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Dit zou het jaarverslag van 2019 worden. Business as usual. Maar toen veranderde alles en overviel 

de corona-crisis ons en de hele wereld. Het kreeg iedereen in zijn greep: het ontregelde mensen, 

ontregelde werk, ontregelde plannen. Ontregelde misschien ook wel ons toch sluimerende ideaal van 

maakbaarheid. Het gaf het milieu trouwens een enorme opsteker, dat dan weer wel! 

Wij van Stichting Presentie staan niet in de frontlinie. We voelden ons soms best onthand. De 

betrokkenheid bij al die mensen in de organisaties waarmee wij optrekken, is namelijk groot. De 

berichten waren vaak verontrustend: ‘het is hier verschrikkelijk’, zei een medewerker in een 

verpleeghuis, ‘we werken allemaal kei- en keihard en proberen het zo goed mogelijk te doen, maar er 

zijn grote zorgen om de mensen voor wie wij zorgen en voor de mensen die die zorg geven’. Het is 

dan troostrijk om te horen dat het in tijden van crisis helpt als je je ‘finaliteit’ goed op orde hebt: 

weten op welk kompas je wilt varen. Ondanks de soms uitermate beperkende overheidsmaatregelen 

lukt het dan, met een goed ontwikkeld moreel kompas, beter om te snappen wat je wel kunt doen. 

En dat is niet per se, niet altijd, niet koste wat kost de (vak)regels volgen en problemen oplossen, 

maar wel steeds blijven zoeken naar wat er voor de ander werkelijk op het spel staat, met welke 

opgaven zorgontvangers en hun naasten worstelen en hoe je de ander kan bijstaan in het zich 

verhouden tot de soms ontluisterende fragiliteit, de brekelijkheid van het bestaan. 

 

Inmiddels is het medio 2020. De eerste crisis laten we achter ons. Wat ons te wachten staat is 

onzeker. Terug naar business-as-unusual, zoals de nieuwe 1,5-meter werkelijkheid ook wel genoemd 

wordt? Daar ziet het nog niet naar uit. 

Wij zullen onszelf en de mensen om ons heen de komende tijd de vraag stellen wat wij kunnen leren 

van de afgelopen periode. Wat zouden we anders willen doen als corona weer oplaait? En hoe 

kunnen we met presentie nog beter aansluiten bij de actuele opgaven waarvoor wij ons met elkaar 

gesteld zien? 

Kwetsbaarheid was ineens een maatschappelijk issue: iedereen kan dit virus krijgen. Maar 

kwetsbaarheid kent vele interpretaties en covid-19 is toch minder de grote gelijkmaker dan men 

soms denkt. Voor mensen die toch al extra kwetsbaar waren (en niet alleen vanwege hun 

gezondheid of leeftijd, maar ook vanwege hun leef- en werkomstandigheden, hun psychische 

gesteldheid of hun grote afhankelijkheid van anderen), hebben deze crisis en de genomen 

maatregelen extra impact. Dat vraagt extra onze zorg en aandacht. 

Wij zijn er van overtuigd dat presentie ook, of juist nu van grote waarde kan zijn en we blijven ons 

inzetten voor goede zorg voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. 

 

Omdat de tijd ons ingehaald heeft, is dit niet het jaarverslag over 2019. Voor u ligt een verslag over 

de periode januari 2019 tot medio 2020. We nemen u zo mee in wat de actuele situatie voor ons 

betekend heeft en nog betekent.  

 

Marjanneke Ouwerkerk, directeur Stichting Presentie   

 

1. Inleiding 
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De presentiebenadering  is een manier van werken die de relationele afstemming tussen zorggever 

en cliënt, met diens naasten en in diens context, als basis ziet voor hulp en steun. Goede zorg 

ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en daarbinnen 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 (politieke) 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. Zorg hebben wij, mensen, 

voor mensen, dichtbij en verder weg. Maar zorg hebben wij ook voor onze leefomgeving, voor 

maatschappelijke instituties en de samenleving. In die lijn moet heel het leven en samenleven vanuit 

zorg worden gedacht. In elke dimensie: in gezondheidszorg net zo goed als thuis, in onderwijs en 

bedrijfsleven. In het sociaal domein net zo goed als bij politie en vuilnisophaaldienst, in natuurbeheer 

en het beheer van de openbare ruimte. En op elke schaal: in de relatie tussen professional en burger, 

maar ook in wat een team van professionals heeft te doen voor de afdeling, de organisatie of de wijk. 

In openbaar bestuur en de politiek, in internationale samenwerking en de wereldpolitiek.  

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 

daarbinnen 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. 

2. Presentie in het kort 
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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. Afdeling Onderzoek, met als aandachtsgebieden: 

• (Wetenschappelijk) (opdracht)onderzoek  

• Metamethodiek  

• Leerstoel Presentie en Zorg 

• Ontwikkeling van een lectoraat 

• Ontwikkeling van een practoraat 

 

 

 

 

  

3. Het werk van Stichting Presentie  
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Hieronder geven we een overzicht van de inhoudelijke hoogtepunten, interessante ontwikkelingen 

en publicaties.  

 

1. ‘Praktijkboek presentie’ ziet het licht  

 

Praktijkboek presentie 

Elly Beurskens, Marije van der Linde, Andries Baart, (maart) 2019 

Uitgeverij Coutinho, Bussum 

 

In maart 2019 is het langverwachte Praktijkboek verschenen, waarin de 

presentiebenadering vanuit en voor de praktijk wordt beschreven.  

Het boek legt de centrale presentiethema's uit en bespreekt, aan de hand 

van vele voorbeelden, hoe deze in de praktijk kunnen worden uitgewerkt. Daarmee biedt het de 

(aankomend) professional taal, concepten en praktische handvatten om het eigen werk op een 

presente, professionele en menslievende manier uit te voeren, en om daarop te reflecteren, binnen 

het eigen specifieke werkveld en de eigen vakbekwaamheid. Praktijkboek presentie is geschreven als 

kennismaking met presentie voor studenten van hbo-opleidingen op het gebied van zorg en welzijn 

en voor alle professionals die praktische invulling willen geven aan presentie. 

Bij het boek is een (digitaal beschikbare) docentenhandleiding verschenen met aanvullend 

leermateriaal en uitwerkingen. 

Het boek wordt zeer goed ontvangen en positief beoordeeld door het (hbo)onderwijs. 

Medio 2020 is het boek aan de tweede druk toe. 

 

 

4. Hoogtepunten 2019-2020 
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Op 12 april werd het boek gepresenteerd tijdens de halfjaarlijkse studiebijeenkomst.  

Met drie ervaringsverhalen uit de praktijk, twee referaten en inhoudelijke bijdragen werd de 

betekenis van dit boek voor de praktijk  uiteen gezet. 

 

Een greep uit de reacties op het verschijnen van het boek: 

 

Hbo-docenten zeggen:  

➢ Uitstekend boek over presentie 

➢ Goede opbouw en behandeling van de presentiethema’s 

➢ Nog meer nadruk op het ‘relationele’ is een goede onderlegger 

➢ Goed leesbaar en toepasbaar in de praktijk 

➢ De vele voorbeelden werken goed 

➢ Sluit goed aan bij de social work opleidingen 

 

Mei Lan Tan (leerbegeleider presentie in Spirit) over het Praktijkboek 

presentie:  

‘Je zoekt alles er even snel in op, het ziet er nu al niet meer uit door het 

intensieve gebruik: het zit altijd in mijn tas. 

Lekker en makkelijk om even iets op te zoeken en na te lezen: hoe zit het 

ook alweer? 

Het boek heeft een goede, heldere structuur en stimuleert om soms in 

andere bronnen nog eens verdere verdieping te zoeken, bijvoorbeeld door 

passages over een onderwerp op te zoeken in TP.’ 

Lieve Orye: ‘As part of this book launch a mini-lecture was given on a key 

element in the practice and theory of presence: in Dutch, the ‘latende modus’. It refers to an non-

interventionist mode of care characterised by patience, unconditional attentiveness and receptivity. 

It was contrasted with the dutch words ‘maken’ (or the ‘makende modus’) and ‘bemoeien’, 

characterised by an activism, by knowing what needs to be done on the basis of an intake, a 

diagnosis and a treatment plan and following that through.’ 

Lees meer: http://theologicalanthropology.com/blog/2019/4/16/presence-practice-and-relational-

anthropology  

2. Thema: relationeel begrenzen 

 

In 2019 verscheen een belangwekkend rapport van Commissie De Winter over geweld in de 

jeugdzorg. 

Voor ons aanleiding om vanuit presentieperspectief na te denken over het vóórkomen en voorkómen 

van geweld in de brede context van relaties waarin mensen afhankelijk zijn van de hulp van anderen 

en de jeugdzorg in het bijzonder. Op 27 juni 2019 reageerden Judith Leest en Marije van der Linde in 

Trouw (https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6549948827787493376) op het 

verschijnen van het rapport van Commissie De Winter. Tijdens de halfjaarlijkse studiebijeenkomst 22 

november 2019 verder nagedacht over het thema relationeel begrenzen. We hebben geprobeerd 

daarbij voorbij het denken in termen van ‘geweld’ te komen: werken vanuit nabijheid brengt per 

definitie met zich mee dat je werkt op en rond grenzen en die onvermijdelijk soms ook overschrijdt. 

We hielden een pleidooi voor het lerend onderzoeken van de betekenis van die overschrijdingen in 

http://theologicalanthropology.com/blog/2019/4/16/presence-practice-and-relational-anthropology
http://theologicalanthropology.com/blog/2019/4/16/presence-practice-and-relational-anthropology
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de relatie en om relationeel te werken aan herstel van een situatie die schuurt, pijn doet, verwart. Zo 

zochten we handreikingen om voorbij het denken in beladen termen als ‘geweld’ te komen.  

Lees het verslag van deze studiebijeenkomst op http://www.presentie.nl/actueel/322-relationeel-

begrenzen-verslag-studiebijeenkomst-22-november-2019-beschikbaar 

Het thema slaat erg aan. Om die reden hebben we een module ontwikkeld over dit onderwerp die in 

het voorjaar van 2020 voor het eerst werd aangeboden. In het zomernummer 2020 van het tijdschrift 

Waardenwerk verschijnt een artikel over relationeel begrenzen en een casusanalyse, beide 

geschreven door Marije van de Linde, Petra Schaftenaar en Guus Timmerman, samen met een 

tweede analyse van dezelfde casus plus een viertal artikelen over (relationeel) begrenzen door 

auteurs uit de kring van Waardenwerk. 

 

3. Een zoektocht naar hoe het is om iemand met vergevorderde dementie te zijn 

 

Zal ik een liedje  

Judith Leest en Wilco Versteeg, (december) 2019  

Zorgbalans, Haarlem en Stichting Presentie, 

Utrecht  

Samen met ouderenzorgorganisatie Zorgbalans 

doet Stichting Presentie onderzoek naar wat het 

betekent om iemand te zijn met vergevorderde 

dementie. We hebben de unieke gelegenheid 

gekregen om een aantal bewoners van zeer nabij 

te mogen volgen. Dicht op de huid. Namelijk 

door urenlang met hen te verkeren, in hun sfeer, hun dag- (en soms nacht) ritme meelevend,  

van zorgmomenten tot uitgestrekte leegtes in de dag, van nabije ontmoetingen tot eenzame stilte. 

We probeerden ‘klein te kijken’ om zo iets op te pikken van wat er in hen omging, van wat zij ons, al 

dan niet met taal, leken te vertellen. 

Het leverde dit eerste product op: een zoektocht naar verbinding in korte, persoonlijke verhalen: 

naar iemand (beter) leren kennen en misschien iets meer gaan begrijpen wat het betekent om 

vergevorderde dementie te hebben en in hoge mate afhankelijk te zijn van zorg. De verhalen zijn 

gebaseerd op de observaties van de onderzoekers (Marije van der Linde en Yvon van Noort) en 

opgetekend door Judith Leest (Stichting Presentie). Parallel daaraan is een beeldverhaal opgenomen 

met foto’s die Wilco Versteeg van zijn vader maakte.  

Zorgbalans heeft de verschijning van de eerste druk van deze bundel financieel mogelijk gemaakt.   

Een van de deelstudies van dit onderzoek gaat over de lessen die wij kunnen leren van 

trainingsacteurs over wat het betekent om (diep) dementerend te zijn. Zij hebben immers de 

‘opdracht’ om zich hierin in te leven. Hoe doen zij dat en welke aanknopingspunten kan dat anderen 

bieden in het maken van de verbinding met mensen met dementie? Judith Leest, één van de 

onderzoekers, schreef erover in het tijdschrift Denkbeeld (tijdschrift voor psychogeriatrie, augustus 

2019): Glimp van een andere wereld. 

https://www.presentie.nl/images/stories/2019/Denkbeeld_2019_-

_Glimp_van_andere_wereld_JLeest.pdf  

http://www.presentie.nl/actueel/322-relationeel-begrenzen-verslag-studiebijeenkomst-22-november-2019-beschikbaar
http://www.presentie.nl/actueel/322-relationeel-begrenzen-verslag-studiebijeenkomst-22-november-2019-beschikbaar
https://www.presentie.nl/images/stories/2019/Denkbeeld_2019_-_Glimp_van_andere_wereld_JLeest.pdf
https://www.presentie.nl/images/stories/2019/Denkbeeld_2019_-_Glimp_van_andere_wereld_JLeest.pdf
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In het kader van het onderzoek dompelde de hele staf van Stichting Presentie zich onder in de 

dementie-cabine van Into D’mentia (https://intodmentia.nl/). Een soort exposure-oefening waarin 

je als deelnemer in de positie gebracht wordt van iemand met beginnende dementie. Het hielp ons 

om een aantal bevindingen uit ons eigen onderzoek scherper te krijgen (bijvoorbeeld over prikkels, 

activiteit en passiviteit, overgave) en bood inspiratie voor de didactische lessen die wij uit ons 

onderzoek gaan trekken.  

 

4. Kwaliteit en verantwoording 

 

Voortbouwend op eerdere jaren blijft het onderwerp kwaliteit en verantwoording volop onder de 

aandacht: er is dringend behoefte aan een eigen manier om na te denken over kwaliteit en 

verantwoording, die recht doet aan de aard en inhoud van zorgpraktijken. 

De afgelopen jaren werd dit denken vergaand uitgewerkt in het ZorgEthisch kwaliteitsModel (ZEM) 

(zie: De ontdekking van kwaliteit, Baart i.s.m. Den Bakker, SWP, 2018). 

In 2019 werd een nieuwe leergang georganiseerd voor kwaliteitsmedewerkers en anderen die 

betrokken zijn bij het kwaliteits- en verantwoordingbeleid in hun organisatie.  

  

In 2020 werd, na voorbereidende werkzaamheden in 2019, gestart met het meerjarige onderzoek 

Narratieve verantwoording. 

Onderzoeksvraag is hoe in de VVT-zorg narratief onderzoek bij kan dragen aan verantwoording? 

In de VVT-zorg is men ervan doordrongen dat voor verantwoording en sturing cijfers heel belangrijk 

zijn maar niet voldoende. Naast tellen moet er ook verteld worden. Verhalen behouden de inbedding 

van de feitelijk verleende zorg in de concrete context en kunnen tegelijk iets laten zien van wat 

goede zorg is. Die verhalen moeten dan niet worden opgevat als narratieve informatie die zo maar 

uit die context kan worden gelicht en elders, los van die context, kan worden bewerkt t.b.v. 

verantwoording en sturing. In de lijn van ‘De ontdekking van kwaliteit’ (2018) van Andries Baart 

(i.s.m. Jan den Bakker) wil dit onderzoek nagaan hoe narratief onderzoek kan bijdragen aan het 

cultiveren van kwaliteitsbewustzijn, van de werkvloer tot aan de RvT. We hebben daarbij ook 

uitdrukkelijk de IGJ in gedachten: wat kan die met het narratief onderzoek dat we in dit onderzoek 

centraal stellen? Stichting Presentie doet dit onderzoek in samenwerking met de volgende 

organisaties in de VVT-zorg: Evean, Icare en Zorgbalans. 
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5. Professionaliteit in het sociale domein – het vervolg 

 

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)   

 

In 2018 verscheen het rapport ‘Verstandig duikelen’ naar 

aanleiding van 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. Er is veel belangstelling voor de bevindingen uit 

dit onderzoek en voor en deze publicatie. In januari 2019 werd 

samen met het netwerk KUS en in samenwerking met de Hogeschool Utrecht (HU) dit onderzoek 

breder gepresenteerd en vertaald naar de onderwijspraktijk, in een workshop voor 

onderwijsprofessionals. Vooral de wijze van leren wekt de interesse (dat leren vond plaats in 

zogeheten ‘leefwereldteams’, bestaande uit professionals van verschillende organisaties die 

reflecteerden op hun rol en betrokkenheid ten behoeve van de buurt waar zij allemaal werkzaam 

waren).    

 

6. Samenwerking met Zuid-Afrika 

 

Verschillende stafleden onderhouden contact met universiteiten in Zuid-Afrika. Deze samenwerking 

vindt zijn oorsprong in de werkzaamheden van Andries Baart als buitengewoon hoogleraar aan de 

North-West University, Optentia Research Focus Area van de Vaal Triangle Campus. 

In 2019 heeft dr. Guus Timmerman in Zuid-Afrika onderwijs verzorgd voor de StudyWell Research 

Project o.l.v. prof. Karina Mostert en hij begeleidt Bianca Theron bij het kwalitatieve deel van haar 

onderzoek naar de ervaring van eerstejaars studenten. 

 

Dr. Elly Beurskens werkte samen met Emmerentia Du Plessis (Associate professor / Mede-professor 

School of Nursing Science / Skool vir Verpleegkunde) aan een publicatie over presence in nursing:  

Du Plessis, E. & Beurskens, E. 2019. Presence: an account of an exposure (abstract). Journal of 

Intellectual disability research, 704. https:// rdcu.be/bMxJ9. 

Een uitgebreidere versie zal verschijnen in Emmerentia du Plessis (red.), Thinking about Presence in 

nursing: A guide for nursing practice and research (2021). Andries Baart en Guus Timmerman 

schrijven daarin een hoofdstuk over empirisch onderzoek naar presentie en Jan den Bakker, samen 

met Emmerentia en Babs Tau, over management en relationeel leiderschap. 
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7. Overige publicaties en publiciteit 

 

• Timmerman, Guus, Andries Baart, and Frans Vosman. "In Search of Good Care: The Methodology 

of Phenomenological, Theory-Oriented ‘N=N Case Studies’ in Empirically Grounded Ethics of 

Care." Medicine, Health Care and Philosophy 22 (First online: 22 March 2019), no. 4 (2019): 573–

582. https://doi.org/10.1007/s11019-019-09892-9. Full text, read-only: https://rdcu.be/bstVj. 

 

• Timmerman, Guus. "Presentie, Een Deugd?" Speling 71, no. 3 (September) (2019): 32-35. 

 

• Timmerman, Guus, “Deugddoende zorg: een weg naar zorgethisch beleid. Bespreking van 

Grypdonck M, Lemiengre J & Lammens A. 2019. Groeien in deugddoende zorg. Relationele 

zorgethiek in praktijk. Roadmap voor leidinggevenden in woonzorgcentra. Stimulans en sTimul”. 

In: Tijdschrift voor gezondheidszorg en ethiek 30 (2020) (2): 66-67 

 

 

 

 

  

https://doi.org/10.1007/s11019-019-09892-9
https://rdcu.be/bstVj


12 
 

 

In Memoriam Frans Vosman 1952 – 2020 

Tot ons grote verdriet is op woensdag 10 juni 2020 Frans 

Vosman overleden. 

Frans Vosman is als hoogleraar van grote betekenis geweest 

voor de politieke zorgethiek en daarmee ook voor het 

presentiewerk. Hij was een zeer belezen, wijs en geëngageerd 

mens en met zijn grote internationale netwerk zorgde hij voor 

verbinding met velen. Frans Vosman droeg de presentie een 

warm hart toe en maande ons om scherp te blijven, politiek te 

denken en niet voor het makkelijke te gaan.  

Frans Vosman heeft een belangrijke rol gespeeld in het netwerk 

van Critical Ethics of Care.  

Op de website https://ethicsofcare.org/ is een korte biografie van hem te vinden.  

Op de website van Stichting Presentie kunt u enkele lezingen terugzien die Frans Vosman in het 

kader van presentie en zorgethiek heeft gehouden:  

➢ Lezing prof. dr. Frans Vosman, Symposion 25 jaar Andries Baart en Presentie: 

https://www.presentie.nl/video/item/567-lezing_vosman_symposion_25_jaar 

➢ Frans Vosman: 'The Ethics of care: A road map': 

https://www.presentie.nl/video/seminarreeksethicsofcare/item/511-

frans_vosman_ethics_of_care_roadmap&nbsp;  

 

 

In Memoriam Frans Brouwers 1957 – 2020  

Frans Brouwers, directeur van de Nico Adriaans Stichting in 

Rotterdam, moest zijn werk begin juni 2020 noodgedwongen 

neerleggen wegens ernstige ziekte. Hij overleed op 21 juli 2020. 

Wij hebben Frans leren kennen als bevlogen bestuurder en 

pleitbezorger voor de presentiebenadering. Een betere ambassadeur 

konden we ons amper denken. 

Tijdens een afscheidsinterview met Radio Rijnmond vertelde hij over 

de betekenis van presentie en hield een pleidooi voor échte hulp aan 

daklozen, politiek van toon en wars van mooie woorden.  

https://www.rijnmond.nl/nieuws/196147/Zieke-Frans-Brouwers-

moet-zijn-werk-voor-daklozenopvang-staken-en-krijgt-warm-afscheid 

  

5. Ter nagedachtenis 

https://ethicsofcare.org/
https://stichting-presentie.email-provider.nl/link/uobrcerdk3/wthzter2nu/gux2jf2hhq/wrcx8wkfii/ocfpzdn2aw
https://www.presentie.nl/video/item/567-lezing_vosman_symposion_25_jaar
https://stichting-presentie.email-provider.nl/link/uobrcerdk3/wthzter2nu/nddbezwdli/wrcx8wkfii/ocfpzdn2aw
https://www.presentie.nl/video/seminarreeksethicsofcare/item/511-frans_vosman_ethics_of_care_roadmap&nbsp
https://www.presentie.nl/video/seminarreeksethicsofcare/item/511-frans_vosman_ethics_of_care_roadmap&nbsp
https://www.rijnmond.nl/nieuws/196147/Zieke-Frans-Brouwers-moet-zijn-werk-voor-daklozenopvang-staken-en-krijgt-warm-afscheid
https://www.rijnmond.nl/nieuws/196147/Zieke-Frans-Brouwers-moet-zijn-werk-voor-daklozenopvang-staken-en-krijgt-warm-afscheid
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‘Zoveel dank voor al jullie mooie, toepasselijke en inspirerende woorden. Het houdt me helder en 

geeft me inzichten in wat ik kan betekenen voor mijn collega’s.’ 

 

En toen veranderde alles… Begin 2020 kwam 

het grootste deel van het presentiewerk stil te 

liggen. De corona-crisis legde alles lam en 

stelde ons voor totaal nieuwe vragen. Medio 

2020 is de eerste crisisfase achter de rug en 

lijken zaken zich enigszins te normaliseren, zij 

het een ‘nieuw normaal’. Hoe het verder zal 

gaan, kunnen we op dit moment niet 

voorspellen. 

Binnen de Stichting Presentie hebben we ons 

al snel bezonnen op wat ons te doen stond. 

We willen graag ondersteuning blijven bieden aan diegenen die zich inzetten voor goede zorg en 

hulp. Maar de meeste van onze reguliere activiteiten werden afgezegd omdat er in zorgorganisaties 

geen mogelijkheid, tijd en/of mentale ruimte was voor leer- en werkbijeenkomsten.  

Waar we maar enigszins mogelijkheden zagen en ruimte ervoeren bij onze opdrachtgevers, hebben 

we gewerkt aan alternatieve werkvormen. Zo is in korte tijd de Module Introductie in presentie 

omgebouwd naar een online cursus en werden verschillende leertrajecten online voortgezet. Ook 

werden online reflectiebijeenkomsten georganiseerd die specifiek de corona-problematiek als 

onderwerp hadden. Dat ‘omkatten’ vroeg aan alle kanten flexibiliteit en creativiteit en lang niet alles 

laat zich zomaar volwaardig digitaliseren, maar deze periode helpt ons wel een slag te maken naar 

meer blended leer- en werkvormen. 

 

In maart werd een corona-beleidslijn opgesteld met daarin een aantal uitgangspunten en principes 

die ons helpen bij het maken van afwegingen en het nemen van (mogelijk ingrijpende) beslissingen 

op korte en langere termijn, de zakelijke lijn voor de korte en middellange termijn en een 

communicatieplan naar medewerkers, zzp-ers en onze partners in het veld. 

 

Uiteraard hield corona ons niet alleen bezig vanwege de deuk in onze projectenportefeuille. Er waren 

grote inhoudelijke, maatschappelijke vraagstukken aan de orde. Vanaf 30 maart tot begin juni 

hebben wij drie, later tweemaal per week een item doen verschijnen onder de noemer presentie in 

coronatijd met als doel mensen een hart onder de riem te steken, te inspireren en voeding te geven 

aan reflectie in deze hectische tijd. Naast de reeks columns (verspreid via onze Nieuwsbrief, LinkedIn 

en de website) werden zeven gratis online reflectiesessies aangeboden, steeds onder leiding van één 

van onze stafleden.  

Na 21 columns waarin we vooral reageerden, vaak vanuit persoonlijk perspectief, op de actualiteit is 

begin juni 2020 besloten dit vaste stramien te verlaten. Intern hebben onze focus verlegd naar het 

evalueren van de afgelopen periode: we zijn ons gaan bezinnen ons op wat we van deze tijd kunnen 

en willen leren. We gebruiken daarvoor ons ZorgEthisch kwaliteitsModel( ZEM) als stramien om zicht 

6. Corona 
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te krijgen op wat (goede) zorg kan zijn onder deze omstandigheden. Wat kunnen we met die 

inzichten met oog op de toekomst (een mogelijke fase 2, de invulling van het ‘nieuwe normaal’, onze 

bijdrage aan het kwaliteitsdebat)? We doen deze oefening (Marjanneke Ouwerkerk doet in column 

#21 een eerste persoonlijke vingeroefening) om aan te scherpen wat de specifieke bijdrage van 

presentie kan zijn in deze tijd en geven zo mede invulling aan ons inhoudelijke werkprogramma voor 

het najaar van 2020 en daarna. 

 

De reeks columns is terug te vinden op: https://www.presentie.nl/columns/331-presentie-in-

coronatijd-een-hart-onder-de-riem  

Er werd zeer positief op gereageerd. Mensen die ons schreven hebben het daadwerkelijk ervaren als 

hart onder de riem. Enkele impressies van de reacties, vaak vergezeld van persoonlijke ervaringen en 

verzuchtingen uit de praktijk: 

➢ Zo lekker anders van toon dan alle berichtgeving en positiviteit anderzijds, gewoon realistisch 

➢ Ze zijn hartverwarmend om te lezen. 

➢ Dank voor de overwegingen, geniet ervan 

➢ Dit drukt exact uit hoe het (ja, wat is ‘het’ eigenlijk?) momenteel voelt, voor mij en waarschijnlijk 

dus ook voor veel anderen. Ik ken zó een aantal mensen die ook met hun voeten in de modder 

staan, nu meer dan anders, die ook veel aan dit stuk zouden kunnen hebben. 

➢ Ik wil jullie heel hartelijk danken voor al deze inspiratiemails, prachtige verhalen, mooie 

voorbeelden, ik ben er blij mee.  

➢ Dank, dank voor dit mooie artikel, en het is meer dan een artikel, je deelt een ervaring uit je 

leven. Het lucht me op dit te lezen en wil graag delen. Al dagen spreek ik met mijn partner over 

dit thema. 

➢ Dank voor deze verwoording van een realiteit waarin menigeen zich gemangeld voelt. 

➢ Zoveel dank voor al jullie mooie, toepasselijke en inspirerende woorden. Het houdt me helder en 

geeft me inzichten in wat ik kan betekenen voor mijn collega’s. 

➢ Een woord  (of misschien toch twee): whaw en dankjewel! Ik moet de opleiding presentie komen 

volgen als vanuit die hoek zoveel praktische levenswijsheid komt. 

➢ Wat waren deze blogs toch behulpzaam! Het hielp me echt om af en toe uit de waan van de dag 

te stappen. Ik herken erg wat je zegt over de verwarring rondom de verschillende discours. 

➢ Wat jammer dat jullie stoppen met het schrijven van de Corona-columns. Graag wil ik alle 

schrijfsters/schrijvers bedanken voor de zeer openhartige, zorgelijke, kwetsbare, ‘bozige’ en vaak 

persoonlijke, verhalen. Elke keer heeft het me stof gegeven tot nadenken, tot instemming, tot 

een gevoel van bondgenootschap. Dank daarvoor. 

Nu we een nieuwe fase zijn ingegaan en de samenleving weer ‘open is gegaan’, kan ik begrijpen 

dat jullie stoppen met deze vorm van columns. Ik hoop echter van harte dat jullie over een 

vervolg (gaan) nadenken, in een of andere vorm. Ik en vele mensen, zeker in de zorg- en 

welzijnswereld ben ik overtuigd, kunnen wel een leidraad gebruiken. Juist in deze tijd waarin we 

voor lastige keuzes komen te.  

 

Verder zochten we de publiciteit over dit onderwerp op.: 

➢ Volkskrant26 april 2020: Andries Baart: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/in-het-

gesprek-over-de-coronazorg-moet-het-ook-gaan-over-kwaliteit-van-leven 

➢ Trouw 8 juni 2020: Henk Steenhuis, Moet de zorg digitaal? ‘Sommige mensen vertrouwen meer 

toe aan een gezicht op een beeldscherm’ (interview met Guus Timmerman in de serie over het 

https://www.presentie.nl/columns/331-presentie-in-coronatijd-een-hart-onder-de-riem
https://www.presentie.nl/columns/331-presentie-in-coronatijd-een-hart-onder-de-riem
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/in-het-gesprek-over-de-coronazorg-moet-het-ook-gaan-over-kwaliteit-van-leven~bef8d996/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=linkedin
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/in-het-gesprek-over-de-coronazorg-moet-het-ook-gaan-over-kwaliteit-van-leven~bef8d996/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=linkedin
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Nieuw Moreel Peil (https://www.trouw.nl/religie-filosofie/moet-de-zorg-digitaal-sommige-

mensen-vertrouwen-meer-toe-aan-een-gezicht-op-een-beeldscherm~b2055588/) 

➢ Website Ethicsofcare.org: 

18 mei 2020: Andries Baart: https://ethicsofcare.org/we-should-also-discuss-quality-of-life/ 

10 juni 2020: Andries Baart: https://ethicsofcare.org/social-distancing/ 

23 juli 2020: Guus Timmerman: https://ethicsofcare.org/cultivating-quality-awareness-in-corona-

times/ 

➢ LinkedIn 25 juni 2020: Guus Timmerman: https://www.linkedin.com/pulse/het-cultiveren-van-

kwaliteitsbewustzijn-tijden-corona-timmerman-phd/ 

➢ Guus Timmerman, Andries Baart en Jan den Bakker schreven een artikel waarin ze het Zorg-

Ethisch kwaliteitsModel (ZEM) uit de doeken deden. Aan de Covid-19-pandemie illustreerden ze 

de bruikbaarheid van ZEM voor het bevragen, beschrijven, evalueren en verbeteren van 

bestaande zorgpraktijken. Het werd daarmee ook een soort test van het model. Ze dienden het 

artikel in bij een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift (op 27 mei 2020). Vanwege de 

relevantie voor omgang met de Covid-19-pandemie drong het tijdschrift er bij hen op aan het 

alvast als preprint te publiceren. Dat hebben ze gedaan. Het artikel wordt nu (juli 2020) 

gereviewed. https://doi.org/10.20944/preprints202006.0267.v1    

https://www.trouw.nl/religie-filosofie/moet-de-zorg-digitaal-sommige-mensen-vertrouwen-meer-toe-aan-een-gezicht-op-een-beeldscherm~b2055588/
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/moet-de-zorg-digitaal-sommige-mensen-vertrouwen-meer-toe-aan-een-gezicht-op-een-beeldscherm~b2055588/
https://ethicsofcare.org/we-should-also-discuss-quality-of-life/
https://ethicsofcare.org/social-distancing/
https://ethicsofcare.org/cultivating-quality-awareness-in-corona-times/
https://ethicsofcare.org/cultivating-quality-awareness-in-corona-times/
https://www.linkedin.com/pulse/het-cultiveren-van-kwaliteitsbewustzijn-tijden-corona-timmerman-phd/
https://www.linkedin.com/pulse/het-cultiveren-van-kwaliteitsbewustzijn-tijden-corona-timmerman-phd/
https://doi.org/10.20944/preprints202006.0267.v1
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‘Een andere kijk die je doet zakken onder de wereld van afspraken, structuren, gewoontes, routine en 

verantwoording. Het is een frisse wind voor ons’. 

 

Een belangrijk deel van ons werk bestaat uit het vormgeven van leertrajecten. In allerlei sectoren, 

waaronder de ouderenzorg, de dak- en thuislozenopvang, de jeugdzorg, het sociale domein, zorg 

voor mensen met psychiatrische problematiek. In het hoofdstuk ‘Activiteiten op hoofdlijnen’ wordt 

een overzicht gegeven van deze projecten. Eentje lichten we hier uit als voorbeeld van wat zo’n 

traject kan inhouden. Het betreft een project in de zorg voor mensen met een verstandelijke 

beperking.  

 

Met het uitvoeren van projecten beoogt 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. Wij geïnteresseerd in dat uitprobeerproces en brengen 

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. 

 

Leertraject bij ZorgWiel  

ZorgWiel is in 2015 gestart als nieuwe zorgaanbieder voor mensen met 

een verstandelijke of meervoudige beperking. De directe aanleiding 

hiervoor waren de contacten met stichtingen/verenigingen van ouders, 

die soms moeilijk invulling kunnen geven aan hun ideeën en 

uitgangspunten bij grootschaliger georganiseerde zorginstellingen. 

Vaak blijkt er te weinig ruimte te zijn voor een échte en open dialoog 

tussen bewoners, ouders/familie en de leiding van zorgorganisaties om 

gezamenlijk oplossingen ‘op maat’ te ontwikkelen. 

  

Zorgwiel vindt het belangrijk dat de inspiratie en het vakmanschap in de organisatie op peil worden 

gehouden, dat de medewerkers en bestuurders zichzelf en elkaar wakker houden. Bewustwording en 

jezelf en elkaar vragen stellen: Wanneer en hoe ga ik het gesprek aan? Hoe kan ik goed omgaan met 

mijn emoties? In hoeverre kunnen we goed aansluiten bij de bewoners, en werken vanuit de 

menselijke maat: kan je ook ‘gewoon’ een boekje voorlezen voor het slapen gaan, omdat we zien dat 

het kind er rustig van wordt?  

De directie wil graag de pro-activiteit van medewerkers stimuleren, dat ze vrijheid van handelen 

ervaren. Dat ze zichzelf regelmatig de vraag stellen: zit ik op de goede weg? Ze gunnen het de 

medewerkers om ook als het spannend wordt, zelf besluiten te kunnen nemen en tot handelen te 

komen zonder zich te verlaten op protocollen. De medewerkers hebben ook zelf gevraagd om een 

vorm van begeleide intervisie/gespreksvorm om met elkaar over het werk te praten. 

Hieronder de weergave van twee verslagen over het leerprogramma in nieuwsbrieven van ZorgWiel. 

7. Uitgelicht: een presentieleertraject 
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 ‘Charmante pitbulls’: een impressie van de eerste teambijeenkomsten Stichting Presentie  

Het begon met ‘professioneel rondhangen’ en ‘bewonderen en verwonderen’ in 2018.  

Nu staat het presentietraject binnen ZorgWiel in het teken van verdiepende teambijeenkomsten. Om 

met elk team te bespreken wat de presentie daar, op maat, kan bieden. Ten tijde van het schrijven 

van dit stukje, zijn vier teams bezocht. We geven een korte impressie.  

De algemene indruk na de teambijeenkomsten is dat we onder de indruk zijn en blijven van de 

lerende en open cultuur die we aantreffen. Het is mooi te zien hoe medewerkers van ZorgWiel 

bereid zijn om naar zichzelf en hun werk te willen kijken. Er zijn verschillende thema’s die de teams 

graag verder uit zouden willen werken. Voorbeelden hiervan zijn:  

In één team ging het over de vraag hoe goed de medewerkers de bewoners eigenlijk kennen. Ze 

spraken over - zoals we dat in de presentie wel noemen - ‘wiens goed’ centraal staat: soms nemen 

medewerkers iets over van bewoners in plaats van aan te sluiten bij hun tempo. Nog meer ervaring 

opdoen met de vragen in de oefening, zoals we op de medewerkersdag deden, is welkom. Vragen 

stellen naar ‘het spoor van de bewoner’ kan zorgen voor nog betere aansluiting.  

Een ander thema dat in de teambijeenkomsten aan de orde kwam, ging over professionaliteit. Wat 

noemen wij professioneel? Met hoeveel afstand of nabijheid ben je er voor bewoners? ‘We 

realiseren ons niet altijd wat wij betekenen in het leven van de bewoners’, zo zei één van de 

teamleden. Het is belangrijk om steeds te blijven reflecteren op je eigen emoties (wat kan je tonen, 

wat is nog passend in het relationeel werken?) en wat doe je als je het soms moeilijk hebt met het 

gedrag van een bewoner?  

In de presentie praten we ook wel over het begrip ‘verstandig doormodderen’. Daarmee bedoelen 

we dat veel zorg niet zo planmatig en eenduidig is. Zeker als bewoners voor ons ‘moeilijk begrijpelijk 

gedrag’ vertonen, is de zorg vaak een kwestie van stapje voor stapje zoeken. Dat betekent niet dat je 

‘zomaar wat doet’, want je houdt een duidelijke horizon voor ogen waar goede zorg uiteindelijk om 

draait. Dit zoekproces werd herkend in de teams: ‘Wij zijn charmante pitbulls, we houden vol.’  

 

Zorg gaat niet alleen over het oplossen van zaken, maar bijvoorbeeld ook over omgaan met lijden of 

de eenzaamheid die sommige bewoners ervaren. Presentie kan helpen door vragen te stellen als: 

‘wat staat er voor iemand op het spel? Waar verlangt iemand naar? Dat zijn vaak ander type vragen 

dan doorgaans gesteld worden.  

In elk team gaat het gesprek over wat goede zorg eigenlijk is. Goede zorg ziet er niet altijd 

‘functioneel’ uit, maar dat wil niet zeggen dat het geen zorg of niet ‘hard werken is’. Ook daar kan 

presentie behulpzame taal bieden: juist samen even iets ‘gewoons’ doen (een spelletje, de 

kledingkast opruimen) kan een vorm van goede zorg zijn. Waarin je heel terloops dingen bespreekt 

(we noemen dat ‘verdunde ernst’) of laten zien in je doen en laten dat iemand de moeite waard is 

(‘uitdrukkingshandeling’). Op deze manier als team nadenken over het werk is behulpzaam.  

In bijna alle gesprekken ging het ook over de vraag ‘waar de zorg uiteindelijk voor bedoeld is’. In 

presentietaal heet dat ‘finaliseren’. Het is belangrijk om dit helder te krijgen, omdat je op deze 

manier goede keuzes kan maken in je werk of schaarse tijd goed kunt inzetten. De eerste reflecties 

hierop gingen van ‘thuis zijn, kunnen zijn wie je wilt zijn, tot ontplooien en ontwikkelen’.  

In bijna alle teams zoeken medewerkers steeds naar de goede afstemming met ouders, passend bij 

de opzet en cultuur van ZorgWiel. Teams worden graag ‘gevoed’ om daar goed over na te denken. 

Goede zorg gaat dan ook om de vraag ‘wat staat er op het spel voor ouders?’ En hoe kunnen we hun 

zorgen, inbreng of moeiten begrijpen en goed met hen in gesprek blijven? En last but not least geldt 

dat ook voor het onderlinge leren. Medewerkers weten soms weinig van elkaar, hebben 
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onuitgesproken verwachtingen of hebben - ook ZorgWielers zijn net mensen - ook wel eens 

onderlinge irritatie. Hoe kunnen we ‘kritische feedback’ veranderen naar ‘samen lerend 

onderzoeken’?  

 

Kortom, meer dan genoeg voer voor verdere reflectie en leerprocessen vanuit presentie. Tegelijk is 

de presentiebenadering geen ‘wonderpil’ voor alle worstelingen, vragen en problemen die complexe 

zorgpraktijken nu eenmaal vaak eigen zijn. Soms kunnen we, door met presentie aan de slag te gaan, 

ook zaken signaleren die op een andere manier moeten worden opgelost of aangekaart. Maar dat 

gaan we dan ongetwijfeld tegenkomen en samen aan. Per team bespreken we nu wat ze graag 

zouden willen, in welke frequentie en wanneer. En dat is de start van een leerproces-op-maat. Wij 

zien uit naar het vervolg!  

 Yvon van Noort & Judith Leest (Stichting Presentie) in de Nieuwsbrief van Stichting ZorgWiel, nummer 

16, 2019 

 

Geïnspireerd door de Presentiebenadering (ZorgWiel) 

In Ganzenvlucht, een woonhuis dat zorg verleent aan mensen met een Licht Verstandelijke 

Beperking, hebben we afgelopen maand een samenkomen gehad. Twee uur zaten we samen in het 

kader van de presentietheorie. Twee uur lang hebben we geluisterd naar en intensief uitgewisseld 

met Yvon van Noort van de Stichting Presentie. We hebben geluisterd naar een greep uit de 

elementen van de presentietheorie, verschillende gezichtspunten. Vanuit verschillende invalshoeken 

gekeken naar ons vak, de zorg en begeleiding, om deze vanuit de meest basale menselijke invalshoek 

te bekijken. Yvon bleek al snel een persoon die niet alleen maar een theorie komt ‘overdragen’ maar 

iemand die dit zelf ook echt leeft en ademt. Dit krijg je terug door haar waarnemingen van de middag 

op ons huis en de wijze waarop ze daarbij zelf aanwezig is, meedoet, aansluit en oppakt wat mogelijk 

is. Dit demonstreerde zich doordat Yvon op onze bandmiddag ineens voor me stond (en ik deze 

afspraak was vergeten, dan wel verwacht had dat ze later kwam deze middag). Een slordigheid van 

onze kant. Maar deze werd later positief gelabeld omdat de bewoners en de gewone gang van zaken 

(de bandrepetitie) boven het voeren van (‘belangrijke’) gesprekken met mensen van buiten af staan. 

Yvon moest gewoon even wachten, wat maakte dat zij met een bewoner ‘onder de arm’ naar het 

sporten ging en haar ook weer ophaalde. In de koffiepauze van de muziekrepetitie sloot ze aan, 

luisterde en deed mee in het gesprek. Ze nam waar hoe de bewoners worden begeleid, maar ook 

worden gevolgd in hun ideeën en een stem hebben. Dus in de basis zitten we met onze benadering 

en visie zeker in de lijn van de presentiebenadering/-houding. Dat was fijn om terug te krijgen.  

Maar toch is de informatie die we krijgen prikkelend en nodigt uit tot ‘nieuw kijken’. Het voelt als de 

meest basale, primaire en menselijke theorie, inspirerend, logisch, vanzelfsprekend, maar 

tegelijkertijd ook niet helemaal zo 1,2,3, te pakken. Een andere kijk die je doet zakken onder de 

wereld van afspraken, structuren, gewoontes, routine en verantwoording. Het is een frisse wind voor 

ons. Zorg: waar gaat het eigenlijk allemaal over? Waar doen we het voor? Wat is nu goede zorg? Wat 

staat er voor de ander op het spel? Je bent snel aan het normeren en ervaart redelijkheid of 

onredelijkheid vanuit de meest gangbare opvatting, die je plakt op de situatie, plakt op de ander. 

Niet in de gaten hebbend hoe dit bij een ander met een heel andere beleving en referentie helemaal 

niet zo wordt verstaan.  

Elk mens en elke bewoner heeft een eigen logica, een eigen reden voor een bepaald gedrag of 

handelen! Niet om onredelijk te willen zijn. Kun je dit herkennen, kun je daarin afdalen? Het 

erkennen en erbij aansluiten? Dan kunnen er mooie dingen gebeuren, kleine wondertjes. Momenten 
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die je hart openen (en dat van de ander) en dan ontstaat er soms echt even een bruggetje van hart 

tot hart.  

 

Enkele dagen later mocht ik zelf het positieve effect van deze ‘methode van het aansluiten’ en 

‘kleiner kijken’ ervaren. In gesprek met een bewoner, die zich lang niet altijd laat aanspreken en laat 

sturen in het kader van de gemaakte afspraken, hoor ik mij ineens de vraag stellen: ‘Wat is voor jou 

nu het allerbelangrijkste in jouw leven, als het gaat over hoe de mensen om je heen, je ouders, 

begeleiders met jou omgaan? Wat heb jij nodig? Voor mij toch geen alledaagse vraag.  

Het antwoord komt er na een moment stilte en bezinning op vlotte wijze uit, alsof het al die tijd al 

heeft klaargelegen. ‘Nou twee dingen: Dat ik mijn eigen fouten mag maken. Iedereen staat altijd 

klaar met goedbedoeld advies, of geven de richting aan, sturen mij. Iedere keer voelt dit als een spijl 

en al die spijlen die dan ontstaan maken bij mij het gevoel van een kooi. Zo voel ik dat. En dat 

mensen ook eens iets van mij aannemen en vertrouwen op mijn ervaring, mijn kennis’.  

Tevoorschijn komt de intense behoefte om waar mogelijk regie te voeren op het eigen leven, om 

gezien te worden, tevoorschijn te komen als mens, als individu. Maar had hij dan geen regie en 

zelfbepaling? Werd hij niet gehoord? Jawel, zeker wel! Echter door verleden, ontstane gevoeligheid 

en moeilijk kunnen uiten is dit toch een heel grote gevoeligheid geworden. Zo groot dat het een 

verfijnde afstemming vraagt, een verstaan. Het diepe thema heeft een stem gekregen, is meer naar 

de oppervlakte gekomen, omdat deze vraag werd gesteld. Even die wakkerheid, even echt PRESENT 

geweest voor wat zo belangrijk is in het leven van deze persoon. Het lichtje scheen even wat 

helderder in de veelheid en vooral snelheid van het alledaagse. Nu hebben we dit thema meer 

expliciet en hebben we er beelden bij (het kooitje). Dit is waar Presentie toe uitnodigt!  

 

Met meer kennis en bewustzijn van dit thema gaan we nu als team met deze bewoner op zoek naar 

een manier en een vorm om de communicatie anders te laten verlopen. Met meer aandacht voor de 

gevoeligheid. Hopelijk meer terughoudendheid in het zoeken naar oplossingen, ervaringsleren meer 

bewust de ruimte geven. In ieder geval anders, met een verhoogde alertheid. Proberen ‘sturing/ 

begeleiding’ meer te voorzien van context naar deze bewoner. Waarom zeg ik dit nu? Laten zien 

vanuit welk belang je dit doet. Zichtbaar maken en de vrijheid in het ‘opvolgen van advies’ bij de 

ander laten en daarmee uit het autoriteitsconflict blijven. Bewust teruggeven wat je leert en 

luisteren naar de ervaringen van deze persoon (uitvergroten).  

Presentie heeft mij geïnspireerd en is voor mij op dit moment: op zoek naar het hart en de kern van 

elke situatie, wat wordt er verlangd, welke erkenning, welke logica, welk verstaan is er nodig, wat zijn 

de belangen van de ander gezien vanuit zijn perspectief? Dan kun je aansluiten, dan kun je 

vormgeven, volgen en mee vormgeven, organisch (natuurlijk met behoud van evenwicht en 

vermijden van te grote risico’s), maar wel de ruimte zoeken!  

 

Graag sluit ik af met het beeld van de winkelwagen of de rugzak dat Yvon inbracht: Met de 

toepassing van presentie zit de vakkennis en de ‘hoe het hoort kennis’ niet in een grote winkelwagen 

die je voor je uitduwt en daarmee tussen jou en de ander in staat. De vakkennis zit dan in je rugzak 

en daar put je uit waar nodig, maar tussen jou en de ander is er open ruimte. Je kunt in dit beeld het 

verschil navoelen. Nog dit jaar zullen we met het team een dagje samen doorbrengen om te stoeien 

met de elementen van Presentie. We kijken we ernaar uit! 

Een bijdrage van Rogier Jurcka, teamleider Ganzenvlucht in Nieuwsbrief Stichting ZorgWiel nummer 

17, 2019 
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Medio 2020 hebben alle locaties inmiddels aandacht besteed aan presentie. De teamleiders volgen 

nog een gezamenlijk leertraject om leiding te geven aan deze duurzame ontwikkeling en de teams op 

koers te houden. 
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1. Educatie  

Stichting Presentie biedt een breed toegankelijk en actueel educatief aanbod, op verschillende 

niveaus en voor verschillende doelgroepen. 

Het aanbod wordt regelmatig aangepast en uitgebreid, aansluitend bij behoeften in de praktijk.   

In 2019 is gewerkt aan een overzichtelijker en meer modulaire opbouw van ons scholingsaanbod. 

In schema:  

OPEN INSCHRIJVING STICHTING PRESENTIE 

Basismodules voor professionals 

(verwerving van een breed en 

gedegen inzicht in presentie) 

Module 1: Introductie in de presentie 

Module 1a: Scholingsroute voor 

vrijwilligerscoördinatoren 

Module 2: Verdieping in de presentie 

Module 3 (PM): specialistische vervolgmodule(s) 

Eigenstandige modules/leergangen 

(voor specifieke doelgroepen en/of 

thema’s) 

 

Leergang leidinggeven aan presentie 

Leergang kwaliteit en verantwoording 

Presentiescholing voor vrijwilligers 

Module relationeel begrenzen 

Module exposure  

PM: nieuw te ontwikkelen modules 

 

Presentie op academisch niveau 

 

Momenteel niet beschikbaar 

IN-COMPANY 

 

Basismodule 

(op maat, variabel in tijdsduur en 

inhoud) 

 

Introductieprogramma presentie 

Specifieke modules 

(op maat) 

 

Werkveldspecifiek, bijvoorbeeld: 

• Ouderenzorg 

• Jeugdzorg  

• Sociaal domein 

Thema-specifiek, bijvoorbeeld: 

• Modules voor leidinggevenden / 

ondersteuners / kwaliteitsmedewerkers 

• Begeleide Case Based Learning (CBL) (voor 

teams) 

• Train-de-trainerprogramma voor interne 

leerbegeleiders  

• CBL-training voor interne (leer)begeleiders 

 

8. Activiteiten op hoofdlijnen 
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Toegelicht:  

➢ Het basis opleidingstraject in presentie voor professionals bestaat uit twee modules: module 1: 

Introductie in presentie en module 2: Verdieping in presentie  (voorheen: Introductie-  en 

Vervolgcursus). Er is een speciale kop-module voor vrijwilligerscoördinatoren. 

Doorlopen van dit traject biedt, na het afronden van een toets, toegang tot het 

presentienetwerk.  

 

➢ De Leergang Leidinggeven aan presentie voor leidinggevenden is gericht op leidinggevenden, 

(team)coaches, staffunctionarissen en zorgprofessionals die in hun eigen rol met presentie aan 

de slag willen en anderen hierbij (willen) ondersteunen.:  

➢ In de Leergang Kwaliteit en Verantwoording (NIEUW in 2019) ligt het accent op de kwaliteits- en 

verantwoordingspraktijk, met als basis het Zorgethisch kwaliteitsmodel (ZEM). Deze leergang 

richt zich op leidinggevenden, beleids- en kwaliteitsmedewerkers.  

➢ Daarnaast worden er modules aangeboden met een specifieke focus:  

o Module Relationeel begrenzen (NIEUW in 2020). Deze module is bedoeld voor 

professionals in allerlei werksoorten en richt de aandacht op daar waar het schuurt en 

moeilijk is. Concepten van relationeel begrenzen (als een onderdeel van het kernthema 

van de presentie, relationeel werken) worden vertaald naar de werkpraktijk van de 

deelnemers.  

o Presentiescholing voor vrijwilligers: dit specifieke aanbod voor vrijwilligersorganisaties 

wordt voornamelijk in company verzorgd, maar wordt bij voldoende belangstelling ook 

centraal aangeboden. In 2019 was dat niet het geval. 

➢ In company leertrajecten-op-maat: dit is de core business van onze projecten in de praktijk. Zie 

aldaar.  

 

Vanwege de coronacrisis kon in het eerste halfjaar van 2020 een groot deel van de geplande 

cursussen niet volgens het reguliere programma worden uitgevoerd. Cursussen werden tijdelijk 

opgeschort en/of deels vervangen door online 

bijeenkomsten. Noodgedwongen werd er veel 

digitaal lesmateriaal ontwikkeld en werd, met 

meer en minder succes, geëxperimenteerd met 

online reflectiebijeenkomsten.  

Naar verwachting kan in de tweede helft van 

2020 een groot deel van het cursuswerk wel 

weer gewoon doorgang vinden. Deze periode 

heeft er wel toe geleid dat het denken over en 

ontwikkelen van e-learning, al dan niet in 

blended-varianten, goed op gang is gekomen en 

een plek zal behouden in ons aanbod. 

 Arend van Dam 

 

 

 

‘Er is een extra zintuig aangewakkerd lijkt het wel’ (cursist) 
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Open inschrijvingsprogramma’s van Stichting Presentie 

• 32 deelnemers aan twee open inschrijvingscursussen Introductiecursus presentie (6 dagen) in 

2019. 

• 17 deelnemers aan Module 1 (6 dagen) in voorjaar 2020 

• 13 deelnemers aan de Vervolgcursus presentie (6 dagdelen) in 2019 

• 16 deelnemers aan Module 2 (6 dagdelen) in 2020 

• 18 deelnemers aan de Leergang Leidinggeven aan presentie (7 dagen + 3 avonden) in 2019 

• 10 deelnemers aan de Leergang Leidinggeven aan presentie (vanwege corona werd het 

programma in 2020 enigszins aangepast) 

• 16 deelnemers aan de nieuwe Leergang Kwaliteit en Verantwoording in 2019 

• 8 deelnemers aan de Module Relationeel begrenzen in voorjaar 2020 

 

Module 1: Introductie in presentie is geaccrediteerd door: 

• Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals 

• Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register 

• Registerplein (voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers) 

• Stichting Kwaliteitsregister Jeugd 

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. 

 

 
Peter de Wit 

 

‘Vooraf dacht ik: een introductie in 6 dagen, is dat niet wat overdreven? Achteraf denk ik: 
tsjonge, het begint nu pas. Nog zoveel te ontdekken.’ (cursist) 
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Projecten in cijfers – 2019 (cfr. de jaarrekening) 

• 28 grote (voornamelijk meerjarige) en kleinere (vooralsnog eenmalige) in company leertrajecten 

uitgevoerd.  

• In drie projecten stond en staat onderzoek centraal. 

• Meerdere acquisitietrajecten en verkenningen werden uitgevoerd. 

• In 2019 werden een kleine 23 lezingen en kortdurende workshops verzorgd op congressen en ten 

behoeve van een grote diversiteit aan zorgorganisaties. 

 

Projecten en domeinen in 2019 

• 7 in de ouderen- en verpleeghuiszorg 

• 6 in de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking 

• 6 in de vrijwilligerszorg  

• 4 in het sociale/welzijnsdomein / zorg voor mensen met psychiatrische problemen/ 

maatschappelijke opvang 

• 1 in de jeugdzorg 

• 4 overige  

 

Organisaties waarmee wij (recent) optrekken en optrokken 

• 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 

• Norschoten: ouderenzorg, revalidatie en dagbehandeling – Barneveld 

• Hilverzorg: thuiszorg en wonen met zorg – Hilversum 

• Cordaan: verpleging, verzorging en begeleiding – (regio) Amsterdam  

• Mr. L.E. Visserhuis: ouderenzorg – Den Haag 

• Perspektief: ondersteuning van mensen die dakloos zijn, vrouwen- en mannenopvang, 

begeleiding van mensen met psychische problemen – Delft  

• Gevangenenzorg Nederland 

• Nico Adriaans Stichting Rotterdam: begeleiding en opvang daklozen 

• Stichting Corridor: zorg voor mensen met een psychiatrische achtergrond – Regio Rotterdam 

• Zuidwester Rotterdam: zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking 

• Prisma: zorg voor mensen met een beperking – Noord-Brabant 

• Ons Tweede Thuis: zorg voor mensen met een verstandelijke of lichtelijke beperking, autisme en 

NAH – regio west Nederland (o.a.  Haarlemmermeer, Kennemerland) 

• Surplus: welzijn, zorg en wonen – West-Brabant 

• Parnassia: ggz-zorg regio Hooglanden en Noord-Holland 

• Haga Ziekenhuis – Den Haag 

• Sociaal Collectief Friesland: welzijnswerk Zuidwest-Friesland 

• Jeugdteams Zuid Holland Zuid: ondersteuning jeugd en gezinnen 
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• Espria: overkoepelende organisatie voor zorgorganisaties op het gebied van verpleging, 

verzorging, thuiszorg, ggz en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking – regio’s 

Noordoost-, Midden- en Noordwest-Nederland 

• Evean (onderdeel van Espria): verpleging en thuiszorg – Noord-Holland 

• Icare (onderdeel van Espria): verpleging en thuiszorg – Flevoland, Drenthe, Gelderland 

en Overijssel.  

• Nu Niet Zwanger: een landelijk programma van GGD GHOR Nederland  

• Professionals in NAH: landelijke organisatie voor ondersteuning van mensen met NAH 

• Meester Geertshuis: diaconaal centrum - Deventer 

• Handjehelpen: vrijwilligerswerk voor kinderen en mensen met een beperking – 17 gemeentes in 

de provincie Utrecht en in het Noord-Hollandse Weesp 

• Samenhuis: buurtwerk - Rotterdam 

• Mondiaal Centrum Breda: ontmoetingscentrum - Breda 

• Jessehof Delft: interkerkelijk diaconaal centrum - Delt 

• Oase Oosterbeek: ontmoetingscentrum 

• Diverse dak- en thuislozen voorzieningen en buurtpastoraat in het verband van het Fonds 

Franciscus (onderdeel van Kansfonds) 

 

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 worden voornamelijk uitgevoerd door 

dr Guus Timmerman, wetenschappelijk medewerker en dr Judith Leest, stafmedewerker 

metamethodiek, met medewerking van de andere stafmedewerkers. 

Stichting Presentie leunt inhoudelijk sterk op het werk van prof. Baart. Jarenlang bekleedde hij de 

leerstoel Presentie en Zorg. In 2017 is hij met emeritaat gegaan en ook niet meer als stafmedewerker 

actief. Hij is op de achtergrond nog inhoudelijk betrokken bij het presentiewerk, met name bij 

onderzoek gerelateerde activiteiten. 

Prof. Baart is 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. 

Hij begeleidt nog een aantal promotietrajecten. Helaas werden, om verschillende redenen, gelegen 

bij de promovendi, de promotietrajecten van Eric van Elst (learning communities), Trees Coucke 

(exposure) en Miriam Traudes (zorg voor mensen met zwaar verstandelijke beperking) voortijdig 

beëindigd. 
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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 2019 hebben de verkennende en voorbereidende 

werkzaamheden nog niet geleid tot concrete resultaten. 

 

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 2019. Vanwege Corona zijn er in in de eerste helft van 2020 geen thematische 

bijeenkomsten geweest. Op 18 juni 2020 organiseerde CEC een internationale online 

bijeenkomst ter herdenking van Frans Vosmans zijn leven en werken. Zo’n 40 zorgethici uit de 

hele wereld namen deel. 

• Er is beginnend contact, deels in het kader van CEC, met het lectoraat van Sabrina Keinemans 

aan Hogeschool Zuyd in Sittard. 

• Er zijn contacten met twee onderzoeksgroepen in Zuid-Afrika: (1) presentie en verpleegkunde 

(Emmerentia Du Plessis) en (2) Study Well (Karina Mostert). Met de eerste wordt gewerkt aan 

een boek dat in 2021 zal verschijnen. Bij de laatste is Guus Timmerman betrokken als 

copromotor van promovenda Bianca Theron. 
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1. Medewerkers  

 

De totale kernstaf, aangestuurd door de directeur, bestond eind 2019 uit 8 personen (in 2019 

gemiddeld 4,7 fte, inclusief de directeur).  

Daarnaast werden ca. 15 freelancers ingezet, gezamenlijk goed voor een equivalent van ca. 1,4 fte. 

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. 

 

 
Van links naar rechts: Judith Leest, Guus Timmerman, Edith de Vries, Marjanneke Ouwerkerk, Yvon van Noort, 

Marije van der Linde, Jan den Bakker, Elly Beurskens, Petra Schaftenaar 

 

 

 

 

 

 

 

  

9. Organisatie 
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Organogram  

 

 
 

Belangrijkste portefeuilles van de staf: 

• Ontwikkelwerk op gebied van nieuwe professionaliteit, het kwaliteitsdenken en het organiseren 

van presentie; 

• Vorming en educatie: uitvoeren en bijstellen / ontwikkelen diversiteit aan leerprogramma’s 

(waaronder train-de-trainer) in company en open inschrijving; 

• Opbouwen body of knowledge, waaronder het schrijfwerk voor 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 presentiemodules 1 en 

2 (of een vergelijkbaar scholingstraject) en het met goed resultaat afleggen van een toets. 
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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, wordt een doorlopend bijscholingsprogramma 

verzorgd, waarin aandacht wordt besteed aan de opzet van presentieleertrajecten, het verdiepen 

van een aantal presentiethema’s en het oefenen met presentieleervormen (waaronder Case Based 

Learning).  

Eind 2019 bestond dit netwerk uit 48 personen.  

 

2. Bestuur 

 

Stichting Presentie neemt afscheid van twee doorgewinterde presentiebestuurders 

  
Karin Lieber Dik van Bruggen 

In maart 2019 namen wij afscheid van twee bestuursleden die de afgelopen 9 jaar (drie 

termijnen) een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het werk van de Stichting Presentie en 

een grote steun en toeverlaat voor ons zijn geweest: Karin Lieber (oud-bestuurder van Zinzia 

Zorggroep) en Dik van Bruggen (bestuurder van Esdégé-Reigersdaal). Hun enthousiasme, 

persoonlijke betrokkenheid en deskundige inzet zijn voor onze organisatie van grote waarde 

geweest.  

 

Het bestuur bestond eind 2019 uit vier leden. In 2019 traden twee bestuursleden af in verband met 

het bereiken van de maximale zittingstermijn en één nieuw lid is aangetreden. In 2019 werd een 

nieuw bestuurslid geworven. Hij is in 2020 toegetreden tot het bestuur.  

Voorzitter is drs. Wim van ’t Veer. 

De bestuursleden vervullen hun taken onbezoldigd.   

Het bestuur kwam viermaal bijeen. De overleggen vinden plaats samen met de directeur en twee 

(oud-)stafleden als adviseur.  

Hoofdpunten waren dit jaar: 

• Bestuurszaken, waaronder AVG, good governance, afscheid en toetreden oude/nieuwe 

bestuursleden en werving nieuwe bestuursleden.  

• De uitvoeringsactiviteiten en actuele thema’s, waaronder: 

o Lopende presentieprojecten en -activiteiten; 
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o Inhoudelijke en persoonlijke uitwisseling met de stafleden: in oktober 2019 vond een 

‘speeddate’ plaats tussen de (deels nieuwe) bestuursleden en de stafmedewerkers met 

als doel elkaar persoonlijk én elkaars affiniteit met presentie beter te leren kennen; 

o Het thema kwaliteit en verantwoording, gekoppeld aan diverse publicaties en 

studiebijeenkomsten;  

o De realisatie van Praktijkboek presentie (in voorjaar 2019) en het werken aan een nieuwe 

generatie presentieboeken. 

• Beleidsmatige vraagstukken, waaronder: 

o Herijken meerjarenbeleid; 

o Onderzoek en ontwikkeling: (toekomstige) positionering van leerstoel, lectoraat en 

practoraat; 

o De positionering van (de stichting) presentie in de context van actuele ontwikkelingen in 

het zorgdomein, en de verhouding tot verwante stromingen en instanties; 

• Personeelszaken met betrekking tot staf en directie. 

• Evaluatie van het financieel beleid en nieuw fondsenwervingsbeleid. 

 

(Neven)functies bestuur en directeur 

Naam Functie Andere functies 

Drs. W.A. (Wim) van ‘t 

Veer 

Bestuursvoorzitter • Directeur bestuurder Stichting Wonen en 

Zorg Purmerend (SWZP); 

• Voorzitter College van Protestantse Diaconie 

Amsterdam 

Mr. J.P.M. (Hans) Karstel Secretaris bestuur • Bestuurssecretaris Pameijer (tot 1 januari 

2020) 

• Bestuurslid Stichting Jeugdcultuur Fonds 

Rotterdam 

Drs. N.E. (Nathalie) 

Kramers  

Bestuurslid  • Bestuurder Jeugdbescherming Noord & 

Veilig Thuis Groningen 

Mr. R.R. (Remco) Bakker Penningmeester 

bestuur – 

aangetreden: 

maart 2019  

• Bestuurder Raphaëlstichting  

• Voorzitter Adviescommissie voor 
Arbeidszaken VGN (AVA) (tot 31 december 
2019) 

• Lid raad van toezicht en voorzitter 
(financiële) Auditcommissie Stichting Vrije 
Scholen Zuidwest Nederland (tot 31 
december 2019) 

• Lid raad van toezicht en voorzitter 
(financiële) Auditcommissie Zonnehuisgroep 
Vlaardingen (vanaf 2020) 

• Lid raad van toezicht Driestroom en lid 
(financiële) Auditcommissie Driestroom 

• Lid Raad voor Inspiratie Academie 
Nieuwezorg 

• Member of the board (Antroposophical) 

Council for Social and Inclusive Development 
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Drs. A.M.M. (Ard) 

Sprinkhuizen 

Bestuurslid – 

aangetreden: 

januari 2020 

• Senior onderzoeker bij het Kenniscentrum 

Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht; 

• Senior onderzoeker bij het lectoraat GGZ en 

Samenleving bij de Hogeschool Windesheim 

D.J. (Dik) van Bruggen RA Penningmeester 

bestuur – 

afgetreden: april 

2019 

• Bestuurder Esdégé Reigersdaal 

• Lid Bestuursadviescommissie Transitie en 

Ondernemen VGN 

Drs. K.I. (Karin) Lieber Bestuurslid – 

afgetreden: april 

2019 

• Bestuurder Zinzia; 

• Voorzitter commissie Geriatrische 

revalidatiezorg/Eerstelijns verpleging van 

Actiz 

M. Ouwerkerk  Directeur  • Bestuurslid Foundation Critical Ethics of Care 

 

 

3. Financiële positie  

 

Boekjaar 2019: Het jaar 2019 is afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van -€51.964. 

Hiervan komt  €40.997 ten laste van de werkstichting en wordt onttrokken aan de 

continuïteitsreserve. Aan het leerstoelfonds werd €10.967 onttrokken.  

Grootste verandering ten opzichte van het voorgaande jaar is het tegenvallende resultaat op de 

leerstoel (de onderzoeksafdeling), veroorzaakt door het vervallen van het geplande invitational 

seminar. Over de hele linie zorgt het wegvallen van veel fondsen voor een grote druk op met name 

het ontwikkelwerk van de stichting. Het is dit jaar niet gelukt om nieuwe fondsen te vinden. 

In 2018 was er op de kernactiviteit ‘ontwikkeling en verspreiding’ in afwijking ten opzichte van de 

jaren daarvoor een relatief hoog resultaat. In 2019 is dit weer terug op het ‘oude’ niveau.  

 

De stichting heeft een gezonde reserve en daarmee financiële positie. Vanuit deze positie heeft het 

bestuur samen met directie ingezet om het komende jaar een herbezinning te doen op de wijze 

waarop de stichting zich laat financieren. Er is een verkenning gestart naar meer integratie van 

activiteiten alsmede een herbezinning op het onderliggende verdienmodel.  

De budgetratio, uitgedrukt als het eigen vermogen als percentage van de totale opbrengsten, is eind 

2019 afgenomen tot 38%. Dit wordt grotendeels verklaard door een kleinere en verder afnemende 

omzet over het afgelopen jaar en een begroot en voorzien negatief exploitatieresultaat van -51.964. 

Het solvabiliteitspercentage, uitgedrukt als het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal, 

is eveneens afgenomen tot 50%. Het negatieve resultaat wordt onttrokken aan de reserves waarbij 

€40.928 ten laste van de werkstichting en  €10. 967 ten laste van de leerstoel. De liquiditeit is eind 

2019 licht gestegen naar €310.409 ten opzichte van €248.449 eind 2018. De lichte stijging is een 

tijdelijke die bepaald wordt door het momentum en in dit geval het aantal uitstaande vorderingen 

dat minder groot was dan vorig jaar; de liquiditeit laat door de jaren heen steeds een constant beeld 

zien. 
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Verwachtingen ten aanzien van 2020 

Eind 2019 formuleerden wij de vooruitzichten als volgt: 

• Anders dan voorgaande jaren wordt er gewerkt met één geïntegreerde begroting met alle 

kernactiviteiten, zonder onderscheid tussen werkstichting en onderzoeksafdeling. 

• Er is dit jaar gewerkt met een nieuwe begrotingssystematiek, waarin de personeelskosten 

directer toegeschreven worden aan de kernactiviteiten. Hierdoor ontstaat een beter overzicht 

over de werkelijke kosten en opbrengsten van de verschillende activiteiten. 

• 2020 wordt gezien als overgangsjaar op weg naar een nieuw verdienmodel, dat voldoende 

ruimte moet bieden aan het ontwikkelen van nieuwe kennis(producten). Nieuwe vormen van 

funding zijn noodzakelijk voor het duurzaam kunnen voortzetten van het werk van de stichting. 

Inmiddels zitten we volop in de coronacrisis en tekenen zich de gevolgen af voor het werk en de 

bestaanszekerheid van velen, waaronder ook van Stichting Presentie.  Dat betekent dat het laatste 

aandachtspunt nog urgenter is dan voorzien. Er wordt nagedacht over welke strategische 

aanpassingen noodzakelijk zijn om enerzijds het inhoudelijke werk te kunnen voortzetten in goede 

afstemming op de veranderde situatie in de wereld en anderzijds om financieel overeind te blijven in 

deze (economische) crisis. 

Een groot deel van de activiteiten is in de eerste maanden stil komen te liggen. De stichting heeft een 

beroep gedaan op overheidssteun voor deze eerste periode. Hoewel een aantal projecten zal 

doorschuiven rekent de stichting vooralsnog niet op een normale hervatting van werkzaamheden in 

2020. Dat vergoot de druk op exploitatie. De continuïteit staat niet onder druk. De stichting kan 

voorlopig op haar reserves leunen. Tegelijkertijd vraagt deze tijd om een versnelling van de reeds 

ingezette herbezinning en een herschikking van activiteiten. 

De inschatting van het bestuur is (medio 2020) dat het jaar 2020 met een negatief resultaat zal 

worden afgesloten. De stichting maakt waar mogelijk aanspraak op overheidssteun, maar het is 

onvermijdelijk dat de gedurende de afgelopen jaren opgebouwde reserve voor een flink deel zal 

moeten worden aangesproken. Presentie kan ook nu, of juist nu, een belangrijke bijdrage leveren 

aan de opgaven waarvoor wij ons in deze tijd gesteld zien. En is dus actueler dan ooit! 
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