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Inleiding
Op de voorpagina van dit jaarverslag ziet u een still uit de presentatie van de staf van Stichting
Presentie op het sympósion ‘Waarnemen een kunst!? 25 jaar Andries Baart en presentie’ op 17 april.
In dit jaarverslag leest u daar meer over. Het beeld symboliseert iets van wat het presentiewerk voor
ons betekent.
Terug in de tijd: in 2013 sloot Andries Baart het congres ‘Uit de zorgval’ af met een beeld van een
zwerm spreeuwen. Dat toonde ons iets van emergentie, van praktijken die vragen om liefdevol en
verstandig doormodderen, waarin we ons durven te openen voor het onvoorziene dat zich aan ons
voordoet. Ook in 2018, tijdens het sympósion ‘Waarnemen een kunst!? 25 jaar Andries Baart en
presentie’, toonden we weer zo’n imponerende massazwerm spreeuwen.
Soms gaan ze allemaal dezelfde kant uit, soms splitst het even op. De vormen vloeien doordat de
spreeuwen zich steeds op elkaar afstemmen. Men zegt dat elke spreeuw contact houdt met zeven
buren om hem heen en zo levert iedere spreeuw zijn bijdrage aan de massabeweging.
De wereld van zorg en welzijn is ook net zo’n zwerm spreeuwen. Soms allemaal dezelfde kant uit,
soms een deel de ene kant uit en een ander deel een andere kant. Als Stichting Presentie zijn we in
het veld van zorg en welzijn als het ware een klein zwermpje in die enorme massazwerm. Soms
bewegen we mee, maar vaker gaan we er wat dwars op of zelfs er volop tegenin. En zo proberen we
invloed uit te oefenen op de collectieve beweging. Door steeds oog te houden voor de concrete
betekenis van het begrip ‘zorg’. Door zorg – zorg geven, zorg ontvangen, zorg organiseren –
consequent te blijven bezien als een complex fenomeen. In het werk van Stichting Presentie hechten
wij eraan om die complexe werkelijkheid niet zijn complexiteit te ontnemen. Door niet te snel en niet
te sterk te reduceren, niet te versimpelen of te verplatten. Door dus soms een eigenzinnig zwermpje
in de grote zwerm te zijn.
Op die 17e april stond de zwerm ook symbool voor 25 jaar Andries Baart en Presentie. Presentie
bestaat en gaat voort dankzij velen, maar staat natuurlijk op de schouders van het grondleggende
werk van Andries. Presentie ontwikkelt zich nog steeds verder: de theorie én de praktijk komen tot
stand in een voortdurende heen en weer gaande beweging tussen wat in praktijken gebeurt en goed
blijkt te zijn, wat theoretisch op betekenis gebracht wordt en wat, verrijkt weer voeding geeft aan
praktijken. De Stichting Presentie met haar staf en netwerk vormt als eigen zwerm een plek waar de
ontwikkeling van presentie samenkomt, verdiept en versterkt kan worden. Op 17 april, en ook verder
dit jaar, stonden wij stil bij de grote bijdrage van Andries Baart aan dit werk, door onuitputtelijk,
gedurende meer dan 25 jaar, steeds weer stem te geven aan presente praktijken.
Ook dit jaar laten we in dit jaarverslag iets zien van al dat gezamenlijke werken.
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Presentie in het kort
De presentiebenadering is een manier van werken die de relationele afstemming tussen zorggever
en cliënt als basis voor hulp en steun ziet. Goede zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en
afstemmen op de ander, en op wat hij of zij nodig heeft. Leefwereldgerichtheid en
perspectiefwisseling zijn daarin centrale begrippen.
Presentie richt de zorg in via relationeel programmeren: vanuit de relatie blijkt wat goede zorg is voor
deze cliënt(en) op dit moment. De eigen vakkennis van professionals blijft intact, maar de relatie
stuurt hoe die kennis wordt aangewend. De presentie neemt radicaal het perspectief van de ander in
als leidraad voor de zorg – in plaats van de logica van de methodiek. De presentie is bovendien
kritisch tegenover het maakbaarheidsgeloof in veel methodieken; presentie is primair gericht op het
zoeken naar een bevredigende relatie tot het leven – ook als dat leven vastzit.
De presentie is geworteld in de zorgethiek. Deze morele theorie stelt de onderlinge afhankelijkheid
van en verbondenheid tussen mensen en hun plek in een gemeenschap centraal. Menselijke
kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid zijn uitgangspunten in het moreel redeneren, meer dan
algemene beginselen of veralgemeniseerbare consequenties. Het denken over goede zorg beperkt
zich niet tot de één-op-één-relatie met de hulpvragende ander, maar vraagt doordenking in een
brede maatschappelijke, institutionele en politieke context. De waarde van presentie heeft zich
bewezen in praktijken en is vastgelegd in een eigen body of knowledge.
▪
▪
▪
▪
▪

In de presentiebenadering draait het om relationeel werken en zorgvuldig aansluiten bij en
afstemmen op de ander;
Centrale begrippen zijn leefwereldgerichtheid en perspectiefwisseling;
Presentie richt de zorg in via relationeel programmeren;
Vanuit presentie hebben wij bovenal oog voor de meest kwetsbaren in onze samenleving;
Presentie is geworteld in de (politieke) zorgethiek.
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Het werk van Stichting Presentie
Het werk van Stichting Presentie bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ontwikkeling van en onderzoek naar (goede) zorgpraktijken vanuit presentieperspectief;
presentie uitdragen (in lezingen, publicaties en het onderhouden van ons netwerk, zoveel
mogelijk in wisselwerking met zorgvragers en cliënten);
presentie aanleren (met behulp van voordrachten, leertrajecten, cursussen, leergangen,
intervisie etc.) en zo een krachtig kader vormen dat presentiepraktijken kan opzetten en dragen;
concrete presentiepraktijken (helpen) stichten, innovatieve pilots opzetten en zorgvernieuwing
stimuleren en waar nodig begeleiden;
verwerven van deugdelijke kennis over hoe presentie werkt (‘best practices’), wat ze oplevert en
hoe ze bevorderd kan worden;
deze kennis verspreiden (onderzoek, publicaties, databank, etc.);
vanuit deze kennis en praktijken en vanuit de basisfilosofie van de presentie deelnemen aan het
publieke debat (over goede zorg bijvoorbeeld);
het vestigen en in stand houden van een Bijzondere Leerstoel Presentie, zodat presentie op
(internationaal) wetenschappelijk niveau verder kan worden ontwikkeld en onderwezen;
daarnaast het vestigen en in stand houden van een lectoraat (hbo) en zo mogelijk een practoraat
(mbo), zodat presentie zo breed mogelijk op meerdere niveaus verder kan worden ontwikkeld en
onderwezen.
Stichting Presentie bestaat uit twee secties:
1. De werkstichting, met als aandachtsgebieden:
• Ontwikkeling en verspreiding
• Scholing, vorming en kadervorming
• Presentieprojecten
2. Onderzoek en ontwikkeling, met als aandachtsgebieden:
• Leerstoel Presentie en Zorg
• Ontwikkeling van een lectoraat
• Ontwikkeling van een practoraat
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Hoogtepunten in 2018
Hieronder geven we een overzicht van de inhoudelijke hoogtepunten, interessante ontwikkelingen
en publicaties.

1. Presentiecongres 17 april
Een van de belangrijke evenementen in 2018 was het Sympósion ‘Waarnemen, een kunst!? 25 jaar
Andries Baart en presentie’ op 17 april. Ca. 450 mensen bezochten deze bijeenkomst in het
Figitheater in Zeist.

Aanleiding voor dit sympósion was dat, 17 jaar na het verschijnen van Een theorie van de presentie,
geestelijk vader van de presentietheorie, prof. dr. Andries Baart, een stapje terug deed. Niet omdat
het presentiewerk klaar is, noch dat zijn presentiewerk klaar is, maar het bereiken van zijn
pensioengerechtigde leeftijd vormde een goede aanleiding om stil te staan bij wat bereikt is en
vooruit te blikken naar de toekomst. Presentie is, mede dankzij de empirische en theoretische
bijdrage van Andries Baart, niet meer weg te denken in de wereld van zorg en welzijn. Er is veel
bereikt. En het werk gaat door.
Daar stonden wij bij stil onder het motto ‘Waarnemen, een kunst!?’, of anders gezegd:
‘waarneemkunst’. In de theorie en in de praktijk van de presentiebeoefening neemt de kunst van het
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(anders) waarnemen een belangrijke plek in: wat willen en kunnen wij gewaarworden? En wat niet,
wat is ons onwelgevallig? Waardoor laten wij onze waarneming leiden? Tijdens het sympósion
verbonden wij dat aan de verbeeldingskracht van kunst: wat toont de kunstenaar ons meer, anders,
beter?
Er waren bijdragen van zorgethicus en critical friend prof. Frans Vosman, collega-hoogleraar prof.
Jaco Hoffman uit Zuid-Afrika, de staf van Stichting Presentie en het programma werd afgesloten met
een rede door Andries Baart zelf.
De inhoudelijke lezingen zijn online terug te zien op:
http://www.presentie.nl/video/item/567-lezing_vosman_symposion_25_jaar
http://www.presentie.nl/video/item/568-lezing_hoffman_symposion_25_jaar
http://www.presentie.nl/video/item/566-lezing_baart-symposion_25_jaar

Aan het eind van de bijeenkomst kreeg Andries Baart een Liber amicorum aangeboden. Een boek
waarin ook het thema ‘kunst’ centraal staat. We vroegen mensen uit het netwerk van Andries –
familie en vrienden, collega’s van vroeger en van nu, mensen die door hem geïnspireerd zijn – om
met een kunstwerk als uitgangspunt iets te vertellen over de betekenis die (het werk van) Andries
voor hen heeft.
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2. Presentie, kwaliteit en verantwoording
De ontdekking van kwaliteit – Theorie en praktijk van relationeel zorg geven
Andries Baart, (juni) 2018
Uitgeverij SWP, Amsterdam
In juni 2018 verscheen een nieuw boek van Andries Baart,
geschreven in samenwerking met Jan den Bakker: De
ontdekking van kwaliteit. Theorie en praktijk van relationeel
zorg geven.
Het boek is het resultaat van een intensieve zoektocht naar
kwaliteit in met name de sectoren zorg en welzijn. Over
kwaliteit kan vanuit de bedrijfskunde worden nagedacht, of
vanuit de filosofie of bijvoorbeeld in operationele termen. Alle
drie de manieren van denken hebben hun verdiensten maar
ook hun moeilijkheden en beperkingen. Die worden
beschreven. Bepleit wordt een kritische reflectie op
zorgkwaliteit vanuit zorgethiek en presentie.
Door Baart (deels eerder) geagendeerde thema’s komen in
het boek terug: zoals het verschil tussen verantwoorde zorg
en goede zorg, het verschil tussen zorgrelatie en relationeel
zorg geven, het cultiveren van kwaliteitsbewustzijn en de
praktisch wijze professional die verstandigheid boven
gehoorzaamheid stelt.
De thema’s komen samen in een ZorgEthisch Model (ZEM) waarmee over kwaliteit systematisch kan
worden nagedacht vanuit de opgaven van de zorgontvanger. Het model leent zich voor diverse
doeleinden: voor het bespreken van casuïstiek, het inrichten van de organisatie en het nadenken
over verantwoording. Het boek geeft voorbeelden en formuleert vragen voor (zelf)onderzoek.
Het ZEM is de afgelopen jaren intensief verkend en uitgeprobeerd in een Werkplaats Kwaliteit waarin
15 maatschappelijke organisaties participeerden. Daarnaast is ook volop geëxperimenteerd in allerlei
organisaties. De ontwikkeling gaat echter verder. Via een QR-code in het boek kunnen de meest
actuele werkbladen worden gedownload.
Het verschijnen van dit voor presentie zo belangrijke boek en de actualiteit van de discussie over
kwaliteit, waren voor Stichting Presentie reden om dit jaar twee masterclasses aan het onderwerp te
wijden. Nieuwe kwaliteitskaders verleggen het accent naar leren en reflecteren, wat perspectieven
biedt voor een andere benadering. De benadering van kwaliteit door Baart is tamelijk nieuw en
radicaal en verschilt daardoor soms sterk van de bestaande manier van denken over kwaliteit. Het
boek, de masterclasses en de vele presentaties en experimenten met dit denkmodel in het veld
helpen om kritisch invulling te geven aan (nieuwe) kwaliteitskaders en verantwoordingssystemen.
Op 21 juni werd het boek inhoudelijk gepresenteerd (ca. 180 deelnemers).
Vanwege de grote belangstelling voor het boek, werd op 10 oktober een verdiepend seminar
georganiseerd waarin uitwisseling en debat centraal stonden, in het bijzonder voor diegenen die het
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kwaliteitsbeleid in hun organisatie uitzetten en die de kwaliteitsportefeuille beheren of er
verantwoordelijkheid voor dragen.
De boekpresentatie op 21 juni is te zien op http://www.presentie.nl/video/presentietoegelicht/item/580-masterclass_baart_kwaliteit_juni_2018
Zorgvisie Magazine publiceerde een interview met Andries Baart en Jan Kremer over kwaliteit (Bart
Kiers, Leren en verbeteren op alle niveaus, 27 juli 2018): https://www.zorgvisie.nl/magazineartikelen/leren-en-verbeteren-op-alle-niveaus/
In het najaar van 2018
presenteerde Baart zijn nieuwe
boek aan het LOC.
Het boek is opgedragen aan ouddirecteur Yvonne van Gilse (19602014). Baart overhandigde een
exemplaar van het boek aan haar
echtgenoot Gerard Halbesma en
aan Marthijn Laterveer, huidige
coördinator van het LOC.
In Zorg & Zeggenschap (21
december 2018) werd verslag gedaan van deze bijeenkomst.

3. Kwaliteit in de praktijk
Goede zorg is beweging, goede zorg vraagt beweging – Realiseren, organiseren en verantwoorden
van goede zorg bij De Hagert
Jan den Bakker (redactie), 2018
Uitgave: Stichting Presentie en Trimbos Instituut in opdracht van ZZG Zorggroep.
Wat maakt zorg goed? In het kader van het programma
Waardigheid en Trots is in de periode 2016-2018 intensief
onderzoek gedaan op een bijzondere zorglocatie van de ZZG
Zorggroep en Dichterbij. Op zorgboerderij De Hagert heeft
Stichting Presentie in samenwerking met het Trimbos Instituut
onderzoek gedaan naar de vraag: wat maakt dat zorgverleners
hoog gewaardeerd worden door bewoners en verwanten? De
zorgverleners zien goede zorg vooral als resultaat van
voortdurend zoeken naar wat goed is voor bewoners en
cliënten en niet als het blind volgen van regels. Ze laten zien
wat dat in de praktijk voor hen betekent en wat het vraagt van
medewerkers, het team, de leidinggevenden en de organisatie.
Het onderzoek brengt de consequenties in beeld, legt
verborgen discussies bloot en geeft aanknopingspunten om
daar mee om te gaan. Met de inzichten kunnen
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kwaliteitskaders kritisch onderzocht worden en kan gewerkt worden aan de eigen kwaliteit en de
verantwoording daarvan.
Goede zorg betekent elke dag aansluiten bij en afstemmen op de verlangens en angsten van
bewoners en cliënten. Wat die verlangens en angsten zijn, kan soms moeilijk worden verwoord en
vraagt van elke zorgverlener om daar open voor te staan. Daarbij help je elkaar als collega’s. Dat kan
weer niet zonder ondersteunende leidinggevende. In het onderzoek worden daarom relationeel
zorgverlenen, relationeel samenwerken en relationeel leidinggeven als samenhangende processen
uitgewerkt. Bij deze processen staat steeds centraal: wat is goed voor onze bewoners en cliënten?
Het blijkt dat bestaande systemen van kwaliteitsmanagement weinig draagvlak hebben bij
zorgverleners. Zij brengen, volgens hen, niet in beeld waar goede zorg daadwerkelijk over gaat en zijn
eerder verstorend dan helpend. Ze zijn zeker bereid zich te verantwoorden en inzicht te geven in hun
zorgpraktijk. Ze vertellen er graag over. Een belangrijke voorwaarde is dan wel dat cijfers en verhalen
niet worden gebruikt om af te rekenen, maar om gezamenlijk te onderzoeken.
In het onderzoek wordt een gelaagd kwaliteitsmodel beschreven. Daarnaast worden vijf manieren
van denken over het organiseren van goede zorg uitgewerkt en, tot slot, passende vormen voor het
verantwoorden van goede zorg geschetst. Bepleit wordt dat inherente spanningen, fricties,
worstelingen tussen realiseren, organiseren en verantwoorden van goede zorg niet als dilemma’s
worden gezien maar als paradoxen, als tegenstellingen die creatief verbonden kunnen worden. Dat
vraagt om relationeel organiseren en relationeel verantwoorden, een gezamenlijk proces van
onderzoeken.
Met de titel van het onderzoeksrapport ‘Goede zorg is beweging. Goede zorg vraagt beweging’ wordt
de nadruk gelegd op steeds wisselende zorgsituaties en het aanhoudend onderzoekend zijn van
medewerkers naar wat in een situatie goed is om te doen. Het vraagt van teams, leidinggevenden,
hoger management en externe toezichthouders steeds eenzelfde soort beweging om ruimte te
maken voor dat gezamenlijke onderzoek en de waarde daarvan te kunnen zien.
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4. Professionaliteit in het sociale domein
Verstandig duikelen - De complexe praktijk van sociale professionals
Judith Leest, Eveline Bolt en Marije van der Linde, 2018
Uitgave Stichting Presentie, Wijk bij Duurstede (ISBN/EAN 978-90-820331-1-3)
Een publicatie over een tweejarig onderzoek dat Stichting Presentie i.s.m. Stichting Buurtpastoraat
Utrecht en Stichting Me'kaar uitvoerde naar de praktijk van sociale professionals in twee Utrechtse
wijken.
In dit onderzoek naar professionals in het (zichzelf opnieuw
uitvindende) sociaal domein stellen we het beeld van een
duikelaar voor als typering van sociale professionaliteit. We
doen verslag van een praktijk van professionals die - in het
‘leefwereldteam’ in twee Utrechtse wijken - proberen stem te
geven aan kwetsbare mensen die in hun wijk samenleven. Met
de opdracht van de WMO en verwante competenties in hun
broekzak, laten ze op de vierkante millimeter zien dat hun
praktijk draait om duikelen: om meebewegen en toch weer op
positie komen - precies zoals een duikelaar doet.
De hoofdconclusie is dat de huidige nadruk op vaardigheden
en competenties onvoldoende is om professionals in de
praktijk van alledag toe te rusten om in alle tientallen
praktijksituaties te kunnen schakelen. We stellen daarom een positionele analyse voor van
professionaliteit: eentje waarbij eerder de tussenpositie, de beweeglijkheid en het eigenstandige
zwaartepunt van de sociale professional centraal staan, dan de technische vaardigheden om het vak
uit te oefenen. We stellen het beeld van een verstandige duikelaar voor als nieuwe input in het
professionaliseringsdebat.
Het boek bepleit daarmee een nieuwe taal om na te denken over sociale professionalisering: vanuit
de specifieke positie en beweeglijkheid van de sociale professional. Aan de hand van levendige
casuïstiek – opgedolven via tientallen logboeken van de professionals zelf - neemt het boek de lezer
mee de wijken in. Het geeft een uniek kijkje in de keuken van het sociaal domein; ook in dat deel van
de keuken waar de boel ‘niet altijd wil garen’.
Het boek is bedoeld voor sociale professionals in de wijk- en buurtteams en hun leidinggevenden.
Het biedt tevens een beschrijving van een specifieke manier van leren en professionaliseren;
daarmee is het relevant voor kennisinstituten en opleidingen van sociaal werkers. Tenslotte geeft het
beleidsmakers en bestuurders handvatten voor de verdere inrichting van het gemeentelijk sociaal
domein.
Het boek is digitaal beschikbaar en in boekvorm.
Over het onderzoek verscheen een artikel van Judith Leest in het najaarsnummer van Tijdschrift voor
Sociale Vraagstukken. Onder de titel De sociale professional als verstandige duikelaar (Tijdschrift
Voor Sociale Vraagstukken, 111(3), 34-37) reageert Leest, vanuit de inzichten uit het Utrechtse
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onderzoek, op het recent verschenen meerjarig onderzoek van Duyvendak, Tonkens e.a. De
verhuizing van de verzorgingsstaat (2018).
‘Sociaal werker moet beschikken over onmachtscompetentie’ (Andries Baart)
Op het Zorg+Welzijn congres Mensen met verward gedrag, juni 2018, sprak Andries Baart over
onmacht als onvermijdelijk bijproduct van professioneel handelen. Zorg+Welzijn deed hiervan
verslag op de eigen website: https://www.zorgwelzijn.nl/andries-baart-sociaal-werker-moetbeschikken-over-onmachtscompetentie/?nc=1532511427
Het benoemen van onmacht als thema dat wij beter onder ogen kunnen zien dan ontkennen of
negeren, werd door professionals herkend en goed ontvangen.

5. Overige publicaties en publiciteit
Over zorgethiek
Guus Timmerman, Andries Baart en Frans Vosman scrheven over lokale ontwikkelingen in de
zorgethiek in het tijdschrift International Journal of Care and Caring (augustus 2018): ‘Digging into
care practices: The confrontation of care ethics with qualitative empirical and theoretical
developments in the low countries (2007-2017)’.
Praktische wijsheid
In 2016 deden Andries Baart en Guus Timmerman onderzoek naar zorg van huisartsen aan het
sterfbed van hun patiënten. In de slipstream van dit onderzoek schreef Guus Timmerman over de
betekenis en het belang van praktische wijsheid voor de complexe zorgpraktijk het artikel Praktische
wijsheid en begeleidingskunde in het Tijdschrift voor begeleidingskunde, 7, 2018
Contact gezocht – Relationeel werken en het alledaagse als werkzame principes in de klinische
forensische zorg
Petra Schaftenaar, 2018
Uitgeverij SWP, Amsterdam
In de zomer van 2018 promoveerde Petra Schaftenaar met het proefschrift Contact gezocht. In haar
dissertatie onderzoekt Schaftenaar hoe de presentiebenadering
in de klinische, hoog beveiligde forensische zorg toegepast wordt
en of dit van waarde kan zijn. Als uitvloeisel van het relatiegericht
werken hielden medewerkers na afloop van de formele
behandeling contact met cliënten. Onderzocht werd wat de
betekenis hiervan voor cliënten, medewerkers en samenleving is.
Die opbrengst bleek meervoudig. De erkenning die cliënten
ervaren door dit ‘ongewone gewone contact’ is groot. Maar ook
medewerkers ontlenen er wat aan. Contact houden na
behandeling is niet alleen leuk om te doen, het leert ook om met
nieuwe cliënten, in soms moeilijk situaties, vol te houden. Tot
slot daalde de recidive in de groep die deze werkwijze
aangeboden kreeg, in vergelijking met twee groepen cliënten die
deze vorm van zorg en begeleiding niet kreeg. Het proefschrift
gaat daarbij uitgebreid (aan de hand van vele voorbeelden) in op
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het werken op de afdeling met ‘moeilijke mensen’ en laat zien dat de presentiebenadering (ook) in
zo’n praktijk zeer passend is.
Het promotieonderzoek werd begeleid door prof. dr Andries Baart en prof. dr Geert-Jan Stams (UvA).
Samen met Andries Baart publiceerde Schaftenaar over dit onderzoek onder andere het artikel
Relatiegericht werken helpt tegen draaideurpsychiatrie op Sociale Vraagstukken (23 juni 2018):
https://www.socialevraagstukken.nl/relatiegericht-werken-helpt-tegen-draaideurpsychiatrie/
Kritische reflecties op neoliberalisme als kenmerk van de moderne tijd
Meer zelfredzaamheid, minder overheid? Neoliberalisme in zorg en welzijn.
Het herwaarderen van relationeel werken.
Guus Timmerman en Jan den Bakker
Waardenwerk (Journal of Humanistic Studies, 2018, nr. 73).
Guus Timmerman en Jan den Bakker hebben ieder een bijdrage geschreven voor Waardenwerk
(Journal of Humanistic Studies, 2018, nr. 73). Ze hebben hun lezingen bewerkt zoals verzorgd op de
masterclass van de Stichting Critical Ethics of Care in november 2017.
De bijdrage van Guus Timmerman is getiteld: Meer zelfredzaamheid, minder overheid?
Neoliberalisme in zorg en welzijn. Hij beschrijft de verschillende stromingen in het neoliberalisme en
de onvermoede en onvermijdelijke dubbelzinnigheden van het neoliberalisme in zorg en welzijn.
Neoliberalisme heeft op het eerste gezicht een mooie kant maar bij nadere beschouwing ook een
lelijke kant. En dat vraagt om voortdurend onderzoeken en balanceren.
De bijdrage van Jan den Bakker is getiteld: Het herwaarderen van relationeel werken. Het gaat vooral
in op het nauw aan het neoliberalisme verwante New Public Management. Hij beschrijft de
ontstaansgeschiedenis en de hedendaagse verschijningsvormen. Dat is niet onverdeeld positief (zoals
ook twee door Erna Molenaar beschreven casussen in hetzelfde nummer laten zien). Hij geeft een
alternatief voor de uitgangspunten van NPM en beschrijft waarin relationeel werken fundamenteel
verschilt van competitief werken.
Zijn artsen ook gewoon mensen?
Het IZZ-magazine (31 maart 2018) interviewt neuroloog Leo Visser en Andries Baart over de
betekenis van communicatie, of beter: relationeel werken in de medische praktijk.
Column Alicia
Marije van der Linde, 2018
In november 2017 werd door de VPRO de documentaire: ‘Alicia’ uitgezonden. In deze indringende
documentaire wacht Alicia al zeven jaar in kindertehuizen op een pleeggezin of gezinshuis. De
documentairemaker Maasja Ooms en de producent van de film Willemijn Cerutti organiseerden
aansluitend tien dialoogavonden om over de film te praten en met elkaar na te denken over hoe het
anders kan.
In dat kader is deze column geschreven en op een van die avonden uitgesproken. De column belicht
slechts een scène uit de indrukwekkende documentaire waar nog veel meer over te zeggen valt.
De film houdt de kijker een spiegel voor die je aangrijpt en die oproept om de jeugdzorg radicaal te
veranderen. Als we immers als samenleving vinden dat ouders onvoldoende goed voor hun kinderen
zorgen en we vinden dat we dat van ze over moeten nemen, dan moeten we beseffen dat we de
verantwoordelijkheid op ons nemen om zelf als een vader of moeder voor dit kind te zijn en ook
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werkelijk waar te maken dat het kind beter af is in de jeugdzorg dan bij zijn of haar ouders. In plaats
van dat jeugdzorg zelf een bron wordt die leed toevoegt aan dit meisje die het al zo voor haar kiezen
heeft gekregen.
De column is te lezen op: http://www.presentie.nl/columns/286-column-alicia-marije-van-der-linde
Presentie en eenzaamheid
Radio Friesland, 2018
In een radio-interview van Radio Friesland op 10 augustus 2018 over eenzaamheid, bood Brecht
Molenaar een presentieperspectief op eenzaamheid en legde zij uit hoe (goede) zorgverleners daar
met een relationeel aanbod op kunnen reageren.

6. Overig ontwikkelwerk: op weg naar een nieuwe generatie presentieboeken
In 2018 werd verder gewerkt aan:
Praktijkboek Presentie
Elly Beurskens, Marije van der Linde & Andries Baart
Bussum: Uitgeverij Coutinho (verschijningsdatum: voorjaar 2019).
In 2018 werd de laatste hand gelegd aan het Praktijkboek Presentie. In dit boek, dat begin 2019
verschijnt, worden de belangrijkste thema’s van de presentiebenadering uitgelegd op een manier die
zo dicht mogelijk aansluit bij de dagelijkse praktijk van zorg- en hulpverlening. Het boek is vooral
bedoeld voor zorgprofessionals in het veld of in opleiding. Daarbij moet het begrip ‘zorg’ breed
worden opgevat: daaronder vallen jeugdwerk, ouderenzorg, social work, verpleegkunde, onderwijs,
zorg aan mensen met een (verstandelijke) beperking, gevangeniszorg, geestelijke verzorging, GGZ,
verslavingszorg, politie, maatschappelijk werk en vele andere. Ook voor bepaalde vormen van
vrijwilligerswerk is dit boek interessant: te denken valt aan vrijwillige medewerkers in inloophuizen,
verpleeghuizen, het buddy- en maatjeswerk, palliatieve zorg, wijkwerk etc. Het praktijkboek is
toegankelijk geschreven en maakt veelvuldig gebruik van praktijkvoorbeelden en casussen.
Kernthema’s van de presentietheorie (werktitel).
Andries Baart en Brecht Molenaar
Bussum: Uitgeverij Coutinho (verwachte verschijningsdatum: eind 2019 / begin 2020)
Dit boek gaat voorzien in de noodzaak van een handzame publicatie over de presentietheorie. In het
boek zal recht worden gedaan aan de oorspronkelijke inzichten met een update van
doorontwikkeling na 2001, het moment van verschijning van Een theorie van de presentie.
Het boek gaat bestaan uit twee delen. In het eerste deel worden de achtergronden en grondslagen
van de presentietheorie beschreven. In deel twee worden verschillende capita selecta behandeld,
onder andere over de praktijk(beoefening) van presentie, professionaliteit, leidinggeven en kwaliteit.
Deze uitgave richt zich op studenten en professionals die zich theoretisch willen verdiepen in
presentie.
De verwachting is dat dit boek eind 2019/begin 2020 beschikbaar komt.
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7. Studiebijeenkomsten
Naast de hierboven reeds beschreven bijeenkomsten in 2018 werd op 21 november ook nog de
halfjaarlijkse studiebijeenkomst georganiseerd. Die stond in het teken van kennismaken met
presentie: Presentie in petit fours - Een proeverij.
Deze bijeenkomst was bedoeld voor mensen die nog weinig kennis hebben van presentie en er meer
over willen weten. Voor organisaties die overwegen om vanuit presentie te gaan werken, bood deze
studieochtend de mogelijkheid om na te gaan of het wat voor hen is en of hun mensen ervoor
voelen. De studiebijeenkomst werd bezocht door ca. 30 enthousiaste mensen, die deelnamen aan de
verschillende korte demonstraties van werkvormen, waardoor zij een inkijkje kregen in hoe
presentieleren er in de praktijk aan toe kan gaan.
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Activiteiten op hoofdlijnen
1. Educatie
Stichting Presentie biedt een breed toegankelijk en actueel educatief aanbod, op verschillende
niveaus en voor verschillende doelgroepen: dichtbij de praktijk (via de projecten), voor voorttrekkers
(Introductie- en Vervolgcursus), voor leidinggevenden (de leergang), op academisch niveau
(masterclass Presentie – via het LESI).
Open inschrijvingsprogramma’s van Stichting Presentie
• 37 deelnemers aan twee open inschrijvingscursussen Introductiecursus presentie (6 dagen).
• 14 deelnemers aan de Vervolgcursus presentie (6 dagdelen).
• 17 deelnemers aan de Leergang Leidinggeven aan presentie (7 dagen + 3 avonden)
• Begeleide intervisie: afhankelijk van de behoefte organiseert de stichting begeleide
intervisiegroepen met mensen uit het presentienetwerk en extern geïnteresseerden die
presentie in hun eigen werkpraktijk willen verdiepen. In 2018 waren twee groepen actief.
De introductie- en de vervolgcursus zijn geaccrediteerd door:
• Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
• Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
• Registerplein (voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers).
Stichting Presentie is een CRKBO-erkende onderwijsinstelling.

2. Presentieprojecten
Met het uitvoeren van projecten beoogt de Stichting Presentie een bijdrage te leveren aan goede,
presente zorg. Presentieprojecten die de voorkeur genieten van de stichting hebben als kenmerk dat
er niet alleen iets wordt ‘ingevoerd’, maar dat zorgvuldig wordt gekeken naar de specifieke
toepasbaarheid van presentie in díe setting, in relatie tot de specifieke vraagstukken en toegesneden
op de cultuur en het type werkers ter plaatse. De Stichting Presentie is geïnteresseerd in dat
uitprobeerproces en brengt de ervaringen uit de diverse projecten zodanig op betekenis dat deze
kennis en ervaring ten goede komt aan andere praktijken. Leren, in allerlei vormen en op alle niveaus
van de organisatie vormt (bijna) altijd de kern van elk presentieproject.
Projecten in cijfers
• In 24 grote (voornamelijk meerjarige) en diverse kleinere projecten werden in company
leertrajecten uitgevoerd.
• In vier projecten stond onderzoek centraal (en in twee werd gewerkt aan een
onderzoeksvoorstel).
• meerdere acquisitietrajecten en verkenningen werden uitgevoerd.
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•

In 2018 werden een kleine 30 lezingen en kortdurende workshops verzorgd op congressen en ten
behoeve van een grote diversiteit aan zorgorganisaties.

Projecten en domeinen
• 8 in de ouderen- en verpleeghuiszorg, waaronder 1 in Vlaanderen
• 6 in het sociale/welzijnsdomein / zorg voor mensen met psychiatrische problemen/
maatschappelijke opvang
• 3 in de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking
• 3 in de vrijwilligerszorg
• 1 in de jeugdzorg
• 1 in het middelbaar beroepsonderwijs
• 2 overige
Organisaties waarmee wij optrekken
• Spirit: specialistische jeugdzorg – Amsterdam
• Zorgbalans: thuiszorg, langdurige verpleegzorg, revalidatie en zorg bij dementie – regio
Kennemerland
• ZZG Zorggroep: wonen met zorg en wijkverpleging – regio Nijmegen
• Esdégé Reigersdaal: ondersteuning van mensen met een handicap – regio Noord-Holland Noord
• De Zeeg: woonzorgcentrum voor mensen met verstandelijke beperking – regio Arnhem
• Zorgwiel: zorg voor mensen met een beperking – Oost Nederland
• Zinzia Zorggroep: verpleeghuiszorg, revalidatie en zorg thuis –Wageningen, Renkum, Bemmel
• Norschoten: ouderenzorg, revalidatie en dagbehandeling – Barneveld
• Hilverzorg: thuiszorg en wonen met zorg – Hilversum
• Cordaan: verpleging, verzorging en begeleiding – (regio) Amsterdam
• LE Visserhuis: ouderenzorg – Den Haag
• Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu: ouderenzorg – Vlaanderen
• Sociaal Makelorganisatie Me’kaar – Utrecht
• Maatschappelijke Opvang ‘s-Hertogenbosch: maatschappelijke opvang en vrouwenopvang NB
• Perspektief: ondersteuning van mensen die dakloos zijn, vrouwen- en mannenopvang,
begeleiding van mensen met psychische problemen – Delft
• RIBW Tiel: beschermd wonen – Nijmegen en Rivierenland
• WIJ Eindhoven: wijkgericht werken voor alle doelgroepen van 0 tot 100 jaar met een
ondersteuningsvraag – Eindhoven
• Gevangenenzorg Nederland
• Nu Niet Zwanger: een landelijk programma van GGD GHOR Nederland
• Handjehelpen: vrijwilligerswerk voor kinderen en mensen met een beperking – 17 gemeentes in
de provincie Utrecht en in het Noord-Hollandse Weesp
• Stichting Lumen Holland Rijnland: een onafhankelijke regionale cliëntenorganisatie – regio
Holland Rijnland
• Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven: maatjesprojecten – Eindhoven
• Albeda College: ROC, afdeling voor Maatschappelijke zorg – Rotterdam
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Een voorbeeld uit de praktijk:
Spirit, een organisatie voor jeugdhulp in Amsterdam, voert al meerdere jaren een intensief
programma om presentie te bevorderen. Dit gebeurt door breed door de organisatie heen allerlei
leerprogramma’s te faciliteren, met hulp van Stichting Presentie en door het inzetten van daartoe
gekwalificeerde interne leerbegeleiders. Zo zijn er op vele plekken lerende teams actief, die onder
andere via Case Based Learning (een methode voor casuïstiekbespreking met behulp van de presentie
werkprincipes) reflecteren op het eigen werk. Ook met het managementteam worden leergesprekken
gevoerd, onder andere aan de hand van het Zorgethisch Kwaliteitsmodel (zie elders in dit jaarverslag).
Presentie is verankerd in het beleid en de praktijk van Spirit.
Mei Lan Tan is interne leerbegeleider presentie. Zij vertelt over haar werk.
Als leerbegeleider helpt Mei Lan allerlei teams bij de bespreking van casuïstiek, veelal in de vorm van
Case Based Learning. Zij maakt daarbij gebruik van presentiethema’s.
Een paar ervaringen uit haar praktijk:
Het thema finaliseren is op zich niet zo makkelijk te behandelen, maar als het eenmaal lukt, dan kan
een goede, gezamenlijke finalisatie erg helpen in de alledaagse praktijk. Zo kwam een team tot de
omschrijving dat zij de jongeren een ‘warm huis’ (geen thuis, want nee, dat zal het nooit zijn en nooit
worden) willen bieden: jongeren verblijven daar voor langere tijd en de hulpverleners spannen zich in
de jongeren dat tijdelijke huis als ‘warm’ kunnen ervaren. Zo’n omschrijving helpt als je het
bijvoorbeeld met elkaar over regels hebt, altijd een heet hangijzer. Zoals in het geval of de jongeren nu
wel of niet bij elkaar op kamer mogen. Wat moet hier ‘de regel’ zijn? Door deze kwestie te leggen
naast de finalisatie van het ‘warme huis’ lukt het makkelijker om deze vraag met genuanceerd te
beantwoorden en te bedenken voor wie dat wel en voor wie geen goed idee is. Voor de ene jongere
draagt dat bij aan het ervaren van een ‘warm huis’, voor de ander misschien niet omdat het vooral
onrust en onveiligheid geeft.
Over veiligheid gesproken.
Een CBL ging over de situatie van een jongen die in allerlei drugsdeals verstrikt zat. De hulpverleners
vonden het een onveilige situatie, voor de jongen, maar ook voor zichzelf en wilden eigenlijk niet met
hem op pad door onveilige buurten. Ze vreesden voor criminele afrekeningen.
Maar het voelde voor hen wel dat ze met die ‘afwijzing’ hun relatie met deze jongen op het spel
zouden zetten en puzzelden hoe ze dat zouden aanpakken.
In de CBL werd de situatie, zoals de methodiek voorschrijft, zeer precies uitgevraagd. Waar gaat het
hier nu eigenlijk om, bekeken vanuit alle verschillende perspectieven? Wat maakt deze situatie voor
jou, als hulpverlener, zo moeilijk? Toen bleek gaandeweg dat het niet zozeer het thema van deze
jongen was, maar veel meer te maken had met de hulpverleners zelf: zij voelden zich onveilig, maar
ook bang de relatie met hem op het spel te zetten en onhandig met hoe ze daar mee om moesten
gaan. Voor de jongen zelf speelde het issue van veilig/onveilig niet, of in ieder geval anders: voor hem
is die onveiligheid, hoe wrang ook, eigenlijk heel ‘gewoon’ en dat de hulpverleners daar anders mee
om gingen dan hijzelf stond voor hem de relatie niet in de weg.
De as van de logica en de relatie.
Het schema waarmee de logica (van de hulpvrager en de hulpverlener) en de aard van de relatie in
kaart en met elkaar in verband worden gebracht, is erg behulpzaam. Bij een kritische analyse van
cases is niet zelden de conclusie dat hulpverleners eerder van jongeren (en ouders) vragen om op te
schuiven in de richting van hun logica dan andersom. Kan de hulpverlener ook bewegen? Het schema
helpt om daarover het goede gesprek te voeren.
Op school tobde men met een ingewikkelde jongen. Hij werd lastig gevonden, gedroeg zich regelmatig
agressief. De neiging was om daarbij vooral naar de jongen te kijken en vooral te bedenken hoe hij zich
beter zou moeten gedragen. Maar bij diepgaander analyse werd duidelijk dat niet iedereen deze
jongen in dezelfde mate ‘lastig’ vond. Hoe zit dat? Met behulp van de ‘as van de relatie’ is heel precies
gekeken wie wat betekent voor hem. Bij de een kan hij blijkbaar makkelijker iets van zichzelf laten zien
dan bij de ander. Het richt de focus iets meer naar
20de (logica van) hulpverleners en dat gaf lucht en
opening. Voor de hulpverleners zelf, en voor de jongen.

Op school tobde men met een ingewikkelde jongen. Hij werd lastig gevonden, gedroeg zich
regelmatig agressief. De neiging was om daarbij vooral naar de jongen te kijken en vooral te
bedenken hoe hij zich beter zou moeten gedragen. Maar bij diepgaander analyse werd duidelijk dat
niet iedereen deze jongen in dezelfde mate ‘lastig’ vond. Hoe zit dat? Met behulp van de ‘as van de
relatie’ is heel precies gekeken wie wat betekent voor hem. Bij de een kan hij blijkbaar makkelijker
iets van zichzelf laten zien dan bij de ander. Het richt de focus iets meer naar de (logica van)
hulpverleners en dat gaf lucht en opening. Voor de hulpverleners zelf, en voor de jongen.
Het Zorgethisch kwaliteitsmodel (ZEM) in de praktijk
Mei Lan werd door een team uitgenodigd om na een ernstig incident te helpen om daar lessen uit
te trekken. Daarvoor maakte zij gebruik van het Zorgethisch kwaliteitsmodel (zie elders in dit
jaarverslag), meer in het bijzonder van de ‘placemats’ met hulpvragen. Dat is een praktisch
hulpmiddel waarin de verschillende ingangen van het model (in dit geval is de ingang van de
jongere - de zorgontvanger, de hulpverlener(s) en de organisatie gebruikt) zijn vertaald in
onderzoekende vragen.
Het was best even zoeken om met het team in de lerende stand te komen. Zo’n incident roept veel
emoties op en in eerste instantie vooral de vraag hoe zoiets heeft kunnen gebeuren, waar de schuld
ligt. De vragen helpen dan om in de zoomen, om ‘klein te kijken’, om de situatie vanuit veel
verschillende invalshoeken, onderzoekend, nieuwsgierig en open te bezien. Zo komt er veel boven
tafel, de situatie wordt ontrafeld op een manier die niet zo gangbaar is en door het brede
perspectief komen alle posities in beeld. Na dat inzoomen blijkt het makkelijker te zijn om daarna
vanuit een helicopterview met elkaar te kijken wat hier nu van geleerd kan worden.
Zo was een van de constateringen dat vakmatig op zich wel correct was gehandeld, maar dat het
aansluiten bij en afstemmen op de jongere eigenlijk niet goed was gebeurd, daarin waren de
hulpverleners de jongere een beetje kwijt geraakt. Het gaf een schokeffect om in beeld te krijgen
hoeveel partijen eigenlijk betrokken waren en hoe dat het zicht op de jongere zelf had verdrongen.
En ook dat het team hierdoor niet de rust en ruimte had genomen om op tijd eens even na te
denken over wat hier gebeurde.
De bespreking was aanleiding om dit ook met de samenwerkingspartners te bespreken: als teveel
partijen betrokken (willen) zijn, kan dat, uiteraard onbedoeld, de aandacht juist wegtrekken van
wat er in het kleine, concrete gebeurt. Hoe kunnen we dat anders doen?
Ook naar de jongere zelf had deze bespreking effect: door losser te komen van de emotie en de
schuldvraag, konden de hulpverleners zich weer opener naar hem opstellen.
Aan het eind van de bijeenkomst namen de teamleden de vragen van de placemats mee: hier
konden ze in hun teambesprekingen wel vaker baat bij hebben!
In het algemeen constateert Mei Lan dat presentie andere openingen biedt om over situaties na te
denken en er mee om te gaan. Door echt goed aan te sluiten bij de ander ga je meer mogelijkheden
zien, snap je beter hoe je van betekenis kunt zijn. Dat betekent een rem op een te snelle
interventieachtige neiging; soms komt de nadruk minder op gedragsverbetering te liggen en biedt
een meer relationele insteek een vruchtbare opening voor de jongere.
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3. Onderzoek en ontwikkeling
Vanuit de afdeling onderzoek van Stichting Presentie worden de programmering en realisatie van het
wetenschappelijke werk aangestuurd. Binnen deze afdeling zijn de leerstoel, het lectoraat en het
practoraat organisatorisch ondergebracht.
Leerstoel Presentie en Zorg
Sinds 2014 is Stichting Presentie dragende instantie van de Leerstoel Presentie en Zorg. Momenteel
is de leerstoel niet gevestigd aan een universiteit. Het is wel de intentie om (op termijn) opnieuw een
Leerstoel Presentie te vestigen.
Activiteiten in het kader van de leerstoel/onderzoeksafdeling zijn in 2018 uitgevoerd door dr Guus
Timmerman, wetenschappelijk medewerker, dr Judith Leest, stafmedewerker metamethodiek en
prof. dr Andries Baart.
Prof. Baart is in 2017 met emeritaat gegaan, maar hij is nog inhoudelijk betrokken bij het
presentiewerk en verricht, zij het in mindere mate, met name onderzoek gerelateerde activiteiten
voor de stichting.
Prof. Baart is tevens buitengewoon hoogleraar aan de North-West University in Zuid-Afrika, binnen
de Optentia Research Focus Area van de Vaal Triangle Campus en sinds november 2018 Visiting
Professor aan het UMC Utrecht, afdeling psychiatrie, waar hij (deels) presentieonderzoek uitvoert.
Lectoraat en practoraat
Voor het bevorderen en verder ontwikkelen van de presentiebenadering is het onderwijs aan
toekomstig beroepsbeoefenaren van belang. Daarom heeft het bestuur van de stichting de wens om
de bijdrage van presentie aan dat onderwijs te verstevigen. Naast een leerstoel aan een universiteit
lijkt het dan ook passend om ook in het Middelbaar en Hoger Beroeps Onderwijs inhoudelijk met de
presentiebenadering aan de slag te gaan in de vorm van een lectoraat (hbo) en een practoraat (mbo).
De presentiebenadering wordt dan niet alleen in beroepspraktijken geïmplementeerd en ontwikkeld,
maar ook op vakopleidingen. Door middel van een combinatie van (vernieuwende) lessen en
empirisch onderzoek kan een bijdrage geleverd kunnen worden aan de beroepsontwikkeling van
studenten en beginnend professionals. In 2018 zijn verkennende en voorbereidende werkzaamheden
verricht met het oog op het vestigen van een lectoraat en practoraat. Dit proces wordt in 2019
voortgezet.
Academische Masterclass presentie
In 2018 werd voor de laatste keer in deze vorm de Masterclass Presentie georganiseerd, door het
LESI (Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie) en Stichting Presentie samen. Het programma
werd verzorgd door Andries Baart en Guus Timmerman.
Deze masterclass, waarin de presentietheorie op academisch niveau onderwezen wordt (programma
van 20 dagdelen), is onderdeel van de Masteropleiding Sociale Interventie van het LESI. Het LESI is in
2018 opgehouden te bestaan.
Stichting Presentie bezint zich op nieuwe manieren om de presentietheorie op academisch niveau
over te dragen.
Jaarlijks Invitational seminar
Jaarlijks organiseert Stichting Presentie een invitational seminar over haar onderzoekswerk, voor een
select gezelschap van in presentie geïnteresseerde organisaties. Deelnemers krijgen een rijk
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inhoudelijk, aantrekkelijk en inspirerend dagprogramma aangeboden en worden geïnformeerd over
de laatste stand zaken, the state of the art, recente onderzoeken, de nieuwste tools, de laatste
artikelen en boeken, en de meeste recente projecten en voornemens.
Met de formule is ook bedoeld dat de participanten met hun (financiële) bijdrage hun steun
uitdrukken voor het in brede zin bevorderen van presentie in zorg, hulpverlening en andere
dienstverlenende praktijken en het doen van het daarvoor voorwaardelijke onderzoeks- en
ontwikkelwerk.
Het programma bestond dit jaar uit verschillende componenten:
• Een presentatie van Andries Baart. In aansluiting op het programma van vorig jaar, waarin het
onder andere ging over toenemend populisme, en de reeks colleges die hij afgelopen maanden
in Zuid-Afrika gaf, gaf hij een reflectie op de actualiteit aan de hand van het thema sociale
overbodigheid, precariteit en precarisering, ofwel het opvoeren van verschillende, met elkaar
verknoopte vormen van (bestaans)onzekerheid in onze laatmoderne samenleving.
• Een beschouwing van Guus Timmerman over presentie in tijden van neoliberalisering en
precarisering.
• Een blik op de complexe praktijk van sociale professionals in een politiek beladen domein-intransitie, met handreikingen voor een presente werk- en leerpraktijk, door Judith Leest.
• Werken aan kwaliteit met behulp van het recent ontwikkelde zorgethisch kwaliteitsmodel (naar
aanleiding van het verschijnen van De ontdekking van kwaliteit (2018) van Andries Baart i.s.m.
Jan den Bakker) met Jan den Bakker.
Onderzoeksnetwerken
• Meerdere stafleden participeren in de onderzoeksgroep Critical Ethics of Care, een verband van
onderzoekers en geïnteresseerden in de zorgethiek. Guus Timmerman heeft zitting in de
agendacommissie en zowel hij als Andries Baart hebben inhoudelijke bijdragen geleverd aan het
programma in 2017.
• Er zijn contacten met twee onderzoeksgroepen in Zuid-Afrika: (1) presentie en verpleegkunde
(Emmerentia Du Plessis) en (2) Study Well (Karina Mostert). Bij de laatste is Guus Timmerman
betrokken als copromotor van een promovenda.
• In september 2018 namen Andries Baart en Guus Timmerman deel aan het congres in Portland
(Oregon, USA) van het Care Ethics Research Consortium (CERC), geinitieerd door Joan Tronto and
Carlo Leget, over Care Ethics and Precarity. Andries, Guus en prof. Frans Vosman presenteerden
ieder een bijdrage in een samenhangend symposium.
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Uitgelicht 1: Onderzoek naar binnenperspectief van mensen met dementie
Stichting Presentie is in 2018 bij ouderenzorgorganisatie Zorgbalans gestart met een onderzoek
naar het binnenperspectief van mensen met vergevorderde dementie. Voor goede zorg is het van
belang zo goed mogelijk zicht te hebben op hoe het is om iemand met vergevorderde dementie
te zijn en van zorg afhankelijk. Vanuit meerdere perspectieven en met verschillende
onderzoeksmethodes wordt ernaar gestreefd zo dicht mogelijk bij de ander te komen. De looptijd
is twee jaar en behalve een onderzoeksverslag zal de opbrengst ook bestaan uit een blog en
lesmateriaal.
Ouderenzorgorganisatie Zorgbalans is al langere tijd bezig met het project ‘Vanuit het perspectief
van de zorgontvanger’. De nieuwste loot aan deze stam is het onderzoeks- en leerprogramma
‘Dementie van binnenuit’. Dit programma vindt plaats binnen de intramurale zorg van Zorgbalans
voor mensen met vergevorderde dementie. Onderzoekers van Stichting Presentie gaan samen
met medewerkers van Zorgbalans op zoek naar het binnenperspectief van mensen in de
allerlaatste fase van hun leven.
Er is al heel veel onderzoek gedaan naar de geleefde ervaring van en de zorg voor mensen met
dementie en hun naasten. Denk aan het onderzoek van Anne-Mei The naar het dagelijks leven
van mensen met dementie en hun naasten (Dagelijks leven met dementie, 2017). Of aan het
onderzoek van Madeleine Timmermann naar de dagelijkse zorghandelingen in de
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (Relationele afstemming, 2010). Er is veel minder
onderzoek naar de geleefde ervaring van mensen met vergevorderde dementie, mensen dus met
wie de communicatie via gesproken taal zeer moeizaam of zelfs onmogelijk is. Toch is het van
belang ook hun perspectief in beeld te brengen en zo als het ware van binnenuit ook hun stem
op de politieke agenda te houden. Het project heeft daarmee ook een politieke inzet. Daarnaast
is de inzet van het project de professionalisering te ondersteunen en te versterken van degenen
die dagelijks met en voor mensen met vergevorderde dementie werken.
Het onderzoek vertrekt vanuit wat medewerkers van Zorgbalans over mensen met dementie
hebben geleerd en bij datgene zij telkens weer tegen aanlopen en als vraag hebben. Ook wat
naasten over leven met dementie hebben geleerd, wat zij tegenkomen en als vraag hebben
wordt in het onderzoek betrokken. Het zwaartepunt ligt bij het volgen van een aantal bewoners
door de dag heen gedurende meerdere dagen. Daarbij zullen niet alleen de betreffende
bewoners worden gezien, maar ook de zorgmedewerkers en naasten die met de bewoner
optrekken. Dit is een specifieke en intensieve manier van onderzoek doen die veel informatie
oplevert.
De inzet van het onderzoek is het oprekken van kennis over en begrip voor mensen met
dementie. Tijdens de looptijd van het onderzoek verschijnt er een blog over wat we zien, over
hoe het is iemand met dementie te zijn en over wat goede zorg kan betekenen. Medewerkers
van Zorgbalans worden betrokken bij de reflectie op het verzameld materiaal. En er wordt
gewerkt aan lesmateriaal.
De blogs zijn beschikbaar via de interne kanalen van Zorgbalans, via de website van Stichting
Presentie en via social media: http://www.presentie.nl/columns/306-zorgblog-dementie-vanbinnenuit
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Uitgelicht 2: Volkskrantartikel bevestigt uitkomsten BBB-onderzoek Stichting Presentie
De Volkskrant van 12 juni 2018 besteedde in het voorpagina-artikel en in een katern uitgebreid
aandacht aan het feit dat illegalen sneller blijken terug te keren als zij goed begeleid worden.
Onderzoek dat Stichting Presentie in 2017 deed voor de Nico Adriaans Stichting in Rotterdam,
leverde dezelfde conclusie op. Een samenvatting van dit onderzoek is te vinden op:
http://www.presentie.nl/images/stories/docs/Samenvatting_onderzoek_BBB_1.pdf
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Organisatie
Medewerkers
De totale kernstaf, aangestuurd door de directeur, bestond eind 2018 uit 8 personen (in 2018
gemiddeld 5,1 fte, inclusief de directeur).
Daarnaast werden ca. 14 freelancers ingezet, gezamenlijk goed voor een equivalent van ca. 4 fte.
In 2018 werd een nieuwe office manager aangetrokken voor de eind 2017 vacant gekomen functie.
Helaas stopte deze medewerker in de zomer met haar werkzaamheden. Eind 2018 kon een nieuwe
medewerker worden aangetrokken.
Ondersteunende functies op gebied van personeelsadministratie, ICT en financieel beleid werden op
geleide van behoefte ingehuurd. De directeur liet zich een aantal malen adviseren op het gebied van
beleid, marketing en financieel beleid door een extern adviseur.
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Belangrijkste portefeuilles van de staf:
• Ontwikkelwerk op gebied van nieuwe professionaliteit, het kwaliteitsdenken en het organiseren
van presentie
• Educatie: uitvoeren en bijstellen / ontwikkelen diversiteit aan leerprogramma’s (waaronder trainde-trainer) in company en open inschrijving
• Opbouwen body of knowledge, waaronder het schrijfwerk voor drie nieuwe presentiepublicaties
• Onderzoek: doorontwikkelen van presentie in verschillende professionele contexten
• Projectbegeleiding: ondersteunen bij toepassing presentie in de praktijk
• Uitdragen van presentie via debat, publicaties.
Gekwalificeerd presentienetwerk
Stichting Presentie werkt samen met gekwalificeerde netwerkleden: zij zijn actief in onze projecten,
doen onderzoek, houden presentaties en verzorgen onderdelen van onderwijsprogramma's. Deze
mensen zijn goed ingevoerd in de theorie en praktijk van presentie en vormen met elkaar een actieve
lerende gemeenschap binnen Stichting Presentie. Zodoende zijn en blijven zij aangesloten op de
actuele ontwikkelingen. Door voortdurende uitwisseling van ervaringen wordt gezamenlijk gewerkt
aan de verdere ontwikkeling van de presentiebenadering. Gekwalificeerde netwerkleden dragen
presentie op allerlei manieren uit in het veld, al naar gelang hun ervaring en expertise.
Kwalificering gebeurt via het doorlopen van een leertraject bestaande uit de introductie- en
vervolgcursus (of een vergelijkbaar scholingstraject) en het met goed resultaat afleggen van een
toets.
De gekwalificeerde leden van het presentienetwerk komen jaarlijks een aantal maal bijeen op de
zogeheten netwerkavonden, om kennis te delen rond concrete en actuele presentievraagstukken en
om ervaringen uit te wisselen. Dit met als doel het leren van elkaars ervaringen en up to date houden
van de kennis van het presentiewerk in zijn verschillende dimensies. Regelmatige deelname aan deze
(en andere) studieuze bijeenkomsten is een voorwaarde om aangesloten te zijn bij dit netwerk en is
een instrument voor interne kwaliteitsbevordering en - bewaking.
Voor een aantal van de gekwalificeerde leden van het presentienetwerk, degenen die ook
leertrajecten begeleiden namens Stichting Presentie, werd een bijscholingsprogramma verzorgd,
waarin aandacht werd besteed aan de opzet van presentieleertrajecten, het verdiepen van een
aantal presentiethema’s en het oefenen met presentieleervormen (waaronder Case Based Learning).
Eind 2018 bestond dit netwerk uit 58 personen.
Bestuur
Het bestuur bestond eind 2018 uit vijf leden. Voorzitter is drs. Wim van ’t Veer.
In de loop van 2018 werd het bestuur uitgebreid met één persoon en werd een nieuw bestuurslid
geworven. Hij zal in 2019 toetreden tot het bestuur.
De bestuursleden vervullen hun taken onbezoldigd.
Het bestuur kwam viermaal bijeen tijdens reguliere vergaderingen en hield één beleidsbijeenkomst.
Deze overleggen vinden plaats samen met de directeur en twee (oud-)stafleden als adviseur.
Hoofdpunten waren dit jaar:
• Bestuurszaken, waaronder AVG, good governance, gewenste uitbreiding van het bestuur en
werving nieuwe bestuursleden.
• De uitvoeringsactiviteiten en actuele thema’s, waaronder:
o Lopende presentieprojecten en -activiteiten;
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o

•

•
•

Sympósion ‘25 jaar Andries Baart en presentie’ op 17 april, in het kader van de
pensionering en gedeeltelijke terugtreding van prof. dr. Andries Baart;
o Het thema kwaliteit en verantwoording, gekoppeld aan diverse publicaties en
studiebijeenkomsten;
o De totstandkoming van een nieuwe generatie presentieboeken
Beleidsmatige vraagstukken, waaronder:
o Onderzoek en ontwikkeling: (toekomstige) positionering van leerstoel, lectoraat en
practoraat in relatie tot de projecten van de werkstichting;
o De specifieke opgaven en vragen van bestuurders van zorgaanbieders inzake het
bevorderen van presentie;
o De positionering van (stichting) presentie in de context van actuele ontwikkelingen in het
zorgdomein, en de verhouding tot verwante stromingen en instanties;
o Denklijnen ten behoeve van de actualisatie van het meerjarenbeleidsplan.
Personeelszaken met betrekking tot staf en directie.
Evaluatie van het financieel beleid en nieuw fondsenwervingsbeleid.

Nevenfuncties bestuur en directeur
Naam
Drs. W.A. (Wim) van ‘t
Veer

Functie
Bestuursvoorzitter

D.J. (Dik) van Bruggen RA

Penningmeester
bestuur

Mr. J.P.M. (Hans) Karstel

Secretaris bestuur

Drs. K.I. (Karin) Lieber

Bestuurslid

Drs. N.E. (Nathalie)
Kramers
M. Ouwerkerk

Bestuurslid sinds 5
december 2018
Directeur

Andere functies
Directeur bestuurder Stichting Wonen en
Zorg Purmerend (SWZP)
Voorzitter College van Protestantse Diaconie
Amsterdam
Bestuur Actioma/SMA/KLCMO
Bestuurder Esdégé Reigersdaal
Lid Bestuursadviescommissie Transitie en
Ondernemen VGN
Bestuurssecretaris Pameijer
Bestuurslid Stichting Jeugdcultuur Fonds
Rotterdam
Bestuurder Zinzia
Voorzitter commissie Geriatrische
revalidatiezorg/Eerstelijns verpleging van
Actiz
Bestuurder Jeugdbescherming Noord &
Veilig Thuis Groningen
Bestuurslid Foundation Critical Ethics of Care

Financiële positie
Het jaar 2018 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat van ruim €19.175, waarvan €5.921
ten gunste van de werkstichting en €13.254 ten behoeve van het leerstoelfonds.
Dit positieve resultaat werd mede bereikt door inkomsten uit fondsen die reeds in 2017 waren
aangevraagd.
Dat de opbrengsten uit projecten in verhouding tot andere jaren relatief laag zijn, is een risicofactor:
de inkomsten uit activiteiten fungeren als belangrijkste inkomstenbron van de stichting. Dit kan
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slechts voor een bescheiden deel aangevuld worden met fondsen. Er zal aandacht besteed worden
aan voldoende capaciteit en inzet ten behoeve van (deels grotere, langerlopende) projecten.
Afwijkend ten opzichte van andere jaren was de relatief grote omzet en het hoge resultaat op
‘ontwikkeling en verspreiding’. In 2018 werden meerdere (grote) presentiebijeenkomsten
georganiseerd, waaronder het congres ‘Waarnemen een kunst!? 25 jaar Andries Baart en presentie’.
De budgetratio, uitgedrukt als het eigen vermogen als percentage van de totale opbrengsten, is eind
2018 toegenomen tot 40%. Dit wordt grotendeels verklaard door een flink kleinere omzet over het
afgelopen jaar en een klein positief exploitatieresultaat. Het solvabiliteitspercentage, uitgedrukt als
het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal, is eveneens toegenomen tot 57%. het
positieve resultaat is volledig toegevoegd aan de reserves waarvan €5.921 naar de
continuïteitsreserve en €13.254 naar de bestemmingsreserve van de leerstoel. De liquiditeit is eind
2018 licht gedaald naar €248.449 ten opzichte van €285.058 eind 2017. De lichte daling is een
tijdelijke die bepaald wordt door het momentum, waarbij de liquiditeit door de jaren heen steeds
een constant beeld laat zien.
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