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Het proefschrift waarop Pim Blomaard, lid van de Raad van Bestuur van de Raphaelstichting 
te Schoorl, bij Hans Reinders promoveerde, is een ethisch-filofische beschouwing. Het is een 
omvangrijk Duitstalig boek over een belangwekkend onderwerp: de relatie tussen 
ondersteuner/zorgverlener en cliënt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Over die relatie is de laatste jaren veel te doen: de discussie betreft niet alleen de 
professionaliteit versus de persoonlijke betrokkenheid van de begeleider, maar ook de vraag 
of ‘kwaliteit’ juist in die relatie wordt vormgegeven. In het verlengde van dat laatste thema 
speelt ook de vraag of ‘kwaliteit’ slechts in die relatie zichtbaar wordt, of ‘kwaliteit’ 
überhaupt (om ook eens een mooi Duits woord te gebruiken) meetbaar is, en of dat dan moet 
door die een-op-een relatie te bestuderen. Een interessant krachtenveld, dus. 
 
Blomaard verkent op basis van literatuurstudie welke voorwaarden moeten worden vervuld 
om de relatie tussen begeleider en cliënt naast een professionele ook een persoonlijke relatie 
te laten zijn. Zo’n persoonlijke relatie maakt zichtbaar dat er gelijkwaardig 
tweerichtingsverkeer is tussen begeleider en cliënt. Blomaard onderzoekt welke morele 
competenties de begeleider nodig heeft om de relatie symmetrisch vorm te geven. Daarbij 
richt hij zich in eerste instantie op het spanningsveld tussen externalisering van de professie 
en internalisering van de motivatie. De laatste jaren raakte het persoonlijk engagement van de 
begeleider op de achtergrond, stelt de auteur, en de methodische professionalisering van het 
beroep stond op de voorgrond. De begeleider staat behalve in relatie tot de cliënt ook in relatie 
tot zichzelf, en oefent zijn beroep uit vanuit reflectie en zelfsturing. Hij heeft daarbij deugden 
nodig, zodanig dat hij zijn machtspositie bewust noch onbewust misbruikt: eerbied voor de 
andere persoon, onbevangenheid, gelijkmoedigheid en verantwoordelijkheid. Van daaruit kan 
hij er aan werken om zijn professionele doelen te bereiken. Dat wordt echter bemoeilijkt, 
omdat de begeleider door zijn subjectieve disposities (cognitieve, affectieve, conatieve) wordt 
gehinderd. Daarbij komt dat hij niet alleen te maken heeft met de persoon van de cliënt, maar 
ook met zijn eigen reacties op wat samen wordt meegemaakt. Hij wordt uitgedaagd, soms 
overvraagd, komt zijn grenzen tegen. Bij voorkeur voedt de begeleider zichzelf op tot een 
vorm van zelfsturing waarbij hij zichzelf in een dynamisch evenwicht brengt tussen 
identiteitsverlies en realiteitsverlies. Blomaard werkt de concretisering van deze competenties 
op fysiek en psychisch niveau uit. Ze bepalen de nuances van het hoe en het wat in de relatie, 
in het concrete handelen. Sensitiviteit en situationeel oordeelsvermogen zijn belangrijk om 
aansluiting te vinden bij de werkelijkheid van de cliënt. Intuïtie kan helpen om daarbij creatief 
te handelen. In de menselijke relatie, en ook in de professionele begeleidingsrelatie, staat naar 
het oordeel van Blomaard het dialogische principe centraal. Dat principe leidt tot individuele 
zingeving en een persoonlijk ontwikkelingsperpectief, van zowel cliënt als van begeleider. 
 
Blomaard schrijft zijn proefschrift vanuit een antroposofische achtergrond. De betekenis 
ervan stijgt echter ver boven het antroposofisch georiënteerde werkveld uit. Meer en meer 
wordt in de gehandicaptenzorg ervaren dat een technocratische benadering van professionele 
zorg te kort schiet; geen recht doet aan de alledaagse ondersteuningswerkelijkheid van 
mensen die in direct contact met cliënten werken. Als beschrijving voldoet zo’n 



technocratische benadering niet (ondersteuning is in de praktijk meer dan het protocollair 
uitvoeren van technieken), maar ook niet als inspiratie voor het plannen of vormgeven van 
ondersteuning (daarvoor is meer nodig dan een doos vol technieken). Aan dat ‘meer’ geeft 
Blomaard woorden.  
 
Erg veel en erg moeilijke woorden, dat wel. Ik herinner hem graag aan een eerdere uitspraak 
(zie 
http://www.antroposofie.nl/literatuur/antroposofische_literatuur/artikelendatabase/ms/int2007
/df/motief107-1) dat hij antroposofie wil vertalen voor een breed publiek. Welnu, ook dit 
proefschrift is een Nederlandse bewerking waard, gericht op dat brede publiek. Ik zou wensen 
dat zijn ideeën beschikbaar komen in de vorm van een leerboek dat bij opleidingen op HBO- 
en MBO-niveau gebruikt kan worden. Ik denk dat Blomaard daarmee de kwaliteit van de 
ondersteuning een belangrijke impuls kan geven. Want over de kwestie of kwaliteit ook en 
vooral in de relatie tussen ondersteuner en cliënt vorm krijgt zijn Blomaard en ik het eens. Om 
de tekst op de uitnodiging voor de promotie te citeren: ‘De kwaliteit van goede zorg wordt 
vooral bepaald door wat mensen er samen van maken en door de persoonlijke kwaliteiten die 
ze daarbij inzetten’. Ik zou daar zelf de professionele kwaliteiten aan willen toevoegen. 
Blomaard en ik lijken echter van mening te verschillen over de wijze waarop kwaliteit kan 
worden beoordeeld: met cijfers, of juist niet. Maar dat is een andere discussie, die ik graag 
nog eens verder met hem voer. 
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