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Derde studiemiddag Presentie, 30 september 2005 
Nabijheid en afstand 

 
Deze middag zijn er meerdere presentaties die elk bestaan uit verschillende onderdelen. De 
middag wordt gestart met een presentatie in twee delen, verzorgd door een werkgroep in het 
Aartsbisdom Utrecht die zich bezig heeft gehouden met presentiepastoraat op het platteland. Zij 
heeft haar werk beschreven, erop gereflecteerd en zij doet vanmiddag van het een en het ander 
verslag, startend vanuit een concrete casus. Het thema waarom het draait is niét landbouw, ook 
al gaat het om landbouwpastoraat. Het echte thema is: hoe kom je bij mensen? Hoe kom je bij 
mensen als je ruimte moet overwinnen, als je culturen moet overwinnen, als je in een andere 
werksfeer komt.  
Na de pauze komt opnieuw het thema ‘afstand’ aan de orde in een presentatie welke is voorbe-
reid door Annemiek Stoopendaal en Hans Kröber. Nu echter niet meer in het uitvoerend werk, 
over de praktijk zelf, maar over de organisatie van de praktijk. Daarbij gaat het over vragen als: 
wat is afstand eigenlijk? Wat doet afstand in een organisatie? Is het een beletsel – of biedt het 
ook voordelen? Er zijn allerlei maatregelen om afstand, ook organisatorisch, te overbruggen, 
maar hoe gebeurt integratie dan? 
De keuze voor het thema ‘afstand’ is gemaakt omdat er in Een theorie van de presentie veel 
over is gezegd: midden in het boek is een groot hoofdstuk te vinden onder de titel De kritiek van 
de afstandneming, waarin afstand op allerlei manieren is uitgelegd: het zit in bepaalde vormen 
van professionaliteit, in bepaalde organisatiebeginselen, in het al dan niet kunnen hanteren van 
onmacht als het over lijden gaat, enzovoort. Vanmiddag wordt dus rond dit thema verder nage-
dacht aan de hand van twee bijzondere situaties. 
 
 
 

1e Presentatie door de werkgroep Pastoraat op het platteland 
Jack Steeghs start met een korte beeldimpressie van het leven op het platteland. 
 
Casus ”Binnenkomen op het platteland” 

Het is kwart over negen in de ochtend op een doordeweekse voorjaarsdag. Ik zit in de 
auto op de toeristische route van mijn woonplaats richting de dienstverlening in Zeist. Zo 
hoop ik een boer of boerin te kunnen spreken, omdat ik het voor mezelf belangrijk vind 
om af en toe eerstelijns contact te hebben met het boerenleven. Nu eens niet ingegeven 
door mijn agenda, of een of ander spelende vraag of probleem, maar gewoon…  
Op een gegeven moment besluit ik een erf op te draaien dat toegang geeft tot twee wo-
ningen. Een vooroorlogse woning en een nieuwbouwhuis. 'Dit zouden wel eens twee ge-
neraties op een erf kunnen zijn', bedenk ik en ik besluit mijn auto precies op de splitsing 
van de toegangsweg richting beide woningen in de berm te zetten: 'Zo kunnen ze me 
goed aan zien komen en sta ik niemand in de weg'. 
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Ik bel aan bij het dichtstbijzijnde huis, de vooroorlogse woning. Vanuit de doorgaande 
weg had ik hier de oudere bewoners gedacht, maar staande bij de deurbel zie ik een 
zandbak met speelgerei. De bel blijft onbeantwoord. Dan maar een lel aan de koebel die 
er ook hangt. Ook die blijft onbeantwoord, terwijl ik zie dat het licht in het halletje brandt.  
Ook de deurbel bij de nieuwbouwwoning geeft geen gehoor, maar er ligt wel een grote 
New Foundlander op de mat. Ik aai hem. Een lieverd. Ik roep over het erf 'volluk' maar 
hoor niets. Ik zie geen hekken of borden. Voor mij het signaal om het er samen met de 
hond maar op te wagen: op zoek naar de boer of boerin.  
Niet in het melklokaal, terwijl ik een pomp hoor draaien. Niet in de ligboxenstal, maar wel 
in de jongveestal. Ik roep vanuit de grote schuifdeur die op een kier staat de boer toe: 
'Hallo, mag ik binnen komen?'  
'Ja, kom maar'. 
 
Ik mag binnen komen. De jonge boer die ik zie haalt mest uit dode hoeken van roosters 
weg. Als ik dichtbij kom is hij heel vriendelijk: 'Ja ik heb wel even tijd, ik moet toch een 
boterham eten voordat ik kunstmest ga zaaien'.  
We lopen samen met de hond via de achteringang naar de keuken. In de tussentijd is de 
boer nieuwsgierig naar mijn beweegredenen, vooral naar wat ik met dit gesprek concreet 
doe.  

 
 
Duiding van presentie op het platteland: meerdere specifieke kenmerken die op de ach-
tergrond van een ontmoeting meespelen 
 

1. Een kwestie van afstanden overbruggen 
Het platteland is een ingewikkelde context om pastoraat te bedrijven. Vooral omdat aldaar 
de wereldwijde tendens tot professionalisering/instrumentalisering e.d. hand in hand gaan 
met oude gewoontes/tradities, vaak ongeschreven regels die op elke plek weer anders zijn 
(in mijn boerenjeugd hoorde ik bij doorvragen vaak: ‘dat moet je aanvoelen’). Vanuit de 
presentietheorie lijkt het voor bezoekers verstandig om letterlijk ‘voelhorens’ uit te steken 
en de vruchten daarvan vanuit verwondering in gesprek te brengen. Het gevolg van een 
dergelijk presentisch handelen is niet alleen dat de ander zich beter verstaan ervaart, maar 
ook dat de door hem of haar beleefde traditie gesterkt wordt: misschien ben jij wel de eer-
ste die woorden geeft aan ongeschreven leefregels ter plaatse.  
Om hiertoe in staat te zijn moeten er ook letterlijk afstanden overbrugd worden: (be-
drijfs)woningen liggen niet zij aan zij maar soms kilometers ver uit elkaar en soms is er let-
terlijk geen weg. Tegelijkertijd weten plattelandsbewoners vaak veel van elkaar. Er liggen 
niet zelden informele communicatielijntjes, via vrouwen, nieuwjaarsbezoeken, etc. Ook het 
gesproken dialect kan voor de bezoeker afstand scheppen. Vanuit presentieoogpunt is dat 
alles een handicap voor de bezoeker, niet voor de plattelander. 

 
2. Vooronderstellingen van de presentiebeoefenaar: voorkennis 

Misschien roept het onbekende van het platteland een behoefte aan ‘kennis’ op, maar 
welke kennis? Voorkennis is lastig. Vanuit presentieoogpunt lijkt het beter om vooraf aan 
een ontmoeting zo min mogelijk te weten: zowel technisch-economisch niet als ook privé-
persoonlijk niet. Het niet weten opent de mogelijkheden voor dialoog en wat echt van be-
lang is hoor/zie je wel. Wat wel handig lijkt is enige affiniteit met het boerenleven, met wo-
nen op het platteland. 

 
3. Het blijft de kunst om binnen te komen 

Waar het om blijft gaan is de kunst van het binnenkomen: boerenbedrijven zijn niet ge-
makkelijk bereikbaar en de boer zelf al helemaal niet. Vaak is ook niet direct zichtbaar wie 
de boer is. En wat is de aanleiding van je ontmoeting? Dit is een belangrijke vraag vanuit 
presentieoogpunt. Wellicht is het zelfs beter om geen afspraak te maken en ‘om niet’ op 
een adres af te stappen... omdat je geïnteresseerd bent in wat deze man of vrouw be-
weegt, omdat je vanuit de kerk belangstellend bent hoe het ermee gaat? En hoe zit het 
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met je eigen behoeften naar geborgenheid? Spelen die mee, of niet? En welke beelden 
van de kerk (pastorrol) leven er bij je gesprekspartner? 

 
 

4. En als je binnen bent… 
In onze cultuur zijn er vele instituties die boeren rubriceren, maar: elk boerenbedrijf, al dan 
niet economisch in bedrijf, is anders (zoals elk mens anders is). Al dan niet makkelijk toe-
gankelijk, al dan niet gewend aan aanloop, al dan niet gewend om met niet-boeren contact 
te maken, al dan niet gewend om het bedrijf te onderscheiden van het privé-leven, al dan 
niet gewend om te pauzeren op vaste tijden, etc, etc. Vanuit presentieoogpunt is het be-
langrijk om het anders-zijn van elk bedrijf recht te doen en niet te snel indelingen te maken 
als ‘gangbaar’, ‘biologisch’, ‘traditioneel’ of ‘modern’ e.d. Ook informatieve voorkennis uit 
dagbladen, televisie, radio, e.d. is lang niet altijd dienstbaar. Bijvoorbeeld, het ‘weten’ dat 
er een dierziekte heerst op een zeker bedrijf kan afleiden van de zaak: het ter plekke ge-
leefde leven. De boer of boerin vertelt je dat wel en als je niet mag komen vanwege hygië-
nemaatregelen, dan zie je dat wel aan een afgegrensd erf. 

 
5. … de plattelander aan het woord. 

Een belangrijk aspect – en drijfveer voor mij om iets met presentie te doen – is dat boeren 
in fundamentele zin steeds minder zélf aan het woord komen over hun boer-zijn. Er wordt 
(te)veel gesproken over boeren. Momenteel zijn het vooral allerlei belangen die het platte-
land koesteren: industrialisatie, natuur, recreatie, projectontwikkelaars, reconstructie, wa-
terberging, etc. Middenin die belangenstrijd lijken we met zijn allen te vergeten dat het om 
mensen blijft gaan en om de ervaring van het bewerken van een stukje aarde waar we 
vanuit onze geloofstraditie direct mee verbonden zijn.  

 
 
Vragen van de werkgroep: 
1. Binnenkomen:  
Zoals gezegd is binnenkomen op een boerderij vaak een hele kunst. Boeren zijn soms bijna let-
terlijk onvindbaar.  
• En als je fysiek binnen bent, oog in oog met de boer die je zoekt, dan is het de vraag hoe je 

binnenkomt in zijn of haar gedachtewereld?  
• Het hoe... maakt nogal wat uit. Ben je gestuurd door derden, kom je vanuit belangstelling uit 

de parochie, of kom je omdat derden je achtergrondinformatie gaven waardoor jij voelt dat je 
daarheen moet?  

• En wat roep jij als persoon bij die ander op? Ben je je daarvan bewust? 
 
2. Je identiteit als pastor in een plattelandscontext: 
In de stad kun je als pastor gewoon rondlopen en aan de praat geraken zonder dat je je identiteit 
prijs hoeft te geven. Op het platteland kan dat niet. En hoe zit het met je rol als je vanuit de kerk 
komt? Is dat anders dan vanuit je rol als privé-persoon? 
Op het platteland moet je minstens twee vragen beantwoorden:  
• Wie ben je? en Wat kom je doen? 
• Dat roept de vraag op: hoe stel jij je (als gezondene vanuit een geloofsgemeenschap) voor? 

En: kan het ook anders? 
 
3. Nabijheid – afstand: 
In voorgaande casus lijkt de professionele beroepsafstand als vanzelf ingebed te zijn in een 
open en wederzijds betrokken gespreksklimaat: deze boer moet zo weer kunstmest zaaien en 
dat laat hij weten. In de tijd die nog rest wil hij best – heel gastvrij en heel nabij – in contact tre-
den met die voorbijganger. Het kan ook anders lopen… 
• Relaties kunnen groeien, presentie groeit bij de gratie van kwalitatieve contacten waarbij er 

iets is dat ‘klikt’ tussen pastor en pastorant. De vraag is hoe je daarmee om gaat?  
Jack Steeghs 
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Zaalgesprek naar aanleiding van de casus. 
 De kwesties en vragen zijn hier gepresenteerd als typisch voor het landbouwpastoraat. 

Vraag is of de situatie op het platteland nu echt zo specifiek is? Er zitten in het verhaal een 
aantal punten die voor anderen zeer herkenbaar zijn. 

 Rond “binnenkomen” zijn 3 elementen genoemd: hoe sluit ik aan? waarom mag ik dat ei-
genlijk? en wat wek ik voor verwachtingen?  

 De presentatie roept ook meteen de vraag op: waarom zou je eigenlijk willen binnenkomen? 
Een eerste antwoord is: je wilt de echte mensen leren kennen. Gaat het dan om binnenko-
men? Of wil je misschien iets anders en is binnenkomen een van de methoden om dat te 
doen? Een kernwoord is: aandacht; en aandacht geven aan de boer, dat doe je niet even 
buiten, op een trekker. Aandacht betekent bij een boer: naar binnen gaan. 

Andere vragen die de presentatie oproept zijn: 
 Hoe kom je aan een adres? Bij wié wil je binnenkomen? 
 In een exposurefase gaat het erom te willen leren hoe het hier, op het platteland, gaat. Dat 

is iets anders dan: ik wil een antwoord zoeken op de problematiek van deze boer. In een 
kennismaking zou je ook uitdrukkelijker de boer moeten verzoeken om jou te leren waar het 
om gaat. Daarmee hef je ook een deel van de onduidelijkheid rond de verwachtingen, het 
doel van dit bezoek op. Je vraagt dan aan de ander om zich te gaan tonen. 

 Is dát wat er in deze casus gebeurt? Ga je lerende, niet-wetende op de ander af? Wat doe 
je dan met je voorkennis? Kader je de boer /de ander niet al van het begin af aan in? Ben je 
in staat om je eigen voorkennis op te schorten: dat wat je erbij denkt, hoeft hier helemaal 
niet het geval te zijn. Ook als je iets meent te weten, moet je voortdurend aan de ander vra-
gen of dat klopt. Je hébt wel kennis, die hoeft ook niet te worden weggegooid; voorkennis 
kan ook helpen. Maar van belang is een open houding; en steeds het voorbehoud: het kan 
altijd anders zijn dan je denkt. Het gaat daarbij altijd om de mens. En maakt het dan nog uit 
of het om een kleine zelfstandige is, of een buitenlander, of een boer of iemand die in het 
ziekenhuis ligt? Je moet je bewust zijn dat je een vreemde wereld binnengaat en dat je dié 
wilt leren kennen. 

 Is meegaan in het dagelijks leven niet iets anders dan wat hier gedaan wordt in de vorm van 
een gesprek? Is dit wel een goede werkvorm? Je kunt bijvoorbeeld ook stage gaan lopen of 
een boerenknecht worden. Waarom zou je eigenlijk kiezen voor het bezoek? Bedacht moet 
wel worden dat het een vorm is die past bij het boerenbedrijf. In tegenstelling tot de industrie 
is het niet eenvoudig om een werkcont(r)act te krijgen. En behalve ‘binnenkomen’ is het op 
het platteland ook nog de vraag hoe je kunt ‘terugkomen’. Dan kunnen zich ook nieuwe 
werkvormen voor doen. 

 Kom je “om niet”? Kom je “namens de kerk”? Hoe zuiver is je agenda? Je komt met aan-
dacht voor de mensen, voor hun bedrijf, hun werk. Dat wekt verwondering. Het imago dat 
aan je kleeft kun je niet zomaar wegdenken. Het is goed om je dat te realiseren. Mutatis mu-
tandis geldt dat ook voor de sociaalpsychiatrisch verpleegkundige die contact wil maken, 
maardie omgeven is met formele verwachtingen waar je doorheen moet. Dit geldt eigenlijk 
voor iedereen: er rust een verwachting op je, die kun je niet aan de kant leggen; maar bin-
nen de presentie ga je toch proberen om daar zonodig onderdoor te gaan, en met gebruik 
van die verwachting en ín die verwachting en buiten die verwachting iets te doen. Dat moet 
je je realiseren. En dat is lastig. 

 Overigens blijft het verhullend om te praten over “om niet”. Er speelt altijd macht, er spelen 
altijd bedoelingen. Daar moet je scherp op zijn. 

 Over “identiteit” en je identiteit prijsgeven. Gaat het hier om een geheim? Moet er iets wor-
den afgedekt? De vraag waar het om gaat is: hoe maak je contact en hoe kun je zeggen wie 
je bent? Hier geldt een waarschuwing: pas op voor de achterdocht die groeit als je niet zegt 
wie je bent. En een aspect is: het gaat er niet om jezelf binnen te “wurmen”, maar kun je 
binnen geláten worden? Probleem daarbij is dat je je niet “zomaar” kunt ophouden binnen 
die omgeving. Hoe houd je de moeite uit van het niet onmiddellijk binnengelaten worden? 
Het is ook een vraag naar de afwijzing. Maar het gaat hier ook vooral om de éigen verle-
genheid, ook in verband met de kerk. Naarmate je zelf beter weet wat je komt doen, is het 
makkelijker te antwoorden. 
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Daan Vogelpoel brengt een tweede casus over Platteland en presentie. 
De verdieping begint waar de oriëntatie van Jack ophoudt: bij de constatering dat presentie 
groeit bij de gratie van duurzame kwalitatieve contacten. Rond die duurzaamheid willen we aan 
de hand van enkele korte praktijkvoorbeelden de voorgaande kenmerken nog wat toespitsen en 
uitdiepen, waaruit ook weer enkele vragen voor het gesprek voortvloeien. 

 
1. De diaconaal pastor van de IJsselstreek gaf me het adres van een varkensboer, die ik 
kon opzoeken als ik een varkensbedrijf wilde zien. En ook een boerin waar ik veel kom 
en meewerk, zei dat ik bij hen langs moest gaan, omdat het ze niet goed gaat. Ik besluit 
te bellen op koffietijd. Toon is aan het werk, ik krijg An. Het wordt een onduidelijk ge-
sprek, wat er op neer komt, dat An niet weet wat ze er mee moet, en dat ik maar moet 
bellen als Toon er is. Dat doe ik. Ik zeg Toon dat ik arbeidspastor van het dekenaat ben, 
dat ik hun adres van hun pastor heb, en graag met ze wil praten omdat ik weet dat het 
niet makkelijk is in de varkenssector, en dat ik graag hun bedrijf wil bekijken, om te leren 
hoe het is om varkensboer te zijn. Na enige aarzeling wil hij wel een afspraak maken. 
2. We praten over het varkensbedrijf, de toekomst, de vier kinderen, waar ze oorspronke-
lijk vandaan komen, de buurt en de krimpende parochie. Het is geen gemakkelijk ge-
sprek, ondanks hun welwillendheid, omdat ik steeds de inbreng van Fien niet snap, 
slecht kan verstaan en niet kan plaatsen. Na een uurtje stap ik weer op, en vraag of ze 
me een andere keer het bedrijf willen laten zien. Na enige aarzeling is dat goed, en ma-
ken we een afspraak. 3. Als ik enkele weken later op dinsdagmiddag om een uur aanbel, 
zijn ze verbaasd me te zien. ‘Ik heb je afgebeld’ zegt Toon. ‘We zagen er eigenlijk het nut 
niet zo van’. Ik had de voicemail niet afgeluisterd. Dus stond ik toch voor de deur. Nou, 
zal ik dan maar weer gaan, vroeg ik. Nou, nee, nu ik er toch was, kon ik toch minstens 
een kop thee drinken. Hij was toch een boterham aan het maken. Stoor ik jullie dan niet 
bij het eten, vroeg ik? Nee, hoor. 
4. Dan besluit ik te vertellen hoe boerin en parochie me hebben gevraagd langs te gaan, 
omdat ze zich zorgen maken, en niet weten hoe erover aan de praat te komen. Dan ver-
telt Toon dat bij An MS is geconstateerd. Dat is nu stabiel: vooral haar korte termijnge-
heugen hapert, zodat ze geregeld niet meer weet, waar het net tevoren over ging. Maar 
met drie keer thuishulp redden ze zich goed. Ze hebben het geregeld met iemand uit de 
buurt, dat is vertrouwd. En hun zoon van zestien, die het bedrijf wil overnemen, heeft een 
kapotte heup door een voetbalblessure. Die heup moet nu vastgezet, maar de vraag is in 
welke houding ze dat moeten doen: staand of zittend? Een moeilijk dilemma, waar over 
enkele weken over beslist moet worden.  
5. Zijn boterham is allang op, hij moet aan het werk. An zal me het bedrijf nog laten zien. 
Lukt dat, vraagt Toon haar? Jawel, zegt ze. Ik constateer dat we toch nog lang hebben 
gepraat, en vraag of ze dat erg vinden. Ze lachen wat, en zeggen dat het toch wel goed 
was. Soms merk ik, dat ze niet meer weet, waarom we er zijn. Samen komen we er 
steeds uit. Tenslotte komen we Toon tegen, die een beer staat schoon te spuiten. Ik 
groet hem, zeg wat een prachtbedrijf hij heeft, bedank ze voor alles, en vraag of ik een 
keer mag komen meewerken. Vraag dat in juni nog maar eens, zegt hij, nu zijn we te 
druk. Kennelijk verwacht hij meer last dan bijstand van me te hebben.  
Inmiddels heb ik een dag meegewerkt, bel ik zo nu en dan en ben ik enkele keren langs 
geweest op koffietijd en na de lunch, en toen ze hun nieuwe stal openden. 

 
Zaalgesprek naar aanleiding van de casus. 

 Een eerste vraag aan de aanwezigen is: wat ís volgens u nu eigenlijk de vraag bij deze ca-
sus? Suggesties die komen: Hebben we het goed aangepakt? Zijn we presentie aan het 
beoefenen? Waar heb ik mijn waarden gelegd, bij mezelf of bij de ander? In mijn werk zou 
men hebben gevraagd: wat is hier pastoraat? Als je dit doet, hoe ga je dan verder? Sluit dit 
nu echt aan bij het geleefde leven? 
Het is interessant en leerzaam te horen hoeveel verschillende vragen de casus oproept; dat 
anderen, buitenstaanders, andere vragen stellen dan de indieners van de casus. Overigens 
zijn meerdere vragen ook de in de groep zelf aan de orde geweest en uitgebreid besproken, 
bijvoorbeeld de vraag naar de presentiebeoefening. En er bleven vragen over. 
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 Een van de vragen die overbleven en door de groep zijn gesteld heeft te maken met nabij-
heid. Nu ben je binnen, mensen tonen een intiem gedeelte van hun leven – het gaat over 
ziekte, het gaat over toekomst – en nu gaat het probleem spelen, want nu heb ik het ge-
hoord en nu ben ik dichtbij. Hoe nu verder? Hoe staat het nu met de professionele vriend-
schap? Je wilt een vriend zijn, maar hoe dan? Onze God heet “Ik zal er zijn voor jou”. En 
dat is een naam, die is meteen een opdracht. 
Een vraag die dan opkomt is: wat heeft die ander nodig? Kun je de vriendschap bedenken 
vanuit de ander? Door te komen kun je de vraag naar vriendschap wellicht wel laten ont-
staan. 
Wordt hier een eenzijdige invulling van vriendschap en professionaliteit gegeven? Waarbij 
vriendschap zou inhouden: warmte en kosteloos; het professionele heeft dan de klank van 
gewin: ik wil iets bereiken. Dan lijkt het een tegenstelling, een botte tegenstelling zelfs. Maar 
je kunt ook kunt denken vanuit een eenheid: de vriendschap en warmte die je voelt, neem je 
mee in je professie en draag je daarin uit. 
Betekent dat laatste dan dat je op een HBO werkers moet opleiden tot vriendschap? In de 
waardering van het vriendschapsmoment in de professionaliteit zit een spanning waar goed 
over nagedacht moet worden. Het is een spanning die je niet te makkelijk moet laten vallen; 
want deze spanning kan ook heel vruchtbaar zijn. 
Vraag is of het gaat over vriendschap of over de metafoor van vriendschap? Bén je een 
vriend of functioneer je áls een vriend? Dat is en cruciale vraag. Wil ik een vriend zijn of wil 
ik in de vakbekwame uitoefening van mijn functie zijn als een vriend?  
 
 

Nog een kleine, een mooie en indringende casus van Jacqueline Hoogeveen:  
Zij maakte ten tijde van de MKZ-crisis foto’s van de boerderijen en de protestborden in 
de lege weilanden rond Twello. Tijdens het fotograferen sprak boer G. haar aan: waarom 
ze foto’s maakte, en wat ze van de ruimingen vond? Behalve dat Jacqueline haar ver-
driet en verontwaardiging uitte, vroeg ze ook en vooral wat het voor G. als boer beteken-
de. Dat leidde tot een intensief gesprek, wat erop uitliep, dat G. aan J. vroeg : ‘Ga je mee 
naar het graf van mijn vrouw?’ Zo is een duurzaam contact ontstaan: met enige regel-
maat ging J. op bezoek bij G., en dronken ze samen koffie, en deed J. soms kleine huis-
houdelijke klusjes, waarbij de relatie steeds vertrouwder werd. Zo liet G. op een gegeven 
moment zijn verstuikte enkel zien, wat J. dan toch weer enigszins verlegen maakte. Maar 
het zegt iets over de vertrouwdheid en kwetsbaarheid in de relatie. 
Toen G. na enkele jaren een vriendin kreeg, wilde hij niet meer dat J. zomaar aan kwam 
waaien. Ze moest een afspraak maken, en had het gevoel dat ze dan echt op de koffie 
kwam. Dat viel haar na vier jaar zwaar, omdat ze daar zelf geen invloed op had, en het 
gevoel had een plek te hebben verloren waar je altijd welkom was. 
Die ervaring riep bij haar vragen op rond ‘professionele vriendschap’. Is het mogelijk om 
duurzaam een goede vriend ‘om niet’ te zijn? Je gaat je eigen gevoelens ook inbrengen, 
en er groeit nabijheid. In ‘Theorie van de Presentie’ is sprake van een ‘gekwalificeerde, 
quasi-natuurlijke relatie, met de onderliggende structuur van een gift om niet’.  
Vraag: Wat betekent het dat de relatie quasi-natuurlijk is? Frans Vosman zegt daarover: 
je gaat staan op de positie van vriend. Wat betekent dat in de praktijk? Hoe ga je om met 
de wederzijdse verwachtingen? En hoe bouw je zo’n contact weer af? 

Vraag: Je wilt zijn als een vriend. Maar dat roept de vraag op: kan de ánder uitmaken wie jij kunt 
zijn / mag zijn? Doordat je alledaagse vormen kiezen die passen bij hun leven, krijg je heel na-
bije titels. Hoe zit het nu met de spanning tussen de typische kenmerken van een vriend – grote 
beschikbaarheid, grote trouw, enzovoorts - en professionaliteit, waarin die grote beschikbaarheid 
en trouw toch minstens aanzienlijk moeilijker liggen? 
 
 
Vervolg zaalgesprek 

 Frans Vosman spreekt over ‘de positie van een vriend’. Hij zegt: als ik jouw hulpverlener 
ben - omdat ik dokter ben en jou moet adviseren met de ziekte die jij hebt; als ik jeugdhulp-
verlener ben en moet adviseren wat te doen met een moeilijk kind – dan kan ik op allerlei 
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posities gaan staan van waaruit ik jou advies geef: ik kan gaan staan op de positie van de 
al-weter, of op de positie van de samenleving die zich wil ontdoen van overlast; maar ik kan 
ook op de positie gaan staan van de vriendschap. De positie van vriendschap (niet van 
vriend) – het gaat niet om persoonlijke, affectieve bewogenheid. Het gaat erom of je in je 
opereren het perspectief kunt innemen van wat vriendschap hier zou kunnen betekenen als 
voedingsbodem om tot je advies te komen. 

 De praktijk is, continu, dat mijn organisatie zegt: “je gaat daarheen en zorgt dat je er zo snel 
mogelijk weer vandaan gaat” en dan doe ik zowel mezelf als de ander tekort; want de situa-
tie raakt me en ik zet mezelf daar volledig in, ben iets aangegaan. Vraag: duidt dat op 
vriendschap en komt dat in mindering van professionaliteit? Gaat het hier om vriendschap of 
om een hartelijk mens. En het is te wensen dat professionaliteit niet wordt ingevuld met 
‘koude kikker’. En een vervolgvraag zou zijn: zitten emoties in de weg of kunnen ze van nut 
zijn, kunnen ze richting geven? Ze kunnen geïnterpreteerd worden als een moreel oordeel 
over de situatie; dat helpt om te weten waarvoor je er bent en waarvoor niet. 

 Gaat het hier niet om een samenspel van emoties en verstand? Zowel in de vriendschap als 
ook in de professionaliteit. Professionaliteit kun je zo organiseren dat er toch maximale be-
schikbaarheid is. Het verstand zou de boel bij de teugels moeten houden? Verstand is ech-
ter niet alleen cognitief; emoties van iets hebben is óók verstand van iets hebben. 

 Blijft nog staan dat presentie in een organisatie ook eindig moet zijn. Dat blijft een heel es-
sentieel dilemma. Maar de vraag waar het om gaat is niet of de vriendschap eeuwigdurend 
moet zijn, maar of het een weldaad is. 
 

Met veel dank aan de mensen van de werkgroep Presentie & Landbouw voor het aanreiken van 
hun casussen en reflecties wordt het thema voor de pauze afgesloten. 
 
 
 

2e presentatie over nabijheid en afstand op organisatieniveau. 
 

Inleiding door Annemiek Stoopendaal, werkzaam bij het Centrum voor Management Develop-
ment in de zorg in Rotterdam. Zij is bezig met een promotie op het thema Zorg op Afstand met 
als onderzoeksvraag “Hoe wordt afstand tussen zorgbestuurders en zorgverleners ervaren en 
gehanteerd?” Annemiek illustreert haar presentatie met behulp van PowerPoint en geeft aller-
eerst een schets van de Nederlandse zorg: 
 

In de organisatie van de zorg vloeien 
de publieke en private domeinen in-
een. Wij verzorgen onze zieken niet 
meer zelf maar organiseren zorg. Die 
publiek/private verstrengeling zie je 
ook in de financiering en in de aanstu-
ring. 
Om de kosten in de hand te houden is 
een kunstmatige schaarste gescha-
pen. Schaarste in middelen (geld, ma-
teriële zaken en personeel) maar in de 
zorgpraktijk vooral ook schaarste in tijd 
en aandacht. 
De zorg is gefragmenteerd. Vroeger 
kenden we alleen gasthuizen; nu zijn 
er verschillende soorten zorginstellin-

gen en veel verschillende zorgprofessies ontstaan. 
En de besturing van de zorg is duaal georganiseerd. Professionals en managers dragen samen 
de verantwoordelijkheid. 
In het onderzoek worden dan 4 trends onderscheid onderscheiden die van invloed zijn op de af-
stand tussen zorgbestuurders en zorgverleners: 

Context

Nederlandse gezondheidszorg

Publiek- Privaat

Gebudgetteerd (kunstmatige schaarste)

Gefragmenteerd (professionalisering en 
specialisatie)

Duaal georganiseerd (professionals/management)
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1. Zorgorganisaties worden steeds groter, door groei maar met name door horizontale of 
verticale fusies. 

2. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder zorgbestuurders zijn opgeleid in zorgberoepen. 
Zorgbestuurders zijn managerial (MBA) bijgeschoold en er is een professionalisering van 
het zorgbestuur en zorgmanagement gaande. 

3. Wat socialisatie betreft zien we dat de carrière van zorgbestuurders zich voltrekt binnen 
de zorg (ze komen niet zomaar vanuit de koekjesfabriek de zorg instappen). Als we 
evenwel de onderscheiding nemen van Glouberman en Mintzberg in 4 werelden van ca-
re, cure, control en community, dan zien we wel dat zorgbestuurders in hun werk toch 
vooral in aanraking komen met de werelden control en community. 

4. Wat de sturing betreft zien we dat de zorginstellingen bijna allemaal een Raad van Toe-
zicht model hebben en gekanteld zijn. Bestuur wordt gekenschetst als strategisch be-
stuur, bestuur op hoofdlijnen, een bedrijfskundige wijze van besturen. Kenmerk daarbij is 
dat beleid en uitvoering van elkaar gescheiden worden. 

Kijken we nog specifieker naar zorg dan zouden we kunnen zeggen: zorg is eigenlijk dienstver-
lening. Bij zorg als dienstverlening horen de kenmerken: lijfelijke aanwezigheid van klant en pro-
fessional en transacties die gebaseerd zijn op maatschappelijke waarden. Dat houdt in dat die 
dienstverlening nooit helemaal geprotocolleerd en gecontroleerd kan plaatsvinden. Er moet altijd 
een discretionaire ruimte zijn; de professional moet de ruimte hebben om zijn werk te doen. 
Daardoor zal er altijd spanning zijn tussen centrale controle en decentrale uitvoering. Afstand 
tussen besturing en uitvoering is dus inherent aan dienstverlening. 
Om het begrip afstand te operationaliseren zijn er twee dimensies en enkele eigenschappen van 
afstand onderscheiden.
 
De dimensies zijn:  
• reële afstand; de in ruimte 

(geografisch) en in tijd (temporeel) 
waarneembare en meetbare afstand, 
en 

• symbolische afstand (gebaseerd op 
sociale verhoudingen: 
cultureel/structureel) die gebaseerd is 
op verschillen tussen mensen die zich 
uiten in taal, kennis of status.  

 
De eigenschappen: 
• Afstand is relationeel: Als we over 

afstand spreken gaat het altijd om de relatie tussen de punten of actoren waartussen de af-
stand zich bevind. Beider actie is van invloed op de verandering van afstand, daarom is af-
stand reciproque. 

• Afstand wordt ervaren en ook als afstand objectief te meten is wordt het subjectief ervaren. Ie-
dereen kent het fenomeen van de terugweg die korter duurt dan de onbekende heenweg. De 
in relatie betrokken partijen hebben een eigen perceptie van afstand. 

• Afstand wordt door de betrokkenen gehanteerd. Dit kan vergrotend werken (centrifugaal) of 
verkleinend (centripetaal). 

 
Het onderzoek behelst drie casussen in drie verschillende sectoren van de zorg: de zorg voor 
verstandelijk gehandicapten, het ziekenhuis en de ouderenzorg ofwel verpleging & verzorging. 
De zoekvraag was: in zo’n grote instelling, met een Raad van Bestuur, waar al die afstand in zit, 
hoe wordt daar nou die afstand overbrugd? 
 
Voorlopige uitkomsten: 
• Mensen geven aan der er veel afstand is in organisaties als besluiten en acties langzaam ver-

lopen. Zij noemen dan hun organisatie log. 

Onderzoek

Afstand

Dimensies
Reële afstand 
Schaalgrootte: geografisch/temporeel
Symbolische afstand 
Sociale verhouding: cultureel/structureel

Eigenschappen
Relationeel en reciproque
Ervaren: subjectief
Hanteren: centrifugaal of centripetaal
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• De onderzochte organisaties hebben 5 organisatorische lagen. Men benoemt een organisatie 
als “plat” wanneer men het gevoel heeft gemakkelijk bij iedereen zo te kunnen binnenlopen. 
Deze ervaring staat los van de feitelijke hoeveelheid lagen. 

• In het ervaren van afstand tussen bestuurder en zorgverlener zijn triviale zaken van belang: 
gewone, dagelijkse dingen als kennen, groeten, koffiedrinken. 

• Opvallend is dat de eerste management-laag in de organisatie, de teamleider, steeds meer in 
het kantoor lijkt te worden getrokken. Hier speelt het fenomeen van de ‘veraanzienlijking’ mee. 
Artsen in ziekenhuizen daarentegen werken nog steeds voor 60-70% van de tijd in de directe 
zorg mee en vormen daarmee een directe schakel naar het primaire proces. Misschien hoe-
ven die zich niet zo te veraanzienlijken. 

• En opvallend is ook dat met name de bestuurders de afstand tot de werkvloer als lastig erva-
ren. Zij zoeken naar mogelijkheden om in contact te blijven met de werkvloer, doen werkbe-
zoeken, zitten cliëntenraden voor, etcetera. 

 
Wat betreft het hanteren van afstand zien we strategieën die afstandvergrotend of –verkleinend 
werken: 
 

Centrifugaal (afstandvergrotend) 
Structuren. Elke structuur schept zijn eigen afstand, 
doordat structureren bestaat uit grenzen trekken. 

Visie, Een sterke visie van een bestuurder werkt 
vaak afstandvergrotend omdat professionals zich 
daarmee in hun discretionaire ruimte aangetast  
voelen. 

Controleren. (Maar helemaal niet controleren, 
werkt ook fragmentatie in de hand.) 

Protocolleren. 

Centripetaal (afstandverkleinend) 
Bijeenkomsten, van allerlei soort en liefst ook bij-
eenkomsten van mensen diagonaal door de 
organisatie (in werkgroepen ed.) 

Gedeelde waarden 

Aandacht voor PPP: voor patiënten, proces en (de 
persoonlijke kanten van het) personeel. 

Disciplineren. Het intern opleiden / socialiseren / 
disciplineren van medewerkers verbindt mensen  
aan de organisatie. 

Vertrouwen 

 
Tot slot een plaatje uit een oud jaarverslag 2000 van de OR van de Maaskringgroep. 

 
Afstand tussen bestuur en 
werkvloer werd toen al gepro-
blematiseerd door de OR, die 
in dit plaatje als waarnemer 
met een helikopter-view rond-
vliegt. 
Bestuur en management zit-
ten op hun bovenste verdie-
ping en proberen met niet-
afdoende middelen contact te 
maken met de werkvloer.Dit 
probleem wordt verderop in 
het verslag opgelost als de 
bestuurders vragen (op advies 
van de OR) wat de werkvloer 
nodig heeft en er van beide 
zijden middelen geconstru-
eerd worden om met elkaar in 
contact te komen. 
  
 
Een van de conclusies van het onderzoek zal zijn dat het belangrijk is dat afstand als probleem 
in de organisatie gezíen wordt. Het problematiseren is een eerste stap om er iets mee te doen. 

Conclusie 2: Afstand als probleem
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Grote vraag van Annemiek, waarop Hans Kröber hierna zal ingaan is: kun je presentie, kun je 
compassie, eigenlijk wel organiseren? En kun je dat ook nog van een afstand organiseren? 
 
 
Inleiding door Hans Kröber. Ooit begonnen in (wat toen heette) de zwakzinnigenzorg. Daar een 
heel sterk top-down organisatie ervaren en gezien wat dat deed met mensen. Sindsdien heeft 
het voortdurend gepuzzeld hoe je daar nu mee om kunt gaan. Hoe kun je een situatie creëren 
waarin dat minder wordt? Dat is en enorm ingewikkeld probleem. Eigenlijk te complex om hier in 
10 minuten neer te zetten en er vervolgens over te gaan praten. 
 
Waar het om gaat is de kwaliteit van leven van mensen. In de literatuur (R. Shalock) worden 
daarbij 8 domeinen onderscheiden: lichamelijk welbevinden – emotioneel welbevinden – per-
soonlijke relaties – materieel welbevinden – sociale inclusie – zelfbepaling – persoonlijke ont-
plooiing – redzaamheid. In de instellingen zoals wij die kennen komt een groot aantal van die 
domeinen wel redelijk aan de orde, maar met name het domein zelfbepaling en het domein so-
ciale inclusie heel slecht of helemaal niet van de grond komt. We weten dat in de gehandicap-
tenzorg, waar er vanuit gegaan wordt dat iedere mens ertoe doet, de mensen door de hele in-
richting van de zorg in deze domeinen behoorlijk worden beperkt. Op zoek naar succes- en faal-
factoren om die inclusie in de praktijk gestalte te geven heeft Hans daarbij twee paradigma’s 
naast elkaar gezet: van Instituut naar ondersteuningsparadigma. 
 

Van Instituut naar ondersteuningsparadigma 
Van                 Naar 

 instituut sociaal netwerk 

 aanbod vraag 

 naar binnen gericht naar buiten gericht 

 top-down organisatie netwerk 

 partijen partners 

 baas coach 

 groep individu 

Waar het nu om gaat is de vraag: op wat voor manier kom je nu van links naar rechts? Hoe kun 
je van het Instituut naar het ondersteuningsparadigma komen? En dat is echt heel ingewikkeld. 
Dat is een paradigmatische transformatie. En dat heeft niet alleen te maken met welke bestuur-
der je van doen hebt of met de vraag of de werker zijn werk wel goed doet; maar heeft met aller-
lei verschillende zaken te maken: 

Als je kijkt naar hoe organisaties in elkaar 
zitten die zie je in het midden het para-
digma (bijvoorbeeld het ondersteunings-
paradigma, het paradigma van de presen-
tie of het instituutdenkend).  
Het gekozen paradigma is heel erg bepa-
lend voor de machtsstructuur, de organi-
satiestructuur, de verhalen, symbolen, en-
zovoort. 
En op het moment dat een organisatie 
een verandering wil maken, zie je heel 
vaak dat er voortdurende discussies ge-
voerd worden over de structuur, over het 
veranderen van de structuur. Maar dat is 
maar een stukje van het hele verhaal. Het 
gaat om al deze dingen. 

Paradigma

Verhalen

Machts-
structuren

Organisatie-
structuur

Control
systemen

Routines
en

rituelen
Symbolen

Transformatie (Balogun,1999)
Niet vorm te geven binnen bestaandeparadigma en routines
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Als je het hebt over machtsstructuren dan gaat het er om dat je de organisatie niet via machts-
structuren organiseert maar dat je organisatieconcept uitgaat van het primaire proces met lagen 
eromheen. Je gaat kijken naar de vragen die komen uit het primaire proces en dan bezien wat 
dat betekent voor het besturen. 
 
Het onderzoek richt zich dan 
op de Succes- en faalfactoren 
in die ingewikkelde 
transformatie. Fleuren (2002) 
heeft een soort model 
ontwikkeld door te kijken naar 
veranderingen in de zorg en 
de kenmerken daarvan. 
 
De bedoeling is nu om te 
kijken of dit model de praktijk 
kan verhelderen, middels ge-
sprekken, diepte-interviews 
e.d. Hoe werken deze zaken 
nu in het vormgeven van de 
transformatie? 
 
Uiteraard is er veel meer te 
vertellen over de onderzoek 
en over de (eerste) 
uitkomsten. 
Maar met het oog op de tijd en de gewenste discussie en uitwisseling met de aanwezigen moet 
Hans Kröber het hierbij laten. 
 
Gesprek naar aanleiding van de beide onderzoeken. 

 Annemiek Stoppendaal vroeg zich aan het eind van haar presentatie af: Als een organisatie 
compassie wil hebben, met mee-gevoel aan zorg wil doen: kan dat georganiseerd worden? 
En de subvraag die daar onder zit: Wat doet afstand eigenlijk met die organisatie? Is dat 
een blokkade om compassie te hebben? Of is het misschien wel bevorderlijk?  
Opvallend is dat heel veel compassie in de praktijken, bijvoorbeeld in ziekenhuis, met name 
komt van de zijde van de vrijwilligers; aandacht geven aan mensen, zorgen dat ze hun ver-
haal kwijt kunnen – anders dan de directe zorgvraag. 
Misschien moet je zeggen dat je compassie niet kunt organiseren, maar wel dat je er ruimte 
voor kunt organiseren. Als er in een organisatie gewerkt wordt met een visie waarin aan-
dacht, presentie, compassie een centrale plek innemen – en ook sturend voor bestuurders 
en managers – dan kan dat wel degelijk ook vertaald worden in ruimte voor professionals en 
vrijwilligers. Je kunt de omstandigheden creëren, een cultuur maken in de organisatie waar-
door compassie kan ontstaan en vervolgens de ruimte krijgt. 

 Compassie is uiteindelijk iets van de ziel, van individuen. Op het moment dat je het als ma-
nager als voorwaarde stelt is het al weg, kan het zich al niet meer realiseren.  

 Tijd is een voorwaarde voor compassie. Dat vraagt in omstandigheden dat je die tijd zo 
goed mogelijk moet zien te stelen en vervolgens ook compassie laten blijken over het feit 
dat je voor bepaalde dingen geen tijd hebt. Je gevoelens over de opgelegde beperkingen 
meegeven.  

 Compassie is te organiseren, zo wordt gezegd, als je maar subversief genoeg bent en ge-
beurt ook heel vaak in de praktijk. Tegen alle harde voorwaarden en in de complexiteit 
waarmee je te maken hebt. Professionals weten dat ook heel goed van elkaar. 

 In de gehandicaptenzorg wordt heel veel compassie georganiseerd. Maar de vraag is of je 
dat macro-economisch kunt extrapoleren naar de totale gezondheidszorg. Is de presentie-
benadering niet gewoon veel te duur? Daar zou onderzoek naar gedaan moeten worden. 
Wanneer mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden, wanneer er niet naar ze 

Succes en faalfactoren (Fleuren, 2002)

adoptie

implementatie

institutionalisatie

Invoerstrategieën
- adoptie
- implementatie
- institutionalisatie... sociaal-politieke omgeving

... organisatie

... toekomstige gebruiker

... vernieuwing

Kenmerken van de...
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geluisterd wordt, dan gaan ze meer hulp consumeren. Als we dit werkelijk economisch kun-
nen laten onderzoeken, dan zou kunnen blijken dat presentie de zorg níet duurder maakt. 

 Er zijn momenteel afrekensystemen ingevoerd, waardoor werknemers niet meer de vrije 
keus hebben om te doen wat ze doen. Er wordt een diagnose gesteld en daar hangt een 
behandeling aan met een bepaalde tijd en een bepaalde vergoeding, punt uit. Vraag is of je 
het primaire proces zó kunt organiseren dat men daar geen last van heeft. Er is een heel 
sterke trend waarbij alles veel instrumenteler wordt. Als bestuurder moet je daar een positie 
innemen, maar je wordt er wel treurig van; het zijn allemaal dingen die je over je heen krijgt 
als organisatie, zaken die haaks staan op wat we zouden willen. Op het te houden Presen-
tieCongres zou deze zaak aan de orde moeten komen. 

 Heel veel zaken moeten verder uitgezocht worden, maar het is goed dat we zo ver geko-
men zijn dat je kunt zeggen: kun je nadenken over nabijheid? Het is goed om dat zo te be-
noemen. Is een bestuurssysteem gebaseerd op vertrouwen of op wantrouwen?  
Kun je compassie organiseren? Kun je nabijheid organiseren? Kun je vertrouwen organise-
ren? Het is voor de presentiebeoefenaren op het grondvlak van groot belang om deze za-
ken zo te benoemen en te doordenken. 

 Misschien kan compassie meetbaar gemaakt worden door te kijken naar de effecten. Dan 
moet ook aangetoond worden dat compassie, nabijheid, een vruchtbare bijdrage is aan 
goede effecten. 

 Een organisatie die meer nabij wil zijn, meer aan support wil gaan doen, is een organisatie 
die in al zijn complexiteit moet veranderen, moet ‘kantelen’. Dat zou een bij conclusie kun-
nen zijn die bijzonder pessimistisch stemt, want kan dat eigenlijk wel? 
Daar is tegen in te brengen dat het alleen maar dán kan wanneer de organisatie in haar ge-
heel verandert. Anders worden we gedwongen om de effectiviteit van presentie te laten zien 
in de maten die we opgelegd krijgen van boven. Dit is geen romantische droom. We zitten 
aan het einde van de rationaliteitsdiscussie. 
Is het mensenwerk; zijn het ménsen die een paradigma kunnen veranderen? In de praktijk 
zie je mensen die vanuit een ander paradigma werken, individuen die op een heel goede 
manier bezig zijn en zij hebben ongelooflijk veel last van al die andere zaken die maar over 
hen uitgestort worden. Wat nu erg puzzelt is de vraag op welke manier je deze mensen kunt 
faciliteren. Want je zit opgesloten in het oude paradigma. En elk geval moet je zorgen dat 
de mensen die anders willen ondersteund worden, een kader hebben. 
Onder andere is het nodig dat je iets te bieden hebt. Je moet iets hebben waardoor er ruim-
te kan ontstaan. En vervolgens is het een lang proces om een organisatie te laten kantelen. 

 
Andries dankt de beide onderzoekers. Het is bijzonder dat zij op deze middag hebben willen zijn. 
Op de studiemiddagen zijn we bijeen met mensen uit velerlei praktijken; bezig met uitvoering. En 
we lopen in toenemende mate aan tegen de vraag: hoe kunnen die uitvoerders geholpen wor-
den, in de organisatie, door het management, door de structuur van de organisatie, om werkelijk 
presentiebeoefenaar te zijn. Daarom is het goed dat hier aan te snijden. Want hoe mooi ook on-
ze verhalen zijn over praktijken – als dat kantelen van de organisatie, die omslag, niet gebeurt, 
dan branden we allemaal af. Deze inleiding was helaas maar kort. Het is aan ons om daar bij 
een andere gelegenheid meer aan te doen. 
 
 
 

 
Mededelingen 

 In september 2006 hopen we een sprankelend Congres te organiseren rond presentie-
zaken. Het Congres heeft nu als thema gekregen ”Aansluiten”: aansluiten bij wat mensen 
meemaken. In de voorbereidingen wordt getracht dit thema zowel als formule alsook in 
vorm uit te werken. Ter voorbereiding zal een notitie, een ‘manifest’ over presentie, ge-
schreven worden.  
Het Congres beoogt mensen aan te spreken uit zeer uiteenlopende doelgroepen: (gezond-
heids)zorg, onderwijs, opbouwwerk, maatschappelijk werk, jeugdzorg, wijsbegeerte etc.; en 
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ook op verschillende niveaus: praktijkwerkers, trainers en coaches, managers, beleidsfunc-
tionarissen, bestuurders. 
Voor de verdere voorbereiding – zowel inhoudelijk, als voor hand- en spandiensten – heb-
ben we nog mensen nodig. Mensen die interesse hebben, die het leuk vinden te helpen bij 
de voorbereiding, worden van harte genodigd zich te melden.  

 In januari 2005 is een eerste Intervisiegroep van start gegaan. Het was een goed initiatief 
maar na evaluatie is besloten om iemand te vragen de groep(en) te begeleiden. Daartoe is, 
zeer tot ons genoegen, Yvonne Grul bereid gevonden. Dit najaar gaan we opnieuw met een 
groep van start met mensen uit heel verschillende vakgebieden en de focus zal ook liggen 
op de vak-uitoefening. 

 In 2006 zal weer een Presentiecursus gegeven worden op 6 maandagen: 3 – 10 – 24 april 
en 8 – 15 – 22 mei. In de ochtenden wordt college gegeven en in de middagen bespreken 
we casuïstiek, bekijken we video’s e.d.. Belangstellenden kunnen zich melden. De bedoe-
ling is om voor aanvang van de cursus even met de mensen te spreken en kijken of de cur-
sus echt aansluit bij de wensen van mensen; een assessment dus.  

 Zoals eerder gemeld loopt er een groot onderzoek dat bestaat uit drie pilots. Het onderzoek 
gaat over aansluiten bij kwetsbare kinderen en kwetsbare gezinnen. In de eerste pilot wordt 
vanaf de straat en vanaf de speeltuin terecht te komen bij multiproblem gezinnen. Dat on-
derzoek loopt fantastisch. Er wordt meegedaan door speeltuinwerkers, buurtpastores en 
anderen die hun dagelijkse praktijk beschrijven en in die dagelijkse praktijken kijken of ze bij 
de gezinnen uit kunnen komen. Het is een prachtig onderzoek dat ons heel veel gaat leren 
over hoe je van onder-af kunt werken. 
In de tweede lijn doen we onderzoek naar een specifieke aanpak bij jeugd- en jongeren-
werk. Dat loopt ook prachtig. Er is een enorme hoeveelheid materiaal over de manier van 
werken en over hoe anders presentiebeoefenaren werken dan reguliere werkers. Het ver-
schil is echt enorm. 
En in de derde lijn zijn we bezig met onderzoek naar zeer jonge moeders – meisjes van 
12/13 tot 15/16 jaar en ouder die een kind hebben, of twee of drie kinderen. We doen on-
derzoek naar hun leven en dat gebeurt door het verzamelen van een grote hoeveelheid van 
hun verhalen vanaf de site www.tienermoeders.nl. Die verhalen zijn openbaar en die analy-
seren we: hoe leven zij? en wat is voor hen steunend en wat is niet ondersteunend? wat is 
eervol en wat niet? Het onderzoek roept wel bijzondere morele vragen op of we dat onder-
zoek straks wel wereldkundig moeten maken. Want op de slechtste momenten denken we: 
als de professionals zich hierop storten is het gedaan met de zelfredzaamheid van jonge 
moeders. 

 Met ingang van 1 januari 2006 komt er een vacature voor de functie van studiesecretaris. 
We zijn vooral op zoek naar mensen die goed “in de presentie” zijn, inhoudelijk goed. Ie-
mand die bijvoorbeeld met Andries Baart mee gaat ten behoeve van spreekbeurten en van 
wat er uit die spreekbeurten voortkomt. Een hoog inhoudelijk profiel dus. Tips in deze zijn 
zeer welkom. 

 Er wordt over gedacht om de website (www.presentie.nl) te moderniseren. Kan de site dy-
namischer? mooier? De website is nu vooral toegespitst op het geven van informatie. Er 
moet verder nagedacht worden over andere mogelijke doelstellingen. 

 Een volgende studiemiddag wordt gepland op vrijdagmiddag 17 maart 2006, van 13.00 
tot 17.00 uur. 

 
gisela hoeve 

verslag 
 
  


