als een 
levens stijl onderschrijft, inclusief de denkwereld waarop deze berust. Gevraagd waar de aarze-
ling in zit, zegt hij: “Niemand vindt het leuk om in een hokje gestopt te worden. Maar ik kom 
er wel voor uit, ik vind het geen probleem om het te zeggen.” Een teamleider (53 j.) beant-
woordt de vraag of hij zichzelf ‘antroposoof’ noemt heel stellig: “Nee!” Gevraagd waarom zegt 
hij: “’Antroposoof’, dat is een etiket. Ik heb ook veel dingen die misschien niet antroposofisch 



zijn. Ik hou niet van etiketten… ik wil de vrijheid hebben er anders over te denken. Als je een 
etiket plakt, dan is het klaar.”

Een begeleider van een kinderdagcentrum (43 j.) formuleert zijn antwoord in termen van 
‘uiterlijk’ en ‘innerlijk’. Jezelf identificeren als antroposoof wordt gezien als iets van de bui-
tenkant: “Ik heb een beetje weerstand om op die manier uiterlijk te doen. Ik voel me innerlijk 
verbonden.” Op de vraag of hij zichzelf niette min toch als antroposoof beschouwt, antwoordt 
hij: “Ja, ik denk het wel, maar dan wel op mijn eigen manier.” Zo ontstaat langs de weg van de 
verinnerlijking de tegenovergestelde mogelijkheid van ‘niemand is hier antroposoof’, want, zo 
vervolgt hij: “Dat hoort ook zo, iedereen kan op zijn eigen manier antroposoof zijn.”

Een medewerkster van een KDC (40 j.) heeft dezelfde bedenking tegen een uitgesproken an-
troposofische identiteit. Ze heeft zich erg verzet tegen haar “dogmatische” opvoeding waarin 
het katholieke geloof als het enig ware geloof gold, maar dezelfde opvatting komt ze ook bin-
nen de antroposofie wel tegen. “Je kunt er dogmatisch mee omgaan, maar zo voel ik dat van 
binnen niet. Je kunt je er in begeven zoals je wil, in de mate waarmee je zelf kunt verbinden en 
dan voelt het vrij.”

Een andere woonbegeleidster (34 j.) heeft om dezelfde reden lang getwijfeld of ze zichzelf 
als antroposofe zag. “Ik heb lang getwijfeld, maar toch wel, ja. Ik wilde het niet omdat ik dan 
dogmatisch zou zijn. Ik vond het meer iets voor oudere mensen.” Jezelf identificeren als an-
troposoof stuit kenne lijk op het bezwaar dat men zich dan op bepaalde zaken vastlegt, terwijl 
wat mensen in de antroposofie aantrekt nu juist bestaat in het spirituele karakter ervan. Deze 
woonbegeleidster voegt er evenwel nog iets aan toe. Ze stelt vast dat steeds minder collega’s 
kennis van de antroposofie hebben: “Nu vind ik het belangrijk omdat er steeds minder men-
sen zijn. In mijn team bijvoorbeeld is er niemand die iets met antroposofie heeft, dan wil ik 
wel de inspiratie doorgeven. Dus noem mij dan maar antroposoof.”

Bij mensen voor wie antroposofie een inspiratiebron is, is het trefwoord: een bewuste wij ze 
van ‘zijn’. Dominant hierin is het besef om zich innerlijk af te stemmen op het wezen van de 
dingen. Dit besef maakt een groot verschil voor hoe men tegen de wereld aankijkt: de mensen 
om zich heen, de natuur, gebeurtenissen in het eigen leven. Dit blijkt dan ook een heel prakti-
sche betekenis te kunnen krijgen, zoals een bewuste wijze van omgaan met zaken zoals voe-
ding, maar ook ziekte.

Een werkbegeleider (52j.): “Ik eet biologisch, ik probeer bij te dragen aan een duurzame we-
reld, bewust te zijn in mijn manier van leven.” Een ander (vrouw, 56 j.) zegt: “Respect voor el-
kaar is wezenlijk, respect voor een individu, maar ook voor groepen (.…) voor voedsel, dieren, 
voor de planeet.” Een teamleider (41 j.) van een woonvoorziening verwoordt dit bewustzijn 
als volgt: “Ik ben dankbaar voor wat ik heb. Ik kijk naar bewoners die op hun manier gelukkig 
zijn en als ik dan naar mezelf kijk vraag ik me af: is die nieuwe auto wel belangrijk? (....) Dit 
werk heeft me met beide benen op de grond gebracht en het is de ontmoeting met mensen die 
me heel veel doet.”

Voor deze teamleider heeft de antroposofie ook betekenis voor ziekte en gezondheid van 
zijn cliënten: “Als iemand ziek is, koorts heeft, dan is dat een overgangsfase, of het kind leert 
iets. Als je dat weet geef je geen aspirine, maar laat je het uitzweten.” Een woonbegeleidster  
(52 j.) vertelt hoe zij zelf is geholpen door de antroposofische visie op ziekte: “Ik besef dat dit 
leven deel is van een groter geheel en dat helpt mij echt. Drie jaar geleden heb ik plotseling een 
hartoperatie gehad. Dat was heel spannend en tegelijk heel rustig: dit komt op mijn pad. Ik 
moet er wel goed mee omgaan, maar ik hoef niet in paniek te raken.”

Een medewerkster van een KDC verwoordt waarom ze met haar gezin voor een antropo-
sofische huis arts kiest: “Ik stel de holistische benadering op prijs. Lichaam en gezondheid zijn 
je eigen ver antwoordelijkheid. In vergelijking daarmee voelen gewone medische middelen als 
een inbreuk op je persoon. Antroposofische medicijnen werken anders. Dat vind ik fijn aan 
een antroposofische arts. Dat die je bewust maakt van wat er gebeurt in je lichaam. Het sluit 
aan bij wat en hoe ik het zelf wil.”
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In al deze voorbeelden dringt het besef door dat de dingen die in ons leven gebeuren niet 
op zichzelf staan, maar de uitdrukking zijn van iets anders. Hetzelfde geldt voor de wereld om 
ons heen. Wat dit ‘andere’ precies is, is niet eenvoudig onder woorden te brengen. Een woon-
begeleider (43 j.) doet een poging: “Dat er een wereld van intenties is, waarbij ik probeer aan 
te sluiten. Achter deze wereld ligt een wereld van intenties.”

Als medewerkers zich tot de antroposofie voelen aangetrokken, blijkt hier een belangrijke 
bron van haar aantrekkingskracht te liggen. Die ligt niet in de ‘uiterlijkheden’ die de antropo-
sofie soms op een ander soort religie kan doen lijken – ‘antroposofisch’ als equivalent van ‘ka-
tholiek’ of ‘protestant’ – maar in de innerlijke ervaring van een spirituele binnenkant van het 
bestaan. Daarover zijn de geïnterviewden het met elkaar eens.

Van de mensen die geïnterviewd zijn, blijkt 65% een christelijke opvoeding te hebben genoten. 
Ook de medewerkers die de vragenlijst hebben ingevuld, hebben vragen over hun religieuze 
achtergrond beantwoord. Bij hen ligt dit percentage iets lager, namelijk 56%. Ruim 30% van 
de medewerkers zegt niet met een geloof of levensbeschouwing te zijn opgevoed.

Zoals hierboven beschreven hebben veel medewerkers aarzelingen om te bevestigen dat zij 
antroposoof zijn. Zij worden wel geïnspireerd door de antroposofie, maar geven dat niet als 
eerste antwoord. De bevestiging komt pas wanneer men spreekt over wat dit betekent: noem 
mij dan toch maar antroposoof. Iets vergelijkbaars lijkt aan de orde te zijn bij de medewerkers 
die de vragen lijst hebben ingevuld, want slechts een minderheid antwoord bevestigend op de 
vraag of de antroposofie een inspiratiebron is voor het privéleven. Deze vraag is gesteld met 
betrekking tot vier levensgebieden; 44% ervaart antroposofie als een inspiratiebron bij gezond-
heid en voeding; 38% oordeelt in dezelfde geest met betrekking tot religie en spiritualiteit en 
36% met betrekking tot opvoeding. Voor de vrije tijd ervaart minder dan een kwart (23%) de 
antroposofie als inspiratiebron. 

Klaarblijkelijk inspireert antroposofie niet als een vervangende ‘levensbeschouwing’ met 
een expliciete en omvattende theorie die men als een soort dogmatiek zou moeten aanhangen. 
Wat medewerkers proberen te verwoorden heeft meer het karakter van een inspiratiebron die 
aanzet tot open staan voor een andere werkelijkheid, anders kijken, anders leven, met meer 
bewustzijn, meer respect. Het gaat in hun ogen niet zozeer om een levensleer die men onder-
schrijft om vervolgens naar de praktische consequenties te vragen. De relatie lijkt eerder om-
gekeerd te liggen. In het zoeken naar een andere manier van leven ervaart men antroposofie 
als inspiratiebron.

4. Antroposofische zorgmethodiek

Bovenstaande antwoorden op de vraag naar antroposofie als bron van inspiratie maken 
nieuwsgierig naar de ervaringen in de dagelijkse zorgpraktijk. Volgens sommigen maakt de 
praktische kant van de antroposofische zorgmethodiek dingen voor cliënten ervaarbaar. Een 
woonbegeleidster (55 j.) zegt hier over: “We leven hier bewuster met de seizoenen. We hebben 
diverse trucjes om de bewoners in de juiste tijd te zetten, bijvoorbeeld de jaartafel…. Het is 
een soort kalender die fysiek is.” Iemand anders (woonbegeleider, 55 j.) zegt: “De handelingen 
en de jaarfeesten zijn belangrijk. In het dagelijks leven uit zich dat bijvoorbeeld in de spreuk 
aan tafel en zorgen dat je het menu uit kunt leggen, bijvoorbeeld waarom je veel granen eet en 
weinig vlees.”

Een werkleider (52 j.) tekent hierbij aan wel te hechten aan biologisch voedsel, maar dat dit 
nu wel onder spanning staat in verband met de hogere kosten. “Dan wordt vergeten dat soci-
aaltherapie kostenverhogend is, dat is wel dubbel, hè. We kunnen wel een hoge pet op hebben 
van antroposofie, maar vervolgens moet ik van mijn manager bezuinigen op voeding en the-
rapie.” In zijn eigen leven eet hij wel biologisch en probeert hij bij te dragen aan een duurzame 



wereld, bewust te zijn van zijn manier van leven, vervoer, uitgaven, en dergelijke, maar in zijn 
werk neemt hij met minder genoegen: “Bijvoorbeeld met een kantoor als dit. Ik besteed het 
geld liever aan andere dingen, zoals een schoffel voor de jongens buiten.”

Gaat het om die elementen in de zorgmethodiek die aan de kant van de medewerker een 
innerlij ke gesteldheid veronderstellen, dan blijken de ervaringen uiteen te lopen. Heel stellig 
is deze woonbegeleidster (52 j.): “Ik leef in mijn hoofd en in mijn hart met de pedagogische 
hoofdwet….. Als een bewoner flipt omdat er iets gebeurt in zijn leven, kan ik vanuit mijn ik-
kracht die bewoner dragen en dat werkt altijd. Ik vind dat zo fantastisch om mee te maken. 
…. En dan die drie grondprincipes. En gelijkwaardigheid is dan echt iets voor mij als persoon, 
heel specifiek als aandachtspunt. Dienstbaarheid en tegenwoordigheid van geest is makkelijk 
voor mij, maar ik ben me wel bewust hoe ik daar mee omga.”

Niet iedereen toont zoveel zelfvertrouwen. Voor het werken met antroposofische zorg-
methodiek zegt een werkleider (52 j.) voldoende inzicht te missen, een opmerking die vaker 
terugkeert. Ondanks waar dering heeft deze werkleider weinig vat op antroposofische ideeën: 
“Een aantal zaken kan ik niet reproduceren, dus ook niet methodisch inzetten. Op een aantal 
eenvoudige dingen na, die kan ik wel, zoals biologische voeding, dat kan ik nog steeds volhou-
den. Ik probeer het ook als een opdracht te zien om in de zorgplannen het antroposofische 
mensbeeld te omschrijven. Of de zaken te bekijken vanuit het drieledige mensbeeld, maar dat 
lukt me niet, dat vergeet ik, het beklijft niet. Dat is teveel theorie. Ik ga wat dat betreft ook geen 
kunstje opvoeren. Als ik het niet begrijp, en het komt niet uit mijzelf, dan bekijk ik de zaak 
vanuit het bewustzijn waarover we net spraken. Maar geen kunstje, ik wil echt zijn. ”

Een woonbegeleidster (42 j.) vindt eveneens van zichzelf dat ze te weinig kennis heeft van de 
antroposofische zorgmethodiek: “Ik heb er te weinig skills voor, om er op die manier naar te 
kijken, daarom wil ik een opleiding doen”. Juist daarom stoort het haar dat veel van haar col-
lega’s niets met antroposofie hebben en er ook niets mee doen. Op de vraag wat er dan meer 
zou moeten zegt ze: “Meer alternatieve therapieën, niet meteen een pilletje, maar ook wikkels, 
bepaalde kruiden, diëten. Daar wordt niet naar gekeken. Ik heb het al vaker aangegeven, maar 
er wordt niks mee gedaan.” Ze betreurt dit gebrek aan belangstelling want ze denkt dat er on-
der cliënten dan meer rust zou komen: “Er wordt teveel op reguliere manier naar gekeken. Bij-
voorbeeld een bewoner die vaak onrust heeft en daarvoor verhoging van zijn medicatie heeft 
gekregen. Toen dacht ik “als ik er meer van had geweten had ik het op een andere manier kun-
nen doen, met een alternatieve therapie om meer rust te geven.”

Deze medewerkster is overtuigd van het belang van antroposofische therapieën, maar ziet 
dat daar in de praktijk soms niets mee wordt gedaan. “We hadden een redelijke stoorzender 
in de groep. Over die bewoner hebben we het uitgebreid gehad met de orthopedagoog, maar 
die komt dan met een reguliere in plaats van een antroposofische oplossing.” Het blijkt te gaan 
om iemand die door uitdagend gedrag haar medebewoners bang maakt, waarop de orthope-
dagoog heeft gezegd dat het slachtoffer moet worden beschermd en dat ze de ‘dader’ naar haar 
kamer moeten sturen. “Maar dat geeft alleen maar meer onrust, je legt er dan zoveel druk op 
dat het alleen maar erger wordt.” 

Dit is iets wat ze vaker ziet: ‘reguliere’ oplossingen voor problemen die je ook anders kunt 
aanpakken. “Bijvoorbeeld vanmorgen gaf iemand uit de reguliere zorg een cursus over au-
tisme. Zij vertelt over een jongen waar ze al heel lang mee werkt en laat een filmpje over hem 
zien. Hij heeft moeite met bepaalde dingen waar ze niet goed uit zijn gekomen. Dan denk ik, 
als je vanuit de antroposofie had gekeken, op een andere manier, had je misschien toch verbe-
tering kunnen krijgen. Maar dat geluid komt niet uit mijn team. Er zijn niet zoveel mensen die 
antroposofie minded zijn.”

Een element uit de antroposofische zorgmethodiek dat vaker wordt genoemd is het zo gehe-
ten ‘inlevend waarnemen’: “Dat is heel goed te gebruiken, dat pas ik toe om er achter te ko-
men waarom doet het kind dit” (medewerkster KDC, 25 j.). De methode helpt om beter aan te 
voelen wat men kan doen ter ondersteuning: “Vrijwel geen van de kinderen hier spreekt, dus 
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is het gevoel belangrijk, dat gaat zonder woorden.” In haar team gebruiken ze hiervoor spe-
ciale schriftjes. “Elk kind een eigen schriftje. Wat daarin wordt opgeschreven gaat meer in op 
sfeer, wat voor contact had ik vandaag met dit kind, dus meer gevoel.” Deze uitwisseling van 
intuïtieve waarnemingen is belangrijk: “Inlevend waarnemen draait ook om intuïtie, denk ik.” 
Door de uitwisseling kan een collega die het schriftje leest dan weer reageren.

Een werkbegeleider (54 j.) legt uit hoe ‘inlevend waarnemen’ in praktijk wordt gebracht. 
“Het betekent dat je met elkaar een jongere in gedachten hebt, en daar een beeld van maakt. 
Op een gegeven moment komen daar werkwoorden en dan uiteindelijk een beeld van een am-
bacht of iets dergelijks. Ondanks dat je met allemaal verschillende individuen bent, zie je dat 
het toch dicht bij elkaar komt. Dat is heel verrassend om dat op die manier te mogen ervaren.”

Een ander element dat een aantal keren wordt genoemd is het werken met constitutie-
beelden, maar dit blijkt een ‘theoriegevoelig’ onderdeel. Op de vraag welke elementen uit de 
antroposofische zorgmethodiek hij inzet, antwoordt een werkleider (52 j.): “Een aantal een-
voudige dingen, die kan ik wel, zoals zorgen voor biologische voeding.” Maar als het gaat om 
meer ‘ingewikkelde’ dingen, dan blijken die niet zo’n rol te spelen: “Ik ben me ook niet bewust 
van constitutiebeelden die bij onze deelnemers passen, daar ben ik niet zo bewust mee bezig. 
Ik vind het wel reuze interessant als we dat in een teamvergadering behandelen, ik zie daar wel 
prachtige overeenkomsten in.”

Een woonbegeleidster (55 j.) die de opleiding heeft gedaan, zegt: “Ik heb een collega die ook 
de antroposofische SPW heeft gedaan, ook leerling, dus bij haar kan ik zulke termen gebrui-
ken. Bij andere collega’s gebruik je het wel als middel, maar zonder het woord constitutiebeel-
den. Je zegt hetzelfde, maar meer in het Nederlands: ‘logisch dat hij daar last van heeft, zijn 
wezen of persoonlijkheid is zus of zo’. Ons team staat er wel voor open maar ‘sofisch’ schrikt 
af. Als je dan ook nog eens zulke termen gebruikt. Het is een leerdoel van de opleiding dat we 
in de praktijk niet het jargon gebruiken. Als je het anders formuleert kunnen anderen er ook 
wat mee, dan kunnen ze ook wat met die informatie doen. Etherisch, astraal, enzovoort, je 
kunt het ook anders zeggen, zodat iedereen het begrijpt en er voordeel van heeft.” Op de vraag 
waar dan de meerwaarde ligt, antwoordt ze: “Je gaat op zoek naar het ‘ik’ achter de persoon, 
eigenlijk probeer je achter de handicap te kijken. Wie is hij als persoon? Waar zit zijn wils-
kracht? Wat wil hij mij vertellen? Dat hoeft niet met woorden als ‘astraal’, noem het maar an-
ders.”

Volgens deze geïnterviewde geeft de opleiding die ze volgt als leerdoel mee om in de prak-
tijk niet expli ciet met antroposofische theorie te werken. Dit mag verbazing wekken, maar het 
staat niet op zichzelf. Een woonbegeleidster (34 j.) die de opleiding volgt: “Het inzetten van 
antroposofische zorgmethodiek is niet makkelijk. Ik doe de jaartafel en ben bezig met afbeel-
dingen ophangen. Af en toe probeer ik wel eens iets op de agenda te krijgen. Vanuit de oplei-
ding krijg ik dingen als antroposofische medicatie. Dat probeer ik dan in ons team te brengen 
door er iets over te vertellen. Maar dat is moeilijk omdat er weinig ruimte voor is.”

Ook deze geïnterviewde merkt op dat collega’s er wel voor open staan, maar dat er wei-
nig aandacht overblijft zodra de agenda vol is. Men vindt het niet echt belangrijk. “Ik zou het 
graag over constitutiebeelden willen hebben, om te kijken waar een probleem vandaan komt, 
of om langs die weg juist naar de positieve kanten van iemand te kijken, of je eigen begelei-
dingsstijl te bespreken. Als je dat antroposofisch hebt geleerd, blijkt het moeilijk om te ver-
talen voor mensen die er niets van weten. Bijvoorbeeld de opmerking dat je met het astrale 
lichaam het etherlichaam kunt voeden, dan spreek je in raadselen.”

Haar opleider geeft het advies mee dat ze het moet voorleven, gewoon doen, dan zullen 
mensen vanzelf naar haar toe komen. “Vanuit jezelf werken en het gewoon doen, dat is wat ik 
doe. Jaartafel neerzetten, of andere kleine dingen. Dat vrijblijvend doen, zonder de verwach-
ting dat anderen het oppikken, maar wel open staan dat anderen kunnen vragen.”

Een teamleider (53 j.) antwoordt op de vraag hoe hij de antroposofische zorgmethodiek in-
zet: ‘Vooral door daar niet mee bezig te zijn. Niet van: nu gaan we iets antroposofisch inzetten. 



Want mensen die er iets van weten haken dan af, die werkwijze ken ik al en dan lijkt de dis-
cussie al gauw op ‘wie weet het hier het beste?’”

Waar het deze teamleider om gaat is om ‘antroposofische inhoud’ in te zetten op het niveau 
waar de aansluiting begint. “Persoonlijk doe ik dat zo: elke ontmoeting of volgende activiteit, 
daar volledig mee bezig zijn, dus niet ontmoetingen te laten kleuren door eerdere ervaring, 
maar steeds als nieuw te ervaren hoe ziet de situatie er uit, wat kan ik daar mee doen. Vooral 
niet over mensen heen praten en woorden gebruiken die ze niet begrijpen, want dan durven 
ze niets te vragen.”

Het resulterende beeld van de uitspraken over dit thema laat zien dat er onder de elementen 
van de antroposofische zorgmethodiek slechts enkele vaker worden genoemd. ‘Diagnostische’ 
instrumenten zoals de genoemde constitutiebeelden, de twaalf zintuigen en inlevend waarne-
men komen voorbij, maar heel weinig wordt gesproken over ‘therapeutische’ instrumenten, 
zoals euritmie, kunstzinnige therapie, inwrijvingen, meditatieoefeningen, of wikkels. Uit de 
commentaren ontstaat de indruk dat juist rond de zorgmethodiek het probleem van de ex-
pliciete verwijzing naar antroposofische theorie als struikelblok wordt ervaren. Daar waar de 
visie los van de praktijk komt te staan, lijkt het gesprek op de werkvloer te stokken. Door de 
angst voor dom te worden aangezien of door de antipathie tegen betweterij en jargon wordt 
een expliciet gesprek over de visie bemoeilijkt. Er ontstaan strategieën om het thema impliciet 
en indirect te benaderen. Hoe dichter het gesprek bij de directe zorg voor de cliënt komt, hoe 
beter het gesprek vlot.

Dit beeld wordt bevestigd door het cijfermateriaal. Er is de medewerkers gevraagd of zij in 
hun werk gebruik maken van elementen uit de antroposofische zorgmethodiek. De volgende 
9 elementen komen in de vragenlijst aan bod. Dit gebeurt in de vorm van een stelling die be-
gint met de formulering: “In mijn omgang met bewoners maak ik gebruik van kennis van ....”. 
Voor de meeste van de 9 elementen geeft minder dan 50% aan dat dit op hen van toepassing 
of zeer van toepassing is, slechts 2 elementen scoren boven de 60%:

• de vier elementen18    31%
• de twaalf zintuigen    32%
• constitutiebeelden    35%
• het vierledige mensbeeld   40%
• de temperamenten    42%
• de pedagogische wet    44%
• het drieledige mensbeeld   56%
• inlevend waarnemen   66%
• de wilsrichting van de cliënt19  72%

Ook werd er gevraagd naar de kennis van antroposofische therapieën van medewerkers. De 
resulta ten hiervan komen ook overeen met het beeld dat uit de interviews naar voren komt. 
Slechts weinig medewerkers vinden zelf dat ze hier voldoende of veel kennis van hebben, al-
leen van de jaarfeesten en seizoenstafels zijn de scores aanzienlijk hoger:20

• antroposofische spraaktherapie  16%
• muziektherapie    20%
• euritmietherapie    22%

18 De ‘vier elementen’ hebben betrekking op de aarde (vast), water (vloeibaar), lucht en vuur (warmte), die ook in de menselijke 
constitutie werkzaam zijn.
19 Zie beneden, voetnoot 21.
20 Opmerkelijk is hierbij dat 75% – 95% van de medewerkers die de vragenlijsten hebben ingevuld wel aangeeft dat de antropo-
sofische therapieën, de jaarfeesten en seizoenstafels belangrijk tot zeer belangrijk zijn voor de bewoners.
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• antroposofische medicatie   25%
• uitwendige therapie    30%
• kunstzinnige therapie   32%
• jaarfeesten     57%
• seizoenstafels    61%

Deze uitkomsten hebben zoals gezegd betrekking op de kennis die medewerkers van de betref-
fende ele menten zeggen te hebben. De betrekkelijk lage scores bevestigen het eerdere beeld dat 
antroposofie als ‘theorie’ minder aantrekkingskracht lijkt te hebben dan als een meer algeme-
ne bron van inspiratie. Hetzelfde blijkt te gelden voor de specifieke instrumenten die van deze 
theorie zijn afgeleid.

5. Ervaringen in de reguliere zorg

In de interviews over de band die medewerkers met de antroposofische zorgpraktijk erva-
ren, komt ook de vergelijking met de reguliere zorg aan de orde. Veel medewerkers hebben 
het werken in de zorgsector langs die weg leren kennen. Een woonbegeleidster (40 j.) over 
de verschillen. “Die zijn enorm. Het grootste probleem is dat daar een hechte basis ontbreekt 
van waaruit zorg wordt verleend. Is er weer een nieuwe stroming dan moet alles weer anders. 
Zo kwam er op een gegeven moment een Amerikaan op bezoek met een bepaalde aanpak en 
prompt moest iedereen volgens zijn ideeën gaan werken. Het voelde vaak tegenstrijdig, op-
eens een andere houding aannemen. Ik heb een paar van die bijna tegenstrijdige stromingen 
meegemaakt en werd er moe van. Dat vind ik een groot verschil. Hier wordt gewerkt vanuit 
een antroposofische basis die ook als basis voelt. Niet dat er alleen strikt antroposofisch wordt 
gewerkt, want er zijn toevoegingen en aanvullingen, maar geen 180 graden om. Daar ben ik in 
mijn oude werk op stuk gelopen.”

Een vergelijkbaar geluid komt van een teamleider (53 j.) die een nieuwe instelling heeft op-
gezet. Hij heeft veel rond gekeken in reguliere instellingen, mede om zich een beeld te vormen 
van de omgeving waar zijn cliënten vandaan kwamen. Hij typeert het verschil met het com-
mentaar van een vader: “Een vader zei: ‘Het verschil is voor het oog niet eens zo groot, maar 
jullie hebben ideeën. Dat mis je wel eens in andere instellingen.’ Vanzelfsprekend is het heb-
ben van een visie en van ideeën niet voorbehouden aan antroposofische instellingen, maar 
toch. Er zit meer achter en er wordt meer weloverwogen gehandeld, althans dat wil je.” Ook 
hier spreekt de gedachte dat antroposofisch werken vooral te maken heeft met bewustzijn en 
bewust de dingen doen die men doet.

Op een enkele stem na is de ervaring van veel medewerkers dat ze zich in antroposofische 
instel lingen beter op hun plaats voelen. Een kenmerkende herinnering van een woonbegeleid-
ster (42 j.): “Ik ben wel gaan kijken in de gehandicaptenzorg hier, bijvoorbeeld bij regulier be-
geleid wonen van verstandelijk gehandicapten. Op de terugweg zat ik huilend in de auto. Het 
verbaasde mij zelf dat wat ik had gezien zo’n sterke reactie opriep. Het had niet eens te maken 
met de bewoners, maar vooral met hun begeleiders. Ik vond ze afstandelijk, zo voorbijgaand 
aan de mensen zelf, zoiets. Ik ben maar een paar uur daar geweest, maar dat voelde absoluut 
niet goed. En toen kwam ik hier, dat is heel anders.”

Een woonbegeleider (43 j.) ziet als essentie van de antroposofie “dat er een wereld van in-
tenties is, waarbij ik probeer aan te sluiten.” Hij wil niet uitsluiten dat men dit in de regulie-
re zorg ook kan ervaren. “Maar dat je in de ontmoeting met een kind probeert te doorgron-
den: wat wil dat kind?21 Niet de handicap, maar wat klinkt er door die handicap heen, wie is 

21 Als in de antroposofische zorgmethodiek wordt gesproken over het zoeken naar de wilsrichting van een cliënt bedoelt men 
daarmee niet hetzelfde als wat elders wordt geformuleerd in termen van ‘eigen regie’. Het gaat niet om subjectieve wil, maar om 
de wilsrichting van diens geestelijke ‘ik’. Op welke wijze wil dit zich in de biografie manifesteren? De wilsrichting hangt samen 
met het levensmotief.



dit kind? Dan zie je dat de handicap vaak een onderdeel is van de kwaliteit van het kind, die 
wordt alleen niet zo ervaren. Meestal hebben kinderen gelijk, alleen moeten wij het nog boet-
seren. Eigenlijk is wat handicap wordt genoemd de uiting van een kwaliteit. Ik ben op zoek 
naar die kwaliteit, die zich in contact met de gewone wereld uit als handicap.”

Hetzelfde met andere woorden zegt een werkleider (53 j.) die zelf geen ervaring heeft in de 
re guliere zorg, maar hij is tijdens zijn Z-opleiding wel in reguliere instellingen geweest: “Niet 
mijn keus.” Op de vraag waarom niet: “Ja, God, zielloos. Werken zonder dat specifieke mens-
beeld, zonder de omhulling die de antroposofie geeft, dat miste ik daar totaal. Het was heel 
functioneel, en zo gingen ze ook met bewoners om. Ik vond dat wel schokkend, confronte-
rend. Dat vond ik ook een beetje op reguliere scholen. Ik was ook op een Vrije School geweest 
om te kijken, maar dat was totaal anders. Ik was en ben nog steeds gecharmeerd door het gees-
telijke stuk, dat men zegt dat de geest ongeschonden is. Dat zie je bij die anderen eigenlijk niet 
terug. Daar is iemand een gehandicapte en verder niks. Niet iemand van wie je iets kunt leren. 
Eigenlijk kun je ze alleen maar goed verzorgen.”

Een woonbegeleidster (34 j.) vertelt dat ze na de middelbare school naar een Camphill orga-
nisatie is gegaan. “Daar voelde ik me zo thuis dat ik bleef. Ik kan me niet voorstellen in een re-
guliere instelling te moeten werken.” Waar komt dat gevoel vandaan? “Een stukje levenshou-
ding, levensfilosofie. Het is het idee van gelijk waardigheid, dus dat je gelijk bent aan iedereen, 
ook al ben je gehandicapt, of schoonmaker, of directeur bij wijze van spreken. De holistische 
manier van kijken. Dat mensen goddelijke wezens zijn, dus meer dan je ziet.”

Een vertrouwenspersoon (vrouw, 52 j.) verliet de reguliere GGZ na twintig jaar. Terugkij-
kend benoemt ze wat voor haar het belangrijkste verschil is: “Binnen de antroposofie doet ook 
mijn ontwikkeling als medewerker er toe. Ook de antroposofische visie op hoe wij mensen 
met een zorgvraag begeleiden spreekt mij erg aan. Het grappige hiervan is dat dit steeds meer 
op andere plekken in Nederland ook naar boven komt. Het mensbeeld in de zorg is aan het 
verschuiven.”

Als achtergrond wijst ze op het verschijnsel dat mensen steeds meer leven vanuit de ge-
dachte dat ze zelf hun leven in de hand kunnen nemen, dat het hen niet zo maar overkomt. 
Dat geldt ook voor de medewerkers. “In mijn oude werk kon dat niet, je eigen inbreng heb-
ben. Daar was het ‘slikken of stikken’. Je had er zelf geen deel aan. Dit heb ik zeker in het begin 
als een heel groot verschil erva ren. De dingen worden je niet aangedaan, maar je neemt zelf de 
verantwoordelijkheid daarvoor op je.”

Deze visie blijkt in de praktijk door veel medewerkers te worden gewaardeerd,22 maar dit 
betekent niet dat het omschakelen naar een andere manier van werken eenvoudig is. “In het 
begin was het heel moeilijk om hier te werken. Aan de ene kant voelde ik me wel thuis, maar 
aan de andere kant zag ik toch vooral de handicap van de kinderen. Die onderscheiding vond 
ik lastig. Sinds ik echter meer de kinderen zelf ben gaan zien, in plaats van hun handicap, ga ik 
met meer plezier naar mijn werk” (verpleegkundige, vrouw, 45 j.).

Tegelijkertijd vindt deze medewerkster wel dat het verschil minder groot wordt: “Ik heb 
altijd het gevoel gehad dat er bruggen moesten komen. In de reguliere zorg worden bepaal-
de dingen afgehouden, maar dat gebeurt andersom ook.” Bepleit ze hiermee dat men over en 
weer meer zou kunnen profiteren van elkaars kwaliteiten? “Ja, we hebben hier een poos zon-
der een antroposofische arts gezeten. Die werd tijdelijk vervangen door een gewone huisarts, 
maar die pakte wel weer dingen aan die de antroposofi sche arts niet belangrijk vond. Dus ik 
ben blij dat die geweest is. Zij heeft vanuit haar visie belangrijke vorderingen gemaakt waar de 
antroposofische arts blind voor was. Mensen zijn toch geneigd tot een kokervisie. Ik vind nog 
steeds dat je van elkaars kwaliteiten gebruik moet maken. Dat gebeurt te weinig.” 

Hier staat een ander geluid tegenover. Een van huis uit protestantse verpleegkundige (45 j.) 
legt uit waarom ze de reguliere verpleegkunde heeft verlaten. “In eerste instantie ben ik uit 

22 Zie boven, p. 18.
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het ziekenhuis weg gegaan omdat ik me niet kon verenigen met manier waarop daar tegen 
gezondheid en ziekte werd aangekeken. Dat stuitte mij zo tegen de borst, dat ik me daar niet 
meer thuis voelde. Ik zal niet zeggen dat ik antroposoof ben, maar het komt wel het dichtst in 
de buurt bij hoe ik zelf tegen gezondheid en ziekte en mensbeelden aan kijk.” 

Vraagt men naar de ervaringen in de reguliere zorg en naar de eventuele verschillen dan 
blij ken die vooral te liggen in wat men daarvan in de praktijk heeft gezien en hoe men dat 
heeft beleefd. Zij ervaren een andere intentionaliteit die op de werkvloer leeft. Medewerkers 
zijn daar gevoelig voor, zo blijkt. De invalshoek is die van een als ‘anders’ beleefde praktijk 
waarin de blik op een specifieke wijze op de andere mens wordt gericht. Hierdoor komt ook 
diens eventuele beperking in een ander licht te staan. Men ervaart in de cultuur van alledag 
een ruimte waarin naast gelijkwaardigheid en respect plaats is voor een andere betekeniswe-
reld (‘zingeving’).

In het kwantitatieve onderzoek zijn vragen opgenomen over eerdere ervaring in de zorg. Voor 
35% van de medewerkers blijkt te gelden dat ze geen eerdere ervaring hebben; de huidige in-
stelling is hun eerste arbeidsterrein in de zorg. Ruim de helft van de ondervraagden, namelijk 
55%, heeft eerder in de reguliere zorg gewerkt, waarvan 42% de overstap heeft gemaakt naar 
de antroposofische zorg via hun huidige baan. De duur van deze ervaring varieert sterk: 0,2 
jaar tot 30 jaar, met een gemiddelde van 8 jaar. Verder heeft 13% van de ondervraagden zowel 
in de reguliere als in de antroposofische zorg gewerkt. Eerdere ervaring in alleen de antropo-
sofische zorg heeft 10% van de medewerkers. De duur van deze ervaring varieert van 0,1 tot 24 
jaar, met een gemiddelde van 5,4 jaar.

6. Opleiding en scholing

“Bij de introductiecursus kwam een man binnen, de docent, ik zat niet zo lekker in mijn vel, 
maar ik heb met open mond naar hem zitten luisteren” (woonbegeleidster, 42 j.). Mensen die 
als medewerker bij antroposofische instellingen werken zijn zoekers, soms bewust, soms onbe-
wust. Waar zoeken ze naar? Het antwoord kan uiteraard op honderd-en-één manieren wor-
den verwoord, maar het heeft vrijwel altijd te maken met de wereld achter de dingen. “Het be-
sef dat dit leven deel is van een groter geheel”, zoals een medewerkster (52 j.) het uitdrukt. 

 Wat uit de interviews regelmatig blijkt is dat de behoefte om te weten en te begrijpen bij 
niet-antroposofisch geschoolde medewerkers als het ware een rijpingstijd nodig heeft. Als ze 
aangeven dat ze graag bepaalde kennis willen opdoen, komt die behoefte voort uit een gemis, 
maar dat moet men wel eerst hebben ervaren. “Ik zou heel graag de applicatieopleiding doen. 
Eén van mijn collega’s doet dat nu. Over constitutiebeelden, de manier waarop je naar bewo-
ners kunt kijken. Dat wil ik leren, om door die bril te kunnen kijken. Dat ik het dan ook beter 
begrijp en dat het beter behapbaar is” (woonbegeleidster, 42 j.). Ze vertelt van een docent die 
antroposofisch verpleegkundige was, die vertelde over wikkels en kruiden en dat soort dingen. 
Ze wil er graag meer van weten: “Dat zou ik het liefste willen. Hoe vaker ik het zeg, hoe eerder 
het misschien waarheid wordt. Maar goed, ik heb nu nog jonge kinderen, dus nog even wach-
ten tot die ouder zijn en dan krijg ik de ruimte om te studeren.”

Te worden opgeleid in de antroposofie is kennelijk een behoefte die pas gaandeweg ont-
staat. Een werkbegeleidster (43 j.) vertelt dat ze via een re-integratietraject in de zorg kwam, 
ofschoon ze van beroep bloemist is. Ze heeft bewust gekozen voor antroposofie. Op de vraag 
naar het waarom van die keuze, antwoordt ze: “Dat heeft te maken met de manier van kijken 
en benaderen. Het bredere scala aan handvatten en methodieken die je krijgt aangereikt, maar 
dat wist ik toen nog niet”.

Een woonbegeleidster (43 j.) vertelt wat ze zo prettig vond aan het volgen van een opleiding: 
“Het fijne was dat ik dan één dag per week weg was van mijn werkplek en met vakgenoten 



casussen kon inbrengen en daarmee stoeien. Dat vond ik heerlijk.” Een andere woonbegeleid-
ster (55 j.) heeft een antroposofi sche opleiding gedaan. “Daardoor leer je nog meer nadenken. 
Het is een kennismaking met dingen die je niet precies wist. De opleiding, de dingen die je 
hier hoort, maken je nog meer bewust. (….) Er gebeuren dingen, bijvoorbeeld in een thera-
pie waarvan je denkt ‘Ik snap het niet. Waarom op die manier?’ Dan wil je de theorie erachter 
hebben om mee te oefenen (….) Als je nu naar een arts gaat heb je soms aan 2 of 3 termen ge-
noeg, dan hoeft het niet 5 minuten uitgelegd te worden. Ik vind het prettiger dat je het weet. Ik 
werkte altijd met plezier, ik voelde me hier prettig en dan wil ik ook de theorie weten.”

Natuurlijk is een antroposofische opleiding nuttig als het gaat om kennis van antroposofi-
sche elementen, maar sommige medewerkers zeggen dat dit maar een deel van het verhaal is. 
Het is daarnaast ook van belang om als collega’s samen met deze zaken bezig te zijn en van 
elkaar te leren. Een werkbegeleider (54 j.) antwoordt op de vraag of de cursus hem heeft ge-
holpen: “Ja, het moet je op weg helpen, maar je moet alles toch in principe zelf doen. Je krijgt 
hier en daar handvatten om te zorgen dat je wat kunt gaan doen, en dat je de ingangen weet te 
vinden. In die zin is dat zeker een goed traject geweest.” 

En een teamleider (41 j .) beantwoordt de vraag of hij de antroposofie bestudeert als volgt: 
“Weinig. In het begin lees je wel Rudolf Steiner. Dat is dan stof waarvan ik denk: wat moet 
ik daar mee? Ik ben meer van de praktijk. Je praat met het hoofd cultuur over de jaarfeesten, 
en met het overleg van teamleiders. Wat is bijvoorbeeld de achtergrond van het St. Jansfeest? 
Doordat je dat weet, kun je er iets mee. Vraag ik me af: ‘waarom eten we biologisch?’, dan ga 
ik naar de kok. En de gang naar de kok is klein omdat je bij elkaar hoort.”

Ook een begeleidster van een KDC geeft aan dat het begin van scholing ligt in de gemeen-
schapsvorming: “Voor mij is het nog kaal; zeker omdat er veel mensen zijn die helemaal geen 
achtergrond hebben in de antroposofische zorg. Maar eigenlijk vind ik het een voorwaarde dat 
we elkaar eerst kunnen ontmoeten zonder dat er iets hoeft, dat je elkaar eens gewoon tegen 
kunt komen of bij elkaar kunt zijn. Dat gaat er eigenlijk aan vooraf. En dat je dán kunt kijken 
wat willen wij eigenlijk? Waar is behoefte aan? In plaats van dat er weer iets komt van: ‘oh, 
moet dat óók nog!’ Dus de vraag moet eigenlijk vanuit het werkveld kunnen worden geformu-
leerd.”

Een andere begeleidster: “Ik heb een stage gedaan vanuit mijn SPH opleiding, dat voelde 
meteen heel prettig. Na de stage ben ik hier ook in dienst gekomen. Het draait hier om de 
mensen zelf, om hun eigen identiteit. Welke doelen kun je nog opstellen ook als iemand erg 
beperkt is? Dat sprak me heel erg aan. Toen ik kwam kijken, voelde ik dat het klopte. Het huis 
waar de kinderen wonen is niet ons huis, maar hun huis. In het begin vroeg ik: ‘wat heeft hij of 
zij dan?’ Maar dat is hier veel minder belangrijk. Men kijkt wel naar hindernissen, maar toch 
meer naar kwaliteiten. Het uitgangspunt is niet de beperking.”

Ze vertelt eerst een gewoon gymnasium te hebben doorlopen, waarna ze zelf heeft gekozen 
voor de overstap naar de Vrije School, omdat ze merkte dat er veel meer is. “Meer mogelijkhe-
den om andere kwaliteiten te ontwikkelen. Dit sluit aan bij hoe het hier is. Meer uitdaging om 
te ontdekken wat de kwaliteiten zijn.” Ze volgt nu een cursus over antroposofie, waarin veel 
wordt uitgelegd, maar zo dat de persoon centraal staat. Die cursus wordt door de instelling ge-
organiseerd. Er zijn veel verschillende cursussen. “Vaak word je gewezen op een mogelijkheid 
om iets bij te leren: ‘sluit dat niet mooi aan bij jou?’” Dat ze zelf in haar middelbare schooltijd 
al voor antroposofisch onderwijs koos, heeft wel invloed gehad. “Kwaliteiten zien in andere 
mensen en daar de tijd voor nemen, dat sluit aan. Behandel een ander zoals je zelf behandeld 
wil worden.”

Er is ook aan de medewerkers gevraagd of zij vinden dat ze een scholingsweg in de an-
troposofie gaan. ‘Scholingsweg’ is een term die slaat op de ontwikkeling die ieder mens als 
persoon heeft af te leggen om bij de eigenlijke geestelijke kern te komen. Veel medewerkers 
beantwoor den de vraag bevestigend, al wordt regelmatig opgemerkt dat men niet de scho-
lingsweg gaat zoals Steiner die heeft beschreven, met meditaties en oefeningen, maar dat men 
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het werk, maar ook meer algemeen het leven als een scholings weg ziet. Een teamleider (man, 
53 j.) geeft aan: “Ja. Bewuster en onbewuster. Je bent het je niet altijd bewust, maar ik ben er 
wel mee bezig geweest en nog steeds. Niet een vaste oefening of meditatie. Dat heb ik wel ja-
renlang gedaan en dat heeft geholpen. Dat je dat herkent in het dagelijks leven, daar heb ik wat 
aan gehad, om bepaalde standaard oefeningen op een bepaalde tijd te doen, maar dat is las-
tig.” Ook een jongere medewerkster is er mee bezig: “Ja, zo zou ik het wel benoemen. Je hebt 
die medita ties in de antroposofie en ik heb wel eens een cursus gedaan, maar dat is niet wat ik 
nou praktisch doe om daarin mijn scholingsweg te gaan. Ik ben er meer in het algemeen mee 
in ontwikkeling. Want zoals ik al zei, in het werk, in de ontmoeting met elkaar ontwikkel je je 
ook” (begeleidster KDC, 24 j.).

Deze woonbegeleidster (40 j.) vat in eerste instantie scholingsweg op als het doen van een 
opleiding, maar direct maakt ze het ook breder: “Ja, zo zie ik het wel. Ik ga een nieuwe oplei-
ding doen…. Maar ook het leven zelf is een scholingsweg. Steeds de waarde er van zien, steeds 
meer zien hoe bijzonder het leven is, de natuur. Ook bij de kinderen de processen zien waar ze 
doorheen gaan, dat is waardevol en daar leer je van.”

Een woonbegeleidster (52 j.) vindt in eerste instantie niet dat ze een scholingsweg volgt: 
“Niet in de zin van het woord. Ik heb al mijn handen vol met wat ik doe. Maar in feite ga ik 
hem natuurlijk wel.” Gevraagd deze ogenschijnlijke tegenspraak uit te leggen zegt zij: “Ik ga 
wel een ontwikkelingsweg, maar ik doe niet allerlei oefeningen. Maar volgens mij kan dat ook. 
Misschien zijn er mensen die het wel kunnen hoor, maar door het werk wat ik doe, door de 
levenshouding die ik heb zit je zo in de actie, met adrenaline, dus gewoon gáán! Nu ben ik 
het Sint Jansfeest aan het organiseren, dat kan ik zo spannend vinden. Oh, als dit maar goed 
gaat en dat… om dan steeds maar door te gaan, vertrouwen te hebben. Dat is iedere keer mijn 
scholings weg.” Een werkleider (53 j.) betrekt het gaan van een scholingsweg vooral op het 
werk met de bewoners: “Ja. Soms, niet altijd. Soms probeer ik terugblikken te doen, en medita-
tie en eh… ja, nou ja, het religieuze. Ik ga naar lezingen. En in het dagelijkse werk kom je veel 
tegen, dat is ook een scholingsweg. Als je terugkijkt hoe het anders had kunnen zijn, of pro-
beert te kijken wat die bewoner eigenlijk wil, dat soort vragen.”

Het lijkt erop dat de visiegestuurde praktijk bij nieuwe medewerkers een gevoel van herken-
ning of een zekere nieuwsgierigheid teweeg kan brengen die na verloop van tijd tot een expli-
ciete scholingsbehoefte leidt. Deze behoefte lijkt te ontstaan in de praktische ervaring en in de 
collegiale ontmoeting en uitwisseling. Daardoor vragen medewerkers naar verdieping van hun 
kennis om beter te begrijpen en te hanteren wat de praktijk vraagt.

Zoals al eerder is aangegeven zijn de medewerkers met een antroposofische opleiding onder 
de geïnterviewden oververtegenwoordigd: 65% van hen heeft zo’n opleiding gedaan. Van de 
groep medewerkers die een vragenlijst heeft ingevuld, ligt dit percentage lager: 45%. Een aan-
tal geïnterviewden zegt dat men graag een antroposofische opleiding wil gaan doen om de ei-
gen kennis te vergroten.

In dit verband is van belang te kijken naar een eventueel positief effect van een antroposofi-
sche opleiding. Uit de resultaten van de vragenlijst blijkt dit effect wel te bestaan. Van de ant-
woorden op de vragen naar het gebruik van elementen uit de antroposofische zorgmethodiek 
en van de kennis van jaarfeesten en seizoenstafels23 is een gemiddelde score berekend.24 Deze 
gemiddelde score is voor medewerkers met een antroposofische opleiding 2.6, wat significant 
hoger is dan de gemiddelde score van 2,1 voor medewerkers zonder een dergelijke opleiding 
(t-toets, t = 7,97; sig = 0.000).25

23 Zie hierboven, paragraaf 4.
24 De gebruikte vierpuntsschaal leidt tot een minimumscore 1 en een maximumscore 4.
25 Zie ook Annemieke Bijman, ‘Wat hebben medewerkers met antroposofie? Professionals in de antroposofische gehandicap-
tenzorg en profil’. In: E. Baars, G. van der Bie (red.). Praktijkonderzoek in de Antroposofische Gezondheidszorg. Leiden: Hoge-
school Leiden, 2008, pp.181-194.



Het gegeven dat de behoefte van medewerkers aan een antroposofische scholing in de prak-
tijk pas gaandeweg ontstaat, komt ook tot uitdrukking in de antwoorden van de medewerkers 
die de vragen lijst hebben ingevuld. Van de medewerkers van wie het jaar van het behalen van 
het diploma van een antroposofische opleiding en het aantal jaren dat zij in de antroposofi-
sche zorg werken bekend zijn, blijkt 73% het diploma te hebben behaald nadat men al een tijd 
in de sector werkt. Hierbij dient te worden aangetekend dat veel opleidingen ‘in-service’ zijn: 
men werkt terwijl men de opleiding doet. Voor 27% van deze medewerkers geldt dat ze al 5 
jaar of langer vóór het behalen van een diploma bij een antroposofische instelling hebben ge-
werkt en dat men met de opleiding dus pas aanzienlijk later is begonnen.

Uit deze uitkomsten blijkt dat er klaarblijkelijk sprake is van een groeiende behoefte van 
medewerkers die pas na verloop van tijd ontstaat om de praktijk te kunnen voeden met in-
zicht. Men kan deze toenemende behoefte zien als een illustratie van de antroposofische visie 
die zegt dat de persoonlijke ontwikkeling van de mens wordt gestimuleerd door een actieve 
verbin ding met de wereld, in dit geval de wereld van de zorg en begeleiding van mensen met 
een beperking.

7. Werken met nieuwe collega’s

Een terugkerend thema in de interviews is de vaststelling dat men regelmatig moet werken 
met collega’s die weinig of geen kennis hebben van de antroposofie. Deze vaststelling wordt op 
uiteenlopende manieren gepresenteerd, hetzij als een eenvoudig gegeven, hetzij als een klacht. 
Een nachtwacht (man, 40 j .) die naar de aard van zijn werk hoe dan ook weinig met collega’s 
samenwerkt, merkt op: “Het is maar heel zelden dat je voor een bewonersbespreking de vraag 
krijgt hoe iemand slaapt.” Hij stelt vast dat de instelling steeds meer mensen uit de reguliere 
zorg in dienst neemt. “Die pot is veel groter, dus daar ben je van afhankelijk.” Op de vraag of 
hij op een pot met geld doelt? “Nee, ik bedoel mensen. Er zijn gewoon veel meer mensen met 
een opleiding vanuit de reguliere zorg.” Hij veronderstelt dat je de banen niet vervuld krijgt 
met alleen mensen met een antroposofische achtergrond want daarvan zijn er gewoon veel 
minder. Met andere woorden, als er sprake is van ‘verdunning’ is dit volgens deze medewerker 
simpel te herleiden tot een effect van een krappe arbeidsmarkt.

Niet iedereen kijkt zo nuchter naar het verschijnsel. Een medewerkster (verpleegkundige, 
45 j.) vindt dat het antroposofische gehalte van de zorg is afgenomen. “Vergeleken met twin-
tig jaar geleden is het nu nog maar een fractie. Er is zoveel veranderd, zoveel bezuinigd. Er zijn 
nu zoveel managers die het woord antroposofie nauwelijks kunnen uitspreken, dat vind ik wel 
jammer.” Wat voor de één de uitkomst is van objectieve maatschappelijke factoren, is voor de 
ander het resultaat van een verkeerd (personeels-)beleid.

Daartussen blijken allerlei schakeringen mogelijk. Een woonbegeleidster (55 j.) hekelt de 
veranderde instelling onder haar collega’s. “De antroposofie leefde hier heel erg, we gingen al-
lemaal mee. Ik heb er altijd achter gestaan, we zijn voor de mensen bezig en voor de gezond-
heid van de mensen. Maar eigenlijk wordt het door het personeel niet meer gedragen. We 
deden eerst heel veel in de vrije tijd, de cursussen, de jaarfeesten. De meesten hier zeggen nu: 
“het is mijn werk, en voor de rest zoeken ze het maar uit”. Ik vind het beginsel van gelijkwaar-
digheid van de antroposofie heel goed. Maar de nieuwe collega’s kennen het niet.”

Dit geluid zijn we eerder tegengekomen. Gelijkwaardigheid relativeert de onderlinge ver-
schillen tussen mensen die op het niveau van verschillende functies bestaan. Dit maakt een 
reëel verschil, bijvoorbeeld voor het vieren van een jaarfeest. Vier je met elkaar een feest of 
begeleiden medewerkers hun cliënten naar een activiteit? In het eerste geval spreekt de aan-
wezigheid van mensen in andere, bijvoorbeeld leidinggevende functies vanzelf, in het tweede 
geval niet.

De woonbegeleidster vreest dat het besef van gemeenschap weg is (“er is hier ook te veel 
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gebeurd”), wat volgens haar mede wordt veroorzaakt door de ervaring dat er niet goed voor 
mensen wordt gezorgd, cliënten zowel als medewerkers. “Als mensen zich niet lekker voelen 
dan staan ze er ook niet voor open, dat is met het personeel eender. Nu is het bijna St. Jans-
feest. Vroeger gingen we daar met ons allen naar toe. Nu niet, niet in m’n vrije tijd. Degenen 
die dan werken, die gaan met de bewoners.”

In hetzelfde verband komt ook de verantwoordelijkheid van leidinggevenden naar voren. 
Een woonbegeleider (55 j.): “Ik zie nooit een manager bij de offerhandeling en bijna nooit bij 
de dagopening, de directeur is daar ook nog nooit geweest. Mensen die een voorbeeldfunctie 
hebben, geven dus het voorbeeld niet meer.”

In een aantal gevallen wordt expliciet benoemd dat de mensen die het voor het zeggen heb-
ben in de instelling geen verbinding hebben met de antroposofie: “We hebben geen directeur 
met wortels in de antroposofie, al heeft hij er wel affiniteit mee.” (begeleider KDC, 43 j.). Een 
woonbegeleidster (42 j.): “Het managementteam is niet antroposofisch, dat is wat ik mis.” Dit 
gemis wordt ook gevoeld in de keuzen die door instellingen worden gemaakt, bijvoorbeeld ten 
aanzien van biologische voeding: “Ik ben het niet eens met het management. Die zegt dat elk 
woonhuis zelf verantwoordelijk is voor welke voeding men wil. Daar ben ik het niet mee eens. 
We zijn zo geen antroposofische instelling meer. We zijn geïnspireerd op de antroposofie, ze 
hebben daar een draai in gemaakt. Maar dat is je basis, als management moet je zeggen dat je 
dat antroposofische terug moet zien” (woonbegeleidster 52 j.). Een werkleider (52 j.) legt uit 
wat hij ziet als een gebrekkig commitment aan antroposofische identiteit bij het management 
van zijn instelling: “Vergeten wordt dat sociaaltherapie kosten verhogend is. Dat is wel dubbel, 
hè. We kunnen wel een hoge pet op hebben van antroposofie, maar vervolgens moet ik van 
mijn manager bezuinigen op voeding en therapie.”

Het tegenovergestelde geluid wordt echter evenzeer gehoord. Een teamleider (41 j.) vertelt 
hoe de organisatie probeert ‘het antroposofische’ weer levend te maken: “We hebben gecon-
stateerd dat we te weinig aan antroposofie hebben gedaan. Het hoofd van de cultuurkring zit 
nu bij de vergaderingen van de teamleiders, zodat er meer wordt gekeken naar de denkwijze 
en de visie die wij hebben. Ik merk dat mijn collega’s daar zeker voor open staan. Er zijn me-
dewerkers vanaf het begin, die zichzelf zeker antroposoof noemen, maar ook medewerkers uit 
de reguliere zorg. Er is echt een open gesprek mogelijk en dat werkt.”

Het ontbreken van voldoende antroposofische kennis bij collega’s komt regelmatig ter 
sprake. Een begeleider van een KDC verwoordt dat als volgt: “Ik zou wel willen, dat het zoals 
vroeger meer de heersende cultuur is. Ik zou het fijn vinden, om regelmatig in studiegroepjes 
dan dit uitzoeken, dan dat, daar hou ik erg van. Ik zou me meer ingebed willen voelen, maar 
de spoeling is dun geworden.”

Wel geven vrijwel alle geïnterviewden aan dat ze op de een of andere manier wel pogingen 
doen om de antroposofie aan de orde te stellen. Een begeleidster van een KDC (56 j.) zegt: 
“Het is niet makkelijk om het levend te houden, omdat natuurlijk heel veel mensen geen an-
troposofische achtergrond hebben. Dus dat is soms gewoon zoeken hoe je mensen daarin mee 
kan nemen.” Sommige medewer kers geven aan dat ze hier weinig ruimte voor krijgen in hun 
team, maar een werkbegeleider (53 j.) meent dat dit ook van mensen zelf afhangt: “Er is wel 
ruimte voor, ja, want die ruimte maak je zelf, ondanks de druk, druk, druk cultuur. We heb-
ben vergaderingen, maar ook tussendoor is er ruimte om dat te zeggen.” Een woonbegeleid-
ster (40 j.) stelt vast dat het moeilijker is met een team met mensen die minder met antropo-
sofie hebben en dat haar team de oplossing zoekt in een nieuwe collega: “De antroposofische 
basis is in dit huis niet heel stevig. We hebben in de vergadering besproken dat we als nieuwe 
collega graag iemand willen die er diep in zit en dat kan uitstralen, dat je denkt, o ja, dat.”

Is er feitelijk sprake van ‘verdunning’ vanwege personeelsomstandigheden, dan kun je 
daar dus bewust maatregelen op zetten. Om te beginnen door zelf het initiatief te nemen. 
Een woonbegeleidster (34 j.): “Op dit moment vind ik het belangrijk omdat er steeds minder 
mensen zijn. In mijn team bijvoorbeeld is er niemand die iets met antroposofie heeft, dan wil 



ik wel de inspiratie doorgeven.” De implicatie van deze opvatting is dat je naar medewerkers 
kijkt als potentiële ‘cultuurdragers’: welke medewerkers belichamen de visie van waaruit de in-
stelling zegt te werken? Die vraag maakt het mogelijk te sturen.

Als volgend voorbeeld de mogelijkheid om bij het samenstellen van dienstroosters rekening 
te hou den met ‘ervaring’. Een woonbegeleidster (25 j.) geeft aan: “Nieuwe collega’s worden in 
het begin alleen samen met ervaren collega’s op de groep gezet. Dan krijgen ze feedback als ze 
ergens moeite mee hebben. Wanneer het hier anders gaat moet je dat bespreekbaar maken. 
Niet zo van: dit zijn de regels.”

De zaken die in dit verband door iedereen worden genoemd – praktische zaken zoals sei-
zoenstafels, jaarfeesten of biologische voeding – liggen min of meer voor de hand. Daar weet 
iedereen wel iets van. Al hoewel, dit blijkt niet overal zo te zijn: “Onze zorgvragers gaan over-
dag naar hun werk, één van de werkgebieden is de tuin. Ons woonhuis bestelt trouw wat daar 
geteeld wordt. Maar soms is er een collega die zonder tegenwoordigheid van geest bij de su-
permarkt dezelfde groente koopt die ook op de tuin te krijgen is. Daar kan ik buikpijn van 
krijgen, potdomme, onze mannen staan daar te schoffelen en water te geven en zo. Ja, natuur-
lijk, je moet het plannen, even nadenken ‘hoe krijg ik het georganiseerd?’, maar dat is prima te 
doen. Dat mis ik dan. Hoe denk je dan na over je bewoners? Iemand kan niet zijn bed uitko-
men, dat doet ie ten slotte toch, compliment, op tijd voor je werk. Wat gaat ie doen? Naar de 
tuin. Dan moet toch ´s avonds het eten dat hij zelf heeft helpen produceren op tafel staan! Als 
ik het vertel krijg ik weer buikpijn” (vertrouwenspersoon, vrouw, 52 j.).

Als collega’s onvoldoende kennis blijken te hebben om antroposofisch te kunnen werken, 
dan wordt het wel moeilijk. Een woonbegeleidster (34 j.): “Soms probeer ik antroposofische 
elementen die ik op de opleiding leer in het team te brengen, er iets over te vertellen. Dat is 
moeilijk omdat er weinig ruimte is, het wordt niet zo belangrijk gevonden door de rest. Ze 
staan er wel voor open, maar als de agenda vol is valt het af.” Toch geeft ze zelf ook al een op-
lossing: “Ja, vanuit jezelf werken en het gewoon doen, dat is wat ik doe. De jaartafel neerzet-
ten, of andere kleine dingen. Ik wil dat vrijblijvend blijven doen, zonder verwachtingen dat 
anderen het oppikken, maar wel open staan dat anderen er iets over kunnen vragen.” Deze 
zienswijze kan men wellicht samenvatten in de opvatting dat antroposofie als levensfiloso-
fie moet worden voorgeleefd in plaats van worden uitgelegd. Dat zou ook kunnen verklaren 
waarom medewerkers aarzelen zichzelf antroposoof te noemen. Er over praten is één ding, 
maar het zelf ook voorleven is nog iets heel anders.

Een teamleider (53 j.) geeft aan hoe hij zijn medewerkers probeert mee te krijgen: “Ik zet 
het antroposofische in door daar vooral niet nadrukkelijk mee bezig te zijn, dus niet van: nu 
gaan we iets antroposofisch inzetten. Want dan haken mensen af. Persoonlijk doe ik het zo: ik 
probeer in elke ontmoeting of activiteit volledig aanwezig te zijn en niet iets mee te nemen uit 
een vorig moment. Verder moet je de antroposofische inhoud brengen op het niveau waar de 
aansluiting gemaakt kan worden, dat je bijvoorbeeld geen woorden gebruikt die mensen niet 
begrijpen.”

Deze houding is niet voor iedereen een optie, het gaat per slot van rekening niet om de me-
dewerkers maar om de cliënten: “Wat voor dat kind op dat moment belangrijk is, als eerste 
houvast” (vertrouwens persoon, vrouw, 52 j.). “Nu heb je soms mensen die doen maar wat, 
snap je?” Dat kan het voor cliënten knap lastig maken. “We hebben nu een frisse, jonge col-
lega die vindt dat er meer variatie in het menu moet komen. Dan denk ik: ‘Voor wie, eigen-
lijk?’ Ik denk voor haarzelf. Zij heeft nu voor morgen opgeschreven: broccolitaart met peer en 
cashewnoten. Ik ga dat niet doen. Ik geloof niet dat onze mannen dat willen eten. Op zich mag 
zij dat allemaal doen, maar dan moet ze wel zelf maar die taart maken en met die mannen aan 
tafel gaan zitten. De uitkomst is voorspelbaar: zij willen gewoon Hollandse kost met een lek-
kere jus er over.”

Ze vertelt zelf ook wel eens van dergelijke experimenten te hebben uitgehaald, bijvoorbeeld 
Mexicaans eten. De cliënten vroegen na afloop of ze friet mochten halen. Ze snapt best dat een 
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jonge collega ook de kans moet krijgen om het zelf te ontdekken, maar dan moet ze ook zelf 
de gevolgen dragen. Ze geeft nog een voorbeeld over haar jonge collega: “Ze heeft een kamer 
van een bewoner opgeruimd in zijn afwezigheid. Alle spullen uit zijn hol gehaald en tegen 
hem gezegd: ‘kijk nou eens wat een troep je verzameld hebt?’ Dat is heel pijnlijk, daar heeft hij 
veel last van gehad. Als je tegenwoordigheid van geest hebt, doe je dat niet. Nu vindt ze het 
wel erg, dat ze dat gedaan heeft. Ik denk dat daar voor mij ook wel iets ligt, om steeds heel ge-
duldig tegen mensen te zeggen: ‘Ho, stop!’ Dus wat hebben onze mensen nodig? Continuïteit.”

Uit bovenstaande citaten blijkt dat de praktijk van alledag ontoereikend kan zijn als draag-
vlak om als instelling te blijven wie je bent. De wisseling in teams is dikwijls te groot om de 
eigen cultuur aan de toevallige samenloop van omstandigheden over te laten. De praktijk kan 
volgens de aangehaalde medewerkers niet zonder een doorgaand gesprek over de inhoudelijke 
keuzes. Medewer kers zoeken steun in collega’s die de inhoudelijke visie kunnen versterken, in 
woorden en in daden. Nieuwe medewerkers moeten uitgedaagd worden hun eigen schroom te 
overwinnen en zelf zichtbaar te worden. Een identiteitsgebonden instelling zal daarom niet al-
leen scholing aanbieden, zonder de inhoud daarvan ook in het inhoudelijke gesprek binnen de 
teams op de agenda te plaatsen.

Het thema van deze paragraaf (werken met nieuwe collega’s) werd door de geïnterviewde 
medewer kers zelf ingebracht, het maakte geen onderdeel uit van de vragen die in het interview 
werden gesteld. Hetzelfde geldt voor het thema van de volgende paragraaf (de ‘maatschappe-
lijke context’). Dit verklaart waarom er geen vragen zijn opgenomen in de kwantitatieve sur-
vey met betrekking tot deze thema’s, op grond waarvan een vergelijking zou kunnen worden 
gemaakt.

8. De maatschappelijke context

Eerder hebben we reeds gewezen op het feit dat antroposofische instellingen werken in een 
veranderende maatschappelijke context. Hun positie is veranderd in de rol van ‘leveranciers’. 
Iets dergelijks geldt voor de rol van medewerkers. Zij zijn ‘dienstverleners’ geworden in plaats 
van medemensen en lotgenoten. Het gaat in de hedendaagse gehandicaptenzorg niet meer om 
het bestaan van ‘heel de mens’ maar om cliënten die om een specifieke dienst vragen. Leveran-
ciers kan men aanspreken op de kwaliteit van wat ze leveren. De eis tot verantwoording van 
kwaliteit en de kwaliteitseisen die instellingen op grond hiervan krijgen opgelegd, hebben on-
der meer tot gevolg dat administratieve taken op de werkvloer toenemen. Tegelijkertijd erva-
ren medewerkers dat het dagelijkse werk met steeds minder mensen gedaan moet worden. Uit 
de interviews blijkt dat dit mensen echt bezighoudt. De één doet het met een zucht, de ander 
met een brok in de keel.

Een woonbegeleidster (55 j.): “Ik mis wat iedereen in de zorg mist: tijd”, stelt ze met een 
zucht vast. “We staan nu alleen op de groep, je kunt niet doen wat je graag wil. Gestresste me-
dewerkers in de zorg maken fouten, die maken al helemaal geen contact meer, al is het maar 
een aai over een schouder.” Een begeleidster van een KDC (24 j.): “Om een kind met een zwa-
re handicap echt te kunnen bereiken heb je tijd en persoonlijke aandacht nodig. Daar is door 
de veelheid aan werk geen tijd voor. Er is veel extra werk nu kwaliteitszorg vooral betekent 
veel papierwerk invullen. Of dat representatief is voor de kwaliteit die je met een kind hebt, is 
nog maar de vraag. Ik snap het belang ervan wel, maar het is ook dubbel. Is kwaliteit niet eer-
der of je het met aandacht hebt gedaan en dan de turflijst maar laat zitten?“

Een andere medewerker maakt het breder: “Ik hoop dat de politiek wat socialer wordt. Aan 
de ene kant zijn we in staat prematuren in leven te houden, en dat gaat niet altijd goed, dus dat 
geeft kinderen met beperkingen. Maar dan moeten we ook de verantwoordelijkheid ne men 
als maatschappij om daar goed voor te zorgen. Wat ik nu ervaar in de zorg en zeker de gehan-



dicaptenzorg is dat er alleen maar gesneden wordt uit kostenoverwegingen en dat het sociale 
aspect voor een belangrijk deel weg gesaneerd wordt. En je merkt het, dat raakt me…Ja, dat je 
hier hard bezig bent en dan weer van de volgende bezuinigingsronde hoort” (werkleider, 54 j.).

De taakopvatting van een moderne zorginstelling als leverancier van diensten die contrac-
tueel is overeengekomen in een zorgovereenkomst, maakt het voor bijzondere instellingen 
niet eenvoudig hun identiteit blijvend vorm en inhoud te geven. De noodzaak tot aanpassing 
wordt ook door medewer kers wel gezien. “We moeten nu financieel ook inleveren. Dan wordt 
er door het bestuur gezegd dat we ons in het maken van keuzen laten leiden door een antro-
posofische manier van werken. Maar daar krijg je geen geld voor. Dus we moeten nu eerst zor-
gen voor kwaliteit, daar krijg je geld voor, dus ZZP en zorgplannen, enzovoort. Als we er in 
slagen dat op ónze manier te doen, de manier waarop je naar bewoners en medewerkers kijkt, 
dan kun je daarmee een verschil maken in de markt. Als je geen goede kwaliteit levert krijg je 
geen geld, dan kan je nog zo antroposofisch zijn” (teamleider, 41 j.).

Deze teamleider heeft zich de taal van ‘de markt’ reeds toegeëigend en vertrouwt erop dat 
antroposofi sche instellingen zich ook in het nieuwe zorgbestel staande zullen kunnen houden, 
als ze maar bij hun eigen inhoud blijven. Uiteraard is niet iedereen hier even gerust op, al was 
het maar omdat sommige geïnterviewden antroposofie ook als een vorm van cultuurkritiek 
begrijpen. Een paar stemmen uit dit kamp.

“Ik hou van harmonie en schoonheid, dat is een ideaal. De wereld is wel hectisch en gek, 
daar zou ik wel een draai in willen maken, ik zie dat alles steeds erger wordt. Sommige mensen 
zitten op zo’n raar spoor. Maar ik probeer mijn eigen koers te varen en ik hoop dat meer men-
sen dat doen, om meer tot harmonie te komen” (woonbegeleidster, 40 j.).

 “Ik vind werk wel heel belangrijk, maar ik vind de wereld een beetje op hol geslagen, wat 
dat betreft. We zijn vergeten wie we zijn, wat onze familie is, waar we wonen, hoe het in de 
buurt gaat. Dat dreigt te verdwijnen in de vaart die we in het werk hebben. Over het algemeen 
vind ik dat de wereld helemaal stapelgek is geworden en daardoor voor een heleboel mensen 
niet meer is te volgen. En ik wil uit die gekte wat wegnemen en weer op een normale manier 
met elkaar omgaan” (werkbegeleider, 52 j.).

Tenslotte een woonbegeleidster (55 j.) die de onderliggende vraag heel pregnant onder 
woorden brengt: “Ik ben wel benieuwd hoeveel levenskracht de antroposofie in deze maat-
schappij nog heeft”. Enerzijds ziet ze dat de maatschappij steeds “jachtiger en hebberiger” 
wordt. Anderzijds leidt de recessie ook tot de wens om meer bezinning. “Ik hoop dat de an-
troposofie meer bekend wordt, want het geeft rust, tenminste mij wel. Niet alleen de manier 
van werken, maar ook het bedenken dát je niet (zucht) hoeft te racen, racen, racen, want alles 
moet af, nee, pfff, denk ook eens aan jezelf, je eigen ontwikkeling.”

Uit de interviews blijkt bij velen de wens om de bijzondere inspiratie vast te houden die 
men aan antroposofische zorg toeschrijft. Hierbij gaat het om de visie die mensen – met of 
zonder verstandelijke beperking – ziet als zich ontwikkelende individuen, daartoe aangezet 
door een innerlijke ‘geestkracht’ die zich langs de een of andere weg wil manifesteren. Antro-
posofische zorginstellingen zullen zich moeten inspannen – wellicht meer nog dan in het re-
cente verleden – om deze bijzondere inspiratie op zijn minst te bewaren, zo niet te versterken.

De ervaringen die de geïnterviewden op dit punt met hun werkgever hebben opgedaan lo-
pen zeer uiteen. Aan de ene kant vertellen ze tijd nodig te hebben gehad om hun weg te vin-
den in de praktijk van de antroposofische zorg. Een werkleider (52 j.) herinnert zich hoe hij 
zonder kennis van antroposofie begon en de ruimte kreeg om er langzaam in te groeien. “Ik 
had wel van antroposofie gehoord, maar kon me er geen enkele voorstelling van maken. Maar 
ik had er ook geen aversie tegen. Ik dacht: ‘Laat maar komen!’ Degene die me aangenomen 
heeft zei dat ik verder mijn hele le ven mocht doen over het tot me nemen van kennis van de 
antroposofie, ik hoefde me vooral niet te haasten en niet alles morgen te snappen. Dat was een 
grote geruststelling en precies wat ik nodig had.”

 Aan de andere kant staat het tegenovergestelde geluid van mensen die vertellen weinig 
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waardering te hebben ervaren voor hun eigen inbreng. Bijvoorbeeld het verhaal van een ver-
pleegkundige (vrouw 45 j.) die vertelt dat ze na een periode van negen jaar in de nachtdienst 
graag van werk wilde veranderen. Ze had belangstelling voor antroposofische verpleegkunde, 
maar dat kon niet: “vanwege de bezuinigingen wilde men niet in mij investeren.” Deze reac-
tie vindt ze kenmerkend voor het gebrek aan beleid van de instelling waarvoor ze werkt. “Ik 
werk hier al twintig jaar, je zit in een cultuur van oeverloos vergaderen maar nooit besluiten 
nemen.” Ze ziet het als een voorbeeld van wat ze noemt “geitenwollensokken gedoe”, een kwa-
lificatie die vooral blijkt te slaan op het personeelsbeleid: “Loopbaanbegeleiding, nooit van ge-
hoord; functioneringsgesprekken, geen cultuur hier. Toen ze met een CAO moesten gaan wer-
ken, liep het helemaal mis”. Ze is haar heil ergens anders gaan zoeken “omdat me hier geen 
kansen werden geboden”. Ze is een studie psychologie gaan doen en werkt nu al vier jaar als 
zelfstandig ondernemer.

De vraag rijst waarom ze desondanks nog steeds niet weg is. “De reden dat ik toch niet weg 
wil is dat ik de bewoners in mijn hart heb gesloten. Voor mijn mogelijkheden zou ik weg moe-
ten gaan, maar… hoe je door bewoners begroet wordt, daar doe ik het voor.” Ze ziet de zorg 
verschralen, niet zozeer door bezuinigingen, maar vooral door een gebrek aan vakinhoude-
lijke kennis. “Ik maak me daar zorgen om en heb aangeboden om samen met collega’s van de 
behandelkamer nascholing te geven: ik werk hier twintig jaar en ken alle ins en outs van alle 
bewoners. Dat wordt wel erkend, maar daar blijft het dan bij.”

De interviews wijzen niet uit dat dit verhaal representatief is voor antroposofische instel-
lingen, maar het schetst wel een beeld van het soort personeelsbeleid waarmee instellingen – 
antroposofisch of niet – in de toekomst niet meer wegkomen. Medewerkers die gefrustreerd 
raken omdat ze mogelijkheden tot ontwikkeling zien – bij hun cliënten of bij zichzelf – en die 
dit ook aanhangig maken, om vervolgens vast te moe ten stellen dat er niets mee gebeurt. In 
bovenstaand verhaal is de medewerkster gebleven vanwege haar binding met cliënten: “Als ik 
naar de bewoners kijk, denk ik: ‘het is geweldig, het is hartstikke leuk werk’”.

Antroposofische instellingen kunnen van zulke verhalen leren in hun rol als werkgevers. 
Daarin ligt de betekenis van wat hun medewerkers over hun ervaringen vertellen. Als instel-
lingen die staan voor persoonlijke ontwikkeling zijn zij uitstekend toegerust om vanuit deze 
visie zowel naar hun cliënten als naar hun medewerkers te kijken. Interesse tonen in wat hun 
medewerkers over hun werk te zeggen hebben en daar niet alleen nota van nemen maar er 
ook iets mee te doen, dat zal een belangrijk onderdeel van hun toekomstige beleid moeten 
zijn. Medewerkers in de zorg gaan voor ‘inhoud’ en zullen daarom voor die instelling willen 
werken die hen daartoe de ruimte biedt. Dit betekent dat de vraag naar de inhoud die men-
sen drijft, aanspreekt en bindt, van essentieel belang is voor het aantrekken en vasthouden van 
goede werknemers.

Antroposofie heeft een bepaald bewustzijn als inhoud, zo werd eerder vastgesteld. Dit lijkt 
de kern te zijn die veel medewerkers met haar verbindt: “Bewuster gaan leven en bewuster met 
de natuur omgaan en met elkaar, daar zit een groot ideaal achter” (woonbegeleidster, 34 j.). 
Doorslaggevend is de vraag of antroposofische zorginstellingen er in zullen slagen dit bewust-
zijn ook in een tijd van economische rationalisering opnieuw vorm en inhoud te geven. Alleen 
al het feit dat hun zorgvisie wordt gedragen door een mensbeeld, maakt dat ze zich moet ver-
houden tot een maatschappij waarin van een zorginstelling andere dingen worden verwacht. 
Het gaat immers in de hedendaagse zorg niet meer om ‘heel de mens’, ook niet in de sector 
van langdurige zorg, althans niet zolang die nog in de greep verkeert van een neoliberale be-
sturingsfilosofie.26 Zo verkondigt ook de branchevereniging VGN (Vereniging Gehandicap
tenzorg Nederland) – waarbij ook antroposofische instellingen in de sector zijn aangesloten – 
dat zorgaanbieders niet verantwoordelijk kunnen zijn voor het hele bestaan van hun cliënten, 
maar dat mensen ook zelf verantwoordelijk blijven voor de kwaliteit van hun eigen bestaan. 

26 Zie hierboven Inleiding, pp. 7-8



Aanbieders zijn slechts gehouden die zorg en ondersteuning te leveren die ze met cliënten in 
een zorgovereenkomst hebben afgesproken.27

De omvattende mensvisie van waaruit de antroposofische zorginstellingen werken, ver-
draagt zich dan ook niet goed met de opdeling van het menselijk bestaan in ‘domeinen’ zoals 
geïmpliceerd is in de inmiddels gemeengoed geworden theorie over kwaliteit van bestaan van 
Robert Schalock.28 De opgave waarvoor men staat is niet alleen om cliënten een hoogwaardige 
kwaliteit van zorg en onder steuning te bieden, maar ook om deze kwaliteit op een overtuigen-
de manier zichtbaar te maken.

9. Conclusie

Maatschappelijke ontwikkelingen van rationalisering en economisering van dienstverlening 
doen ook in de zorgsector hun invloed gelden. Daardoor verandert niet alleen de verhouding 
tussen instellingen en hun cliënten, maar ook die tussen instellingen en hun medewerkers. 
Als gevolg hiervan doen zich grote cultuurveranderingen voor. Menig ‘oudgediende’ onder 
de medewerkers van antroposofische instellingen herinnert zich hoeveel men in zijn vrije tijd 
deed, bijvoorbeeld het voorbereiden van jaarfeesten, of het deelnemen aan een studiegroep. 
Die tijd is voorbij. Misschien kan men zeggen dat wat vroeger deel uitmaakte van een manier 
van leven tegenwoordig is ingebed in het arbeidsbestel zoals elders in Nederland gangbaar is.

Dat er in de antroposofische zorg veel veranderd is, leidt daarom geen twijfel. Het is alle-
maal zakelijker en ook formeler geworden. Dit neemt echter niet weg dat wat mensen in haar 
visie inspireert hetzelfde blijft. De bron van inspiratie ligt in het feit dat de wereld van zorg en 
ondersteuning niet als op zichzelf staand worden beleefd, omdat ook ziekte, gebrek en handi-
cap niet op zichzelf staan. Ze maken deel uit van een spirituele ervaringswereld die ligt inge-
bed in een omvattende – geestelijke – werkelijkheid. Hierin wordt de praktische betekenis van 
een antroposofische visie zichtbaar: ze opent de mogelijkheid voor een andere manier van kij-
ken, een manier waarin lichamelijke condities – zoals een verstandelijke beperking – niet het 
laatste woord kunnen hebben.

Tegelijkertijd roept deze karakterisering van antroposofie als inspiratiebron voor een an-
dere manier van kijken ook een vraag op. Waartoe inspireert deze bron? Tot welke praktijk 
en tot welke gedragingen zet zij aan? Uit de interviews komt als algemene noemer naar voren: 
tot een bewustere manier van leven die niet als ‘last’ of als een ‘opgave’ wordt beleefd, maar 
eerder als ‘keuze’ voor een bepaalde manier van zijn. In dit verband is het nuttig er nogmaals 
op te wijzen dat deze interviews – zoals het gehele onderzoek – over professionals gaat voor 
wie zorg en ondersteuning van kwetsbare mensen een bewuste keuze is. Namelijk een keuze 
om de participatie van deze mensen in het creëren van betekenis en waarde zichtbaar te willen 
maken. 

We besloten de vorige paragraaf met een opmerking over de opgave waarvoor antroposofi-
sche instellingen zich heden ten dage geplaatst zien: hoogwaardige kwaliteit van zorg en 
ondersteu ning bieden en deze vervolgens op een overtuigende manier zichtbaar maken. Als 
het om dit zichtbaar maken gaat, dringt zich uit de analyse van de interviews in elk geval de 
volgende conclusie op. Er lijkt onder de geïnterviewden een neiging bespeurbaar om met hun 
antroposofische visie ‘ondergronds’ te gaan. Hoe breng je die visie onder de aandacht? Bij-

27 VGN, Visiedocument Kwaliteitskader, Utrecht 2008. Naar mate de AWBZ-gefinancierde zorg zich steeds meer tot de com-
pensatie van de meest ernstige gebreken beperkt, zullen zorginstellingen ook het versterken van gemeenschapszin, waarop 
hun cliënten voor hun maatschappelijke participatie zijn aangewezen, meer in samenwerking met maatschappelijke partners 
moeten realiseren. Dat geldt ook voor antroposofische instellingen.
28 Zie hierover J.S. Reinders, L. Helwig Nazarowa, G. Van der Geest en F. Holle. Beelden van Kwaliteit I  Naar een Kwalitatieve 
Methode voor de Verantwoording van Kwaliteit van Zorg. Een onderzoek bij de Raphaelstichting en EsDéGé-Reigersdaal. Am-
sterdam: Stichting BvK, 2010, 199 pagina’s. 
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voorbeeld van nieuwe medewerkers die daarmee niet bekend zijn? Door het voor te doen en 
het er vooral niet over te hebben! Mensen moeten met andere woorden worden overtuigd 
door de ervaring van wat antroposofische zorg in de praktijk betekent en niet zozeer door de 
uitleg daarvan. Enthousiasme ontstaat in de praktische ervaring. De visie moet zich eerst be-
wijzen in de praktijk. Vervolgens ontstaan in de beleving van die praktijk de praktische vragen 
die niet goed beantwoord kunnen worden zonder een explicitering van de visie. Zo ontstaat 
het collegiale gesprek over de antroposofische visie en over de praktische gezichtspunten en 
keuzen die daaruit voortkomen. Daaruit komt een behoefte aan scholing voort. ‘Visie’ ver-
schijnt op de werkvloer met andere woorden als een fundamenteel gesprek over praktische 
vragen.

Anderzijds heeft deze weergave van de uitkomsten ook laten zien dat de toe-eigening van 
antroposofie als een (alternatieve) ‘levensbeschouwing’ niet erg populair lijkt te zijn.29 In die 
hoedanigheid wordt ze door menigeen als ‘dogmatisch’ gezien, wat vooral gevoed lijkt te wor-
den door de ervaring dat sommige collega’s het meer bij het rechte eind zouden hebben dan 
andere. Antroposofie als ‘leer’ over een levenswijze, die je zou moeten aanhangen heeft geen 
goede papieren. Medewerkers behouden graag hun eigen ruimte.

Zo ontstaat het merkwaardige spiegelbeeld tussen enerzijds “hier is niemand antroposoof” 
(waarmee wordt gedoeld op een canonieke lezing van de antroposofie als levensleer) en ander-
zijds “iedereen is op zijn eigen manier antroposoof” (waarmee wordt gedoeld op een persoon-
lijke spiritualiteit). Dit spiegelbeeld suggereert dat de aantrekkingskracht van antroposofische 
zorg groter wordt naar mate ze minder aanspraak maakt op het ‘gelijk’ van haar visie. Die 
mogelijkheid ontstaat wanneer de beantwoording van de vraag wat ‘antroposofische zorg’ in-
houdt aan ieder persoonlijk wordt overgelaten. 

Naast deze conclusie is er nog een andere. De geïnterviewden waarderen over het algemeen 
de bete kenis van antroposofische zorg voor hun cliënten, ook al vinden ze het moeilijk om de-
ze goed onder woorden te brengen. Dit beeld past bij een beroepsveld dat in hoofdzaak wordt 
bevolkt door praktisch ingestelde medewerkers, een kenmerk dat ook aan hun beroepsoplei-
ding niet vreemd is. Het is daarom een vraag voor de leiding van de antroposofische zorgin-
stelling hoe de praktische gezichtspunten voor het dagelijks werk steeds opnieuw met de eigen 
visie en de eigen waarden verbonden kunnen worden en verbonden kunnen blijven.30 Dit is 
een vraag die overigens voor elke zorginstelling geldt, bijzonder of niet.

Samenvattend maakt de nadruk op de eigen ervaring ook duidelijk hoe antroposofie onder 
de geïnterviewden wordt beleefd: niet als een theoretische, maar als een geleefde overtuiging. 
Regelmatig wordt een verband gelegd tussen wat men ziet als kenmerkend voor de antroposo-
fische visie enerzijds en de eigen ontwikkelingsweg anderzijds. Soms in de zin van de eigen le-
vensweg, soms in de meer pregnante zin van de eigen scholingsweg. Met andere woorden, wat 
we bij de geïnterviewden aan antroposofische visie aantreffen, ligt ingebed in hun ervarings-
wereld in de zorg.

Dit is een belangrijk element in onze eindconclusie. De betekenis van de antroposofische 
zorgvisie wordt primair bemiddeld door ervaring, meer dan door overeenstemming met ‘the-
orie’. Deze conclusie wordt bevestigd door het herhaaldelijk gerapporteerde gegeven dat me-
dewerkers die ‘van buiten’ komen de antroposofische zorg eerst in zijn uitwerking leren waar-
deren voordat men belang gaat stellen in ‘wat er achter zit’ en op welke ideeën deze berust.

Hierbij sluit een andere waarneming met betrekking tot de interviews aan: hoe meer de 
antroposofische visie als inspiratiebron geldt, hoe meer we zien dat het persoonlijke en het 

29 ‘Levensbeschouwing’ omdat onder de geïnterviewden meer dan eens de relatie met godsdienstige overtuigingen werd gelegd 
en niemand onder hen antroposofie als ‘wetenschap’ ter sprake bracht.
30 Het besef is ook in antroposofische organisaties aanwezig dat de klassieke vorm van klassikale en verbale overdracht in een 
apart leslokaal onvoldoende doorwerkt in het dagelijks handelen en in de attitude. Nieuwe vormen van direct leren in en van de 
praktische ervaring zijn in ontwikkeling en nieuwe vormen van gespreksvoering over de visie zijn aan het ontstaan. Zie in dit 
verband onder meer de strategische visie van het Edith Maryon College op leren en opleiden (www.maryoncollege.nl). 
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professionele in elkaar vloeien. Dit zien we in de interviews met een aantal medewerkers van 
in hoofdzaak middelbare leeftijd (35 – 55 j.) die langzaam maar zeker in de antroposofische 
wereld zijn gegroeid en dit proces hebben ervaren als een integrerende kracht in hun leven. 
Bekijken we deze conclusie tegen de achtergrond van de ontwikkeling van professionaliteit in 
de late twintigste en vroege eenentwintigste eeuw, dan leidt dit tot de opgave voor antroposo-
fische zorginstellingen om de groeiende behoeft e aan de koppeling tussen ‘werk’ enerzijds en 
de ervaring van ‘zin’ anderzijds gericht te faciliteren.31

 

31 Deze koppeling speelt een belangrijke rol in de analyse van Weggeman waarom het managen van professionals – ‘ken-
niswerkers’ – improductief is. De tendens om professionals in de zorg en in het onderwijs te willen controleren berust op een 
onderschatting van de immateriële waarde die hun werk voor henzelf heeft (M. Weggeman, Leidinggeven aan professionals? Niet 
doen! Over kenniswerkers, vakmanschap en innovatie. (3e druk). Den Haag: Scriptum, 2008). 
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IV Mensbeeld in de antroposofische zorg

Annemieke Bijman, Hans Reinders, Pim Blomaard, Lydia van der Meij

1. Aanleiding en achtergrond

De afgelopen tien jaar is in Nederland een brede stroom van literatuur ontstaan waarin wordt 
gevraagd om herwaardering van het werk van professionals.32 Het overheersende beeld in die 
literatuur ziet er globaal genomen als volgt uit. Professionals zijn in toenemende mate klem 
komen te zitten tussen de logica van vraag en aanbod. Dienstverlenende organisaties richten 
hun diensten zoveel mogelijk op de vraag van hun cliënten met het oog op de grootst mogelij-
ke klanttevredenheid (en hebben daarbij ook altijd een mogelijke versterking van hun markt-
positie op het oog). De invoering van het beginsel van marktwerking in de zorg versterkt het 
beeld van de cliënt als zorgconsument die kiest welke zorg hij bij wie wil ‘inkopen’. In reactie 
op deze ontwikkeling wordt er op gewezen dat de ruimte voor de interne logica van professio-
nele praktijken kleiner is geworden en dat professionals in feite geworden zijn tot uitvoerders 
van organisatiebeleid.33 In dit verband treft men in deze literatuur veelvuldig een verwijzing 
aan naar de Amerikaanse socioloog Elliot Freidson en zijn pleidooi voor een eerherstel van 
professionele logica als the third logic.34

In de literatuur over de zorgsector wordt deze analyse vooral toegespitst op de vraag wat zij 
bete kent voor de waardering van de relatie tussen professionals en hun cliënten.35 Weliswaar 
betreurt nie mand de toegenomen aandacht voor de vraag van cliënten, maar wel het feit dat in 
de context van een vraagsturingsfilosofie de vraag naar de intrinsieke motivatie van professio-
nals verloren gaat. Wat professionals in hun werk beweegt en wat ze daarin willen bereiken is 

32 J.S. Reinders, Ethiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Amsterdam: Boom, 2000; G. van den Brink, 
Th. Janssen, Th. & d. Pessers, ‘Beroepszeer’. Christen Democratische verkenningen, Amsterdam: Boom, 2005, Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Bewijzen van goede dienstverlening. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2005; 
W.H.E. Buntinx, ‘Professionaliteit in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen’, In: W.H.E. Buntinx & A. Th. Van 
Gennep. Professionaliteit in de hulpverlening aan mensen met verstandelijke beperkingen. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2007, 
pp.9-28; M. Weggeman, Leidinggeven aan professionals? Niet doen! Over kenniswerkers, vakmanschap en innovatie. (3e druk). 
Den Haag: Scriptum, 2008.
33 Hans S. Reinders, ‘The Transformation of Human Services’. Journal of Intellectual Disability Research 52 (2008), July, pp. 564-
572.
34 E.Freidson, Professionalism: the third logic. Chicago: University of Chicago Press, 2003.
35 Reinders, Ethiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap; E. Tonkens, Mondige burgers, getemde professionals. 
Marktwerking, vraagsturing en professionaliteit in de publieke sector. Utrecht: NIZW, 2003; S. Verhagen, Zorglogica’s uit balans. 
Het onbehagen in de thuiszorg nader verklaard. Utrecht: De Graaff, 2005; A. van Heijst, Menslievende zorg. Een ethische kijk op 
professionaliteit. Kampen: Klement (3e druk), 2005; H. Reinders, De gekantelde organisatie. Inaugurele oratie bij de aanvaarding 
van de Bernard Lievegoed Leerstoel. Zeist: Heilpedagogisch Verbond, Raat 14, 2006; F. Weidema, Mijn handen aan dit bed. 
Werk, zelfbeeld, heroiek en motivatie van zorgdragers in het verpleeghuis. Utrecht: Universiteit voor Humanistiek, 2007; H. Rein-
ders & M. Stegenga, ‘Professionals in de gekantelde organisatie. Kanttekeningen vanuit ethisch Perspectief ’. NTZ, jaargang 36 
(2007), nr.2, pp. 67-80; W. Buntinx, The logic of relations and the logic of management. Journal of Intellectual Disability Research, 
52 (2008), 7, pp. 558-597; F. Vosman, & A. Baart, Aannemelijke zorg. Over het uitzieden en verdringen van praktische wijsheid in 
de gezondheidszorg. Den Haag: Lemma, 2008.

39 nvaz | visie op de werkvloer 



niet van belang. Van belang is dat de cliënt krijgt waar hij om vraagt en dat de kwaliteit van de 
geleverde dienst voldoet aan de eisen die externe toezichthouders (lees: inspectie en zorgverze-
keraars) daar aan stellen.

Recentelijk heeft echter de vraag naar de motivatie van professionals in de zorg op alarme-
rende wij ze de aandacht geëist. Langs verschillende wegen werd melding gemaakt van een 
groeiende motivatiecrisis bij zorgpersoneel dat niet meer overtuigd is van voldoende kwaliteit 
van hun eigen werk. Eind 2009 meldde de SP de resultaten van een enquête onder ‘werkers’ in 
de zorg waaruit bleek “dat een op de vijf mensen denkt aan afhaken”; in mei 2010 deed zorg-
verzekeraar Menzis er nog een schep bovenop met een vergelijkbaar onderzoek waaruit bleek 
dat dit percentage inmiddels is opgelopen tot 50%.36 Deze trend is slecht nieuws voor de sec-
tor, waarvan enkele jaren geleden bovendien werd vastgesteld dat de beroepsbevolking in de 
zorgsector vergrijst.37 Zet men deze berichten af tegen de wetenschap dat de zorgsector bin-
nen afzienbare tijd grote tekorten in haar personeelsvoorziening verwacht, dan ligt de conclu-
sie voor de hand: het wordt hoog tijd dat we in ons land meer aandacht gaan besteden aan de 
vraag wat zorgverleners in hun werk beweegt. Bovengenoemde berichten maken duidelijk dat 
hierbij niet op de eerste plaats secundaire arbeidsvoorwaarden in het ge ding zijn, maar dat het 
in de waardering van medewerkers om een ethische dimensie gaat. Wat onder druk staat is de 
kwaliteit van zorg voor hun cliënten, die zorgverleners zelf verantwoord achten. 

In dit licht is het opmerkelijk om te zien hoe in het beleid dat is gericht op een betere kwali-
teit van zorg de aandacht voor deze ethische dimensie van kwaliteit zo goed als ontbreekt. Van 
zorgaanbieders wordt geëist dat ze verantwoording afleggen over de kwaliteit van hun dienst-
verlening. Met het oog op dit doel worden kwantificerende onderzoeksinstrumenten voorge-
schreven die objectieve cijfers kunnen verschaffen. Lang niet iedereen is echter overtuigd van 
de waarde van deze cijfers als het gaat om een effectief inzicht in de kwaliteit van zorg die da-
gelijks door individuele cliënten wordt ervaren. Deels omdat de verkregen informatie betrek-
king heeft op organisatorische processen, deels omdat informatie over cliënttevredenheid via 
interviews niet erg betrouwbaar wordt geacht. Het belangrijkste gemis is echter dat er geen 
aandacht wordt geschonken aan wat door velen wordt gezien als de kern van kwaliteit van 
zorg en ondersteuning, namelijk de dagelijkse interacties tussen cliënten en hun begeleiders. 

 Samenvattend: in het sturen op een betere kwaliteit in de zorgsector lijken zich op dit 
ogenblik twee processen af te spelen. Enerzijds groeit de zorg over de aantrekkingskracht van 
de zorgsector op gemotiveerde en deskundige medewerkers, wat zich onder meer vertaalt in 
de roep om meer ruimte voor professionals. Anderzijds wordt in het kwaliteitsbeleid aan de 
specifieke bijdrage van professionals relatief weinig aandacht geschonken. Dit geldt met name 
ook voor de visie van waaruit professionals willen werken. Wat ze in het dagelijkse werk met 
hun cliënten belangrijk vinden en proberen te realiseren, hangt grotendeels af van de manier 
waarop ze naar hun cliënten kijken. Aan dit element in hun zorgvisie willen we daarom in dit 
artikel aandacht besteden.

Aanleiding is de in de Inleiding gesignaleerde tendens om de vraag naar professionele vak-
kundigheid los te zien van antwoorden die daarop vanuit bijzondere levensovertuigingen 
kunnen worden gegeven. Deze tendens blijkt bijvoorbeeld uit de eisen die men in de gehandi-
captensector aan professionals stelt. Zo wordt bijvoorbeeld in het Landelijk competentieprofiel 
beroeps krachten in de gehandicaptenzorg een begrip van professionaliteit ontwikkeld en uit-
gewerkt dat volledig onafhankelijk van de eigen visie van instellingen kan worden ingevuld.38 
Dit betekent een verzelfstandiging van het begrip professionaliteit en professionalisering ten 

36 www.sp.nl/zorg/nieuwsberichten/6991/091007 en www.menzis.nl/web/Artikel/-Persbericht/NationaleEnqueteWerkenIn-
DeZorgStaatOnderdruk.htm (bezocht op 1-11-2010).
37 Prismant, Arbeid in zorg en welzijn. Utrecht: Prismant, 2008.
38 Ch. van Arensbergen & S. Liefhebber, Landelijk competentieprofiel beroepskrachten primaire proces gehandicaptenzorg. NIZW: 
Utrecht, 2005. Het begrip ‘visie’ is in het genoemde document marginaal aanwezig in de (formele) eis dat van medewerkers 
wordt verwacht dat ze werken vanuit de visie van de organisatie. Zie de uiteenzetting met betrekking tot hetzelfde punt hierbo-
ven: Inleiding, p. 5.
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opzichte van specifieke zorgvisies.
Deze ontwikkeling is eens te meer opmerkelijk wanneer men bedenkt dat kwaliteit van zorg 

en ondersteuning mede afhangt van de vraag vanuit welke visie professionals naar hun cli-
enten kijken. Zo maakt het veel uit of cliënten wordt gezien als mensen die tot bloei kunnen 
komen mits de juiste omstandigheden worden gecreëerd, dan wel als mensen die gegeven hun 
beperkingen vooral een aangenaam leven moeten kunnen leiden. Beide visies komen onder 
professio nals veelvuldig voor en leiden in de praktijk tot zeer uiteenlopende doelstellingen en 
werkwijzen.

2. Het onderzoek ‘professionals en profil’

Bovenstaande vraagstelling – ‘hoe zien professionals in de gehandicaptensector hun cliënten?’ 
– was mede aanleiding tot het onderzoeksproject ‘professionals en profil’, een project dat in 
kaart brengt vanuit welke visie professionals in de vg-sector werken. Voor zover wij hebben 
kunnen nagaan is de vraag nauwelijks voorwerp van (empirisch) onderzoek geweest. In dit 
onderzoeksproject hebben wij daarom onze aandacht gericht op verschillende aspecten van de 
visie waarmee zorgverleners naar hun werk en hun cliënten kijken.

De eerste fase van het project professionals en profil betreft een onderzoek dat we hebben 
uitgevoerd in antroposofische instellingen in de vg-sector. De vraagstelling van dit onderzoek 
luidde hoe medewerkers van antroposofische instellingen staan tegenover verschillende ele-
menten van de visie op zorg en ondersteuning van waaruit deze instellingen zeggen te willen 
werken. Uit de vracht aan gegevens die dit onderzoek heeft opgeleverd, halen we in dit artikel 
het element van de visie op de cliënt naar voren. Preciezer gezegd gaat het hierbij om gege-
vens die betrekking hebben op het ‘mensbeeld’ waarmee cliënten in de antroposofische zorg 
worden benaderd. Vervolgens gaat het in de concretisering daarvan om een aantal praktische 
uitwerkingen.

In het vervolg van dit artikel geven we een beknopte beschrijving van de opzet van het 
onderzoek en van de resultaten. Uit deze beschrijving zal blijken dat medewerkers van deze 
instellingen een grote waarde toekennen aan het mensbeeld van waaruit ze geacht worden 
te werken. Hetzelfde geldt in iets mindere mate voor de waardering van het belang van een 
aantal praktische uitwerkingen hiervan voor de cliënt. In de discussie volgend op de beschrij-
ving van het onderzoek zullen we deze uitkomst nader interpreteren in het licht van de eerder 
geschetste pleidooi en voor de herwaardering van de ruimte voor professionals en voor hun 
professionele logica. 

3. Onderzoeksopzet

Door middel van een kwalitatief vooronderzoek hebben we een voor de betrokken instellingen 
herkenbare omschrijving van kwalitatieve elementen in hun visie op zorg en ondersteuning 
vastgesteld en vervolgens de vraag gesteld: hoe verhouden medewerkers zich tot deze elemen-
ten? Deze omschrijving werd verkregen uit een focusgroep. In deze focusgroep zijn beelden, 
ideeën en opvattingen over de zorgvisie van de organisatie uitgewisseld met het oog op een 
beschrijving van de centrale, onderscheidende en duurzame kenmerken daarvan.39 Het re-
sultaat was een lijst van aspecten die kenmerkend werden geacht voor antroposofische zorg. 
Dit resultaat werd vervolgens gecheckt via een vragenlijst aan experts uit het antroposofische 
werkveld en aan het in de antroposofische sector veel gebruikte handboek Goede Zorg.40 Met 

39 S. Albert & D. Whetten, Organizational identity. In L. L. Cummings & B. M. Staw, Research in organizational behavior (Vol. 
6). Greenwich, CT: JAI, 1985.
40 E. Baars, P. Blomaard, M. Bijloo, B. Heldt, W. de Koning & M. Niemeijer, Goede Zorg: Ethische en methodische aspecten. Zeist: 
Christofoor/Het Heilpedagogisch Verbond, 2005.
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behulp van de aldus verkregen informatie werd een omvangrijke vragenlijst van ongeveer 
honderd items samengesteld, verdeeld over vier thema’s:

1. Wie zijn de medewerkers van antroposofische instellingen?
2. Welk belang hechten ze aan de verschillende elementen van de antroposofische visie op 

zorg en ondersteuning?
3. Hebben zij kennis van antroposofische zorgmethodiek en gebruiken zij die in hun werk? 
4. Welke betekenis hebben verschillende elementen daaruit voor hun eigen leven?
Met het oog op de discussie in dit artikel beperken we ons tot het tweede thema. In de antro-
posofische zorg neemt de visie op de mens een centrale plaats in. De mens is een eenheid van 
lichaam, ziel en geest, waarbij de vraag is hoe de laatste de beide eerste kan doordringen. De 
mens als geestelijk wezen is de eigenlijk kern die zich in het concrete leven wil manifesteren. 
Vandaar de centrale vraag wat er voor nodig is willen mensen hun geestkracht kunnen aanbo-
ren voor hun eigen ontwikkeling.41 Deze visie geldt voor ieder mens ongeacht diens eventuele 
beperkingen. Hiermee is gezegd dat ook een verstandelijke beperking niet de geestelijke kern 
van iemands mens-zijn raakt.

Dit mensbeeld is in het onderzoek weergegeven in vier items die we hebben ontleend aan de 
paragraaf over het antroposofische mensbeeld in het beroepsprofiel “therapeutisch begeleider 
in de antroposofische zorg” van beroepsvereniging Azarias:42

 
1 Een mens beschikt over een unieke geestelijke individualiteit.
2 Deze unieke geestelijke identiteit is gezond.
3 Naast de zintuiglijk waarneembare wereld bestaat er nog een nietzintuiglijk waarneembare 

wereld.
4 Een mens doorloopt meerdere mensenlevens hier op aarde.

Voor de concretisering van deze visie in de dagelijkse praktijk is van belang dat men uitgaat 
van een samenhang tussen de materiële en geestelijke werkelijkheid. De opgave is zoals gezegd 
de eigen geestelij ke individualiteit tot ontwikkeling te brengen in het lichamelijke zijn. Die op-
gave geldt eveneens voor mensen met een ontwikkelingsstoornis.

Dit uitgangspunt betekent dat in de antroposofische visie de inrichting van de materiële 
wereld – de ordening van de omgeving in tijd en ruimte – van directe invloed is op mogelijk-
heden tot ontwikkeling. Bij mensen met een verstandelijke beperking is sprake van een ver-
stoorde verhouding tussen individualiteit en lichaam. Deze verstoorde verhouding kan echter 
positief worden beïnvloed door een verantwoorde inrichting van de omgeving, een biologisch-
dynamische voeding, het werken met natuurlijke materialen en het volgen van een vast ritme 
voor de dagen en getijden.43 Daarom werd in het onderzoek behalve naar de betekenis van het 
geschetste mensbeeld ook gevraagd naar de betekenis van deze praktische uitwerkingen voor 
cliënten.

4. Resultaten

Er zijn 303 ingevulde vragenlijsten terugontvangen van medewerkers uit vier instellingen voor 
24-uurszorg en twee kinderdagcentra. In totaal zijn 898 vragenlijsten uitgezet, dat betekent 
een response ratio van 34%. Uit de resultaten vermelden we allereerst het onderdeel dat be-
trekking heeft op het mensbeeld. Aan de medewerkers werd gevraagd of ze de vier hier boven-
genoemde aspecten van het antroposofische mensbeeld onderschrijven. De resultaten staan in 
tabel 1.

41 zie noot 40.
42 www.azarias.nl/publicaties/Beroepsprofiel_Azarias.pdf (bezocht op 08-02-2011)
43 zie noot 40.
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Tabel 1. Overtuigd zijn van het antroposofische mensbeeld

N = 303 Helemaal niet van overtuigd of 
onzeker over – niet van over-
tuigd

Van overtuigd of helemaal 
van overtuigd

Nog nooit over nagedacht 
of vraag niet ingevuld

Unieke individualiteit 3.0 % 95.1 % 2.0 %

Individualiteit is 
gezond 15.2 % 80.8 % 4.3 %

Niet waarneembare 
wereld 12.2 % 83.2 % 4.4 %

Meerdere 
mensenle vens

37.0 58.8 % 4.5 %

Opvallend is dat er maar heel weinig medewerkers zijn die nog nooit over deze vragen hebben 
nagedacht. Vooral de claim dat de mens beschikt over een unieke geestelijke individualiteit 
vindt grote adhesie. Van de juistheid hiervan is de overgrote meerderheid overtuigd of hele-
maal overtuigd, namelijk 95%. Dat deze individualiteit gezond is en dat er een niet zintuig-
lijk waarneembare wereld bestaat, onder schrijft ongeveer viervijfde van de medewerkers met 
‘overtuigd’ of ‘helemaal overtuigd’ (respectievelijk 81% en 83%). 

In de antroposofische visie van Rudolf Steiner hangt de opgave van de ontwikkeling van de 
eigen geestelijke individualiteit in het lichamelijke zijn samen met het principe van reïncarna-
tie. Dit wil zeggen dat deze opgave zich over meerdere levens uitstrekt. Van de juistheid van 
deze claim zijn veel minder mensen overtuigd of helemaal overtuigd (samen 59%.) Het lijkt er 
dus op dat men niet zozeer de religieuze be dding van de antroposofische mensbeeld in ‘Oos-
terse’ opvattingen over reïncarnatie onderschrijft, maar wel de opvatting van de mens als een 
uniek geestelijk wezen ongeacht diens lichamelijke staat of conditie.

Belang van antroposofische elementen voor bewoners
Het antroposofische mensbeeld krijgt een praktische uitwerking in de manier waarop de zorg 
en onder steuning wordt ingericht. Daarom werd aan de medewerkers gevraagd naar hun oor-
deel over het belang voor de cliënten van de volgende uitwerkingen: het werk in de werkplaat-
sen, het gebruik van spreuken en seizoenstafels, het beleven van bezinningsmomenten door 
bewoners en het vieren van jaarfeesten. Daarnaast werd ook gevraagd of de architectuur en 
inrichting en biologische/biodynamische voeding bij dragen aan het welzijn van de bewoners. 
Hieronder in tabel 2 de weergave van de resultaten op de eerste vraag naar het belang voor cli-
enten. 

Tabel 2. Belang van antroposofische elementen voor bewoners

N = 303 Zeer onbelangrijk of 
onbelangrijk

Niet belangrijk, 
niet onbelangrijk

Belangrijk of
zeer belangrijk

Nvt

Bezinning 2.6 % 8.9 % 85.1 % 3.3 % 

Werk 2.0 % 2.0 % 94.7% 1.3 % 

Spreuken 2.0 % 11.2 % 85.5 % 1.3 % 

Jaarfeesten 0.7 % 3.6 % 95.0 % 0.7 % 

Seizoenstafels 3.3 % 11.9 % 79.9 % 5.0 % 
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Een ruime meerderheid van de medewerkers (80 tot zelfs 95%) vindt deze antroposofische ele-
menten belangrijk tot zeer belangrijk voor de bewoners. Vergelijkbare scores zien we bij de 
andere elementen zoals architectuur, het gebruik van natuurlijke materialen, het gebruik van 
kleuren, en van biologisch-dynamische voeding. Medewerkers zijn in grote getale de overtui-
ging toegedaan dat deze bijdragen aan het welzijn van cliënten. De resultaten staan in tabel 3. 

Tabel 3. Invloed van de materiële omgeving

N = 303 Helemaal oneens 
of oneens

Niet oneens, 
niet eens

Eens of
helemaal eens

Nvt

Architectuur 4.6 % 27.1 % 61.0 % 7.3 % 

Natuurlijke 
materialen 2.0 % 11.9 % 84.5 % 1.7 %

Kleurgebruik 1.3 % 20.5 % 73.3 % 5.0 % 

Biologisch voedsel 1.0% 11.9 % 86.5 % 0.7 % 

Een groot deel van de medewerkers is het eens of helemaal eens met de stellingen dat de an-
troposofische vormgeving van de materiële omgeving bijdraagt aan het welzijn van de bewo-
ners, namelijk 61 tot 87%. Opvallend is verder dat men vooral grote waarde toekent aan het 
gebruik van natuurlijke grondstoffen en producten. 

5. Discussie

De relatief hoge instemming met het antroposofische mensbeeld en het belang voor de cliënt 
dat aan praktische uitwerkingen wordt toegekend is in meerdere opzichten opmerkelijk. Ter-
wijl men in antroposofische kring zelf regelmatig de stelling kan vernemen dat steeds meer 
medewerkers tegenwoordig minder binding lijken te hebben met de antroposofie, blijkt deze 
stelling door dit onderzoek zeker niet te worden bevestigd. Eerder het tegendeel lijkt het geval.

Vervolgens roepen de resultaten een vraag op met betrekking tot de relatie tussen professio-
naliteit en de eigen visie van zorginstellingen. Hierboven werd gesignaleerd hoe het Landelijk 
competentieprofiel beroepskrachten in de gehandicaptenzorg een opvatting van professionaliteit 
suggereert die onafhankelijk van de specifieke visie van bijzondere instellingen kan worden 
ingevuld.44 De uitkomsten van ons onderzoek rechtvaardigen de vraag of deze opvatting vol-
doende recht doet aan het belang dat medewerkers van bijzondere instellingen toekennen aan 
de visie van waaruit zorginstellingen zeggen te willen werken. Die uitkomsten suggereren dat 
dit belang voor medewerkers groot is, terwijl daaraan in het genoemde document slechts mar-
ginale betekenis wordt toegekend.

Ten slotte roepen de resultaten van ons onderzoek de vraag op of de gevonden uitkomsten 
specifiek zijn voor antroposofische zorginstellingen. Met andere woorden, is het relatief grote 
belang dat medewer kers van antroposofische instellingen toekennen aan de visie van die in-
stellingen een gegeven dat voor de sector in den brede zou kunnen gelden? Deze vraag is eens 
te meer van gewicht als men bedenkt hoe weinig aandacht hieraan wordt besteed in het hui-
dige denken over kwaliteit en kwaliteitsbeleid. Hier geldt de overweging dat ook als men van 
kwaliteit een externe uitkomstmaat maakt, de vraag blijft door welke factoren de gevonden 

44 Zie hierboven, p. 40.
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uitkomst wordt beïnvloed. De uitkomst van ons onderzoek opent de moge lijkheid dat één van 
die factoren ligt in het bijzondere mensbeeld waarmee men naar de cliënt kijkt. In het antro-
posofische mensbeeld ligt veel nadruk op persoonlijke ontwikkeling, zowel van de cliënt als 
van de medewerker. Medewerkers die daadwerkelijk door deze visie worden geïnspireerd wer-
ken vanuit de vraag wat de volgende ontwikkelingsstap in het bestaan van de cliënt zou kun-
nen zijn. 

Die vraag wijst op een zorgvisie waarin het bestaan van de cliënt onder een heel ander as-
pect verschijnt, namelijk als individuele persoon die een levensweg gaat waarvan het doel niet 
vast ligt. Daarmee wordt ‘kwaliteit van zorg’ een open begrip. Dit veronderstelt een visie op de 
cliënt als persoon met zowel mogelijkheden als beperkingen waarvan de reikwijdte niet pre-
cies bekend is. Professionals die door deze visie worden geïnspireerd zijn erop gericht om met 
de individuele cliënt op weg te gaan om iets te ontdekken.

Zo gezien maakt het voor de mogelijkheid van kwalitatief goede zorg en ondersteuning veel 
uit vanuit welke visie professionals naar hun cliënten kijken.45 Met andere woorden: in iede-
re cliënt kan men een individuele persoon ontdekken, die altijd meer is dan wat door zijn of 
haar beperkingen hier en nu zicht baar is. Dit veronderstelt een visie op het primaire proces als 
een zoektocht waarin zorgverleners hun cliënten ondersteunen in het verlangen om zichzelf 
te kunnen zijn. Wanneer dit gebeurt, komen mensen tot bloei. Wanneer het niet gebeurt, ra-
ken zorgverleners gedemotiveerd over het gebrek aan kwaliteit dat ze samen met hun cliënten 
kunnen realiseren.

45 Zie A. van Zon, Ik wil ook. Leren in kinderdagcentra. Antwerpen: Garant, 2010.
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V Resultaten van het kwantitatieve onderzoek

Annemieke Bijman

1. Inleiding

Het onderzoek “Professionals en Profil” bestaat uit twee delen: een kwantitatief deel, waarvoor 
medewer kers van sociaaltherapeutische en heilpedagogische instellingen zijn gevraagd om een 
schriftelijke vragenlijst in te vullen, en een kwalitatief deel, waarvoor een aantal medewerkers 
zijn geïnterviewd. In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van het kwantitatieve deel, dus de re-
sultaten van de vragenlijsten. Voor de informatie over de onderzoeksopzet en methode, wordt 
verwezen naar bijlage 1.

2. Respons

De vragenlijst is verspreid in de volgende instellingen: Midgard en de Appelboom, Orion, 
Overkempe, Rozemarijn en Elivagar. In totaal zijn 898 vragenlijsten uitgezet. Daarvan zijn in 
totaal 303 vragenlijsten ingevuld ingeleverd. Over het geheel is er dus een respons van 34%. 
Uitgesplitst per instelling gaat het om de volgende aantallen:
Van Midgard en de Appelboom samen is de respons 45% (250 vragenlijsten uitgezet, 112 

(Midgard 95 en Appelboom 17) terugontvangen). 
Van Orion is de respons 40% (ook 250 vragenlijsten verspreid, 91 ingevuld teruggekomen).
Van Overkempe is de respons 18% (291 vragenlijsten uitgezet, 56 terugontvangen). 
Van Rozemarijn is de respons 37% (65 vragenlijsten uitgedeeld en 24 terug ontvangen).
Van Elivagar is de respons 48% (42 vragenlijsten uitgedeeld en 20 terug gekomen). 

Het is niet duidelijk waardoor juist de respons van Overkempe zo laag is. Als Overkempe 
echter niet wordt meegeteld, is de respons over de overige instellingen 41%. Dit is een redelijk 
percentage. Omdat bij de verwerking van de antwoorden geen significante verschillen tussen 
de verschillende instellingen zijn gevonden, worden de resultaten van Overkempe in het totaal 
meegenomen.

Om een aanwijzing te krijgen of de vragenlijsten om onderzoeksrelevante redenen niet zijn 
ingevuld, is gevraagd aan medewerkers die de vragenlijst niet in wilden vullen of zij op een 
apart formulier de reden daarvan wilden aangeven. Over het geheel is slechts een zeer gering 
aantal van deze formulieren ingeleverd, zodat de redenen van non-respons niet bekend zijn. 
Daarom blijft het mogelijk dat vooral medewerkers die in de antroposofie geïnteresseerd zijn 
de vragenlijst hebben ingevuld en de resultaten zullen daarom met enige voorzichtigheid geïn-
terpreteerd moeten worden.



3. Wie zijn de medewerkers van heilpedagogische en sociaaltherapeutische instellingen

Er is gevraagd naar een aantal persoonlijke gegevens, namelijk geboortejaar, geslacht, func-
tie en dienstverband, of men inwonend medewerker is, jaar van indiensttreding bij de huidige 
instelling en of men daarvoor al ervaring in de zorg (regulier dan wel antroposofisch) heeft 
opgedaan. Daarnaast is gevraagd naar gevolgde opleidingen en cursussen, zowel regulier als 
antroposofisch.

3.1 Geboortejaar en geslacht
Op basis van het ingevulde geboortejaar is de leeftijd van de respondenten berekend. Drie 
mensen hebben dit niet ingevuld, dat betekent dat het om 300 respondenten gaat. De gemid-
delde leeftijd is 43,2 jaar, de jongste is 19 jaar en de oudste is 67 jaar.

De groep van 303 medewerkers bestaat voor 25% uit mannen en voor 75% uit vrouwen. 
Overigens zijn de mannen significant ouder dan de vrouwen (t = 3.261, sig = 0.000). De man-
nen zijn gemiddeld 47 jaar, de vrouwen 42 jaar. 

De groep van 300 personen is op basis van leeftijd ingedeeld in vier zoveel mogelijk even 
grote groepen. Dit komt uit op een groep van mensen tot en met 34 jaar van 77 personen, een 
groep mensen van 35 t/m 44 jaar van 75 personen, een groep van 45 t/m 53 jaar van 79 perso-
nen en een groep mensen van 54 jaar of ouder van 69 personen, zie tabel 3.1.

Tabel 3.1. Leeftijd en geslacht

Personen t/m 34 jaar 35 t/m 44 jaar 45 t/m 53 jaar 54 jaar of ouder

Mannen 7 23 24 21

Vrouwen 70 52 55 48

Totaal 77 75 79 69

3.2 Functie
Twee medewerkers hebben niet aangegeven welke functie zij bekleden. Van de overige 301 
medewer kers werken er 151 (50%) als woonbegeleider, waarvan 11 een leidinggevende functie 
hebben. Begeleider van werkplaats of van dagbesteding voor kinderen zijn 72 (24%) medewer-
kers, waarvan 4 een leidingge vende functie hebben. Drie medewerkers (1%) blijken de func-
ties in wonen en werken te combineren.

Van de respondenten hebben er 24 een medisch-therapeutische functie (7,5%), waarvan 2 
medewer kers deze functie combineren met de functie van woonbegeleider of begeleider werk-
plaats. Een staf of managementfunctie wordt bekleed door 16 mensen (5,5%), een facilitaire 
functie hebben 20 mensen (6,5%) en 10 respondenten (3,5%) zijn nachtwacht. Drie nacht-
wachten werken daarnaast ook als woonbegeleider of begeleider werkplaats. De overige 5 zijn: 
gedragsdeskundige (2), vrijwilliger (2), ambulant begeleider (1).

3.3 Soort dienstverband
De meeste mensen zijn in vaste dienst, namelijk 88%, daarnaast heeft 7% een tijdelijk contract 
en 5% werkt als oproepkracht. Dezelfde twee medewerkers die hun functie niet hebben aange-
geven, hebben ook deze vraag niet beantwoord.
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3.4 Inwonend medewerker: 
Betekende werken in de antroposofische zorg ooit dat de medewerker ook zelf woonde op het 
terrein, in deze groep respondenten is het uitzonderlijk. Slechts 3% heeft aangegeven dat zij 
inwonend medewerker zijn, 96% heeft aangegeven dat niet te zijn en 1% heeft de vraag niet 
beantwoord. 

3.5 Jaar van indiensttreding
Op basis van het jaar van indiensttreding dat men heeft ingevuld, is berekend hoeveel jaar 
men bij deze instelling in dienst is. Er zijn 7 mensen die deze vraag niet hebben beantwoord. 
De overige 296 medewerkers zijn gemiddeld 6,8 jaar in dienst, het minimum is 0 jaar en het 
maximum is 32 jaar. Evenals met de leeftijd is de groep in vier zoveel mogelijk gelijke groepen 
ingedeeld. De eerste groep bestaat uit 77 personen en is maximaal 2 jaar in dienst, de tweede 
groep heeft een dienstverband van 3 tot en met 5 jaar en bestaat uit 69 personen. De derde 
groep, bestaande uit 76 medewerkers, is tussen 6 en 9 jaar in dienst en de laatste groep is 10 
jaar of meer in dienst. Dit zijn 74 personen, waarvan er 7 zelfs langer dan 20 jaar bij deze in-
stelling werken. 

Zoals te verwachten is, is er een significante correlatie tussen leeftijd en dienstjaren (Pear-
son’s r = 0,37, sig = 0.00). Deze correlatie is matig sterk. Een kruistabel van de categorieën 
leeftijd en dienstjaren maakt deze correlatie inzichtelijk: Pearson’s Chi kwadraat is 50,4 (sig = 
0.00)

Tabel 3.5.1: Relatie tussen het aantal dienstjaren in deze instelling en de leeftijd

Percentages t/m 34 jaar 35 t/m 44 jaar 45 t/m 53 jaar 54 jaar of ouder

t/m 2 jaar in dienst 13 6 5 2

3 t/m 5 jaar 6 5 6 5

6 t/m 9 jaar 5 6 9 6

10 jaar of meer 1 7 6 10

Het aantal jaar dat men in dienst is, is gevraagd voor de huidige instelling. De “latere instro-
mers” kunnen dus eerder ervaring in andere instellingen hebben opgedaan.

Ook voor het aantal jaren dat men in dienst is, is gekeken naar de verdeling over mannen en 
vrouwen, zie tabel 3.5.2.

Tabel 3.5.2. Aantal dienstjaren naar geslacht.

Percentages t/m 2 jaar 3 t/m 5 jaar 6 t/m 9 jaar 10 jaar of meer

Mannen 27,4 17,8 24,7 30,1

Vrouwen 25,6 25,1 26 23,3

3.6 Eerdere ervaring 
Er is gevraagd of men eerder in een andere antroposofische instelling heeft gewerkt. Voor de 
meesten, namelijk 67% is de huidige instelling de eerste antroposofische instelling waar men 



werkt, 23% heeft wel eerder in een andere antroposofische instelling gewerkt. Gemiddeld heeft 
men 5,4 jaar ervaring opgedaan in eerdere antroposofische werkplekken, met een minimum 
van 0,1 jaar en een maximum van 24 jaar. Eerdere ervaring in de reguliere zorg hebben meer 
mensen, namelijk 55%. De eerdere ervaring in de reguliere zorg varieert van 0,2 jaar tot 30 
jaar, met een gemiddelde van 8 jaar. Beide vormen van ervaring heeft 13%, geen enkele erva-
ring met andere instellingen heeft 35%.

In tabel 3.6 wordt de verdeling weergegeven van leeftijd en totale antroposofische ervaring.

Tabel 3.6 Verband tussen leeftijd en totale antroposofische ervaring

Percentages Leeftijd 

Antroposofische er-
varing

t/m 34 jaar 35 t/m 44 jaar 45 t/m 53 jaar 54 jaar of ouder

Tot 3 jaar 11,1 6,3 4,2 1,4

3 tot 6 jaar 6,3 4,9 5,2 4,5

6 tot 10 jaar 7,0 5,6 8,4 5,9

10 jaar of meer 1,7 8,0 8,7 10,8

Ook als naar de totale antroposofische ervaring gekeken wordt, zijn er mensen die als “late in-
stromers” beschouwd kunnen worden: 15,3% is ouder dan 45 jaar en werkt korter dan 6 jaar 
in de antroposofische zorg.

3.7 Opleiding
Er is gevraagd welke opleidingen de medewerkers hebben gedaan, zowel antroposofische op-
leidingen als reguliere. 

Een antroposofische opleiding is gedaan door 135 mensen (45%), 162 mensen (55%) heb-
ben niet zo’n opleiding gedaan, 6 mensen hebben deze vraag niet ingevuld. Van de 162 men-
sen die geen antroposofi sche opleiding hebben gedaan, hebben er 61 wel een antroposofische 
cursus gedaan. Van de mensen die wel een antroposofische opleiding hebben gedaan, hebben 
er 60 ook een antroposofische cursus gedaan. Van de 121 mensen die een cursus hebben ge-
daan, noemen er 60 de oriëntatiecursus. Verder worden heel veel verschillende cursussen ge-
noemd, waarbij niet altijd duidelijk is of het daadwerkelijk om een antroposofische cursus gaat 
(bijvoorbeeld omgaan met agressie of een tilcursus).

Een overzicht van welke antroposofische opleidingen zijn gedaan: veel medewerkers, na-
melijk 52 hebben de MBO-SPW opleiding voor de antroposofische zorg gedaan. De appli-
catiecursus wordt genoemd door 17 mensen, de HBO-SPH opleiding door 10 mensen en de 
kopopleiding SPW4, de voortgezette opleiding, de middenmanagementopleiding en de War-
monderhof elk door 4 mensen. MBO-MMZ ten slotte wordt genoemd door 2 mensen. Daar-
naast geven 63 medewerkers aan een andere MBO of HBO opleiding te hebben gevolgd. Het 
totaal is meer dan 135, omdat 21 mensen meer dan één opleiding hebben gedaan. 

Er zijn meer medewerkers die een reguliere opleiding hebben gedaan, namelijk 291. Van 4 
medewer kers (1%) zijn hierover geen gegevens. Op basis van de laatst afgeronde opleiding is 
de verdeling over opleidingsniveau als volgt: geen opleiding hebben 28 mensen (9,3 %), maar 
hiervan hebben 21 mensen een antroposofische opleiding. Er zijn er dus 7 zonder opleiding. 
Verder hebben 22 mensen een LBO opleiding (7,3%), 136 (45 %) een MBO opleiding, 100 (33 
%) een HBO opleiding en 13 mensen (4,3 %) hebben een universitaire opleiding afgemaakt.
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3.8 Doelgroepen waarmee men werkt
Er is ook gevraagd of medewerkers wilden aangeven met welke doelgroep(en) van bewoners 
men werkt. Bij de vraag is aangegeven dat het mogelijk is om meerdere antwoorden aan te 
kruisen. De verdeling is als volgt: met bewoners met een verstandelijke beperking werkt 73%, 
met bewoners met een meervoudig complexe handicap werkt 53%, met bewoners met een ver-
standelijke beperking samen met gedrags problematiek werkt 34%, met bewoners met een psy-
chiatrische aandoening werkt 37%, met bewoners met een aandoening in het autistisch spec-
trum werkt 72%, met bewoners met niet aangeboren hersenlet sel werkt 24% en met bewoners 
met verslavingsproblematiek werkt slechts 2%. “Ik werk niet direct met bewoners” zegt 7% en 
ook 7% van de medewerkers heeft deze vraag niet beantwoord. En 2% antwoordt ‘anders’.

Op één na alle medewerkers die hebben aangegeven met bewoners te werken, werken met 
bewo ners met een verstandelijke beperking, zonder of met gedragsproblematiek, of met meer-
voudig complex gehandicapten. Omdat het onderzoek is gedaan onder medewerkers van soci-
aaltherapeutische en heilpe dagogische instellingen, ligt dit voor de hand.

Opvallend is dat de meeste medewerkers met meerdere doelgroepen werken, ruim de helft 
van hen werkt met 4 of meer doelgroepen, gemiddeld werkt men met 3,8 doelgroepen. Ook de 
woonbegeleiders werken gemiddeld met 3,6 groepen. Hierin wordt weerspiegeld dat het van-
uit de antroposofie gezien de voorkeur heeft om groepen heterogeen samen te stellen. 

4. Hebben zij kennis van de antroposofische methodiek en gebruiken zij deze kennis in 
hun werk? 

4.1 Antroposofische methodiek
In de vragenlijst zijn verschillende vragen opgenomen om na te gaan of medewerkers over 

antroposofische kennis beschikken en of zij die ook toepassen. Er zijn zeven vragen over het 
gebruik maken van antroposofische kennis in de omgang met bewoners waarbij men aangeeft 
in hoeverre dat van toepas sing is: 

kennis van de vier wezensdelen, - 
kennis van de drieledigheid, - 
kennis van de temperamenten, - 
kennis van de heilpedagogische constitutiebeelden, - 
kennis van de 12 zintuigen,- 
kennis van de pedagogische wet,- 
kennis van de vier elementen.- 

Daarnaast is gevraagd of medewerkers: 
gebruik maken van de methodiek van het inlevend waarnemen, - 
proberen een beeld te krijgen van de wilsrichting van bewoners, - 
een vraag mee de nacht in nemen.- 

De resultaten staan in tabel 3.1.



Tabel 3.1. Methodiekgebruik

Percentages Niet op mij van 
toepassing

Een beetje op mij 
van toepassing

Op mij van 
toepassing

Zeer op mij van 
toepassing

Geen 
antwoord

Vier wezensdelen 15.2 38.6 26.4 13.2 6.6

Drieledigheid 7.3 31.4 40.3 15.5 5.6

Temperamenten 15.5 36.3 31.4 10.6 6.3

Heilpedagogische constitutie-
beelden 

19.8 38 24.1 11.9 6.3

Twaalf zintuigen 22.1 39.9 24.4 7.6 5.9

Pedagogische wet 16.8 29 32.3 11.6 10.2

Vier elementen 20.1 39.9 23.4 7.9 8.6

Inlevend waarnemen 10.2 16.2 39.3 26.7 7.6

Beeld krijgen van wilsrichting 4.0 17.5 44.9 26.7 6.9

Vraag mee de nacht in nemen 20.1 30.7 33 13.5 2.6

De mensen die geen antwoord hebben gegeven, zijn in veel gevallen medewerkers die niet di-
rect met bewoners in aanraking komen. Op basis van de opgetelde percentages van “op mij 
van toepassing” en “zeer op mij van toepassing” zijn de verschillende items in volgorde van 
gebruik als volgt: proberen een beeld te krijgen van de wilsrichting van bewoners (71.6%), 
gebruik maken van de methodiek van het inlevend waarnemen (66%), gebruik maken van 
kennis van de drieledigheid (55.8%), een vraag mee de nacht in nemen (46.5%), gebruik van 
kennis van de pedagogische wet (43.9%), gebruik van kennis van de temperamenten (42%), 
gebruik van kennis van de vier wezensdelen (39.6%), gebruik maken van kennis van de heil-
pedagogische constitutiebeelden (36%), gebruik van kennis van de 12 zintuigen (32%) en ge-
bruik van kennis van de vier elementen (31.3%).

Het valt op dat vooral van de methodiek van het inlevend waarnemen en van het proberen 
een beeld te krijgen van de wilsrichting van de bewoner veel gebruik wordt gemaakt. Dit zijn 
meer intuïtieve technieken. Het kan zo zijn dat medewerkers die geen kennis van de metho-
diek hebben, bij deze 2 vragen toch hebben ingevuld dat zij hier gebruik van maken, omdat zij 
dit zien als een vorm van empatisch zijn.

4.2 Kennis van antroposofische therapie
Er zijn in de vragenlijst vijf vragen opgenomen om medewerkers aan te laten geven hoeveel 
kennis zij hebben van antroposofische therapieën, namelijk antroposofische medicatie, uit-
wendige therapie, antroposofische muziektherapie, kunstzinnige therapie en euritmietherapie. 
In een latere versie van de vragenlijst is daar ook de spraaktherapie nog aan toegevoegd.

Tabel 4.2. Kennis van antroposofische therapieën

Percentages Geen kennis Een beetje 
kennis

Kennis Veel kennis Geen 
antwoord

Antroposofische medicatie 15.5 57.8 22.8 2.6 1.3

Uitwendige therapie 11.6 57.8 25.7 3.6 1.3

Muziektherapie 25.7 52.8 16.2 4.0 1.3

Kunstzinnige therapie 18.5 48.5 27.1 5.0 1.0

Euritmietherapie 23.4 52.8 20.5 2.3 1.0

Spraaktherapie 18.5 17.2 4.0 0.7 59.7
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Omdat de spraaktherapie pas in een latere versie van de vragenlijst is toegevoegd, heeft de eer-
ste helft van de medewerkers niet op deze vraag kunnen antwoorden. Verder valt op dat het 
grootste deel van de medewerkers aangeeft geen of een beetje kennis van antroposofische the-
rapieën te hebben. Overigens zijn 74% van de respondenten begeleider in de woon- of werksi-
tuatie, van wie valt te verwachten dat zij niet veel kennis van therapieën hebben. 

4.3 Betekenis en achtergrond van seizoenstafel en jaarfeesten
Naast methodiek en therapieën zijn er nog twee antroposofische elementen in de vragenlijst 
opgenomen. Er is de medewerkers gevraagd aan te geven in hoeverre de volgende stellingen 
op hen van toepassing zijn: “Ik ben op de hoogte van de betekenis en de achtergronden van de 
jaarfeesten” en “Ik ben op de hoogte van de betekenis en de functie van seizoenstafels”.

De resultaten staan in tabel 4.3.

Tabel 4.3 Betekenis en achtergrond van jaarfeesten en seizoenstafels

Percentages Niet van toepassing Beetje van toepassing Van toepassing Zeer van toepassing

Jaarfeesten 5.6 37 42.2 15.2

Seizoenstafels 5.3 33.2 45.5 15.9

Bijna tweederde van de medewerkers vindt dat zij op de hoogte zijn van de betekenis van jaar-
feesten (57.4%) en seizoenstafels (61.4%).

5. Welk belang hechten medewerkers aan deze antroposofische methodiek?

Om dit onderdeel in te vullen is gevraagd of men meedoet aan, belang hecht aan en/of geïn-
spireerd is door antroposofische elementen als spreuken, bezinningsmomenten met en zon-
der bewoners, jaarfeesten en seizoenstafels. Bovendien is gevraagd welk belang men hecht aan 
deze elementen, aan antroposofische therapieën en werk voor de bewoners.

Daarnaast is gevraagd of de materiële omgeving, in de vorm van architectuur, inrichting en 
biologi sche/biodynamische voeding bijdraagt aan het welzijn van de medewerkers en van de 
bewoners.

5.1 Aanwezigheid bij bezinningsmomenten
Er is onderscheid gemaakt tussen drie soorten bezinningsmomenten: bijeenkomsten voor alle 
medewer kers en bewoners van de hele instelling, zoals een gezamenlijke dagopening of week-
sluiting; bijeenkomsten binnen het team samen met bewoners, zoals openen en afsluiten van 
de maaltijd of een dagopening op de werkplaats en als derde: bijeenkomsten met het team 
zonder bewoners, zoals een spreuk of lied voorafgaand aan een teamvergadering. Van elk van 
deze drie hebben medewerkers aangegeven of zij daarbij aanwezig zijn. De resultaten staan in 
tabel 5.1.1.



Tabel 5.1.1: Aanwezigheid bij bezinningsmomenten

Percentages Aanwezigheid per week

Bijeenkomst Niet tot minder dan 1x 1 keer Meerdere keren Nvt 

Hele instelling met bewoners 37 30 26 7

Team met bewoners 19 18 54 9

Team zonder bewoners 49 34 9,5 9,5

Degenen die in de kolom “niet van toepassing” staan, hebben óf de vraag niet beantwoord (3 
à 4 mensen) óf aangegeven dat deze bijeenkomsten niet bestaan in de instelling of op de eigen 
werkplek. Bezinningsmomenten voor de hele instelling samen met bewoners worden door 
ruim de helft van alle medewerkers minimaal één keer per week bijgewoond, bijeenkomsten 
met het team samen met bewoners door bijna driekwart van de medewerkers. Voor bijeen-
komsten met het team zonder bewoners ligt het percentage dat deze bijeenkomsten minimaal 
één keer per week bijwoont iets lager, namelijk 42,5%.

Ook is gevraagd of men het vieren van de jaarfeesten bijwoont. Eén persoon heeft deze 
vraag niet beantwoord.

Tabel 5.1.2: Meevieren jaarfeesten

Percentages Nooit 
Ja, alleen tijdens 
werktijd

Ja, soms ook buiten 
werktijd

Ja, meestal ook 
buiten werktijd

Jaarfeesten vieren 5 38,3 37,3 19,1

Het blijkt dat 95% van de medewerkers de jaarfeesten meeviert, een kleine helft van hen doet 
dat alleen als de viering van het betreffende feest in de eigen werktijd valt.

5.2. Inspiratie door antroposofische elementen. 
Er zijn zes vragen of men geïnspireerd wordt door antroposofische elementen. Het gaat om de 
drie vormen van bijeenkomsten, zoals in de vorige paragraaf genoemd en daarnaast of men 
geïnspireerd wordt door spreuken, jaarfeesten en seizoenstafels. De resultaten staan in tabel 
5.2.

Tabel 5.2. Inspiratie door antroposofische elementen

Percentages Niet geïnspireerd Een beetje 
geïnspireerd

Geïnspireerd Zeer geïnspireerd Nvt 

Bijeenkomsten hele 
instelling

8,9 28,4 36 11.2 15.5

Bijeenkomsten team met 
bewoners

9.2 24.1 41.3 8.3 17.2

Bijeenkomsten team 
zonder bewoners

13.2 32.3 34 5.9 14.5

Spreuken 11.9 28.1 44.9 10.9 4.3

Jaarfeesten
 

6.3 26.7 50.2 12.5 4.3

Seizoenstafels 9.9 35 43.2 8.6 3.3
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Vooral door jaarfeesten worden medewerkers (zeer) geïnspireerd, namelijk 62.7%, gevolgd 
door seizoens tafels (51.8%). Door spreuken (45.8%) en de verschillende bijeenkomsten (hele 
instelling 47.2%; team met bewoners 49.6% en team zonder bewoners 39.9%) worden minder 
dan de helft van de medewerkers (zeer) geïnspireerd.

5.3. Belang van antroposofische elementen voor bewoners
Over verschillende antroposofische elementen is gevraagd in welke mate men dit belangrijk 
vindt voor de bewoners. In tabel 5.3.1 is dit aangegeven voor de verschillende antroposofische 
therapieën.

Tabel 5.3.1 Belang van therapieën voor bewoners

Percentages
Zeer 
onbelangrijk Onbelangrijk 

Niet belangrijk, 
niet onbelangrijk Belangrijk Zeer belangrijk Nvt

Antroposofische 
medicatie 1 0.3 16.5 51.5 26.1 4.6

Uitwendige therapie 0.7 0 6.9 52.5 36.3 3.6

Antroposofische 
muziektherapie 1 0.7 6.3 49.8 37 5.3

Kunstzinnige therapie 1 0.3 7.9 50.5 34 6.3

Euritmietherapie
0.7 1 17.8 48.8 25.1 6.6

Antroposofische 
spraaktherapie 0.7 0 3.6 20.5 8.9 66.3

De meeste medewerkers (73 tot 89%) vinden antroposofische therapieën belangrijk of zeer be-
langrijk voor de bewoners. De cijfers voor de spraaktherapie zijn veel lager, omdat deze vraag 
slechts in de laatste versie van de vragenlijst is opgenomen en daarom maar door 102 mede-
werkers is beantwoord.

Ook van antroposofische elementen als momenten van bezinning, spreuken, jaarfeesten en 
seizoens tafels is gevraagd of men dit belangrijk vindt voor de bewoners. Daarnaast is het een 
antroposofisch uitgangspunt dat de bewoners overdag aan het werk zijn in werkplaatsen. Ook 
hiervan is gevraagd of men dit belangrijk vindt (zie tabel 5.3.2).

Tabel 5.3.2. Belang van antroposofische elementen voor bewoners

Percentages
Zeer 
onbelangrijk Onbelangrijk 

Niet belangrijk, 
niet onbelangrijk Belangrijk Zeer belangrijk Nvt

Bezinning 1.3 1.3 8.9 52.8 32.3 3.3

Werk 1.7 0.3 2 29.7 65 1.3

Spreuken 1 1 11.2 59.4 26.1 1.3

Jaarfeesten 0.7 0 3.6 45.2 49.8 0.7

Seizoenstafels 1 2.3 11.9 56.1 23.8 5



Een ruime meerderheid van de medewerkers (80 tot zelfs 95%) vindt deze antroposofische ele-
menten belangrijk tot zeer belangrijk voor de bewoners.

5.4. Invloed van de materiële omgeving
Ook de materiële omgeving kan op een antroposofische manier zijn vormgegeven. In de vra-
genlijst is gevraagd of men het eens is met de stelling dat de antroposofische architectuur, het 
gebruik van natuur lijke materialen en het antroposofische kleurgebruik bijdraagt aan het wel-
zijn van de bewoner en van de medewerker zelf. 

Tabel 5.4.1 Invloed materiële omgeving

Percentages Helemaal 
oneens

oneens Niet oneens, 
niet eens

Eens Helemaal eens Nvt 

Welzijn 
bewoner

Architectuur 1.3 3.3 27.1 39.9 21.1 7.3

Natuurlijke 
materialen 1 1 11.9 43.6 40.9 1.7

Kleurgebruik 0.3 1 20.5 41.9 31.4 5

Welzijn 
medewer-
ker

Architectuur 3.3 12.5 26.4 34 14.9 8.9

Natuurlijke 
materialen 2 6.6 14.2 40.3 35 2

Kleurgebruik 2 6.9 27.1 38.9 20.1 5

Een groot deel van de medewerkers is het eens of helemaal eens met de stellingen dat de an-
troposofische vormgeving van de materiële omgeving bijdraagt aan het welzijn van de bewo-
ners, namelijk 61 tot 84%. Men is minder overtuigd of deze omgeving bijdraagt aan het eigen 
welzijn, hiermee is 49 tot 75% van de medewerkers het eens. In de kolom “nvt” staan de enkele 
medewerkers die deze vraag niet hebben beantwoord (1 tot 3 per vraag) en de medewerkers 
die aangeven dat de vraag niet van toepassing is, omdat er geen sprake is van een dergelijke 
antroposofisch vorm gegeven omgeving. Het zou logisch zijn als medewerkers die op dezelfde 
werkplek werken als iemand die heeft aangegeven dat er geen sprake is van een dergelijke om-
geving, dat ook zouden antwoorden. Dit is niet altijd het geval. Waarschijnlijk hebben me-
dewerkers de vraag ook beantwoord als ze vinden dat er wel sprake zou moeten zijn van een 
dergelijke antroposofische omgeving, omdat dat invloed zou hebben op het welzijn van de be-
woners en henzelf.

Er is gevraagd of er op de werkplek biologisch of biodynamisch gegeten wordt. Volgens 
2,6% (8 mensen) wordt er nooit biologisch gegeten, en volgens 16,2% (49 mensen) soms. Vaak 
antwoordt bijna de helft: 44,9% (136 mensen) en altijd zegt 28,7% (87 mensen). Wat dit vol-
gens hen betekent voor het welzijn van de bewoners en henzelf, is weergegeven in tabel 5.4.2.

Tabel 5.4.2 Biologische voeding draagt bij aan welzijn

Percentages
Biologisch 
voedsel

Helemaal 
oneens Oneens

Niet oneens, 
niet eens Eens Helemaal eens Nvt 

Welzijn bewoners 0 1 11.9 54.5 32 0.7

Welzijn medewerkers 0.7 10.2 26.1 39.6 21.5 2
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Ook bij deze vraag blijkt dat medewerkers de invloed op het welzijn van bewoners groter ach-
ten dan de invloed op hun eigen welzijn. Ruim 86% van de medewerkers is het eens of hele-
maal eens met de stelling dat biologische voeding bijdraagt aan het welzijn van de bewoners. 
Gevraagd of dit ook voor henzelf het geval is, is slechts 61% van de medewerkers het hier (he-
lemaal) mee eens.

6. Wat betekent dit voor henzelf?

In deze paragraaf worden de overige vragen besproken. 

6.1 Geloof of levensbeschouwing
Er is gevraagd naar de geloofs- of levensbeschouwelijke achtergrond, zowel vroeger als nu.

Tweederde (67%) van de medewerkers geeft aan met een geloof of levensbeschouwing te 
zijn opgegroeid, en 31% is dat niet, 2% heeft de vraag niet beantwoord. Op de vraag welk ge-
loof of levensbeschouwing dat was geeft ruim de helft (57%) van hen aan Rooms Katholiek te 
zijn opgevoed. De overige 43% is als volgt verdeeld: Nederlands Hervormd (19%); Gerefor-
meerd (8%); Christengemeenschap of antroposofisch (elk 4,5%) Tenslotte geeft 7% aan dat er 
sprake was van een andere levensbeschouwing.

De vraag of men zichzelf tegenwoordig tot een kerkgenootschap, religieuze stroming of 
levensbe schouwing vindt behoren, wordt juist door tweederde van de medewerkers (66%) 
ontkennend beantwoord. Omdat 3% de vraag niet heeft ingevuld, betekent dat dat 31% zich 
daar nog wel toe vindt behoren. De verdeling is als volgt: Rooms Katholiek noemt zich 19,4% 
van de gelovige medewerkers, Nederlands Hervormd 5,4%; Gereformeerd 3,2%; Boeddhis-
tisch 5,4% en anders 6,5%. Van de Christengemeenschap vindt 17,2% zich deel uitmaken en 
antroposofisch noemt 32,3% zichzelf. De overige 9,7% kruist meerdere levensbeschouwingen 
aan, waarbij wel elke keer antroposofisch of de Christengemeenschap er één van is.

6.2 Antroposofisch mensbeeld
Ook is gevraagd of men overtuigd is van het antroposofische mensbeeld. Dit is geoperationali-
seerd in vier stellingen, die als volgt zijn geformuleerd:

Een mens beschikt over een unieke geestelijke individualiteit.•	
Deze unieke geestelijke individualiteit is gezond.•	
Naast de zintuiglijk waarneembare wereld bestaat er nog een niet zintuiglijk waarneembare •	
wereld.
Een mens doorloopt meerdere mensenlevens hier op aarde.•	
Van elke stelling werd gevraagd aan te geven hoe zeker men hierover is. De resultaten staan 

in tabel 6.2.

Tabel 6.2 Overtuigd zijn van antroposofische mensvisie

Percentages
Helemaal niet 
van overtuigd

Onzeker over – 
niet van over-
tuigd Van overtuigd

Helemaal van 
overtuigd

Nog nooit over 
nagedacht

Vraag niet 
ingevuld

Unieke individualiteit 0 3 40.3 54.8 0.7 1.3

Individualiteit is 
gezond 0.3 14.9 43.2 37.6 2.3 1.7

Niet waarneembare 
wereld 1.3 10.9 38 45.2 3.3 1.3

Meerdere mensenle-
vens 10.6 26.4 26.1 32.7 2.6 1.7



Een groot deel van de medewerkers onderschrijft het antroposofische mensbeeld, al maakt 
het wel verschil welk onderdeel gevraagd wordt. Opvallend is verder dat er maar heel weinig 
medewerkers zijn (1 tot 3 %) die nog nooit over deze zaken hebben nagedacht. Vooral van 
het feit dat de mens beschikt over een unieke geestelijke individualiteit is de overgrote meer-
derheid overtuigd of helemaal overtuigd, namelijk 95%. Dat deze individualiteit gezond is en 
dat er een niet zintuiglijk waarneembare wereld bestaat, hiervan is ongeveer viervijfde van de 
medewerkers van overtuigd of helemaal overtuigd (respectievelijk 80% en 83%). Dat een mens 
meerdere mensenlevens doorloopt is meer onderwerp van twijfel, hier is ruim de helft (59%) 
van overtuigd of helemaal van overtuigd. 

6.3 Antroposofie als inspiratiebron in het privéleven
De antroposofie kan de inspiratiebron zijn in het werk, daarnaast is het de vraag of de antro-
posofie ook een inspiratiebron is in het privéleven. Er is gevraagd of de antroposofie een inspi-
ratiebron is voor opvoe ding, vrijetijdsbesteding, gezondheid en voeding, religie en spirituali-
teit. In tabel 6.3. zijn de resultaten weergegeven.

Tabel 6.3 Antroposofie als inspiratiebron voor het privéleven.

Percentages
Niet van 
toepassing

Beetje van 
toepassing Van toepassing

Zeer van 
toepassing

Nvt want geen 
kinderen

Niet 
beantwoord

Opvoeding 17.8 31 22.1 13.9 14.5 0.7

Gezondheid en 
voeding 19.8 35.3 33 10.6 -- 1.3

Religie en 
spiritualiteit 28.4 32 24.8 13.2 -- 1.7

Vrije tijd 44.2 31.7 18.2 4.3 -- 1.7

Voor de vrije tijd wordt de antroposofie het minste als inspiratiebron gezien, slechts ongeveer 
één vijfde (22,5 %) vindt dit van toepassing of zeer van toepassing. Voor opvoeding en religie 
en spiritualiteit geldt dit voor ongeveer één derde van de medewerkers (respectievelijk 36% en 
38%). Voor gezondheid en voe ding ligt het iets hoger, dit vindt 44% van toepassing of zeer van 
toepassing.

6.4 Lid van antroposofische vereniging en lezen bladen en boeken
Het blijkt dat slechts een kleine minderheid lid is van de antroposofische vereniging: 28 mede-
werkers (9,5%). Geen lid is 90% (270 medewerkers), 4 mensen hebben de vraag niet ingevuld.

Eén derde tot ruim de helft van de medewerkers leest met enige regelmaat antroposofische 
bladen of boeken. De resultaten staan in tabel 6.4.

Tabel 6.4 Lezen van antroposofische bladen en boeken

Percentages Nooit Zelden Soms Vaak Niet ingevuld

Motief 49 10 26 13 2

Verbreding 35 12 33 19 1

Andere bladen 38 22 30 3 7

Antroposofische boeken 21 19 41 17 2
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6.5 Belang hechten aan spiritualiteit
Om te meten hoeveel belang medewerkers hechten aan spiritualiteit, is gebruik gemaakt van 
de Nederlandse vertaling (Jochemsen et al, 2002) van de “Spiritual Perspective Scale” (Reed, 
1987). Deze schaal bestaat uit vier vragen en zes stellingen.
De vier vragen luiden als volgt:

Hoe vaak heb je het over spirituele zaken wanneer je met familie of vrienden praat?1. 
Hoe vaak deel je met anderen de problemen en genoegens die te maken hebben met leven 2. 
volgens je spirituele overtuiging?
Hoe vaak lees je stukken die te maken hebben met spiritualiteit? 3. 
Hoe vaak bid of mediteer je?4. 

Deze vragen worden beantwoord op een zespuntsschaal: 1 = helemaal niet; 2 = minder dan 
één keer per jaar; 3 = ongeveer één keer per jaar; 4 = ongeveer één keer per maand; 5 = onge-
veer één keer per week; 6 = dagelijks. Vervolgens zijn er zes stellingen:

Vergiffenis vragen is een belangrijk onderdeel van spiritualiteit.5. 
Ik zoek naar een spiritueel richtsnoer bij het nemen van besluiten in mijn dagelijks leven.6. 
Spiritualiteit is een belangrijk deel van mijn leven.7. 
Ik voel me vaak erg verbonden met God of een hogere macht wanneer ik bid en/of medi-8. 
teer, de eredienst bezoek, of tijdens belangrijke momenten in mijn dagelijks leven.
Spirituele opvattingen beïnvloeden mijn leven. 9. 
Spiritualiteit is vooral belangrijk voor mij omdat het antwoord geeft op vragen over de be-10. 

tekenis van het leven.
Van deze stellingen wordt op een zespuntsschaal aangegeven in hoeverre men het hiermee 

eens is: 1 = sterk oneens; 2 = oneens; 3 = meer oneens dan eens; 4 = meer eens dan oneens; 5 = 
eens; 6 = sterk eens.

De resultaten staan in tabel 6.5.

Tabel 6.5 Belang hechten aan spiritualiteit

Percentages 1 2 3 4 5 6

Spreken over spirituele zaken 5 14.3 13.2 31.4 24.4 18.2

Problemen en genoegens delen 14.2 8.3 7.6 27.1 23.1 16.5

Stukken lezen 8.6 9.9 9.9 24.8 26.7 17.2

Bidden of mediteren 29.7 3.6 3.3 10.6 18.3 30.7

Vergiffenis vragen 8.6 19.8 13.9 17.5 25.7 7.3

Spiritueel richtsnoer 6.6 16.5 10.6 19.5 31.4 12.5

Belangrijk deel van het leven 4.6 13.5 9.9 18.5 31 20.8

Verbonden met God 13.2 15.5 11.6 16.2 25.1 15.5

Spirituele opvattingen 5.6 15.2 11.9 22.8 27.1 15.5

Antwoord op betekenis van leven 7.6 13.5 8.9 21.8 28.7 16.5

Een groot deel van de medewerkers hecht op zijn minst enig belang aan spiritualiteit. Min-
stens één keer per week spreken of lezen over spirituele zaken is voor 40% van de medewer-
kers aan de orde, voor bidden of mediteren is dit 50%. Als wordt uitgegaan van minstens één 
keer per maand geldt dit voor tweederde (67%) tot driekwart (74%).

Met de stellingen 6 tot en met 10 is 40% tot 50% van de medewerkers het eens of sterk eens. 
Alleen de stelling “vergiffenis vragen is een belangrijk onderdeel van spiritualiteit” krijgt min-



der bijval, hier is 33% het (sterk) mee eens. Verschillende keren werd hier als opmerking bij-
geschreven dat eerder vergiffenis schénken als belangrijk onderdeel van spiritualiteit wordt 
gezien.

6.6 Identificatie met de organisatie
Om dit te meten zijn de items van een bestaande schaal gebruikt, de Organisatie-identificatie-
schaal (Van Knippenberg, Van Knippenberg, Van Knippenberg & Van Knippenberg, 2001). 
De medewerkers geven van zes stellingen aan in hoeverre zij het daar mee eens zijn. Deze stel-
lingen zijn:
• Wanneer iemand kritiek geeft op “de instelling” voelt dat als een persoonlijke belediging.
• De successen van “de instelling” zijn mijn successen.
• Ik ben erg geïnteresseerd in wat anderen denken over “de instelling”.
• Wanneer ik over “de instelling” praat, heb ik het in het algemeen over “wij” en niet over 
“zij”.
• Wanneer iemand zich positief uitlaat over “de instelling” voelt dat als een compliment.
• Als “de instelling” in de media bekritiseerd zou worden, zou ik me beschaamd voelen. 
De resultaten staan in tabel 6.6.

Tabel 6.6 Identificatie met de organisatie

Percentages
Helemaal 
oneens Oneens

Niet oneens, 
niet eens Eens Helemaal eens

Kritiek als persoonlijke bele-
diging 11.6 25.1 37 22.8 3

Successen 4 17.8 44.6 30.4 2

Wat anderen denken 1 11.2 25.4 53.5 8.3

Wij ipv zij 0.3 5.3 14.5 59.1 19.5

Compliment 0.3 4.6 22.4 61.4 10.6

Beschaamd over kritiek 5 17.2 32 39.3 5.6

Vooral de positief georiënteerde stellingen: ‘Ik ben erg geïnteresseerd in wat anderen denken 
over de “instelling”, ‘Wanneer ik over “de instelling” praat, heb ik het in het algemeen over 
“wij” en niet over “zij”’ en ‘Wanneer iemand zich positief uitlaat over “de instelling” voelt dat 
als een compliment’ worden onderschreven. Hier is respectievelijk 62%, 79% en 72% van de 
medewerkers het mee eens of helemaal mee eens. Met de stelling: ‘De successen van “de instel-
ling” zijn mijn successen’, die toch ook positief georiënteerd is, is slechts 32% het (helemaal) 
eens.

Met de negatief georiënteerde stellingen: ‘Wanneer iemand kritiek geeft op “de instelling” 
voelt dat als een persoonlijke belediging’ en ‘Als “de instelling” in de media bekritiseerd zou 
worden, zou ik me be schaamd voelen’ is respectievelijk 25% en 45% van de medewerkers het 
eens. Hier lijkt enigszins sprake te zijn van het principe: ‘als het goed gaat is dat onze verdien-
ste, als het slecht gaat is dat de schuld van een ander’.

Als ‘helemaal oneens’ de score ‘1’ krijgt en ‘helemaal eens’ de score ‘5’, kan voor de identifi-
catie met de organisatie de gemiddelde score worden berekend. Voor alle medewerkers komt 
dit op 3.4 (68% van de maximaal haalbare score van 5). Het blijkt dat deze score significant 
samenhangt met de leeftijd (Pearson’s R = 0.16, sig = 0.002), hoe ouder men is, hoe meer men 
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zich met de instelling identificeert. Het aantal jaren dat men in dienst is bij de instelling heeft 
geen significante correlatie. Wel heeft ook het gevolgd hebben van een antroposofische oplei-
ding een positieve invloed: de medewerkers met een antroposofi sche opleiding scoren gemid-
deld een 3.5, medewerkers zonder een dergelijke opleiding scoren gemiddeld een 3.3. Het ver-
schil is significant (t-toets, t = 3.085; df = 293; sig = 0.002).

7. Conclusie

De vraagstelling voor dit onderzoek is:
Wie zijn de medewerkers van heilpedagogische en sociaaltherapeutische instellingen, hebben zij 
kennis van de antroposofische methodiek en gebruiken zij deze in hun werk, welk belang hechten 
zij aan verschillende antroposofische elementen en wat betekent dit voor henzelf? 

Op basis van de hierboven gepresenteerde cijfers kan een antwoord op deze vragen gegeven 
worden. De medewerkers die de vragenlijsten hebben ingevuld, blijken een gemêleerde groep 
te vormen: van jong (19 jaar) tot ouder (67 jaar), pas in dienst of al jaren, met of zonder erva-
ring in de reguliere zorg en met een grote variatie in gevolgde opleidingen. Qua functie is de 
groep eenzijdiger: driekwart is begeleider op een woning of een werkplaats, maar dat komt on-
geveer overeen met het percentage van deze begeleiders in de betrokken zorginstellingen.

Van antroposofische therapieën heeft men niet veel kennis, wel van praktische elementen 
als jaarfeesten en seizoenstafels. De mate waarin men in de omgang met bewoners gebruik 
maakt van elementen uit de antroposofische methodiek loopt uiteen van 30% tot ruim 70% 
van de medewerkers.

Verschillende bezinningsmomenten worden door de helft van de medewerkers minimaal 
één keer per week bijgewoond, en ook de helft van hen wordt hierdoor geïnspireerd, net als 
door spreuken en seizoenstafels. Dat de materiële omgeving bijdraagt aan hun welzijn wordt 
door 50% tot 75% van de medewer kers onderschreven. Hoger liggen die percentages voor 
jaarfeesten: die woont bijna iedereen bij, al is dat vaak alleen als het in de eigen werktijd valt. 
Bijna tweederde van de medewerkers wordt ook door deze feesten geïnspireerd.

Vooral voor de bewoners vindt men echter al deze antroposofische elementen belangrijk. 
Dat de materiële omgeving bijdraagt aan het welzijn van de bewoners klopt volgens 60% tot 
85% van de medewer kers. Antroposofische therapieën, momenten van bezinning, spreuken, 
jaarfeesten, seizoenstafels en werk in werkplaatsen vindt 80% tot zelfs 95% belangrijk of zeer 
belangrijk voor de bewoners.

 Van het antroposofische mensbeeld wordt de stelling dat een mens beschikt over een unie-
ke geestelijke individualiteit door de overgrote meerderheid (95%) onderschreven, dat die in-
dividualiteit ook gezond is, daar is 80% van overtuigd. Voor het privéleven is de antroposofie 
echter niet voor iedereen een inspiratiebron: voor opvoeding, gezondheid en voeding en reli-
gie en spiritualiteit geldt dit voor rond de 40% van de medewerkers, voor de vrije tijd slechts 
voor ruim 20%. Wat in hoofdstuk III al aan de orde is geweest, namelijk dat medewerkers de 
antroposofie vooral waarderen om de ‘spirituele binnenkant’, wordt bevestigd door de resulta-
ten van de vragenlijsten. Veel van deze medewerkers hechten belang aan spiritualiteit: onge-
veer tweederde van hen is het meer eens dan oneens, eens of sterk eens met de stellingen over 
spiritualiteit.
Het beeld dat zo geschetst wordt, is zeker niet negatief. Natuurlijk heeft er in de loop van de 
tijd een ‘verdunning’ plaatsgevonden en is het antroposofische karakter van de zorg minder 
vanzelfsprekend dan het eerder geweest is. Maar er zijn nog medewerkers die geïnspireerd 
worden door de antroposofische elementen, en vooral, die de antroposofische inhoud van 
groot belang vinden voor de bewoners. De gemiddelde respons is 34% (als Overkempe, de in-
stelling met de laagste respons niet wordt meegeteld, is de gemiddelde respons 41%). Zelfs als 
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alleen de medewerkers die ‘iets’ met antroposofie hebben, hebben meegedaan, dan betekent 
dat ongeveer éénderde van de medewerkers dus op de een of andere manier belang hecht aan 
antroposofie. 
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 Bijlage 1 

 Onderzoeksopzet en methode

1. Inleiding
In deze bijlage bespreken we de opzet en onderzoeks-
methode van het onderzoek Professionals en profil. 
In dit project gaat het om kwantitatief en kwalitatief 
onderzoek naar de mensen die de antroposofische 
identiteit van een instelling moeten belichamen, de 
verleners van zorg. 
 Hierbij spelen vragen als: Waarom werken mensen 
in antroposofische zorginstellingen? Hebben ze een 
religieuze achtergrond? Hebben ze hiervoor een spec-
ifieke opleiding gehad? Welke plaats nemen ze in hun 
organisatie in? Hoe komt het dat ze met een bepaalde 
“doelgroep” werken? Hebben ze ook in de reguliere 
zorg gewerkt? Hoe benoemen ze het verschil? 
De gehandicaptenzorg vormt binnen de antroposofi-
sche zorg verreweg de grootste onderzoekspopulatie, 
daarom is “de” antroposofische instelling bepaald tot 
“heilpedagogische of sociaaltherapeutische instell-
ing”. Bovendien is de Bernard Lievegoed Leerstoel 
ingesteld door het Heilpedagogisch Verbond, wat de 
keuze voor deze instellingen ook rechtvaardigt. (In-
middels is het Heilpedagogisch Verbond opgegaan 
in de NVAZ (Nederlandse Vereniging voor Antropo-
sofische Zorg).) 
 Om aan de doelstelling, het bijdragen aan syste-
matische kennis over de antroposofische zorgpraktijk, 
te kunnen voldoen, is gekozen voor het verspreiden 
van een schriftelijke vragenlijst onder alle medewerk-
ers van een aantal antroposofische instellingen voor 
verstandelijk gehandicapten.
 Het bepalen van de onderwerpen voor een 
vragenlijst, begon met de vraag: “Wat is “antropo-
sofisch”?” Omdat de antroposofie niet normatief 
wil zijn, is dit eigenlijk niet met een externe maat-
staf te meten. Daarom is dit veranderd in: “Wat heet 
“antroposofisch”, met andere woorden: “wat vinden 
medewerkers “antroposofisch”?” Met deze vraag is 
een pilot onderzoek op Urtica – de Vijfsprong uitge-
voerd. 

2 Pilot onderzoek op Urtica – de Vijfsprong
Het pilot onderzoek heeft plaatsgevonden in de thera-
peutische leef- en werkgemeenschap Urtica De Vi-
jfsprong. Stichting Urtica biedt behandeling en zorg 
aan mensen met psychiatrische problematiek en aan 
mensen met een verstandelijke beperking, waarbij de 
antroposofie de inspiratiebron vormt.
 Het doel van dit pilot onderzoek is om met het 
oog op het samenstellen van een vragenlijst voor een 
groot onderzoek de zorgpraktijk van Urtica in kaart 
te brengen en zo meer zicht te krijgen op de identiteit 
van antroposofische instellingen. Daarnaast is het 
doel om een idee te krijgen wie de mensen zijn die in 
antroposofische instellingen werken en hoe zij zich 
verbonden voelen met de antroposofische identiteit.

Na een kennismaking met Urtica door kortdurende 
participerende observatie is een focusgroep 
samengesteld om de identiteit van de instelling te 
bespreken. Er is gekozen voor een focusgroep om re-
cht te doen aan de opvatting dat de identiteit van een 
organisatie een sociaal geconstrueerd fenomeen is. 
Het is het resultaat van een constructieproces tussen 
de leden van de organisatie (o.a. Schoemaker, 2004). 
Binnen een focusgroep kunnen beelden, ideeën en 
opvattingen over de organisatie uitgewisseld worden, 
wat uiteindelijk kan leiden tot een opsomming van de 
centrale, onderscheidende en duurzame kenmerken 
van de organisatie (Albert & Whetten, 1985). De zes 
medewerkers van deze focusgroep hebben zich vrij-
willig aangemeld en komen uit verschillende geledin-
gen van de instelling.

Om beter zicht te krijgen op wie de mensen zijn die in 
Urtica werken, zijn een tiental medewerkers geïnter-
viewd en is vervolgens een vragenlijst verspreid onder 
alle vijftig medewerkers. De resultaten van deze pilot 
en de op- en aanmerkingen die bij de vragenlijst zijn 
gemaakt, zijn gebruikt om een definitieve versie van 
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de vragenlijst te maken, die in het grote onderzoek 
is gebruikt. De resultaten van de pilot worden niet in 
de resultaten van het grote onderzoek meegenomen, 
omdat er tamelijk veel aan de (vorm van de) vragen 
is veranderd. De antwoorden kunnen daarom niet 
recht streeks vergeleken worden.

3. De uiteindelijke vragenlijst
De definitieve vragenlijst bestaat uit ongeveer hon-
derd vragen. Deze vragen zijn onder te delen in een 
viertal aandachtsgebieden:
•  Wie zijn de medewerkers van heilpedagogische en so

ciaaltherapeutische instellingen?
•  Hebben zij kennis van de antroposofische methodiek 

en gebruiken zij deze kennis in hun werk? 
•  Welk belang hechten medewerkers aan deze antropo

sofische methodiek?
•  Wat betekent dit voor henzelf?

Wie zijn de medewerkers van heilpedagogische en so
ciaaltherapeutische instellingen?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt 
gevraagd naar een aantal persoonlijke gegevens, 
namelijk geboortejaar, geslacht, functie en dienst-
verband, of men inwonend medewerker is, jaar van 
indiensttreding bij de huidige instelling en of men 
daarvoor al ervaring in de zorg (regulier dan wel 
antroposofisch) heeft opgedaan. Daarnaast wordt 
gevraagd naar gevolgde opleidingen en cursus-
sen, zowel regulier als antroposofisch. Deze achter-
grondgegevens worden ook gevraagd om te kunnen 
nagaan of deze zaken samenhangen met de mate 
waarin men zich met de antroposofie verbonden 
voelt, zoals dat met de overige vragen gemeten wordt.

Hebben zij kennis van de antroposofische methodiek en 
gebruiken zij deze kennis in hun werk? 
In eerste instantie werd gedacht om medewerkers 
objectief te toetsen op hun antroposofische kennis. 
Gezien de eerder besproken moeilijkheid een ex-
tern criterium te formuleren, is er uiteindelijk voor 
gekozen medewerkers zelf te laten beoordelen hoeveel 
kennis zij van de methodiek hebben. Daartoe zijn in 
totaal tien vragen opgenomen, zeven vragen in hoe-
verre zij gebruik maken van antroposofische kennis in 
de omgang met bewoners: 
•  kennis van de vier wezensdelen, 
•  kennis van de drieledigheid, 
•  kennis van de temperamenten, 
•  kennis van de heilpedagogische constitutiebeelden, 
•  kennis van de 12 zintuigen,

•  kennis van de pedagogische wet,
•  kennis van de vier elementen.
Daarnaast de volgende 3 vragen: 
•  gebruik maken van de methodiek van het inlevend 

waarnemen, 
•  proberen een beeld te krijgen van de wilsrichting 

van bewoners, 
•  een vraag mee de nacht in nemen.
De keuze van deze onderwerpen is tot stand geko-
men op basis van het boek “Goede Zorg” (Baars et al, 
2005), interviews met medewerkers en raadpleging 
van experts uit het antroposofische werkveld.
Ook zijn vijf vragen opgenomen om medewerkers 
aan te laten geven hoeveel kennis zij hebben van an-
troposofische therapieën, namelijk antroposofische 
medicatie, uitwendige therapie, antroposofische muz-
iektherapie, kunstzinnige therapie en euritmiethera-
pie. Voor het construeren van deze items is onder 
meer gebruik gemaakt van de therapiefolder van 
Christoforus. In een latere versie van de vragenlijst is 
daar ook de spraaktherapie nog aan toegevoegd.
Als laatste onderwerp in dit kader zijn twee vragen 
gesteld of men de betekenis en achtergrond kent van 
seizoenstafels en jaarfeesten.
 
Welk belang hechten medewerkers aan deze antropo
sofische methodiek?
Om dit onderdeel in te vullen wordt gevraagd of men 
meedoet aan, belang hecht aan en/of geïnspireerd is 
door antroposofische elementen als spreuken, bezin-
ningsmomenten met en zonder bewoners, jaarfeesten, 
seizoenstafel, architectuur en inrichting en biolo-
gische/biodynamische voeding. Bovendien wordt 
gevraagd welk belang men hecht aan antroposofische 
therapieën en werk voor de bewoners. 

Wat betekent dit voor henzelf?
Dit kan ook geformuleerd worden als: hoe “antropo-
sofisch” zijn de medewerkers zelf? Ook hier geldt dat 
dit niet met een extern criterium gemeten wordt. Er 
wordt gevraagd naar de geloofs- of levensbeschou-
welijke achtergrond, zowel vroeger als nu; om te kun-
nen nagaan of (het opgevoed zijn in) een bepaalde 
geloofsovertuiging faciliterend is voor het tot stand 
komen van een verbinding met de antroposofie. Ver-
der wordt gevraagd of men overtuigd is van het an-
troposofische mensbeeld. De onderwerpen van deze 
vier items zijn deels ontleend aan het beroepsprofiel 
“therapeutisch begeleider in de antroposofische zorg” 
van beroepsvereniging Azarias, en aangescherpt door 
ze door meerdere personen die werkzaam zijn in 
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de antroposofische zorg te laten beoordelen. Derde 
onderdeel is de vraag of de antroposofie een inspi-
ratiebron is in het privé-leven. Met betrekking tot het 
privé-leven wordt gevraagd of de antroposofie een 
inspiratiebron is voor opvoeding, vrijetijdsbesteding, 
gezondheid en voeding, religie en spiritualiteit. 
Ook is aan de vragenlijst toegevoegd de Nederlandse 
vertaling (Jochemsen et al, 2002) van de “Spiritual 
Perspective Scale” (Reed, 1987). Deze schaal meet de 
betekenis van spirituele opvattingen en gedragingen 
in het leven van mensen. Het meer dan gemiddeld 
belang hechten aan spiritualiteit kan maken dat men 
zich gemakkelijk kan voegen in de antroposofische 
identiteit, zonder dat men zich met de antroposofi-
sche weg zelf verbonden voelt.
Een ander aspect van het “antroposofisch zijn” is de 
mate waarin men zich wil verbinden met de instel-
ling. Eén van de uitgangspunten van antroposofische 
instellingen is dat medewerkers deel willen uitmaken 
van de gemeenschap. Dit zo te willen en te voelen, 
maakt deel uit van de antroposofische identiteit. Om 
een maat hiervoor te vinden, is gezocht in de sociale 
identiteitstheorie. Het basisidee van deze theorie is 
dat mensen een deel van hun identiteit ontlenen aan 
de groep waarvan ze naar hun gevoel deel uitmaken. 
Men spreekt dan van een sociale identiteit. Om dit 
te meten zijn de items van een bestaande schaal ge-
bruikt, de Organisatie-identificatieschaal (Van Knip-
penberg, Van Knippenberg, Van Knippenberg & Van 
Knippenberg, 2001). De medewerkers geven van zes 
stellingen aan in hoeverre zij het daar mee eens zijn. 
Deze stellingen zijn:
•   Wanneer iemand kritiek geeft op “de instelling” 

voelt dat als een persoonlijke belediging.
•  De successen van “de instelling” zijn mijn succes-

sen.
•  Ik ben erg geïnteresseerd in wat anderen denken 

over “de instelling”.
•  Wanneer ik over “de instelling” praat, heb ik het in 

het algemeen over “wij” en niet over “zij”.
•  Wanneer iemand zich positief uitlaat over “de in-

stelling” voelt dat als een compliment.
•  Als “de instelling” in de media bekritiseerd zou 

worden, zou ik me beschaamd voelen. 
Deze schaal meet de psychologische relatie die bestaat 
tussen de medewerker en de organisatie en geeft ant-
woord op de vraag “in hoeverre de organisatie een 
deel van het zelf is geworden” (Van Knippenberg et 
al, 2001). Hoe sterker de identificatie, hoe meer het 
handelen van de persoon in overeenstemming zal 
zijn met de identiteit van de organisatie. De interne 

consistentie van deze items is in eerdere onderzoe-
ken bevredigend gebleken (Cronbach’s alpha gemid-
deld 0.82). Bij het beoordelen van de resultaten van 
de eerste honderd ingevulde vragenlijsten, bleek dat 
medewerkers over de verschillende items verschillend 
kunnen denken en daarom werd in een latere versie 
van de vragenlijst een vraag toegevoegd die meer een 
algemeen oordeel over de instelling vraagt, namelijk
 - “de instelling” maakt waar wat zij zegt te bieden.

4. De onderzoekspopulatie
De vragenlijst is uitgezet in vijf sociaaltherapeutische 
of heilpedagogische instellingen. 
Dit zijn in alfabetische volgorde: 
•  Elivagar in Limburg, een kleine instelling die deel 

uitmaakt van de Zonnehuizen in de gemeente Leu-
dal in Midden Limburg;

•  Midgard, een grote instelling van de Raphaëlstich-
ting in Tuitjenhorn, in de kop van Noord Holland, 
kinderdagcentrum de Appelboom, deel uitmakend 
van Midgard;

•  Orion, een Camphill gemeenschap in Rotterdam, 
Zuid Holland

•  Overkempe, een grote instelling van de Zonnehui-
zen in Olst, Overijssel en

•  Rozemarijn, een kleine instelling van de Raphaël-
stichting voor kinderen en jeugdigen in Haarlem, 
Noord Holland.

Bij de keuze van instellingen is getracht zoveel 
mogelijk variatie in soorten instellingen te bewerk-
stelligen. In principe zijn alle medewerkers van de 
instelling gevraagd mee te doen, van huishoudelijk 
medewerker tot directeur.

5. Het kwalitatieve deel
Na het verwerken van 200 vragenlijsten, werd dui-
delijk dat de verzamelde informatie vooral antwoord 
geeft op vragen naar het “wat”. Voor verschillende 
aspecten lijkt het noodzakelijk om meer te weten van 
de achtergrond van de antwoorden, om meer in de 
richting van “hoe” en “waarom” te komen. Hoewel 
het oorspronkelijk de bedoeling was meer instellin-
gen bij het project te betrekken, leek het op dit punt 
beter een gedeeltelijk andere richting in te slaan. Meer 
vragenlijsten van meer medewerkers zou neerkomen 
op meer van hetzelfde. Een betere onderbouwing van 
deze informatie wees in de richting van kwalitatief 
onderzoek. Daarom is gekozen om de dataverzame-
ling voort te zetten met behulp van een kwalitatieve 
methode, namelijk semi-gestructureerde interviews 
met een twintigtal medewerkers. Deze medewer kers 
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zijn door zelfselectie verkregen. In de instellingen 
werd namelijk naast de vragenlijst een formulier ver-
spreid waarop men zich kon opgeven voor deelname 
aan een interview. Dit leverde 49 namen op, van wie 
er 20 willekeurig zijn gekozen. 
In de interviews zijn vijf thema’s aan de orde gesteld. 
Deze thema’s zijn gedestilleerd uit de kwantitatieve 
opbrengsten, met als doel bij geselecteerde items een 
betekenisvolle achtergrond te creëren, waarin de ‘cij-
fertjes’ gaan spreken. In de thema’s is een volgorde 
gekozen, waarin de gerichtheid op de respondent tot 
uiting komt. Ook is gestreefd naar een opbouw van 
het gesprek, waarin eerst veiligheid wordt gecreëerd, 
om daarna tot meer verdieping te komen.

De thema’s zijn:
I   Hoe ben je hier komen werken? 

(Overgang van een reguliere instelling, met over-
eenkomsten en verschillen; bewuste keuze voor 
antroposofie)

II  Wat is de plaats van jouw werk in je leven?
(Heeft de identiteit van de instelling een rol in 
jouw leven; zo ja, hoe; welke andere antroposofi-
sche elementen zie je terug in je leven buiten je 
werk)

III Wat is de rol van antroposofie in je leven? 
(Kennis van antroposofie, bestudeer je het; ben je 
lid van antroposofische tijdschriften, clubs, etc.)

IV Heeft antroposofie voor jou een relatie met andere 
levensovertuigingen?
(Opvoeding met religieuze achtergrond; heeft dat 
betekenis; inspiratiebronnen)

V Ga je een scholingsweg in de antroposofie?
(Hoe zet je de antroposofische werkwijze in; hoe 
collega’s; wat mis je in ‘antroposofisch’ werken; 
idealen, voor jezelf, voor de bewoners, voor de 
maatschappij)

Analyse
Naar aanleiding van deze gesprekken is gewerkt 
met een kwalitatieve analyse in verschillende stap-
pen. Na de eerste interviews leverde een analyse-in-
eerste-instantie (Maso, 1989) bijvoorbeeld op dat de 
verschillende bovenstaande thema’s door alle respon-
denten sterk werden verbonden met ‘voorwaarden 
en mogelijkheden’, in concreto de ruimte, tijd en aan-
dacht die op het werk geboden worden om met meer 
dan alleen ‘basale zorg’ bezig te zijn. 
Nadat twintig gesprekken zijn gevoerd, zijn alle tek-
sten systematisch doorgenomen op overeenkomende 
thema’s.  Gevolgd is de stappenmethode van de ‘ana-

lyse-in-tweede-instantie’ van Maso (1989). Onder-
linge verbanden, vaak aan de hand van concrete ver-
halen en voorbeelden van de geïnterviewden, zijn op 
die manier gevonden en betiteld met een onderwerp 
dat de lading voldoende dekte. Naast overeenkom-
sten werden ook opmerkelijke uitzonderingen op het 
betreffende onderwerp in deze analyse meegenomen. 
Op deze manier zijn zeven thema’s gevonden, die een 
antwoord geven op vooral het tweede deel van de 
vraagstelling van het onderzoek (welk belang hechten 
werknemers aan verschillende antroposofische 
elementen en wat betekent dit voor henzelf?). Deze 
zeven thema’s zijn:
1.  De cliënt zien als volwaardig medemens
2.  Antroposofie en (de relatie tot) andere inspiratie-

bronnen in het privé leven
3.  Inzichten uit de antroposofie als professionele in-

strumenten
4.  Ervaringen in reguliere zorginstellingen
5.  Opleiding en scholing in verleden, heden en 

toekomst
6.  Werknemerschap
7.  Maatschappelijke verbondenheid
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