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Woord vooraf 

Een auteur van een proefschrift dat ik heb gelezen ter informatie en inspiratie voor deze scriptie 

begint met de woorden: ‘Voorwoorden van proefschriften sla ik nooit over’. Daar moest ik even over 

nadenken want hoewel ik dit las en het voorwoord dus niet heb overgeslagen, heeft het schrijven 

van een voorwoord bij mij nooit prioriteit gekend. De verklaring die de auteur geeft voor de 

fascinatie voor het voorwoord heeft mij doen besluiten om het voorwoord dit keer niet in een vlaag 

van inspiratie en tijdsdruk te schrijven. De auteur van het proefschrift noemt het voorwoord het 

meest persoonlijke deel waarbij de wetenschap een beetje vermenselijk wordt. Hoewel ik geen 

proefschrift schrijf, maar een scriptie, zal ik proberen om te beschrijven wat mij geïnspireerd heeft 

deze scriptie te schrijven.  

In de afgelopen vier jaar heb ik regelmatig kennis mogen maken met verschillende maatschappelijke 

vraagstukken, maar het thema dat mij het meest integreerde was het Nederlandse asielbeleid. 

Tijdens een opdracht kwam ik in aanraking met verschillende (uitgeprocedeerde) asielzoekers en 

bevlogen mensen die zich bekommerde om het leed van deze asielzoekers. Daarnaast sprak ik met 

een medewerker van een gemeente en medewerker van Dienst Terugkeer & Vertrek. Deze 

gesprekken hebben veel indruk op mij gemaakt. Het asielbeleid heeft ontzettend veel invloed op het 

leven van mensen, maar kent ook een grote tegenstellingen in belangen. Over de inrichting van dit 

beleid zou men dan ook eindeloos kunnen filosoferen (wie zijn wij om een asielbeleid op te stellen en 

anderen daarmee dingen te ontzeggen?). Het nadenken over ethiek is een ander onderwerp wat mij 

heeft gemotiveerd om dit onderzoek op te zetten. Ik heb maar kort onderwijs gehad over 

verschillende ethische stromingen, maar de verschillende perspectieven helpen mij om een 

probleem vanuit verschillende kanten te bekijken en te beseffen dat de oplossing voor de een, het 

antwoord voor de ander niet is. Voordat ik te maken kreeg met complexe maatschappelijke 

vraagstukken en ethische beginselen, heb ik mijn diploma als verpleegkundige behaald en heb 

daardoor ook ervaring in de gezondheidszorg. Toen ik tijdens mijn zoektocht naar een geschikt 

scriptieonderwerp stuitte op het project  ‘Ethische dilemma’s in de GGZ bij asielzoekers’ (ofwel 

Ethical Dilemmas in Mental Health Care for Asylum seekers (EDAMH)) was het voor mij al gauw 

duidelijk. Ethiek, asielzoekers en gezondheidszorg vormden voor mij de perfecte combinatie voor een 

uitdagende scriptie.  

Een ding is mij duidelijk geworden tijdens dit onderzoek: het onderwerp van deze scriptie is niet 

alleen een uitdaging voor mij geweest, maar vormt ook een dagelijkse uitdaging voor managers, 

GGZ- behandelaren en de asielzoekers zelf. Het aanpakken van ethische dilemma’s en het werken 

met asielzoekers in de GGZ is niet gemakkelijk, het vergt moeite, doorzettingsvermogen en 

toewijding. Deze hoge verwachtingen worden gesteld aan alle GGZ-behandelaren en managers die 

met de zorg aan asielzoekers te maken hebben.  

Het onderzoek dat voor u ligt, biedt inzicht in de wijze waarop managers en professionals in de GGZ 

op dit moment omgaan met ethische dilemma’s om de benodigde zorg te bieden aan asielzoekers 

met psychische klachten en te voorkomen dat zij zichzelf of anderen schaden. Dit onderzoek is 

uitgevoerd in het kader van de master Publiek Management aan de Universiteit Utrecht, bij de 

Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO). Met dit rapport hoop ik 

handvaten te kunnen bieden voor de verdere ontwikkeling van de handreiking voor GGZ-
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behandelaren en hun managers die in het kader van het project ‘Ethische dilemma’s in de GGZ bij 

asielzoekers’ wordt ontwikkeld door de Johannes Wier Stichting. 

Zonder de steun van een aantal mensen was dit onderzoek en de samenwerking met het project er 

echter nooit gekomen. Graag wil ik dan ook enkele personen bedanken die mij hebben geholpen bij 

de uitvoering van dit onderzoek. Allereerst wil ik Karin Geuijen bedanken. Ik ben je vooral dankbaar 

voor je kritische vragen die mij geholpen hebben om mijn onderzoek op verschillende gebieden aan 

te scherpen. Daarnaast spreek ik in het bijzonder dank uit aan Sander Kramer; je hebt mij 

geïnspireerd in het thema en ik ben je vooral dankbaar dat je mij hebt willen introduceren in de 

projectgroep. De samenwerking met de projectgroep was niet mogelijk geweest zonder steun van 

Loes van Willigen, Mariëtte Hoogsteder en Erik Olsman. Ik wil jullie bedanken dat ik mocht 

meewerken aan het project en voor het wegwijs maken in de wereld van de GGZ aan asielzoekers. 

Daarmee wil ik natuurlijk ook alle respondenten bedanken, die aan dit onderzoek hebben 

meegewerkt: jullie openheid en eerlijkheid wordt zeer gewaardeerd. Ten slotte wil ik graag mijn 

medestudenten Marloes Gerritsen en Daphne Hofman bedanken voor het meedenken over de opzet 

en mogelijkheden binnen mijn onderzoek, maar bovenal voor hun mentale steun en het delen van 

herkenbare paniekmomenten die gepaard gaan bij het schrijven van een scriptie.  

 

Lotte Haan 

Utrecht, juli 2014 
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Samenvatting 
 

In 2013 overleed de Russische asielzoeker de heer Dolmatov in een detentiecel ten gevolge van 

suïcide. Sindsdien is het Nederlandse asielbeleid en met name de medische zorg aan asielzoekers 

uitgebreid bediscussieerd. Die discussie concentreerde zich vooral rondom de ‘menselijke maat’ die 

in het beleid zou ontbreken en gedoeld wordt op het realiseren van de individualiteit in een 

organisatiecontext. Medewerkers van partijen in de asielketen moeten vaak belangen afwegen die 

op gespannen voet met elkaar staan. Ook de Geestelijke Gezondheid Zorg (GGZ) is een partij in de 

asielketen. Professionals in GGZ-instellingen beschikken over vrije handelingsruimte om de 

menselijke maat te hanteren en belangenafwegingen te maken. In de uitvoeringspraktijk van GGZ-

behandelaren kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor meerdere belangen en waarden 

gaan spelen en een ethisch dilemma ontstaat. Bij een ethisch dilemma ontstaat een situatie waarbij 

waarden in het geding zijn en waarbij een keuze gemaakt moet worden voor een alternatief, waarbij 

andere waarden minder of niet gerespecteerd zullen worden. De ethische dilemma’s in de GGZ aan 

asielzoekers leiden ertoe dat een asielzoeker niet altijd de benodigde zorg krijgt en een gevaar kan 

vormen voor zichzelf en de omgeving.  

In dit onderzoek wordt onderzocht of de publieke manager een rol speelt of kan spelen in de 

ethische besluitvorming van GGZ-behandelaren, om op die manier ervoor te zorgen dat asielzoekers 

de benodigde zorg krijgen. De centrale vraag in dit onderzoek luidt: ‘Wat is de rol van de manager bij 

de ethische besluitvorming van professionals in de GGZ bij asielzoekers?’ 

Bij de beantwoording van deze vraag wordt eerst dieper ingegaan op de theoretische concepten over 

typen ethische dilemma’s, de handelswijze van professionals, de invloed van managers hierop en de 

verhouding tussen professionals en managers. Vervolgens is getracht om deze theoretisch concepten 

aan de bevindingen uit de GGZ praktijk te toetsen. Om de GGZ praktijk te kunnen analyseren, hebben 

in het kader van dit onderzoek veertien interviews plaatsgevonden met managers uit GGZ-

instellingen en drie focusgroepen met GGZ-behandelaren.  

De bevindingen uit de interviews en focusgroepen laten zien dat van GGZ-behandelaren verwacht 

wordt dat ze gebruik maken van hun discretionaire ruimte en tegemoet komen aan de behoeften van 

asielzoekers. De uitwerking in de praktijk is echter dat er ook andere waarden spelen op het gebied 

van de asielprocedure, de GGZ-instelling en andere stakeholders zoals de IND. De verschillende 

belangen zorgen ervoor dat ethische dilemma’s ontstaan in de werkzaamheden van professionals. 

Om te kunnen omgaan met deze moeilijke situaties, passen GGZ-behandelaren coping mechanismen 

toe. Ze passen regels creatief toe en onttrekken zich moreel aan de implicaties als ze de regels en 

procedures wel toepassen. Ethisch gedrag is volgens de GGZ-behandelaren het niet opvolgen van de 

gestelde regels en procedures. Het nadeel van deze coping mechanismen is dat ze tegen doelen van 

het beleid ingaan en dat een asielzoeker niet altijd de benodigde en gelijke zorg krijgt. Om de 

ethische besluitvorming van GGZ-behandelaren te beïnvloeden, proberen managers vooral op een 

informele manier invloed uit te oefenen op de omgevingsfactoren van de GGZ-behandelaar. 

Managers hangen vaak dezelfde waarden aan als GGZ-behandelaren omdat zij zelf een achtergrond 

in de zorg hebben of een combinatiefunctie uitvoeren waarbij zij in hun werkzaamheden ook cliënten 

behandelen. De managers lijken zich meer bewust te zijn van de noodzaak om toegankelijkheid van 

de zorg, kwaliteit van de zorg en kosten van de zorg, maar veelal ontbreken concrete handelingen 
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om de ethische besluitvorming van professionals te beïnvloeden. Enerzijds kan dat verklaard worden 

aan de hand van de professionele waarden en de behoefte van managers om deze te beschermen. 

Anderzijds kan een verklaring gevonden worden door het niet kunnen reguleren van de 

discretionaire ruimte van de GGZ-behandelaren.  

De verhouding tussen managers en professionals lijkt gekenmerkt te worden door botsingen in 

prioriteiten. Des-al-niettemin lijkt de verhouding tussen manager en GGZ-behandelaar meer weg te 

hebben van coalitiegenoten. Beide partijen streven naar hetzelfde gemeenschappelijke doel; de 

benodigde zorg aan asielzoekers bieden. Naast de informele manier van het reguleren van 

omgevingsfactoren (zoals de organisatiecultuur), zou de manager ook formele manieren moeten 

toepassen om waarden en principes te communiceren. Daardoor ontstaat een ethisch klimaat waarin 

samen gezocht kan worden naar niet zo zeer een oplossing, maar een manier om te kunnen omgaan 

met ethische dilemma’s en te zorgen dat het ene belang niet boven het andere prevaleert en de 

asielzoeker de benodigde zorg ontvangt.   
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1  

Inleiding 
 

GGZ- behandelaar Thijs behandelt sinds enige tijd Adam, een asielzoeker die de burgeroorlog in zijn thuisland 

Somalië is ontvlucht. Adam is verschillende keren in afwachting van zijn asielaanvraag overgeplaatst naar 

andere asielzoekerscentra (AZC). Enkele dagen na zijn aankomst in het AZC heeft Adam een medische intake 

ondergaan, uitgevoerd door een verpleegkundige van het lokale Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A). Aan 

deze verpleegkundige heeft Adam verteld dat hij veel last heeft van slapeloosheid. Hij loopt overdag veel te 

piekeren. Zijn asielprocedure is nog onzeker en hij heeft al tijden niets meer gehoord van zijn vrouw en kinderen 

in Somalië. ’s Nachts slaapt hij steeds slechter. De arts bij het GC A  heeft hem geadviseerd om veel te gaan 

wandelen en hij heeft een licht slaapmiddel voorgeschreven gekregen. Maar Adam merkte weinig verbetering; 

zijn klachten leken juist te verergeren. Ondertussen krijgt Adam bericht van de Immigratie en Naturalisatie 

Dienst (IND): Adams asielaanvraag is afgewezen. Dat was een enorme domper. Na overleg met zijn advocaat is 

hij tegen deze afwijzing in beroep gegaan. Adam mag het beroep in Nederland afwachten. Daar gaan maanden 

overheen. Adam merkte dat hij psychisch steeds verder achteruit ging. Na een aantal gesprekken bij het 

spreekuur van de praktijkassistente van het AZC heeft Adam een verwijzing naar Thijs gekregen. Thijs bespreekt 

met Adam de trauma’s. Voor zijn vlucht uit Somalië heeft Adam dingen meegemaakt waarvan de beelden hem 

blijven achtervolgen. Thijs staat voor een moeilijke keuze. Om de klachten van Adam te kunnen verhelpen, zal 

hij traumabehandeling moeten toepassen. Bij deze intensieve behandeling is het van belang dat de behandeling 

wordt afgerond om hertraumatisering te voorkomen. Maar zolang Adam in afwachting is van zijn (verlengde) 

asielprocedure, is de kans groot dat de behandeling tussentijds afgebroken wordt door overplaatsing of 

uitzetting. Moet hij de traumabehandeling wel starten? 

Daarnaast heeft Thijs het gevoel dat Adam verwacht dat de behandelaar invloed heeft op de asielprocedure en 

is de oorzaak van de klachten van Adam moeilijk te vinden. Zijn de psychische klachten het gevolg van 

traumatische gebeurtenissen of van de onzekere asielprocedure? 1 

1.1  De menselijke maat als maatschappelijk probleem 

Sinds de zelfmoord van de Russische asielzoeker Dolmatov en andere incidenten wordt in de politiek 

en media veel aandacht besteed aan het Nederlandse asielbeleid. Onderzoek naar aanleiding van 

deze en andere incidenten, concludeert dat te veel in systemen, procedures en formulieren gedacht 

wordt (Inspectie van Veiligheid en Justitie, 2013). In de politieke en maatschappelijke discussie over 

de veiligheid van asielzoekers komt met regelmaat het begrip ‘menselijke maat’ naar voren waarbij 

het gaat om het realiseren van de individualiteit in een organisatiecontext. Meestal spreekt men dan 

                                                             
1 Het verhaal van Thijs en Adam is fictief. De ervaringen van Thijs en Adam zijn gebaseerd op de bevindingen 

van dit onderzoek en op het rapport van de Nationale ombudsman (2013).  
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over het hanteren van de menselijke maat door medewerkers van partijen in de vreemdelingenketen 

ten opzichte van vreemdelingen.   

De mogelijkheden om asielzoekers te behandelen volgens de menselijke maat zijn volgens de 

Onderzoeksraad voor Veiligheid (2014) te beperkt doordat vaak sprake is van onzekerheid over het 

verloop van hun procedure. Daarbij moeten medewerkers van partijen in de vreemdelingenketen 

belangen afwegen die op gespannen voet met elkaar staan. Professionals in GGZ- instellingen 

beschikken over vrije handelingsruimte, ofwel discretionaire ruimte, om de menselijke maat te 

hanteren. In de uitvoeringspraktijk, zoals in de situatie van GGZ- behandelaar Thijs, kunnen zich 

echter omstandigheden voordoen waardoor meerdere belangen en waarden gaan spelen en een 

ethisch dilemma ontstaat. Een ethisch dilemma is een situatie waarbij waarden en normen in het 

geding zijn en waarbij een keuze moet worden gemaakt uit meerdere alternatieven, terwijl voor elk 

van die alternatieven goede redenen te geven zijn. Een dilemma is dus per definitie een situatie 

waarbij bepaalde waarden of normen minder of niet zullen gerespecteerd worden omdat men 

prioriteit geeft aan andere argumenten (Loyens, 2013; Cooper, 2001; Karssing, 2001; Maesschalck, 

2004). Van GGZ-behandelaren zoals Thijs, wordt dus verwacht dat ze gebruik maken van hun 

discretionaire ruimte en tegemoet komen aan de behoeften van Adam, andere asielzoekers en 

individuen en individuele gevallen. In de praktijk komt het er echter vaak op neer dat ook andere 

waarden spelen die het werk van de professionals aansturen en moeten ze asielzoekers behandelen 

in termen van routines, stereotypen en andere mechanismen die het werk ondersteunen (Lipsky, 

1980). Om te kunnen omgaan met deze ambigue, vaak tegenstrijdige eisen en de onuitvoerbaarheid 

van hun werk, kunnen GGZ-behandelaren manieren ontwikkelen die hun werk meer hanteerbaar 

maakt. Door strak vast te houden aan regels of juist creatief om te gaan met regels kunnen 

professionals proberen om het beleid meer naar hun hand te zetten. Een andere manier om werk 

makkelijker te maken, is het veranderen van de attitude van de professional (Lipsky, 1980). Door 

bijvoorbeeld het gedrag en keuzes te relativeren, kan de professional eigen gedrag herstructureren 

en daardoor goedkeuren (Bandura, 1991). Het nadeel van deze coping mechanismen is dat ze 

tegenstrijdig kunnen zijn met de doelen van het gestelde beleid voor asielzoekers (Lipsky, 1980) en 

bijvoorbeeld een gelijkwaardige behandeling aan elke asielzoeker onmogelijk maken. Door de 

omstandigheden van asielzoekers in de praktijk, verschillende normen en waarden en de 

verschillende manieren waarop GGZ-behandelaren daarmee omgaan, kan het zo zijn dat asielzoekers 

met psychische klachten en psychiatrische problemen niet altijd de benodigde zorg ontvangen. 

Daarmee kunnen zij een gevaar vormen doordat asielzoekers met bijvoorbeeld onbehandelde 

psychotrauma’s op straat belanden en daar een risico vormen voor zichzelf en omstanders. 

 

1.2  Nieuwe publieke managers en professionals 

 

Bij de GGZ aan asielzoekers kan het zijn dat een GGZ-behandelaar een afweging maakt tussen de 

belangen van een asielzoeker en bijvoorbeeld de belangen van de organisatie waar hij voor werkt. 

GGZ-behandelaren beschikken veelal over voldoende discretionaire ruimte om in hun 

belangenafweging rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van asielzoekers. In de 

praktijk doen zich echter omstandigheden voor die het voor GGZ-behandelaren lastig maken deze 
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professionele ruimte goed te benutten. Door onder andere onvoldoende informatie, veel nadruk op 

productiviteit en onvoldoende opleiding kan het voorkomen dat de kwaliteit van zorg aan de 

asielzoeker ondergeschikt raakt aan andere belangen (Onderzoeksraad voor Veiligheid, 2014). Niet 

alleen GGZ-behandelaren, maar ook managers in een GGZ-instelling verkeren daarmee in een lastige 

positie. Enerzijds zijn zij vaak verbonden met de behandelaren en professionele waarden, omdat zij 

zelf uitvoerende behandelaren zijn of een achtergrond in de zorg hebben. Anderzijds hebben zij te 

maken met organisatiebelangen die de werkzaamheden steeds meer aansturen. Sinds de jaren 80 

van de twintigste eeuw is de nadruk steeds meer komen te liggen op het bedrijfsmatige en zakelijk 

aansturen van publieke organisaties. In de literatuur (o.a.Tonkens, 2008; Van den Brink, Jansen & 

Pessers, 2005) wordt verondersteld dat deze veranderingen een negatieve invloed hebben op de 

verhouding tussen professionals en managers. De belangen die managers moeten uitdragen vanuit 

de organisatie kunnen botsen met de belangen van de GGZ-behandelaren. De uitdaging voor de 

managers in de GGZ-instellingen is dan ook groot. Waar ligt de rol van managers bij de ethische 

dilemma’s die behandelaren ervaren bij de zorg aan asielzoekers? Hoe kunnen managers invloed 

uitoefenen op de ethische besluitvorming van de professionals om de waarden van de instelling te 

realiseren, maar zonder te veel in te breken in de professionele ruimte? Hoe voorkomen managers 

dat iedere hulpverlener anders met ethische dilemma’s omgaat en de zorg gaat verschillen? 

Om ervoor te zorgen dat GGZ- behandelaren beter om kunnen gaan met ethische dilemma’s, wordt 

door de Johannes Wier Stichting door middel van het project Ethical Dilemma’s in Mental Health 

Care for Asylum Seekers (EDAMH) een handreiking ontwikkeld waarin aanknopingspunten worden 

geboden die GGZ-behandelaren houvast bieden bij het afwegen van conflicterende belangen. Als 

bijdrage aan dit project ligt in deze scriptie de primaire focus op een analyse van de rol van de 

manager bij deze belangenafweging van GGZ-behandelaren bij de zorg aan asielzoekers. De manager 

kan er namelijk voor zorgen dat ethische dilemma’s gesignaleerd worden, de juiste belangen worden 

nagestreefd en de hulpverlening aan de asielzoeker verbeterd kan worden. Wanneer de rol van de 

manager bij de ethische besluitvorming bekend is, kan de handreiking hier mogelijk op aansluiten. 

Deze scriptie laat door middel van een analyse zien waar winst behaald kan worden in de rol van de 

manager en welke factoren en actoren hier een rol in spelen. 

 

1.3  Vraagstelling 

 

De vraagstelling in dit onderzoek luidt: Wat is de rol van de manager bij de ethische besluitvorming 

van professionals in de GGZ bij asielzoekers? 

Met het beantwoorden van de centrale vraag worden inzichten gegeven die bijdragen aan de 

besluitvorming bij ethische dilemma’s bij zorg aan asielzoekers door GGZ- behandelaren en de rol die 

de manager daarin speelt. Door verschillende typen dilemma’s, reacties van GGZ-behandelaren, de 

mogelijke rol van managers en de verhouding tussen de GGZ-behandelaar en de manager te 

analyseren, wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van de handreiking voor GGZ-behandelaren. De 

motieven van vreemdelingen voor een asielaanvraag en de juistheid van deze gegevens worden 

buiten beschouwing gelaten. Om de centrale vraag te beantwoorden zijn een aantal theoretische en 
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empirische deelvragen opgesteld. 

De theoretische deelvragen luiden: 

- Wat is een ethisch dilemma en welke typen kunnen er onderscheiden worden? 

- Wat zijn professionals en hoe gaan zij om met ethische dilemma’s?  

- Wat zijn publieke managers en hoe gaan zij om met ethische dilemma’s? 

- Wat is de verhouding tussen managers en professionals bij het omgaan met ethische 

dilemma’s? 

Na het beantwoorden van de theoretische deelvragen, zullen de volgende vier deelvragen 

beantwoord worden aan de hand van de empirie:  

- Welke type ethische dilemma’s spelen er in de GGZ bij zorg aan asielzoekers? 

- Welke professionals werken in GGZ en hoe verhouden zij zich tot ethische dilemma’s met 

betrekking tot asielzoekers? 

- Welke publieke managers werken in GGZ en hoe gaan zij om met ethische dilemma’s met 

betrekking tot asielzoekers?  

- Wat is de verhouding tussen managers en professionals in de GGZ bij het omgaan met ethische 

dilemma’s? 

1.4  Leeswijzer  

 

Hoofdstuk 2 schetst de bestuurlijke omgeving waarin de publieke manager in een GGZ-instelling 

functioneert. Er hebben in de afgelopen jaren een aantal verschuivingen plaatsgevonden op het 

gebied van de asielprocedure en in de GGZ. Daardoor kennen deze gebieden veel verschillende 

partijen en belangen. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de vraag wat de rol is van de manager 

wanneer verschillende belangen botsen en er ethische dilemma’s worden ervaren door de GGZ-

behandelaren die asielzoekers behandelen en zal daarmee antwoord worden gegeven op de 

theoretische deelvragen. Na het theoretisch kader worden in hoofdstuk 4 de methodieken waarmee 

de empirische gegevens verzameld zijn beschreven en toegelicht. De empirische resultaten, en 

daarmee de antwoorden op de vier empirische deelvragen, worden in hoofdstuk 5 weergegeven. Ten 

slotte bevat hoofdstuk 6 de conclusies, aanbevelingen en discussie. 
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2  

Bestuurlijke ontwikkelingen 
 

Dit onderzoek vindt plaats in een omgeving waarin de afgelopen jaren vele veranderingen hebben 

plaatsgevonden. Niet alleen vormt de asielprocedure een ingewikkelde procedure waarbij veel 

partijen betrokken zijn, er is ook steeds meer de nadruk komen te liggen op een bedrijfsmatige 

aanpak van de publieke sector in het algemeen en daarmee ook voor het GGZ domein. In het 

verlengde daarvan ontstaat reguliere en specialistische zorg. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen 

voor de werkwijzen van professionals en managers. Hoofdstuk 2 wil laten zien onder welke (nieuwe) 

omstandigheden managers werken. Daarom zullen deze ontwikkelingen hieronder geschetst en 

toegelicht worden. 

 

2.1  De asielprocedure 

 

Deze paragraaf beschrijft op hoofdlijnen de procedure die vreemdelingen doorlopen als zij in 

Nederland asielaanvragen, inclusief de rol die GGZ instellingen hierbij spelen.  

Vreemdelingen die in Nederland asiel aanvragen, vragen meestal niet vooraf toestemming om 

Nederland binnen te reizen, maar maken zich na aankomst in Nederland kenbaar als asielzoeker. Wie 

kenbaar maakt een asielaanvraag te willen doen, wordt zo snel mogelijk overgebracht naar een 

aanmeldcentrum, waar de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) de aanvraag verwerkt. Daarna 

doorlopen ze de algemene asielprocedure die de IND in behandeling neemt. Een uitgangspunt van 

het asielbeleid is dat de asielzoeker de uitkomst van zijn aanvraag in vrijheid kan afwachten. 

Asielzoekers verblijven dan op locaties die worden beheerd door het Centraal Orgaan opvang 

asielzoekers (COA).  

Asielzoekers kunnen medische of psychische problemen hebben die van invloed zijn op de 

toelatingsprocedure. Daarom biedt de IND asielzoekers die voor het eerst asiel aanvragen een 

medisch advies aan. Het doel van het medisch advies is om vast te stellen of bij de asielzoeker sprake 

is van medische beperkingen waarmee de IND tijdens de gehoren of de beoordeling van de 

asielaanvraag rekening moet houden. Wanneer de IND niet binnen de gestelde termijn kan 

beoordelen of een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, gaat de verlengde asielprocedure van 

start. De asielzoeker wordt dan overgeplaatst naar een Asielzoekers Centrum (AZC). 

Een asielzoeker kan uitstel van vertrek op medische gronden vragen. Uitzetting blijft achterwege 

zolang het vanwege de gezondheidstoestand van de vreemdeling of van een van zijn gezinsleden, 

niet verantwoord is om te reizen. De uitzetting blijft ook achterwege als door de stopzetting van een 

medische behandeling een medische noodsituatie ontstaat en de behandeling van de medische 

klachten niet kan plaatsvinden in het land van herkomst of een ander land waar de vreemdeling naar 

kan vertrekken. Het Bureau Medische Advisering (BMA), een onderdeel van de IND, adviseert de IND 

in het kader van verzoeken om uitstel van vertrek op medische gronden. Dat kan er bijvoorbeeld toe 
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leiden dat de IND besluit een vreemdeling uitstel van vertrek te geven wanneer een bepaald trauma 

onbehandeld is of niet behandeld kan worden in land van herkomst (IND, 2014).  

2.2  De partijen in GGZ voor asielzoekers 

 

Vreemdelingen die tijdens hun toelatings- en/of vertrekprocedure somatische of psychische klachten 

hebben, hebben recht op medische zorg. Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is er 

verantwoordelijk voor dat vreemdelingen die verblijven op een COA-locatie toegang hebben tot 

(noodzakelijke) medische zorg. Sinds 1 januari 2009 heeft het COA de uitvoering daarvan in handen 

gegeven van zorgverzekeraar Menzis. Voor het leveren van huisartsenzorg op de COA-locaties heeft 

Menzis het Gezondheidscentrum Asielzoeker (GC A) opgericht, een landelijk gezondheidscentrum dat 

fungeert als eerste aanspreekpunt voor medische zorg voor alle vreemdelingen die op een COA-

locatie verblijven. Op de COA-locaties kunnen asielzoekers- na beoordeling door een 

praktijkassistente en in verschillende categorieën te worden verdeeld naar ernst van de psychische 

klachten- terecht voor een consult met een praktijkverpleegkundige, een GGZ- consulent of een 

huisarts. Net als in de reguliere zorg heeft de huisarts van het GC A een poortwachtersfunctie: hij 

bepaalt of een doorverwijzing naar een ziekenhuis of GGZ-instelling nodig is. De huisarts van het GC 

A kan asielzoekers doorverwijzen naar een reguliere GGZ-instelling, die contracten hebben 

afgesloten met Menzis voor de vergoeding van geboden zorg. Dat gebeurt aan de hand van Diagnose 

Behandel Combinaties (DBC), een vergoedingssysteem voor ziektekosten dat sinds de jaren tachtig 

ingevoerd is.  

 

2.3  Bestuurlijke vernieuwing 

 

Het vergoedingssysteem en de toenemende rol van zorgverzekeraars in de GGZ past bij de trend die 

in de jaren zeventig startte. Er ontstond steeds meer kritiek op de verder uitbreidende 

verzorgingsstaat in Nederland. Het bewaken van de economische groei, het garanderen van een 

zekere bestaanszekerheid aan burgers en het uitbouwen van voorzieningen bleek een complexe 

opgave te zijn. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere westerse landen zorgde de 

voorzieningen in samenloop met de individualisering, ontkerkelijking, toenemende immigratie en 

een stagnerende wereldeconomie voor een aantal problemen binnen de verzorgingsstaat. Door het 

uitbreiden van het overheidsoptreden nam niet alleen de omvang toe, maar ook de interne 

complexiteit. De organisatie van de overheid werd zelf een probleem, in plaats van een bijdrage aan 

de oplossing. Een ander probleem vormde de uitvoering van de vele wetten, plannen en projecten 

die werden opgesteld. Deze werden in Den Haag bedacht en gemaakt, maar moesten elders worden 

uitgevoerd. Dat ging ten koste van een stipte en uniforme uitvoering van het beleid. Daarnaast vielen 

de resultaten van het beleid tegen. De vastgelegde doelen en streefcijfers werden niet gehaald en 

vaak leek de oplossing voor het ene probleem het volgende probleem uit te lokken. De kosten van de 

verzorgingsstaat liepen sterk op (Bovens, ’t Hart, van Twist, 2007). 

In de jaren zeventig is het voor veel landen duidelijk, het roer moet om. Er moet zuiniger worden 
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gewerkt, de overheid moet terugtreden en bezuinigen en de markt moet meer ruimte krijgen. Deze 

omslag leidt tot een nadruk op zuinig en effectief organiseren en managen van publieke organisaties. 

Onder de noemer van New Public Management (NPM) komt dat op gang (Hood, 1991; Harrison & 

Pollit, 1994). Het leidt tot een dubbele privatisering. Enerzijds worden publieke organisaties letterlijk 

op de private markt geplaatst. Anderzijds worden publieke organisaties die binnen de publieke sector 

blijven ‘privater’ gemaakt door bedrijfsmatige rollen, systemen en culturen in te voeren. Dit met als 

doel publieke organisaties resultaatgerichter, gecoördineerder en efficiënter te laten werken 

(Noordegraaf, 2008; Kickert, 1998). 

In het GGZ domein wordt de omslag naar een meer marktgerichte aanpak vanaf de jaren tachtig ook 

duidelijk. De economische ontwikkelingen en bezuinigingen zijn van belang voor de GGZ omdat deze 

sector groot is, terwijl er eigenlijk onvoldoende financiering voor is. In de GGZ ontwikkelt de visie dat 

mensen psychische problemen ontwikkelen als gevolg van sociale omstandigheden. Het belang van 

nazorg en preventie wordt bepleit door de gemeenten die financieel verantwoordelijk zijn voor de 

opnamen van mensen uit hun gemeenten. De sector wint daardoor in de jaren tachtig en begin 

negentig aan bekendheid en zichtbaarheid, en elke stad kent een Regionale Instelling voor 

Ambulante Geestelijke Gezondheid (RIAGG). Dit heeft tot gevolg dat het gebruik maken van GGZ 

steeds ‘normaler’ wordt. De kosten voor de GGZ lopen door deze popularisering uit de hand en 

vormen een opmaat naar managed care; een proces naar steeds meer marktwerking (Kramer, 2009). 

Managers worden ingeschakeld om de uitgaven onder controle te krijgen. Er komt een grote nadruk 

op het registreren, bijhouden en controleren van alle activiteiten van behandelaren en hulpverleners. 

Daarbij komt steeds meer nadruk te liggen op bewezen effectiviteit van behandelingen en 

aanscherpen van indicaties voor het verkrijgen van zorg. Managers letten met name op de input en 

in de zorg wordt dezelfde methode als in de private sector toegepast: standaardiseren en 

rationaliseren. Ook marktwerking is een gevolg van de sterke toename van zorggebruik met 

bijbehorende kosten. Logge bureaucratische instellingen moeten worden omgevormd naar slanke, 

efficiënte organisaties. Kwaliteit(scontrole) en evidence based behandelmethoden worden 

belangrijke begrippen. Deze verandering in de GGZ sector nemen zowel risico’s als kansen met zich 

mee. De vraaggerichte zorg en marktwerking bieden immers ook ruimte aan nieuwe initiatieven in de 

zorg. Door de grote rol die zorgverzekeraars krijgen in het bepalen van het aanbod van zorg, worden 

instellingen onder druk gezet om zorg te verlenen die aansluit op wat cliënten vragen. Het opkomen 

voor de belangen van verzekerden biedt volgens sommigen de kans de behoeften van asielzoekers te 

vertalen naar een passend hulpaanbod. Het leidt tot het ontstaan van specialistische instellingen die 

gericht zijn op interculturele zorg en asielzoekers. Ook reguliere instellingen worden gedwongen om 

een aanbod te ontwikkelen voor asielzoekers: zij zouden anders een groot deel van hun populatie 

verliezen (Kramer, 2009). Ondanks dat economische belangen dominant zijn geworden, biedt deze 

verandering ook kansen om betere sluitende zorg te bieden aan asielzoekers. 
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2.4  Slot  

 

In het volgende hoofdstuk worden de concepten ethisch dilemma, het omgaan met ethische 

dilemma’s door professionals, de invloed van managers op de ethische besluitvorming van 

professionals en de verhouding tussen professionals en managers gedefinieerd en 

geoperationaliseerd. Daardoor wordt het mogelijk om in het empirische onderzoek ervaringen en 

handelingen van managers en professionals te beschrijven en interpreteren. Op die manier wil dit 

onderzoek inzichtelijk maken hoe managers omgaan met de ethische besluitvorming van 

professionals bij de GGZ aan asielzoekers. 
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3 

Van ethische dilemma’s naar de verhouding tussen manager en 

professionals 

 

De psychiatrische zorg aan asielzoekers gaat vaak gepaard met moeilijke keuzes tussen verschillende 

waarden. Behandelaren ervaren verschillenden typen ethische dilemma’s (3.1), als gevolg van 

verschillende ontwikkelingen in de GGZ en botsende belangen die vertegenwoordigd moeten 

worden. Door de grote discretionaire ruimte die professionals hebben (3.2), is het moeilijk om zicht 

te hebben op de ethische besluitvorming die zich afspeelt bij de professional. De kans is groot dat 

niet alleen de professionele waarden van de behandelaar een rol spelen, maar ook persoonlijke 

waarden. Het kan ervoor zorgen dat professionals op verschillende manieren omgaan met deze 

botsende waarden en logica’s waardoor het moeilijke en ambigue werk, meer werkbaar wordt 

gemaakt. Hierdoor kan gedrag ontstaan dat tegen de oorspronkelijke doelen van het beleid ingaat. 

Van managers wordt steeds meer verwacht dat zij het beleid handhaven (3.3). Maar door meer 

regels in te voeren zullen professionals alleen maar meer coping mechanismen toepassen. De 

manager zal zich daarom vooral moeten richten op het managen van de omgevingsfactoren die de 

besluitvorming van professionals beïnvloeden. In paragraaf 3.4 wordt gekeken naar de verhouding 

tussen managers en professionals. De aanname bestaat dat deze op gespannen voet verloopt, 

vanwege de mogelijk verschillende doelen en taken van beide beroepsgroepen. Tot slot zal in 

paragraaf 3.5 antwoord gegeven worden op de verschillende theoretische deelvragen die in de 

inleiding van dit onderzoek geformuleerd zijn.  

 

3.1  Ethische dilemma’s 

 

GGZ behandelaren worden geconfronteerd met morele dilemma’s waarin verschillende waarden 

tegenover elkaar staan (bijvoorbeeld legaliteit versus resultaatgerichtheid). In deze paragraaf wordt 

antwoord gegeven op de volgende deelvraag Wat is een ethisch dilemma en welke typen kunnen er 

onderscheiden worden? Een ethisch dilemma is een moeilijke keuze omdat niet alle waarden 

tegelijkertijd gerealiseerd kunnen worden. Het betreft een situatie waarbij (ethische) waarden en 

normen in het geding zijn en waarbij een keuze moet worden gemaakt uit meerdere alternatieven, 

terwijl voor elk van die alternatieven goede redenen te geven zijn. Een dilemma is dus per definitie 

een situatie waarbij bepaalde waarden of normen minder of niet gerespecteerd zullen worden 

omdat men prioriteit geeft aan andere argumenten (Loyens, 2013; Cooper, 2001; Karssing, 2001). In 

deze situatie kunnen waarden zoals rechtsgeldigheid botsen met waarden zoals effectiviteit, 

efficiëntie en zelfs het publieke belang. Er bestaan verschillende typen ethische dilemma’s, zo 

kunnen ethische dilemma’s plaatsvinden in handelingsruimte die een professional heeft, de 

discretionaire ruimte, maar ook daarbuiten.  
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3.1.1 Typen ethische dilemma’s 

Er zijn op verschillende manieren typen van dilemma’s te onderscheiden. Kaptein en Van Reenen 

(2001) onderscheiden drie typen van ethische dilemma’s die betrekking hebben tot drie typen van 

relaties die belangrijk zijn vanuit de invalshoek van integriteit. Het eerste type dilemma wordt 

entangled hands genoemd en verwijst naar een discrepantie tussen de persoonlijke belangen van de 

werknemer en de belangen van de organisatie. Werknemers hebben hun eigen belangen en 

verwachtingen die niet altijd overeenkomen met de belangen en verantwoordelijkheden van de 

organisatie, bijvoorbeeld wanneer ze andere activiteiten hebben die niet overeenkomen met de 

belangen van de organisatie of vertrouwelijke informatie van de organisatie misbruiken voor 

persoonlijke doeleinden. Als tweede wordt het many hands dilemma genoemd waarbij het dilemma 

als een conflict beschouwd tussen de functionele belangen van werknemers, managers en 

afdelingen. In een organisatie heeft iedere werknemer zijn eigen verplichtingen. Het risico is dat de 

organisatie gefragmenteerd raakt en de integriteit 

van de organisatie als geheel verloren gaat. Een 

derde type dilemma wordt gedefinieerd als the 

dirty hands dilemma. In dat geval zijn de belangen 

en verwachtingen van de stakeholders niet 

verenigbaar met de belangen van de organisatie. 

Bij de behandeling van asielzoekers in de GGZ is 

het vaak onduidelijk wie de stakeholders zijn. 

Moore (2003) stelt vast dat er meer stakeholders 

zijn dan alleen de individuen die een product 

ontvangen. De belangen van de burgers, 

belastingbetalers en gekozen vertegenwoordigers 

kunnen botsen met de belangen van de individuen 

die de diensten en goederen ontvangen van de 

overheid, in dit geval de asielzoekers.  

In de GGZ bij asielzoekers kunnen deze dilemma’s 

naar het model van Kaptein en van Reenen als volgt 

uit zien, waarbij ethische dilemma’s zich kunnen 

afspelen in de verschillende lagen, maar ook tussen de verschillende lagen van de cirkel in figuur 1.  

Loyens (2010) definieert enerzijds het concept ‘discretion’ ofwel de individuele vrijheid die 

professionals hebben (zie ook paragraaf 3.2.2) en dilemma anderzijds, om hierdoor een integratie 

van de literatuur over beide mogelijk te maken. Wanneer de brede opvatting van een ethisch 

dilemma wordt gehanteerd en een ethisch dilemma beschouwd wordt als een gekozen handeling die 

gevolgen heeft voor anderen (Velasquez & Rostankowski, 1985) komt deze meer overeen met de 

algemene discretie van behandelaren bij beleidsimplementatie of het toepassen van regels. Het 

concept discretionaire ruimte heeft meestal een juridische invulling, waarbij men kijkt hoeveel 

ruimte er is voor eigen invulling van de professional en hoeveel geregeld is met procedures. De 

discretionaire ruimte is dan het gebied dat niet geregeld is en waar keuzeruimte is. Wanneer er een 

beperkte discretionaire ruimte is en het gaat over het puur toepassen van procedures zonder dat er 

echt normen en waarden in het geding zijn, bijvoorbeeld wanneer een behandelaar een 

Figuur 1 Ethische dilemma's in GGZ bij 

asielzoekers 
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behandelplan opstelt voor de behandeling, dan past dat binnen de discretionaire ruimte. Als een 

behandelaar toch behandelt voordat een behandelplan is opgesteld dan gaat dat in tegen de 

wettelijke discretionaire bevoegdheid, maar heeft dat niet noodzakelijk te maken met normen en 

waarden van de professional.  

Morele dilemma’s gaan essentieel over spanningen tussen normen en waarden, maar niet altijd op 

het gebied van discretionaire ruimte. Een GGZ behandelaar die twijfelt of hij iets moet ondernemen 

tegen zijn collega die erg grof is tegenover een asielzoeker, zit met een moreel dilemma, maar dat 

dilemma heeft niets te maken met de discretionaire ruimte (zie figuur 2 rechtergedeelte). Toch kan 

de discretie ook refereren naar situaties waar ethische waarden op het spel staan (zie figuur 2 linker 

gedeelte) 

 

Figuur 2 De gedeelde grond tussen discretionaire ruimte bij beleidsuitvoering en ethische dilemma's (Loyens, 

2010) 

Het is echter mogelijk dat er een raakvlak is tussen discretionaire ruimte en dilemma’s, namelijk in 

die dilemma’s die in de kern van de discretionaire bevoegdheid zitten (zie figuur 2: middengedeelte). 

Een voorbeeld van een dergelijk dilemma is een GGZ behandelaar die twijfelt om een bepaalde 

behandeling uit te voeren vanwege de onzekere verblijfstermijn van de asielzoeker. De procedure 

zegt hier toch behandelen, maar er zijn bepaalde andere waarden in het geding waardoor het 

misschien wel verantwoord zou zijn om geen behandeling te starten (doordat de behandeling de 

patiënt zou schaden omdat deze niet past bij de situatie van de patiënt en problemen mogelijk 

verergeren).  

Deze categorie is heel breed en is het belangrijk om aan de ene kant ethische dilemma’s te 

onderscheiden waarin men kan kiezen tussen verschillende opties binnen iemands discretionaire 

bevoegdheid (bijvoorbeeld een behandelaar kan kiezen tussen het intensief behandelen of 

stabiliseren van een asielzoeker) en aan de andere kant ethische dilemma’s waarbij iemand kiest om 

buiten zijn discretionaire ruimte te handelen vanwege ethische redenen (bijvoorbeeld iemand die 

weigert om een asielzoeker te behandelen vanwege politieke opvattingen).  
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3.1.2 Conclusies 

Ethische dilemma’s zijn situaties waarbij waarden en normen in het geding zijn. Het is een moeilijke 

keuze omdat niet alle waarden tegelijkertijd gerealiseerd kunnen worden. Er moet een keuze 

gemaakt worden tussen alternatieven waarvoor elk van de alternatieven goede redenen te geven 

zijn. Er moet dus prioriteit gegeven worden aan bepaalde argumenten en dat kan nog wel eens 

spanning opleveren wanneer betrokken partijen zoals managers het niet eens zijn over de prioriteit 

van argumenten.  

Ethische dilemma’s zijn op te delen in verschillende typen. Dat kan op basis van relatie en op basis 

van de discretionaire ruimte van behandelaren. Wanneer gekeken wordt naar relaties kunnen drie 

typen ethische dilemma’s onderscheiden worden; entangled hands, many hands en dirty hands 

dilemma. Op basis van de discretionaire ruimte kunnen ethische of morele dilemma’s onderscheiden 

worden die daar buiten vallen, maar ook op het raakvlak tussen discretionaire ruimte en morele 

dilemma’s kunnen zich ethische dilemma’s afspelen. Door het afbakenen van deze concepten kan 

worden onderzocht van welke soort dilemma’s sprake is in de GGZ bij zorg aan asielzoekers en wie 

daarbij betrokken is.  

 

3.2  Professionals en ethische dilemma’s  

 

Geconfronteerd met moeilijke situaties die bij een behandeling van een asielzoeker komen kijken, 

zoekt de professional voor de ethische goede oplossing. Hierbij wordt hij geleid door de 

professionele waarden die hij door zijn opleiding en ervaring heeft ontwikkeld. Het kan leiden tot een 

botsing van verschillende waarden. Welke waarden verdienen dan de grootste prioriteit? Hoe gaat 

de professional hiermee om? Deze vragen worden in deze paragraaf beantwoord door een antwoord 

te formuleren op de deelvraag: Wat zijn professionals en hoe gaan zij om met ethische dilemma’s 

ofwel ethische besluitvorming? 

3.2.1 Klassieke professional 

Met de term professionals wordt in de sociale wetenschappen een specifiek soort beroepen bedoeld 

die aan een aantal criteria voldoen (Trappenburg, 2011). Deze criteria hebben betrekking op de 

content en control van een beroep. Klassieke professies bezitten vakinhoudelijke, specialistische 

kennis: content. Professionals zijn hoog opgeleid en hebben geleerd om abstracte, algemene kennis 

toe te passen op individuele casussen en problemen. Deze abstracte kennis en de vaardigheden om 

deze kennis toe te passen op een specifiek geval, is verzameld in een technical base. Hoewel een deel 

van de kennis en vaardigheden gecodificeerd zijn, kan het niet door iedereen uitgevoerd worden 

wegens de complexiteit. Professionals leren ook door ervaring. Het handelen van professionals 

wordt, naarmate de ervaring toeneemt, meer gebaseerd op tacit knowledge; een mix van kennis die 

verworven is door de opleiding en de kennis die verzameld is door ervaring. Daarnaast delen 

professionals een ideologie, ofwel een service ethic. Het werk van de professionals dient een hoger 

doel (Trappenburg, 2011) en er is overeenstemming hoe professionals zich gedragen ten opzichte 

van hun cliënten (Noordegraaf, 2007).  

Naast vakinhoudelijke, specialistische kennis en een ideologie wordt een klassieke professie ook 
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gekenmerkt door criteria die betrekking hebben tot het kenmerk control. Een professional is pas een 

professional wanneer zijn werkveld geïnstitutionaliseerd is (Noordegraaf, 2007). De professie is dan 

zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe kennis en vaardigheden en geniet van de 

autonomie om zelf te bepalen wie zich lid mag noemen, hoe het werk moet worden verdeeld en om 

professionals die niet aan de eisen van het vak voldoen te controleren, berispen en straffen 

(Freidson, 2001). Vaak worden professionals onderdeel van een professional community, waarbij 

kennisuitwisseling plaatsvindt door middel van congressen en journals.  

Wanneer de kenmerken content en control elkaar versterken, spreekt men volgens Noordegraaf 

(2007) over een klassieke professie. “Professionals must know and do certain things to be 

professional (content), and they must be part of a professional association (control) to acquire and be 

regarded as a professional with special privileges” (Noordegraaf, 2007). Er is dan sprake van een 

controlled content. Met deze eigenschap onderscheiden klassieke professionals zich van niet 

professionele beroepen.  

GGZ behandelaren (psychiaters en psychologen) behoren tot de ideaaltypische professie en bevat 

zowel de content als control kenmerken. Een psychiater valt onder het geneeskundig beroep en heeft 

voordat hij zich psychiater mag noemen zes jaar gestudeerd en een specialistische vervolgopleiding 

voltooid (content). De inhoud van deze opleiding wordt bepaald door artsen. Artsen bepalen ook 

welk deel van het werk alleen gedaan mag worden door gespecialiseerde artsen en welk deel mag 

worden overgelaten aan verpleegkundigen. Artsen zijn tuchtrechtelijk aansprakelijk als zij 

tekortschieten tegenover hun patiënt en tuchtcolleges bestaan gedeeltelijk onder andere artsen 

(control). Het hoogste doel voor artsen is de gezondheid of het welbevinden van hun patiënt. Ook 

psychologen behoren tot een klassieke professie. Zij volgen ook een specifieke opleiding en worden 

gestuurd door het NIP (Nederlandse Instituut van Psychologen).  

3.2.2 Street- level bureaucrats 

Lipsky (1980) definieert in zijn werk ‘Street- Level Bureaucracy’ ook een soort professional, de street- 

level bureaucrat. Street-level bureaucrats zijn werknemers die in hun werk direct contact hebben 

met burgers en een relatief grote discretie hebben om naar eigen inzicht te handelen. Het gaat hier 

bijvoorbeeld om leerkrachten, politieagenten, maatschappelijk werkers, rechters en werkers in de 

gezondheidszorg. In Lipsky’s definitie speelt de vage en ambigue term ‘discretie’ een grote rol. 

Hiermee wordt de ruimte bedoeld die de professionals hebben binnen de regels en procedures van 

de instelling om te bepalen wat de aard, kwaliteit en hoeveelheid is van de uitkeringen en sancties. 

Deze discretionaire ruimte speelt een grote rol in de werkzaamheden van professionals vanwege de 

grote diversiteit van de individuele gevallen die behandeld moeten worden.  

Volgens Lipsky maken de street-level bureaucrats eigenlijk het publieke beleid en wordt het niet van 

bovenaf gevormd. De manier waarop het beleid in de praktijk vorm krijgt, kan namelijk afwijken van 

het beleid zoals het bedoeld is. Dit proces is volgens Lipsky aan de hand van de werkomstandigheden 

van de street-level bureaucrats te verklaren. De werkomstandigheden van street-level bureaucrats 

kenmerken zich voornamelijk door een tekort aan middelen, een onbeperkte vraag naar diensten, 

onduidelijke doelen, moeilijk te evalueren prestaties, en de noodzaak om onder omstandigheden van 

beperkte tijd en informatie beslissingen te nemen. Het beleid dat voortkomt uit deze kenmerken kan 
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tegengesteld zijn aan professionele idealen. Vanwege een chronisch tekort aan middelen en een 

onbeperkte vraag wordt van professionals verwacht dat zij cliënten snel en efficiënt helpen, terwijl 

professionals zich idealiter responsief en flexibel willen opstellen om de individuele cliënt de beste 

behandeling te geven (Lipsky, 1980). 

Een kenmerk van de street-level bureaucrat en tevens een reden waarom juist deze groep vaak 

controversie oproept, is het feit dat ze in directe interactie staan met burgers en een grote impact 

kunnen hebben op het leven van mensen. Dit brengt met zich mee dat street-level bureaucrats te 

maken krijgen met de directe, persoonlijke reacties van cliënten op de beslissingen die zij gemaakt 

hebben, of dat nu positief of negatief is (Lipsky, 2010, p. 9). GGZ behandelaren die werken met 

asielzoekers zijn verantwoordelijk voor het stellen van een diagnose, het uitvoeren van therapie en 

het eventueel voorschrijven van medicatie ter bevordering van het herstel. Zij treden diep in de 

privésfeer van de asielzoekers en de beslissingen van GGZ behandelaren hebben grote impact op het 

alledaagse leven van de asielzoeker en zijn toekomst. Bovendien krijgen deze street-level 

bureaucrats te maken met de persoonlijke reacties van cliënten op de beslissingen die zij hebben 

gemaakt.  

3.2.3 Hybride professionals  

De publieke sector vraagt heden ten dage echter om een ander soort professional, stelt Noordegraaf. 

Het klassieke beeld zoals hierboven is beschreven, is niet meer houdbaar. Er vindt een ontwikkeling 

plaats waarbij nieuwe beroepen ontstaan die bezig zijn met professionaliseren, terwijl klassieke 

professionals, zoals de GGZ behandelaren, andere manieren van sturing in hun werk ervaren. Zij 

krijgen steeds meer te maken met managers en veeleisende cliënten. Het typerende controlled 

content van de klassieke vorm van professionaliteit is niet langer toepasbaar op de moderne 

professionals van deze tijd en dient daarom opnieuw gedefinieerd te worden. In de dagelijkse 

werkpraktijken van de moderne professionals zijn, volgens Noordegraaf, verschillende 

sturingsmechanismen van werk door elkaar gaan lopen. Deze moderne vorm van professionaliteit 

wordt hybride professionalism genoemd.  

Het werk van de professionals kan op verschillende manieren worden aangestuurd. Freidson (2001) 

benoemt drie logica’s waarmee werk aangestuurd kan worden: de marktlogica, de organisatorische 

logica en de professionele logica. De marktlogica ofwel cliëntlogica gaat uit van een werksituatie 

waarbij vooral gehandeld en gestuurd wordt vanuit het principe van een zo laag mogelijke prijs en 

voorkeuren van de consument. De consument bepaalt uiteindelijk welke services succesvol zijn. In dit 

geval is dat de cliënt. De organisatorische logica gaat uit van een werksituatie waarin de productie en 

distributie van goederen en diensten gepland en gecontroleerd worden door het management van 

grote organisaties. De managers van de organisaties hebben controle over degene die producten en 

diensten produceren en zijn vooral gericht op efficiëntie en voorspelbaarheid. Tot slot gaat de 

professionele logica uit van een werksituatie waarin werknemers gespecialiseerde kennis hebben en 

de macht om hun eigen werk te organiseren en controleren. Zij zijn toegewijd aan hun werk en doen 

dit met andere belangen dan hun eigenbelang om inkomen te verdienen.  

De definitie van de professionele logica zoals Freidson (2001) die beschrijft komt in grote lijnen 

overeen met de definitie van de klassieke professional zoals Noordegraaf (2007) die geeft. Moderne 
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professionals worden echter niet alleen aangestuurd door de professionele logica, zoals dat bij de 

klassieke professional wel gebeurt, maar ook deels door de organisatielogica. Moderne professionals 

zijn steeds meer onderdeel geworden van grote organisaties die werken met principes zoals 

prestatiemetingen, planning & control en kwaliteitsmodellen (Noordegraaf, 2007). Daarnaast worden 

cliënten steeds mondiger en veeleisender en krijgen professionals in hun werk ook te maken met 

sturing door de cliëntlogica. Beslissingen die professionals in hun werk nemen, worden steeds meer 

beïnvloed door de wensen en eisen van cliënten.  

De logica’s van de aansturing van werk zijn door elkaar heen gaan lopen (Noordegraaf & Steijn, 2012) 

en daarom spreekt Noordegraaf van het verschijnsel hybride professionalism. Professionaliteit is op 

deze manier een meer relationeel begrip geworden. Netwerken met collega-professionals, contact 

met cliënten en managers zijn belangrijke elementen geworden in het werk van de professional. De 

moderne professional beschikt dan ook over de vaardigheden om deze verschillende logica’s en 

sturingsmechanismen met elkaar te combineren in hun werk: “Professionals know how to operate in 

organized, interdisciplinary settings that cannot be organized easily; they know that cases, clients, 

costs, and capacities are interrelated. In other words, they will learn how to behave in neo-

bureaucratic settings, with hybrid organizational forms” (Noordegraaf, 2007).  

Deze verschillende logica’s kunnen ook met elkaar botsen (Freidson, 2001) en dilemma’s opleveren. 

Wanneer rechtsgelijkheid centraal staat bij het werken vanuit de bureaucratische logica kan dat 

botsen met de professionele logica waarin maatwerk centraal staat. In de GGZ wordt gewerkt met 

diagnoses waaraan een behandeling gekoppeld wordt (Diagnose Behandel Combinatie, DBC), maar 

vaak is het lastig om een passende diagnose te vinden voor de turbulente situatie van een 

asielzoeker en zou een beschrijvende diagnose volgens veel behandelaren beter op zijn plaats zijn 

(F1). Wanneer de professional iedere cliënt als uniek individu wil behandelen moet van 

standaardprocedures af kunnen worden geweken. Die botsing geldt ook voor het snel en efficiënt 

werken vanuit de marktlogica en de professionele logica waarin kwaliteit centraal staat. Een goede 

behandeling kan langdurig zijn en efficiënt werken wordt soms bemoeilijkt door de complexiteit van 

menselijke interacties. Professionals is de publieke sector raken dus in een lastige positie omdat ze 

tegenstrijdige doelen en belangen met elkaar moeten zien te verenigen (Tonkens, 2008).  

Wanneer de waarden van deze logica’s met elkaar botsen, kan er een situatie ontstaan waarbij de 

waarden en normen in het geding zijn en waarbij een keuze moet worden gemaakt uit meerdere 

alternatieven, terwijl voor elk van die alternatieven goede redenen te geven zijn. Er is dan sprake van 

een ethisch dilemma. Professionals hebben volgens Lipsky verschillende manieren gevonden om met 

deze conflictsituaties om te gaan en zetten zogenaamde coping mechanismen in.  

3.2.4 Coping mechanismen van professionals 

Het werk van professionals ofwel street-level bureaucrats bevat volgens Lipsky (1980) een 

tegenstelling. Van professionals wordt verwacht dat ze gebruik maken van hun discretionaire ruimte 

en tegemoet komen aan individuen en individuele gevallen, maar in de praktijk komt het er vaak op 

neer dat ze mensen moeten behandelen in termen van routines, stereotypen en andere 

mechanismen die het werk ondersteunen (Lipsky, 1980). De discretionaire ruimte is vanwege de 
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complexiteit waarin street-level bureaucrats werken nodig, maar maakt verantwoording bijna 

onmogelijk. Daarom worden publieke managers gedwongen om de verantwoording van werknemers 

te verhogen door het invoeren van prikkels en werkstructuren. Deze problemen en de 

onuitvoerbaarheid van het beleid dat street-level bureaucrats moeten uitvoeren, zorgen er volgens 

Lipsky voor dat street-level bureaucrats coping mechanismen ontwikkelend die hun werk 

‘makkelijker’ maakt. “The work context of street-level bureaucrats calls for the development of 

mechanisms to provide satisfactory services in a context where the quality, quantity, and specific 

objectives of service remain (within broad limits) to be defined” (Lipsky, 1980). Hoe het werk gedaan 

moet worden, wordt dan een kwestie van omgaan met inadequate bronnen, weinig controle, niet 

vage doelen en ontmoedigende omstandigheden. De coping mechanismen die ontstaan helpen om 

deze moeilijke en ambigue werkomgeving waar street level bureaucrats mee om moeten gaan te 

controleren.  

Om met de ambiguïteit van hun werk om te kunnen gaan, ontwikkelen ze volgens Lipsky twee 

soorten coping mechanismen. Deze coping mechanismen zijn gericht op het ontwikkelen van 

werkpatronen die de vraag beperken en het gebruik van middelen maximaliseren. Daarnaast worden 

opvattingen over het werk en de cliënt zodanig aangepast dat deze beter aansluiten bij de praktijk. 

Deze coping mechanismen maken het werk enerzijds mogelijk en dragelijk, anderzijds kan het gedrag 

dat hieruit ontstaat tegen de doelen van het oorspronkelijke beleid ingaan. Deze coping 

mechanismen betekenen zowel een verandering van praktijken als een verandering van ideeën over 

het werk.  

Lipsky benadrukt allereerst de neiging van street-level bureaucrats om hun werkzaamheden te 

structureren en vereenvoudigen om ze op die manier beheersbaar te houden. Een andere manier om 

de werkzaamheden beheersbaar te houden is rantsoenering. Dit houdt het beperken en 

bemoeilijken van toegang tot diensten in door bijvoorbeeld het instellen van wachtlijsten. Deze 

mechanismen van routinering en rantsoenering kunnen zich zowel op organisatorisch als individueel 

niveau afspelen. Het werken volgens een protocol kan immers in overeenstemming zijn met formele 

routines die zijn vastgelegd in een beleid van een organisatie, maar tegelijkertijd kan dit beleid de 

street-level bureaucrat helpen om te voorkomen dat cliënten aanspraak maken op tijdrovende 

individuele behandeling.  

De handelingswijzen van street level bureaucrats kunnen twee (globale) richtingen op gaan. Ze 

kunnen star vasthouden aan regels en procedures en verminderen hun betrokkenheid bij cliënten. 

De street level bureaucrat beschermt zich op deze manier tegen de eisen van cliënten door de 

professionele autonomie en persoonlijk verantwoordelijkheid te verwerpen. Hiermee wordt een 

confrontatie met de eigen tekortkomingen uit de weg gegaan. Street level bureaucrats kunnen zich 

ook juist gaan verzetten tegen de eisen van de bureaucratie en proberen te ontsnappen aan de 

belemmeringen op hun werk door creatief om te gaan met regels en af te wijken van 

standaardprocedures. Aan deze manier van werken zit echter ook een keerzijde. Omdat niet voor 

iedereen een uitzondering kan worden gemaakt en de kans groot is dat het streven naar een gelijke 

behandeling niet wordt behaald. Daarnaast kan de pragmatische toepassing van beleid het behalen 

van de beleidsdoelen belemmeren.  
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Niet alleen de handelingswijzen van de street level bureaucrats worden aangepast, ook hun attitude 

kan veranderen wanneer zij geconfronteerd worden met de beperkingen van hun 

werkomstandigheden (Lipsky, 1980). Rationalisering is een voorbeeld van een belangrijk 

psychologisch coping mechanisme dat ingezet door street level bureaucrats om met ambiguïteit om 

te gaan. Door bewust te redeneren, proberen zij hun handelen te rechtvaardigen. Volgens Lipsky 

stellen street level bureaucrats hun idealen bij om hun werktevredenheid te kunnen behouden en 

tegelijkertijd ambities en realiteit na te streven. Door beperkingen in hun werkomstandigheden als 

een gefixeerde realiteit te zien in plaats van een probleem wordt middelmatigheid echter in de hand 

gewerkt en verandering tegengegaan. Omdat niet alle professionele doelen kunnen worden behaald 

beperken professionals zich vaak tot enkele van deze doelen. Daarnaast zegt Lipsky dat professionals 

zich erbij neerleggen dat ze niet voor iedereen evenveel kunnen betekenen en maken ze onderscheid 

tussen cliënten. Vooral de cliënten waarbij de kans op verbetering het grootst is en die het werk dus 

dankbaar maken, hebben de grootste kans op een dergelijke voorkeurspositie. Op die manier 

worden sommige cliënten wel gediend volgens de ideale opvattingen van hun werk om toch 

voldoening uit het werk te halen.  

Naast rationalisering als coping mechanisme zijn ook manipulatie van rapportage (volgens ene rol 

handelen maar volgens andere rol rapporteren) en internalisering (het eigen maken van het beleid, 

doelen en waarden overnemen) manieren om te kunnen omgaan met tegenstrijdigheden in het 

werk. Zoals gezegd kunnen de gevolgen van deze coping-mechanismen ook ingaan tegen de 

beleidsdoelen of belangen van de cliënt. Lipsky verwacht echter wanneer beleid dwingender wordt 

en de professionele autonomie afneemt, er meer coping-mechanismen worden ingezet en dus ook 

meer averechtse effecten optreden.  

3.2.5 Het proces van ‘Moral disengagement’  

Professionals, maar ook managers, kunnen cognitieve mechanismen inzetten om hun gedrag in een 

ander licht te zetten waardoor de ethische inhoud of morele implicaties verminderen. Dit wordt door 

Bandura (1991) het proces van moral disengagment genoemd, ofwel morele terugtrekking. 

Individuen hebben dan minder last van een schuldgevoel wanneer ze afwijken van bepaalde 

standaarden. Het maakt het makkelijker om op een twijfelachtige manier te handelen. Moral 

disengagement wordt gedefinieerd als de neiging van een individu om cognities op te roepen die zijn 

of haar gedrag herstructureren waardoor het gedrag minder schadelijk lijkt, het 

verantwoordelijkheidsgevoel voor zijn of haar handelen laten afnemen of de beleving van de schade 

die het de anderen aandoet te laten verzwakken.  

Bandura’s theorie stelt dat moral disengagement door acht verschillende cognitieve mechanismen 

plaatsvindt (zie figuur 3).  



 

26 Coalitiegenoten  

 

 

Figuur 3 Moral Disengagement mechanismen Bandura, 1991 

Drie van deze mechanismen (morele rechtvaardiging, eufemistisch labelen en voordelige vergelijking) 

ondersteunen de cognitieve herstructurering van onmenselijk handelen door het minder schadelijk 

te laten lijken voor de mensen die betrokken zijn. In figuur 3 worden deze mechanismen samengevat 

als verwerpelijk gedrag. Bij deze mechanisme wordt geprobeerd om het handelen te rechtvaardigen 

door het gedrag neer te zetten als moreel en sociaal waardig of door er andere woorden aan te 

geven.  

Twee cognitieve mechanismen (verschuiving van verantwoordelijkheid en verspreiding van 

verantwoordelijkheid) minimaliseren de rol van iemand die immoreel heeft gehandeld waardoor de 

persoon zich niet verantwoordelijk voelt voor de effecten van zijn eigen handelen. Bij het 

verschuiven van verantwoordelijkheid wordt de verantwoordelijkheid meestal toegeschreven aan 

een autoriteit, die het gedrag zou hebben opgelegd of aangemoedigd. Bij het verspreiden van 

verantwoordelijkheid wordt geprobeerd om de schuld of verantwoordelijkheid voor het handelen te 

spreiden over een groep. Wanneer iedereen verantwoordelijk is, voelt niemand zich 

verantwoordelijk. Een gehoorde uitspraak die bij deze mechanismen past, is: “Zo is nou eenmaal het 

Nederlandse asielbeleid, daar heeft het grootste deel van de Nederlandse bevolking voor gekozen”, 

De andere drie mechanismen (verdraaiing van gevolgen, dehumanisering en aanwijzen van het 

slachtoffer als schuldige) hervormen de effecten van het handelen, door de gevolgen te 

minimaliseren voor de betrokkene of door het minimaliseren van de confrontatie met het leed dat 

de ander lijdt als gevolg van het handelen. De werkelijke consequenties worden verhuld en daardoor 

verminderd. Door degene die geschaad wordt als schuldige aan te wijzen omdat hij de 

gebeurtenissen over zich heen roept en iemand dwingt om niet ethisch te handelen, worden de 

rollen omgedraaid en voelt de dader zich slachtoffer. Slachtoffers worden dan beschuldigd van het 

over zich heen roepen van lijden. Ook omstandigheden kunnen er toe leiden dat een dader zich 

gedwongen voelt, en dus slachtoffer van zijn handelen.  
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Samen herstructureren deze mechanismen de manier waarop mensen beslissingen nemen en hoe ze 

deze keuzes ervaren. Moral disenagement is een neiging tot het oproepen van denkwijzen die het 

mensen toestaat om hun gedrag te herstructureren waardoor dit minder schadelijk lijkt en niet als 

immoreel beschouwd wordt, ze hun eigen rol in de gevolgen van hun handelen minimaliseren en het 

leed ten gevolge van hun handelen verzwakken of de slachtoffers beschuldigen van wat hen is 

aangedaan.  

3.2.6 Conclusies 

Om meer inzicht te krijgen in de ethische besluitvorming van professionals, is in deze paragraaf 

gekeken naar de werkomgeving van professionals, de manier waarop professionals met deze 

werkomgeving omgaan en daarop aansluitend ‘moral disengagement’. Lipsky benadrukt in zijn 

theorie over street level bureaucrats dat professionals vaak te maken hebben met tegenstrijdige 

eisen uit hun werkomgeving. Tegenstrijdigheden die ontstaan doordat zowel bureaucratische, 

professionele en markt gerelateerde doelen moeten worden verenigd in de (deels geliberaliseerde) 

publieke sector. Het mogelijk onverenigbare karakter van deze logica’s kunnen conflicten opleveren. 

Professionals gaan hier volgens Lipsky op verschillende manieren mee om. Enerzijds wordt op 

verschillende manieren geprobeerd om de vraag te beperken en de beschikbare middelen te 

maximaliseren zodat de werksituatie minder ambigu lijkt. Anderzijds kunnen professionals ook hun 

attitude aanpassen. Deze manier van omgaan met tegenstrijdige eisen van hun werk heeft zowel 

positieve als negatieve consequenties voor de manier waarop beleid vorm krijgt. Onderdeel van die 

attitude verandering kan moral disengagement zijn (Bandura, 1991). Individuen kunnen bewust en 

onbewust hun gedrag cognitief herstructureren waardoor het gedrag minder schadelijk lijkt en het 

makkelijker is om van regels en standaarden, ook van de organisatie, af te wijken.  

 

3.3  Publieke manager 

 

Volgens velen heeft de privatisering binnen de publieke sector rond het jaar 2000 gezorgd voor een 

opmars van publieke managers (Trappenburg, 2008). De Wit en Van Der Meulen (2011) 

waarschuwen voor een aantal kanttekeningen bij deze constatering. De symbolische categorie 

manager is nogal grof en ‘publieke managers’ vormen een fluïde, moeilijk grijpbare groep, waarbij 

het lastig is om tot een afbakening van het begrip ‘leidinggevende’ te komen. Dé publieke manager 

bestaat dan ook niet volgens De Wit en Van der Meulen (2011). In de eerste subparagraaf zal een 

afbakening van de term publieke manager worden gegeven. Daarna zal bekeken worden hoe een 

publieke manager zich bezig kan houden met ethische en morele besluitvorming om op die manier 

een antwoord te vormen op de volgende deelvraag: Wat zijn publieke managers en hoe gaan zij om 

met ethische dilemma’s? 

3.3.1 De publieke manager?  

Met het invoeren van het meer bedrijfsmatig en zakelijk aansturen van GGZ instellingen en andere 

publieke organisaties, is ook een toename van bestuurders en managers in de maatschappelijke 

dienstverlening gesignaleerd (WRR, 2004). De dominante beeldvorming over de managers is vaak dat 
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zij als vehikel van het ‘managerialism’ binnen de publieke sector (Hood, 1991) sleutelfiguren zijn 

geworden. Managers zouden een drang hebben naar rationaliseren en reorganiseren en 

bezuiningsgolven belichamen (Trappenburg, 2011). Daarbij zou de manager vervreemd zijn geraakt 

van de primaire processen en professionals, de GGZ behandelaren. Onderzoek naar 

middenmanagers, professionals met managementverantwoordelijkheden en hybride 

managementposities laat echter zien dat publieke managers niet per se op een managerial wijze 

invulling geven aan hun werkzaamheden. Managers leggen niet primair nadruk op waarden als 

efficiëntie en doelmatigheid. Om met hun tussenpositie om te kunnen gaan, kunnen publieke 

managers in plaats van zakelijke of bedrijfsmatige ook ‘bewakende’ rollen bekleden, gericht op het 

beschermen van professionele waarden (Ackroyd, Hughes en Soothill, 1989). 

Volgens Berwick, Nolan en Whittington (2008) moeten drie doelen gelijktijdig nagestreefd worden 

om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren, zij noemen dit de ‘Triple Aim’(zie figuur 4):  

1) Care: het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de individuele patiënt, 2) Health: Het 

verbeteren van de gezondheid van de bevolking door bijvoorbeeld de toegankelijkheid van zorg te 

vergroten en 3) Cost: het terugbrengen van de kosten van de gezondheidszorg. Deze doelen zijn niet 

onafhankelijk van elkaar. Veranderingen die invloed hebben op het ene doel kunnen ook effect 

hebben op de andere twee, zowel in positieve als in negatieve zin. 

 

 

 

 

  

 

Het is belangrijk om de drie doelen in balans te houden, daardoor is er niet alleen oog voor de eigen 

belangen van de organisatie maar ook voor de publieke waarde van de organisatie. Een belangrijke 

voorwaarde voor het behalen van deze drie doelen is een ‘integrator’ die zich verantwoordelijk voelt 

voor alle drie de componenten van de Triple Aim. De integrator houdt rekening met de kwaliteit van 

zorg door relaties te leggen tussen verschillende organisaties wiens missie elkaar overlappen, ziet de 

behoeften en kansen bij de populatie (of ze nu wel of geen zorg zoeken) en beheerst de totale kosten 

van de zorg (Berwick, Nolan en Whittington, 2008) Een manager in een GGZ instelling zou deze 

doelen kunnen nastreven om de zorg voor asielzoekers te verbeteren.  

In de GGZ is een meer bedrijfsmatige en zakelijke aansturing ingevoerd (zie hoofdstuk 2) waardoor 

meer aandacht is gekomen voor managers. Van der Meulen en de Wit (2011) stellen dat 

management geen eenvoudig te definiëren categorie is doordat er tal van ‘managervarianten’ zijn. 

De definities ‘managers zijn leidinggevenden die over uitvoering gaan, maar zelf niet uitvoerend zijn’ 

of ‘publieke managers zijn leidinggevenden in het publieke domein’ zijn volgens hen dan ook te grof. 

Er is namelijk een grote variëteit in het begrip publieke managers. Ten eerste hebben verschillende 

Figuur 4 Triple Aim. Berwick, Nolan & Whittington (2008) 



 

   Van ethische dilemma’s naar de verhouding tussen manager en professional  29 

 

sectoren in de publieke sector elk hun eigen manieren om over managers te spreken. In de 

gezondheidszorg en GGZ zijn sinds de jaren negentig ‘zorgbestuurders’ actief aan de toppen van 

zorginstellingen, daar waar tot die tijd hoogstens bijvoorbeeld een geneesheer-directeur de scepter 

zwaaide (Van der Meulen en de Wit, 2011). In ziekenhuizen en GGZ-instellingen zijn er vervolgens 

divisie- en clustermanagers, termen die in andere sectoren nauwelijks gebruikt worden. 

Op de tweede plaats is er naast variëteit van aanduidingen ook een verschil wat betreft de positie 

waar managers voorkomen in de organisaties. Publieke managers werken op verschillende 

hiërarchische managementniveaus; als top- of strategisch manager, als middenmanager of 

operationeel manager.  

Ten slotte valt op dat in publieke organisaties vaak leidinggevende voorkomen die niet enkel 

leidinggevende of manager zijn. Veel functionarissen in de GGZ en andere sectoren vervullen 

tegelijkertijd managerial en uitvoerende of professionele rollen, meer of minder dicht bij de 

werkvloer. Van der Meulen en de Wit (2011) noemen dit combinatiefuncties. Dit zijn bijvoorbeeld 

professionals die voor een deel tijd hebben gekregen om te managen of managers die zich tevens 

met uitvoerend werk bezighouden, zoals cliëntbehandeling of managers die in managerial en 

professionele werelden werken, om ze als liaison te verbinden. Managers in de GGZ, zoals teamleider 

of afdelingsbehandelaar, zijn vaak behandelaar, maar fungeren tegelijkertijd ook als manager van 

een team behandelaren.  

Daarnaast worden GGZ-instellingen ook vaak gekenmerkt door een duale hiërarchie, waarin 

verschillende typen leidinggevende werken. Er zijn managers die zich vooral bezighouden met 

organisatiekundige kwesties, meestal manager bedrijfsvoering, en managers die zich voornamelijk 

bezighouden met medische vraagstukken, maar die kunnen op diverse niveaus gekoppeld worden en 

gedeelde managementverantwoordelijkheden vormgeven.  

Dit duale management maakt het mogelijk dat managers zich niet primair op waarden als effectiviteit 

en efficiëntie hoeven te richten maar ook affiniteit behouden met het professionele werk en 

loyaliteit met professionals behouden. Hierdoor gaan managers ook vaak bewakende rollen op zich 

nemen om de professionals te beschermen. Ackroyd, Hughes en Soothill (1989) zijn van mening dat 

de structuur van publieke dienstverleners twee vormen van relaties kent. Ten eerste is er de relatie 

tussen de cliënt en de persoon die de dienst levert, in dit geval de GGZ-behandelaar. Ten tweede is er 

een relatie tussen degene die betalen (de verzekeraars), degene die (politieke) controle uitvoert en 

degenen die formeel verantwoordelijk zijn voor het leveren van de diensten, dit zijn de publieke 

managers. Het publieke managen is volgens Ackroyd et al., dan ook vooral het bemiddelen tussen 

deze twee relaties, de grond tussen levering en controle beslaan. Dat betekent dat de managers aan 

de ene kant moeten overzien welke discretionaire handelingen worden uitgevoerd door degene die 

diensten leveren en aan de andere kant de taak hebben om de vaak tegenovergestelde eisen van 

bestuurders en dienstverleners overeen te laten stemmen. Doordat managers vaak uit de 

uitvoerende groep komen, dus zelf ook behandelaar zijn geweest, neigen zij vaak bovenmatig veel 

respect te hebben voor de autonomie van de behandelaren en zijn ze vaak onvoldoende toegerust 

om te bemiddelen tussen verschillende eisen of om algemeen beleid te vormen. Wanneer de 

betreffende beroepsgroep zich bedreigd voelt doordat middelen verminderd worden, draagt de 

manager vaak bij aan defensieve houding en gebrek aan innovatie van de behandelaren door hun rol 

puur in termen van bestaande standaarden te behouden (Ackroyd et al.).  
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Deze vorm van management noemen Ackroyd et al. custodial management. Daarmee wordt bedoeld 

dat het management zichzelf primair ziet om de waarden en standaarden van de dienstverlening in 

stand te houden. Het is niet dat er geen innovatie plaatsvindt, maar de primaire zorgen van de 

manager liggen bij het bereiken en behouden van de gebruikelijke normen van de diensten. De 

custodial benadering is daarom gericht op bestaande diensten en gericht op de noodzakelijkheid van 

het behouden van minimale standaarden van levering en zijn bijna onlosmakelijk verbonden met de 

opvattingen die dienstverleners hebben. Doordat de managers zelf ook vaak dienstverlener zijn 

geweest, hebben zij dezelfde waarden en houdingen als de dienstverleners. Managers zien het vaak 

als hun rol om de omstandigheden te faciliteren waarin het dienst verlenen of behandelen op een 

geroutineerde manier kan plaatsvinden waarbij waarden als efficiëntie en effectiviteit onder geschikt 

zijn.  

Vanwege de vele opvattingen over het begrip manager wordt in dit onderzoek uitgegaan van de 

neutrale betekenis van managers. Dat wil zeggen dat wanneer er gesproken wordt over managers 

dan worden de formele leidinggevenden in publieke domeinen bedoeld. Dat zijn personen die lijn- of 

stafposities vervullen, of project-, proces- of programmarollen vervullen, waarbij ze min of meer 

gewoon manager zijn in organisaties, op diverse niveaus (Noordegraaf, Geuijen & Meijer, 2011, 

p.19). 

3.3.2 Invloed op ethische besluitvorming  

Ethische besluitvorming vindt plaats wanneer een behandelaar wordt geconfronteerd met keuzes die 

gemaakt moeten worden die te maken hebben met ethische kwesties (Bommer, Gratto, Gravander & 

Tuttle, 1987). Deze keuzes, waarbij het gaat om situaties waarbij belangrijke waarden in conflict zijn 

(Cooper, 2001), worden een ethisch dilemma genoemd. Ethische besluitvorming kan dan ook 

beschreven worden als de toepassing van een ethische standaard (of een combinatie van ethische 

standaarden) bij bepaald gedrag bij een bepaalde situatie. Ethische besluiten zijn volgens Wittmer 

(2001)een resultaat van verschillende factoren. Wittmer (2001) beschouwt het maken van ethische 

beslissingen als een individueel cognitief besluit dat beïnvloed wordt door verschillende individuele 

eigenschappen (zoals gevoel van eigenwaarde, leeftijd of geslacht) en door verschillende 

omgevingsfactoren (zoals organisatie cultuur en professionele standaarden).Volgens de redenering 

van Wittmer zal het besluit gedeeltelijk afhangen van de morele sensitiviteit van de behandelaar en 

hoe de behandelaar de situatie beschouwt. Het besluit hangt ook gedeeltelijk af van de redenering 

die toegepast zal worden; bijvoorbeeld een behandelaar kan vinden dat hij er is ten dienst van de 

asielzoeker en niet vanwege de organisatie of Nederlandse burgers.  

Naast morele sensitiviteit, redenering en andere individuele eigenschappen, beïnvloeden ook 

omgevingsfactoren zoals de organisationele omgeving en de directe werkomgeving het uiteindelijke 

besluit van de professional (Wittmer, 2001). Managers kunnen profijt hebben wanneer ze meer 

inzicht en begrip hebben voor de determinanten die invloed hebben op de ethische besluitvorming 

omdat ze deze besluitvorming dan kunnen beïnvloeden en de effectiviteit en efficiëntie van de 

organisatie kunnen vergroten. De publieke manager kan invloed uitoefenen op de ethische 

besluitvorming door de omgevingsfactoren te managen. Dit kan volgens Menzel (2001) op een 

formele en informele manier waar bij de formele manier vooral gebruikt wordt gemaakt van ethische 

waarden als criteria voor beloning en aannamen van organisatieregels die het ethische klimaat 
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promoten. De volgende omgevingseigenschappen zijn op een formele manier te managen (Wittmer, 

2001). 

1. Beloning- en strafstructuren. Een van de factoren om ethische besluitvorming mee te sturen, zijn 

organisationele sancties, beloningen of straffen. In verschillende studies wordt aangetoond dat het 

straffen van immoreel gedrag ervoor zorgt dat er meer ethische besluiten worden genomen 

(Wittmer,2001).  

2. Beleid in de organisatie of beroepscodes. Duidelijk beleid van de organisatie en beroepscodes 

kunnen invloed hebben op de ethische besluitvorming van professionals en immoreel gedrag 

vermijden. Het grootste effect wordt echter bereikt wanneer het beleid of beroepscodes samen 

worden ingezet met goede communicatie omtrent het beleid en heldere sancties.  

 

Informele manieren van het managen van omgevingseigenschappen en ethiek zijn vooral gericht op 

gedrag en komen voornamelijk voort uit leiderschap strategieën van managers. Het gaat hierbij 

vooral om voorbeeldgedrag en positieve bekrachtiging van gewenst gedrag (Menzel, 2001).  

3.Betrokkenheid van management. Een serieuze betrokkenheid van het management is van belang 

om andere omgevingseigenschappen een positief effect te laten hebben. Voorbeeldgedrag van 

leidinggevenden is volgens Trevinõ, Hartman & Brown (2000) belangrijk om medewerkers te 

stimuleren in hun ethische besluitvorming. In de literatuur wordt gesproken over ‘ethisch 

leiderschap’ dat verwijst naar leidinggevenden die niet alleen medewerkers stimuleren om zich 

integer te gedragen (Moral manager), maar zich ook zelf meer integer gedragen en dus het goede 

voorbeeld geven (Moral person). Om ethisch leiderschap te geven, is het niet voldoende om alleen 

een ethisch persoon te zijn. Iemand die ethisch leiderschap wil geven moet altijd wegen zien te 

vinden waardoor de aandacht van de organisatie uitgaat naar ethiek en waarden. Er zullen principes 

ingevoerd moeten worden die de handelingen van alle medewerkers sturen. Vooral wanneer, in het 

geval van professionals, medewerkers onafhankelijk van elkaar en zonder directe supervisie werken. 

In dit soort organisaties, zoals GGZ-instellingen, zijn de waarden de lijm die de dingen bij elkaar 

houdt. Die waarden moeten dan ook uitgedragen worden door de top van de organisatie. Voor de 

leidinggevenden is het een uitdaging om in een omgeving van zakelijke termen zoals doelen en 

competitie, de normen en waarden eruit te laten springen. Managers moeten daarom de ethiek ook 

hoog op hun agenda hebben staan zodat de berichten over financieel succes niet de overhand 

nemen. Trevinõ, Hartman & Brown (2000) beschrijven een aantal manieren waarop dit kan. Door als 

leidinggevende als rolmodel te fungeren en ethisch gedrag te vertonen, wordt het voor iedereen 

zichtbaar.  

4. Ethisch werkklimaat. Ethische standaarden, principes en waarden moeten regelmatig 

gecommuniceerd worden met medewerkers zodat deze standaarden, principes en waarden een 

gedeelde perceptie worden van wat ethisch correct gedrag is en hoe ethische dilemma’s afgehandeld 

moeten worden. De ethische standaarden, principes en waarden worden op deze manier 

opgenomen in de organisatiecultuur.  

5. Belangrijke of deskundige anderen. Een andere eigenschap die samenhangt met het ethisch 

werkklimaat is het gedrag en de houding van anderen in de organisatie. Het gedrag van collega’s is 

een grote voorspeller van het gedrag van het eigen gedrag. Dat wil zeggen dat peer gedrag vaak 

nauw gerelateerd is aan ethische besluitvorming. Vaak is deze relatie sterker dan de eigen 
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overtuigingen van de behandelaren of het management. Naast een ethisch werkklimaat waarin 

ethische standaarden, principes en waarden worden gecommuniceerd, is het van belang dat ook 

collega’s van binnen en buiten de organisatie ethisch gedrag vertonen.  

Het managen van ethiek betekent niet het controleren van de denkwijze of het gedrag van 

professionals met betrekking tot ethiek. Het managen van ethiek houdt in dat er verschillende 

handelingen worden verricht door managers om morele sensitiviteit aan te moedigen. In het kort kan 

er gesteld worden dat ethische besluitvorming beïnvloedt kan worden door het gedrag van collega’s, 

door het gedrag van supervisors en door de algemene sfeer of klimaat van de organisatie. Hoewel 

onderzoek lijkt uit te wijzen dat de morele leiderschapsstijlen van managers meer effectief zijn dan 

op regels of code gebaseerde strategieën zouden managers daarbij gebruik moeten maken van 

formele manieren om de ethische omgeving van de organisaties te verstevigen (Menzel, 2001). 

3.3.3 Conclusies 

Het is volgens van der Meulen en de Wit niet mogelijk om een definitie van de publieke manager te 

geven. Er zijn tal van varianten van managers die ‘iets’ in de publieke sector doen. De variatie zit in 

de aanduiding, positie en de managerstaken. In GGZ-instellingen wordt vaak gewerkt met een 

dubbele hiërarchie, dat wil zeggen dat er een inhoudelijk en bedrijfsvoerend manager is. Volgens 

Ackroyd heeft deze vorm van werken en de managers achtergrond als professional het voordeel dat 

er oog is voor de waarden van de professionals. Het gevaar wat daaraan vast kan zitten, is dat er 

weinig innovatie plaatsvindt en vooral professionele waarden een rol spelen.  

Bij de ethische besluitvorming worden ethische waarden en standaarden toegepast bij bepaald 

gedrag in een bepaalde situatie. Op die besluitvorming zijn verschillende soorten factoren zoals 

leeftijd en geslacht van invloed, maar ook omgevingsfactoren zoals organisatiecultuur spelen een rol. 

De manager kan invloed uitoefenen op de besluitvorming door deze omgevingsfactoren formeel en 

informeel te managen, waarbij de nadruk vooral komt te liggen bij de informele manier. Deze manier 

van managen hangt voornamelijk samen met persoonlijke leiderschapsstrategieën.  

 

3.4  De verhouding tussen manager en professional 

 

Behandelaren en managers in GGZ-instellingen hebben de afgelopen jaren met veel ontwikkelingen 

te maken gehad en zijn nog bezig met de omslag naar een marktgerichtere aanpak. Het leidt tot 

routine en standaardisering van werkprocessen en complexe situaties. Van managers wordt steeds 

meer verwacht dat zij efficiëntie en effectiviteit nastreven. Professionals daarentegen handelen veel 

meer op maatwerk gericht en op de individuele behoefte van de cliënt. In het debat rondom 

managers en professionals wordt dan ook veel gesproken over een kloof die de verhouding tussen 

managers en professionals kenmerkt, maar worden deze uitspraken ook weer weerlegd. In deze 

paragraaf wordt een overzicht gegeven van dat debat aan de hand van de volgende deelvraag: Wat is 

de verhouding tussen managers en professionals? 

3.4.1 Publieke dienstverlening 

Professionals spelen een grote rol in het leveren van de diensten van een instelling. Immers, de 
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behandelaar verleent de therapie aan de afnemer, de cliënt. Daarbij speelt de relatie tussen de 

professional en de cliënt een grote rol. Diensten van de organisatie kunnen immers alleen geleverd 

worden in de context van een relatie tussen leverancier en ontvanger. Dat onderscheidt goederen uit 

de private sector van diensten in de publieke sector. Goederen kunnen gebruikt of geconsumeerd 

worden op andere tijden en plaatsen dan de plaats waar ze het ontvangen hebben, maar diensten 

kunnen niet onafhankelijk van hun levering gebruikt worden. Hoewel in de afgelopen jaren steeds 

meer geprobeerd is om deze diensten in goederen te vervangen door ze te standaardiseren (zie ook 

hoofdstuk 2), leveren publieke diensten ook steeds meer maatwerk op de individuele behoefte van 

de ontvanger zoals die geïnterpreteerd wordt door de dienstverlener (Ackroyd et al., 1989). De 

macht ligt vaak bij dienstverleners in handen doordat ontvangers vaak niet betalen aan de 

dienstverlener en de keuze uit het aantal dienstverleners en diensten die ze leveren gering is. Als 

cliënt in de GGZ kun je bijvoorbeeld niet kiezen welke behandeling gepast is, je moet ervoor in 

aanmerking komen door middel van een gestelde diagnose. Het is niet dat de dienstverlener 

opzettelijk macht vertoont, maar vaak wil de organisatie er zijn voor het ‘welzijn’ van de samenleving 

als geheel (Ackroyd et al., 1989). Ook al wordt de cliënt als hoofdontvanger van een dienst gezien, de 

welzijnsvoordelen worden ook gehaald om bij te dragen aan de samenleving in zijn geheel. De 

belangen van het individu en de maatschappij stemmen niet altijd netjes overeen en leveren veel 

meningsverschillen op over de doelen en over de te nemen acties, ook tussen professionals en 

managers (Ackroyd et al., 1989).  

De dienstverlener of professional kent vaak een grote discretionaire ruimte en formele 

verantwoordelijkheid om te handelen en zijn daarmee in grote mate onafhankelijk van de directe 

controle van hun activiteiten (zie ook paragraaf 3.2.2). Daardoor kunnen professionals hun clientèle 

karakteriseren in een aantal categorieën waarin hun eigen morele waarden een rol gaan spelen (zie 

paragraaf 3.2.4). Dit komt erop neer dat manager moeilijk direct standaarden en prestaties kan 

opleggen bij het werk van de professionals, omdat deze de ruimte en mogelijkheid behouden om 

diensten op hun manier te leveren. Pogingen van managers om standaarden op te leggen resulteren 

vaak in moeilijkheden en weerstand bij professionals.  

Een sleutelconcept in het werk van de publieke sector is het oriënteren van de professional richting 

de behoeften van een cliënt en de community; een oriëntatie die versterkt is door ervaring en een 

professionele opleiding (zie ook paragraaf 3.2.1). Maar voor degene waarvan verwacht wordt de 

uitvoering te managen en effectief te presteren, kan deze autonomie van de professionals een groot 

organisatorisch probleem vormen. Vaak zijn er duidelijke verschillen tussen de hoofd prioriteiten die 

gesteld worden door professionals en de prioriteiten die gesteld worden door managers (vaak in het 

verlengde van de overheid). De basis van deze verschillen ligt vaak in het feit dat de prioriteiten van 

professionals gedefinieerd worden over de opvattingen over klinische en professionele adequaatheid 

gecombineerd met percepties over de publieke behoeften en de prioriteiten van het management 

meestal gemotiveerd is door economische zorgen (Ackroyd et al., 1989).  

3.4.2 Het debat over de kloof tussen manager en professional 

Door de opkomst van het New Public Management denken (zie hoofdstuk 2), lijkt het erop dat deze 

tegenstelling in prioriteiten van professionals en managers op scherp is komen te staan. Politieke en 

maatschappelijke discussies en maatregelen rond managers en professionals worden gekenmerkt 
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door een nadruk op tegenstellingen tussen beide beroepsgroepen (Noordegraaf, 2008). Duidelijk 

wordt gemaakt dat publieke managers tegenover de professional zijn komen te staan. De relatie 

tussen professionals en managers wordt niet alleen als spanningsvol, afstandelijk of tegengesteld 

omschreven, maar beschreven in termen van onoverbrugbare ‘kloven’ en ‘verbroken verbindingen’ 

(Van den Brink et al., 2005). Professionals zouden volgens Van den Brink (2005) en Verbrugge (2005) 

hun vak niet meer kunnen uitoefenen, omdat ze zijn onderworpen aan productiviteitsdwang van de 

managers. Managers zouden voor problemen zorgen op de werkvloer en vooral de verkeerde dingen 

willen regelen. Professionals hebben daardoor te weinig ruimte om hun werk op een zinvolle manier 

te doen en de beroepseer van professionals wordt aangetast. Doordat managers steeds meer 

moeten gaan sturen op prestatie indicatoren zouden zij alleen nog maar oog hebben voor het 

bedrijfsmatig en zakelijk aansturen van organisaties. Veelal wordt verondersteld dat de professional 

en manager geen vanzelfsprekende en soepele relatie met elkaar onderhouden.  

Toch vinden een aantal auteurs (waaronder Noordegraaf (2010), De Bruijn (2005), de Wit en Van der 

Meulen (2011)) dat er kritisch gekeken moet worden naar de tegenstellingen tussen managers en 

professionals. De tegenstellingen zijn namelijk niet altijd berust op de volledige waarheid en worden 

voor het gemak nog wel eens gechargeerd; een manager betekent nog geen bureaucratie. De kritiek 

op managers gaat ook niet om alle managers, maar om het type management dat geen halt houdt bij 

het professionele domein en zich bemoeit met de inhoud van de professie. Daarbij is ook de vraag of 

professionals wel altijd de oplossing bieden in een veranderende omgeving. Invloed van de manager 

op de professie is nauwelijks onontkoombaar geworden door de toegenomen vraag naar 

professionele diensten die kunnen dwingen tot snellere en meer efficiënte dienstverlening. 

Professies willen zich nog wel eens wantrouwend opstellen ten opzichte van maatregelen die van 

buiten de professie komen en daardoor is er enige tegenkracht nodig in de professionele organisatie 

en dat is vaak de manager. Daarmee is het gedrag van de manager niet automatisch gelegitimeerd. 

Er is nog weinig bekend over de wijze waarop managers zich echt verhouden tot professionals op de 

werkvloer. Daarom is het belangrijk om te bekijken of managers worden beïnvloed door het 

managerialism, daadwerkelijk geen waarde hechten aan de belangen van de professionals en hoe de 

managers hun relatie met professionals ervaren.  

3.4.3 Conclusies 

De opkomst van managers in de publieke sector heeft geleid tot felle discussies. De vermeende 

tegenstelling tussen managers en professionals is uitgegroeid tot een maatschappelijk probleem (De 

Bruijn en Noordegraaf, 2010). Er zijn zorgen over de ondermijning van de beroepseer en verdrukte 

positie van de professionals (Noordegraaf, 2010). De discussie wordt gekenmerkt door een nadruk op 

tegenstellingen tussen beide beroepsgroepen. Volgens Ackroyd et al. (1989) heeft dit te maken met 

de doelen die professionals en managers nastreven. Professionals stellen vooral prioriteit aan hun 

professionele waarden terwijl managers vooral handelen in het verlengde van de organisatie.  
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3.5  Slot 

 

In hoofdstuk 3 is antwoord gegeven op de theoretische deelvragen over ethische dilemma’s, de 

besluitvorming bij professionals, de invloed van managers hierop en de verhouding tussen managers 

en professionals. Het doel van dit hoofdstuk was om deze theoretische concepten te vertalen naar 

empirische waarneembare fenomenen. De inzichten die in dit hoofdstuk zijn behandeld, hebben in 

de eerste plaats laten zien dat een ethisch dilemma betrekking heeft op een gevoel van een moeilijke 

keuze waarbij voor elk alternatief argumenten te noemen zijn. Het hoofdstuk heeft ook laten zien dat 

ethische dilemma’s zich van elkaar kunnen onderscheiden aan de hand van relaties of discretionaire 

ruimte. Discretionaire ruimte is een van de unieke eigenschappen die een professional bezit. Het 

geeft ruimte aan de professional om binnen de regels en procedures van de instelling te bepalen hoe 

de dienstverlening aan de cliënt eruit ziet en de vrijheid om die per individu te laten verschillen. 

Professionals hebben dus ook de ruimte om verschillend te reageren op ethische dilemma’s. 

Daarnaast zijn professionals onderdeel van een beroepsgroep die hun eigen professionele waarden 

hanteren. Deze waarden kunnen ervoor zorgen dat professionals met verschillende ethische 

dilemma’s te maken krijgen. Deze kenmerken van professionals zorgen ervoor dat het niet makkelijk 

is voor managers om invloed uit te oefenen op de dienstverlening terwijl de organisatie dat wel van 

hen verlangt. Verwacht wordt dat het opstellen van formeel beleid of procedures om ethische 

besluitvormingsprocessen op een gestandaardiseerde en meer gelijke manier te laten verlopen, niet 

goed zal aanslaan bij professionals. Het managen van ethiek bestaat dan ook niet uit het controleren 

van werkwijzen of het gedrag van professionals met betrekking tot ethiek, maar houdt in dat morele 

sensitiviteit van professionals wordt aangemoedigd. Wanneer professionals regels of standaarden 

van de organisatie overtreden kan het zijn dat professionals hun eigen gedrag cognitief 

herstructureren, waardoor het gedrag minder schadelijk lijkt en het makkelijker is om regels te 

overtreden. Door de morele sensitiviteit op een informele manier aan te moedigen is de kans groter 

dat professionals ethisch gedrag vertonen.  

Ook bij managers kan moral disengagement optreden. Verwacht wordt dat dit optreedt wanneer van 

managers wordt verlangd dat zij de werkzaamheden van de professional en problemen beheersbaar 

houden. Dat kan leiden tot een rationele benadering waarin regels en procedures het uitgangspunt 

vormen. Daardoor is de manager weinig sensitief en is er weinig steun voor de professional. Er 

ontstaat een eigen besluitvorming door professie waarbij de belangen van de organisatie wel eens 

gemist kunnen worden. 

Deze theoretische kenmerken maken het interessant om de verhouding tussen manager en 

professionals te onderzoeken. Bij het behandelen van het concept ethische dilemma is de nadruk 

meer gelegd op het gevoelsmatige aspect van het ethische dilemma, in tegenstelling tot meer 

rationele en instrumentele overwegingen die een rol kunnen spelen. Het gedrag van leidinggevende 

zou niet alleen bepaald hoeven te worden door rationele, instrumentele overwegingen, zoals in de 

publieke en politieke discussies vaak wordt verondersteld, maar ook door de gevoelsmatige band die 

zij hebben met de professionals en de professionele waarden. Daarmee kan inzicht worden geboden 

in de vraag wie managers nu dienen: alleen de organisatie, of ook GGZ-behandelaren? 

In het volgende hoofdstuk wordt verantwoord hoe de verschillende theoretische concepten 

meetbaar zijn gemaakt en zijn onderzocht. 
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4  

Opzet en uitvoering van het onderzoek 
 

Volgend op de uitwerking van de probleemstelling van het onderzoek (hoofdstuk 1), de beschrijving 

van de asielprocedure en veranderingen in de GGZ, die de achtergrond vormen waartegen de 

handelswijzen van publieke managers bij een ethisch dilemma wordt onderzocht (hoofdstuk 2) en de 

conceptuele uitwerking van ethische dilemma’s, publieke managers en professionals (hoofdstuk 3), 

wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de opzet en uitvoering van het onderzoek. In paragraaf 4.1 wordt 

beargumenteerd waarom gekozen is voor een onderzoeksopzet waarin kwalitatieve 

onderzoeksmethoden een plaats hebben gekregen. Het onderzoek heeft zich gericht op publieke 

managers in de GGZ die te maken hebben met de zorg voor asielzoekers. In paragraaf 4.2 wordt deze 

groep als eenheid van onderzoek gespecificeerd naar midden- of operationele manager in een 

eerste-, tweede- of derdelijns GGZ-instelling. Vervolgens wordt in paragraaf 4.3 uitgewerkt hoe de 

theoretische concepten uit hoofdstuk 3 zijn geoperationaliseerd en hoe handelswijzen van publieke 

managers zijn onderzocht. In de daarop volgende paragrafen worden achtereenvolgens de opzet van 

de interviews (4.4) en de focusgroepen (4.5) besproken.  

 

4.1  Een kwalitatieve benadering 

 

De onderzoeksvragen die in hoofdstuk 1 zijn opgesteld en theoretisch zijn uitgewerkt in hoofdstuk 3, 

kunnen worden herleid tot een doelstelling. Het onderzoek beoogt immers om een antwoord te 

geven op de vraag wat de rol van de manager is bij de ethische besluitvorming van professionals in 

de GGZ bij asielzoekers. Om daar achter te komen zal de relatie tussen de manager en de ethische 

besluitvorming van de professional in de diepte bestudeerd moeten worden en zich op het ‘hoe’ van 

de relatie richten. Om deze vraag te beantwoorden is gekozen voor kwalitatieve 

onderzoeksmethoden: interviews en focusgroepen. Kwalitatief onderzoek is geschikt om de 

dagelijkse complexiteit van ethische dilemma’s en de handelswijzen van managers in dagelijkse 

praktijken bloot te leggen, maar ook om in kaart te brengen welke betekenis managers aan deze 

dilemma’s geven, wat daaruit voortvloeiende handelingen in hun positie als manager zijn en de 

invloed van relaties met andere belanghebbenden. De methode wordt veelal gehanteerd om een 

onderwerp vanuit het perspectief van de onderzochte mensen te leren kennen, met als doel deze te 

beschrijven en waar mogelijk te verklaren (Boeije, 2009). De focus op het begrijpen van de sociale 

werkelijkheid komt voort uit een bredere interpretatieve wetenschapsfilosofische stroming. Voor dit 

onderzoek heeft de kwalitatieve onderzoeksmethode verscheidene voordelen geboden. Op de eerste 

plaats sloot kwalitatief onderzoek aan bij de complexiteit van het onderzoek. In het onderzoek 

werden de verschillende opvattingen met betrekking tot ethische dilemma’s vanuit verschillende 

waarden, doelen en professionele opvattingen gezien als mogelijke oorzaken voor een spanningsveld 

tussen managers en professionals. Kwalitatief onderzoek (waarin de betekenisgeving van de 
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onderzochte personen centraal staat) bood de gelegenheid om deze betekenisgeving inzichtelijk te 

maken. Aandacht was er daarbij in het bijzonder voor de variatie die zich in de onderzoekssituatie 

voor doet. Waarom wordt de ene manager wel betrokken bij het omgaan met ethische dilemma’s en 

de andere niet? Een antwoord op deze vraag kan aanknopingspunten bieden voor een mogelijke 

oplossing (Boeije, 2009; van Thiel, 2007). Daarnaast draagt de methodiek bij aan het zoeken naar 

factoren die niet direct voor de hand liggen en slechts onder de oppervlakte waarneembaar zijn.  

Om een onderzoeksfenomeen goed te kunnen begrijpen en bestuderen is gebruik gemaakt van één 

specifieke praktijksituatie, welke in de diepte door middel van de verschillende indicatoren, zoals 

afgeleid uit de literatuur is onderzocht, ook wel een casestudy genoemd. De casestudy is een 

onderzoeksstrategie waarbij één of enkele gevallen van het onderzoeksonderwerp in hun natuurlijke 

situatie worden onderzocht. Casestudy’s betreffen altijd een gering aantal situaties die zeer 

gedetailleerd worden beschreven (van Thiel, 2007).  

Het huidige onderzoek maakt deel uit van het lopende project EDAMH waarin een handreiking wordt 

ontwikkeld voor GGZ-zorgverleners om met ethische dilemma’s met betrekking tot asielzoekers om 

te kunnen gaan. Om deze handreiking te ontwikkelen werken vier projectleden uit verschillende 

organisaties samen; de Johannes Wier Stichting, Mikado, AMC en Universiteit Utrecht.  

Het aansluiten bij een bestaand project biedt een aantal pragmatische voordelen. De samenwerking 

tussen de verschillende leden biedt een goede gelegenheid om de problematiek vanuit verschillende 

perspectieven te belichten. Met dit onderzoek zal een bijdrage geleverd worden het project door een 

organisatorische perspectief in te nemen en door de focus op publieke managers. De samenwerking 

biedt een goede gelegenheid om kwalitatieve gegevens te verzamelen. Daarnaast wordt een ingang 

gecreëerd naar andere organisaties en individuen die van belang kunnen zijn voor dit onderzoek. 

Wegens de omvang van het project is gekozen voor een enkelvoudige case in plaats van meerdere 

(vergelijkende) cases. De meerwaarde van dit onderzoek ligt dan ook vooral in de rijkdom aan 

empirische informatie die het onderzoek oplevert. Omdat een casestudy vaak te maken heeft met 

problemen ten opzichte van betrouwbaarheid en validiteit (Van Thiel, 2010 zie ook paragraaf 3.5) zal 

hieraan extra aandacht besteed worden.  

 

4.2  Publieke managers als eenheden van onderzoek  

 

Dit onderzoek is uitgevoerd onder managers en behandelaren in de tweede- of derdelijns GGZ- 

instellingen in Nederland die te maken hebben met het organiseren van zorg voor asielzoekers. 

Managers is in feite een verzamelnaam voor verschillende typen managers: in bijna alle GGZ-

instellingen is er sprake van meerdere managementniveaus. In hoofdstuk 2 is beschreven dat er heel 

wat veranderd is in de structuur en aansturing van GGZ-instellingen, een omslag heeft 

plaatsgevonden naar een marktgerichtere instelling. Managers krijgen steeds meer de taak om 

uitgaven onder controle te houden. Binnen de managementniveaus wordt van verschillende 

functieaanduidingen en synoniemen gebruik gemaakt, van teamleider tot bestuurder. GGZ- 

behandelaren hebben vooral te maken met middenmanagers die hen rechtstreeks aansturen of 

coördineren. Middenmangers –zoals afdelings-, team- of clustermanagers- vervullen een 

middenmanagementfunctie in de laag tussen het bestuur van een GGZ-instelling en behandelaren, 
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soms naast de functie als behandelaar. Omdat dit onderzoek niet zozeer geïnteresseerd is in het in 

kaart brengen van het verschil tussen management en leiderschap, of het geven van een eenduidige 

en algemene aanvaarde definitie van GGZ managers, wordt in dit onderzoek geen poging 

ondernomen om termen als ‘GGZ bestuurder’, ‘GGZ hoofdbehandelaar’ of ‘leidinggevende’ te 

definiëren. Enige afbakening is echter wel noodzakelijk om uitspraken te kunnen doen over 

managers en hun verhouding tot professionals. Om deze uitspraken te kunnen doen richt het 

onderzoek zich op middenmanagers in GGZ-instellingen. 

In dit onderzoek worden ook uitspraken gedaan over behandelaren. In de GGZ zijn verschillende 

hulpverleners werkzaam die zorg verlenen aan asielzoekers. Omdat dit onderzoek geen verschil wil 

aangeven tussen de verschillende functies bij het hulpverlenen, wordt in dit onderzoek de term 

behandelaar in brede zin opgevat en beslaat deze term verschillende functies zoals 

psychotherapeuten, psychologen, sociaal psychiatrische verpleegkundigen (SPV), psychiaters en 

artsen. Daarin wordt het directe contact met asielzoekers als voorwaarde gesteld.  

4.3  Operationalisatie 

 

In hoofdstuk 3 zijn verschillende componenten van ethische besluitvorming, professionals en 

managers aan bod gekomen. Om deze componenten uit het theoretisch kader te kunnen vinden in 

de empirie, diende deze begrippen uitgewerkt, ofwel geoperationaliseerd te worden tot 

waarneembare concepten (Van Thiel, 2010). De operationalisering vindt plaats in drie stappen. De 

eerste stap is het geven van definities van de theoretische begrippen. Dat is gebeurd in het derde 

hoofdstuk van dit onderzoek. In bijlage II zijn deze belangrijkste theoretische begrippen vertaald naar 

uitingsvormen zoals die in de praktijk tegen gekomen kunnen worden, dat is de tweede stap. Aan de 

hand van deze operationalisatie is een topiclijst voor de interviews met managers opgesteld, die in 

bijlage II is opgenomen. De focusgroep is in de projectgroep voorbereid.  

4.4  Dataverzameling 

 

In dit onderzoek zijn verschillende manieren gebruikt om informatie te verzamelen. Er zijn interviews 

afgenomen en focusgroepen georganiseerd in samenwerking met het projectteam van EDAMH.  

4.4.1 Interview 

Interviews worden gehouden om zicht te krijgen in hoe professionals en managers zich verhouden 

tot de ethische dilemma’s in de GGZ aan asielzoekers. Aan de hand van deze informatie kan gekeken 

worden of er theoretische begrippen herkend worden die in het theoretisch kader gevormd zijn. Er 

zal gebruik gemaakt worden van semigestructureerde interviews, waarbij een topiclijst als 

handleiding gebruikt wordt (Van Thiel, 2010). De opgestelde topiclijst is gebaseerd op de literatuur 

uit het theoretisch kader en wordt gebruikt om richting te geven aan de interviews. De informatie die 

respondenten geven zal leidend zijn voor de focus van het interview. De selectie van de personen die 

geïnterviewd worden, wordt gedaan aan de hand van gecontracteerde instellingen door Menses. Het 

selecteren van instellingen is gedaan door het ondervragen van de projectleden op contacten die zij 
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hebben met GGZ-instellingen die werken met asielzoekers. Hiervan is een lijst samengesteld die 

gebruikt is om personen bij de verschillende organisaties te benaderen. Daarnaast zijn GGZ- 

instellingen die gecontracteerd waren, maar waar geen contacten waren, open benaderd om deel te 

nemen aan het onderzoek door middel van een interview.  

De managers die geselecteerd zijn, hebben allemaal rechtstreeks contact met behandelaren die GGZ 

verlenen aan asielzoekers. Dit kan zowel op structurele basis zijn als op incidentele basis.  

Er zijn in totaal veertien interviews met managers gehouden die in GGZ-instellingen betrokken zijn bij 

de zorg aan asielzoekers. Bij een interview was ook een behandelaar aanwezig en in een ander 

interview werden zowel de bedrijfsvoerder als teamleider gelijktijdig geïnterviewd. Om de 

respondenten te stimuleren hun eigen verhaal te vertellen en om de individuele betekenisgeving van 

managers centraal te blijven stellen, zijn de interviews gehouden aan de hand van gerichte, maar 

open vragen. Met het oog op de vergelijkbaarheid van de data is gekozen voor het zo open mogelijk 

interviewen van managers, maar de interviews tegelijk ook te structureren door ze in te richten op 

basis van interviewtopics die uit de literatuurstudie naar voren zijn gekomen (zie bijlage I) (Van Thiel, 

2010). De interviews zijn opgenomen en uitgewerkt. Dit is gedaan door de interviews letterlijk uit te 

werken met als resultaat veertien transcripten. In het hoofdstuk waarin de empirische resultaten 

worden behandeld, is een aantal van deze fragmenten als citaat opgenomen, aangegeven met een 

nummer dat kan variëren van ‘R1’tot en met ‘R14’. In het geval van twee respondenten binnen een 

interview, is daar de letter ‘a’ of ‘b’ aan toegevoegd.  

4.4.2 Focusgroep 

In het kader van het project EDAMH waar dit onderzoek deel van uitmaakt, worden er een drietal 

focusgroepen georganiseerd. Behandelaren uit verschillende GGZ-instellingen zullen geselecteerd en 

uitgenodigd worden aan de hand van expertise, locatie en ervaring met zorg verlenen aan 

asielzoekers. Bij de selectie van de respondenten en de samenstelling van de focusgroepen is als 

uitgangspunt genomen dat de deelnemers representant vertegenwoordigers zouden zijn van 

verschillende behandelingsniveaus: eerste- tweede- en derdelijnszorg. Aan de drie focusgroepen 

hebben 25 behandelaren deelgenomen. In de focusgroepen zijn verschillende thema’s aan bod 

gekomen die van te voren aan de hand van verkennende interviews met behandelaren zijn 

opgesteld. Deze thema’s hebben betrekking op verschillende niveaus waarop ethische dilemma’s 

plaatsvinden: in de spreekkamer, binnen de organisatie, in contact met andere organisaties en in de 

samenleving. In focusgroepen wordt de interactie tussen deelnemers doelbewust ingezet om 

gegevens te verkrijgen. Door de interactie in focusgroepen kan snel boven water worden gekregen 

wat het palet is aan meningen en betekenissen rond diverse onderwerpen. De deelnemers aan de 

focusgroepen zijn in bijeenkomsten voortdurend bevraagd op de aspecten die hun mening over 

ethische dilemma’s bij asielzoekers in de GGZ heeft gevormd. Daarbij is vooral ingegaan op 

standpunten, opvattingen, houdingen en emoties rond deze gespreksthema’s.  

De vragen tijdens de sessies zijn gesteld door een projectlid van het project EDAMH en hij trad tevens 

op als gespreksleider en heeft de groepsdynamiek in de gaten gehouden. Geprobeerd is om de 

mogelijke negatieve invloed van de groepsdynamiek – zoals het verzwijgen van meningen, het 

conformeren aan dominante groepsnormen- te ondervangen (Boeije, 2010). Dat is gedaan door in 

gesprekken door te vragen, ruimte te geven aan afwijkende meningen, alle deelnemers aan het 

woord te laten en af en toe samen te vatten.  

De focusgroepen zijn uitgewerkt in verslagvorm en gecontroleerd door twee projectleden. De 
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analyse heeft plaatsgevonden op basis van deze verslagen. De analyse is gestuurd door de 

onderzoeksvragen en gespreksthema’s. Hoewel niet alle theoretische concepten uit dit onderzoek 

aan bod zijn gekomen in de focusgroepen, kon een gedeelte van de eerder gehanteerde 

operationalisering gebruikt worden om selectief te coderen, waarbij in meer vergelijkende zin op 

zoek is gegaan naar dimensies in het materiaal die verwijzen of overeenkomsten en verschillen in 

opvattingen over ethische dilemma’s en de handelswijze van behandelaren. De deelnemers aan de 

focusgroepen worden in het empirische hoofdstuk aangeduid met F en een nummer, waarbij het 

nummer naar de focusgroep verwijst.  

4.5  Data analyse  

 

Na het verzamelen en uitwerken van de verschillende data is deze gecodeerd. De eerste stap in de 

analyse is het labelen ofwel ‘open coderen’ van de fragmenten. De onderzoeksvraag, 

onderzoeksdoelstelling en daarmee het perspectief van dit onderzoek, vormden het uitgangspunt bij 

de indeling en ordening van de labels. Daarna is een bepaalde structuur of ordening ontdekt in de 

verzameling labels. Er is een overzicht gemaakt van de labels die gebruikt werden bij het analyseren 

van de interviews met professionals en deze zijn weergegeven in een tabel (tabel 1, bijlage III). De 

labeltabel is een overzicht waarin labels zijn opgenomen die betrekking hadden op de eerste vijf 

interviews. Tussen haakjes staat het aantal keren dat het betreffende label bij het bepaalde 

onderwerp genoemd werd. In deze tabel zijn de labels die min of meer synoniem aan elkaar waren of 

in elk geval iets gemeen hadden, vervangen door één label. Sommige labels hadden een 

gemeenschappelijk kenmerk of dimensie, dit kenmerk en/of dimensie werd ruimer geformuleerd. Op 

deze manier ontstond een nieuwe indeling, tabel 2 bijlage III. 

Na afronding van een voorlopig labelsysteem werd deze toegepast op nieuwe gegevens van 

geïnterviewde personen, om zo te achterhalen of het geldig was (Baarda, De Goede en Teunissen, 

2009). Omdat de concrete teksten zijn samengevat en vertaald naar een hoger abstractieniveau, 

dienden de kernlabels gedefinieerd te worden, waarmee in feite de begrippen en hun samenhang 

werden geïntroduceerd. 

 

 

 

 

 

In het kader van de vraag naar de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten is het belangrijk om 

vast te stellen in hoeverre de gevonden resultaten afhankelijk zijn van de persoon van de 

onderzoeker. Het labelsysteem is getest door Marloes Gerritsen en Daphne Hofman, medestudenten 

Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Zij hadden geen ander labelsysteem nodig en dus kan gesteld 

worden dat de onderzoeksresultaten betrouwbaar zijn ofwel intersubjectief. 

Ethisch dilemma= Perceptie van manager en behandelaar ten opzichte van ethische dilemma’s 

in GGZ bij asielzoekers 

Professionals=  Behandelaren die ethische dilemma’s ervaren   

Aanpak= Ervaringen van managers bij de aanpak van ethische dilemma’s in de GGZ bij 

asielzoekers 

Verhouding= Ervaringen van managers met de verhouding tussen managers en professionals 
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4.6 Betrouwbaarheid en validiteit 

 

Betrouwbaarheid en validiteit zijn belangrijke criteria voor wetenschappenschappelijk onderzoek. De 

betrouwbaarheid van onderzoek wordt bepaald door de nauwkeurigheid en consistentie waarmee 

variabelen worden gemeten. In dit onderzoek zijn bepaalde maatregelen genomen om de 

betrouwbaarheid en validiteit te vergroten, zoals hieronder beschreven zal worden. 

4.6.1 Betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid heeft te maken met toevallige fouten in het onderzoek. Consistentie en 

nauwkeurigheid spelen daarbij een belangrijke rol. Nauwkeurigheid heeft vooral betrekking op de 

meetinstrumenten. Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten is gebruik gemaakt van 

een topiclijst die zowel bij interviews als focusgroepen is gehanteerd. Daarnaast zijn de interviews op 

een voicerecorder opgenomen en letterlijk getranscribeerd. Alle data zijn opgeslagen en vervolgens 

nauwkeurig geordend aan de hand van codes. Hierdoor zijn alle codes, bijbehorende data, 

tegenstellingen en verbanden navolgbaar, wat de herhaalbaarheid van het onderzoek heeft vergroot 

(van Thiel, 2010). 

Tijdens de verschillende manieren van informatie verzamelen is geprobeerd de betrouwbaarheid zo 

hoog mogelijk te houden. Bij de interviews is rekening gehouden met de betrouwbaarheid door de 

interviews af te nemen aan de hand van een topiclijst ofwel een interviewhandleiding en de 

herhaalbaarheid daardoor te vergroten. Daarnaast zijn de interviews letterlijk uitgewerkt en de 

verslagen van de focusgroep uitgewerkt en gecontroleerd door projectleden die bij de focusgroepen 

aanwezig waren. De representativiteit is vergroot door zoveel mogelijk verschillende GGZ-

instellingen te interviewen. De geselecteerde respondenten werden uitgenodigd voor een interview 

via een email en later telefonisch. Niet alle respondenten wenste mee te werken aan het onderzoek, 

de kans bestaat dat daardoor vooral respondenten zijn gesproken die ethische dilemma’s ervaren. 

Ten slotte werden de verschillende keuzen die gemaakt moesten worden ten opzichte van de 

dataverzameling, besproken met de projectleden van het EDAMH project en medestudenten van het 

departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (universiteit Utrecht) waardoor de 

interonderzoekerbetrouwbaarheid vergroot werd (Van Thiel, 2010). 

4.6.2 Validiteit 

De validiteit bestaat uit interne en externe validiteit en heeft te maken met systematische fouten bij 

het doen van onderzoek. Interne validiteit gaat over de geldigheid van het eigen onderzoek. Om dat 

te kunnen bereiken moeten factoren juist zijn geoperationaliseerd en moet het veronderstelde 

verband zich daadwerkelijk voordoen. De externe validiteit gaat over de generaliseerbaarheid van 

onderzoeksgelden voor andere personen, instituties, tijden en plaatsen. 

De interne validiteit van het huidige onderzoek kan gevaar lopen vanwege het gebruik van een 

casestudy. De casestudy maakt dat de mogelijkheid bestaat tot sociaal wenselijk gedrag van 

respondenten of een gekleurde weergave van de onderzoeker. Om dit gevaar zoveel mogelijk te 

ondervangen is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden: interview en focusgroep. 

Door het gebruik van verschillende onderzoeksmethodes wordt de verkregen data op verschillende 

momenten getoetst, wat de interne validiteit van het huidige onderzoek heeft vergroot. Bevindingen 
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werden ook regelmatig overlegd met onderzoekers van het EDAMH project en medestudenten en op 

die manier gecontroleerd op juistheid wat betreft inhoud en methode. Deze extra controle draagt bij 

aan de validiteit (Van Thiel, 2010). 

De externe validiteit is vanwege de interpretatieve onderzoeksmethode lager. In interpretatief 

onderzoek is het niet het doel tot een algemeen geldende uitspraak te komen. Omdat dit onderzoek 

een casestudy betreft is het moeilijk om de bevindingen van de onderzochte situatie te generaliseren 

naar andere situaties, vanwege de uniciteit van het geval en/of de contextgebondenheid van de 

bevindingen (Flyvbjer,2006). De externe validiteit van casestudies is daarom gering, in tegenstelling 

tot de interne validiteit die door de rijke informatie juist hoog is (Van Thiel, 2010). 

4.7 Slot 

 

Dit hoofdstuk heeft inzicht gegeven in de kwalitatieve onderzoeksmethoden (interviews en 

focusgroepen) die in dit onderzoek gebruikt zijn om de empirische deelvragen van het onderzoek te 

beantwoorden. Het onderzoek richt zich op (midden)managers in de GGZ die leiding geven aan 

behandelaren die zorg aan asielzoekers geven. In het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 5, worden de 

resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Daarin wordt antwoord gegeven op de verschillende 

deelvragen die betrekking hebben op ethische dilemma’s, professionals, managers en de verhouding 

tussen professionals en managers.  
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In theorie passen professionals coping mechanismen toe wanneer zij geconfronteerd worden met 

een moeilijke situatie waarin belangen botsen zoals dat gebeurd bij een ethisch dilemma. Publieke 

managers hebben weinig grip op deze mechanismen doordat behandelaren discretionaire ruimte 

hebben. Het invoeren van regels en procedures en een verschil in doelen leidt tot een spanningsvolle 

relatie tussen professionals en managers. De rol van de manager bij ethische dilemma’s zal naar 

verwachting, in lijn met de literatuur minimaal zijn en voornamelijk sturend naar 

organisatiebelangen. In dit hoofdstuk wordt bekeken of deze verwachting en theoretische 

veronderstelling ook in de praktijk van toepassing is. De empirische deelvragen worden beantwoord 

door weer te geven welke ethische dilemma’s behandelren in de GGZ ervaren in de zorg aan 

asielzoekers, te zien welke reacties dit teweeg brengt bij de professionals, te analyseren hoe 

managers hier invloed op kunnen uitoefenen en te bekijken hoe de omgang met ethische dilemma’s 

invloed heeft op de verhouding tussen managers en professionals. In paragraaf 5.5 zal tot slot 

worden afgesloten met een antwoord op de empirische deelvragen die in dit hoofdstuk behandeld 

zijn.  

5.1  Ethische dilemma’s in de GGZ bij asielzoekers 

 

Ethische dilemma’s zijn volgens de geïnterviewde managers en behandelaren veel te vinden bij de 

GGZ aan asielzoekers. Daarbij gaat het vooral om dilemma’s die te maken hebben met de 

asielprocedure, verschillende partijen die daarbij komen kijken en de context die protocollaire 

behandelingen bijna onmogelijk maken. Asielzoekers worden door managers en behandelaren 

beschouwd als een specifieke en moeilijke doelgroep doordat vaak sprake is van taal- en 

cultuurbarrières, een sociaal netwerk dat ontbreekt en heftige problematiek of gebeurtenissen die 

ten grondslag liggen aan de psychische klachten (R4, R6, R9, R13, F2, F3). De doelgroep vraagt om 

specifieke vaardigheden van de behandelaren, maar ook om aanpassingen op organisatieniveau en 

dat levert vaak een aantal ethische dilemma’s op. ‘Onbekendheid, taal, dat soort zaken, 

onduidelijkheid, asielzoekers zitten vaak in een hele moeilijke periode waardoor het ook heel moeilijk 

is, men vindt het onbehandelbaar, resultaten van behandelingen die niet altijd aanslaan en allerlei 

belangen schijnen er doorheen bij een asielzoeker dat zijn allemaal hele ingewikkelde kwesties (…) 

Maar ook op organisatieniveau, we krijgen steeds meer een strak georganiseerde GGZ in Nederland 

die steeds meer protocollair werkt en dat zijn doelgroepen die daar heel erg lastig in te passen zijn’ 

(R6, R9). In deze paragraaf worden de ervaren dilemma’s uitgewerkt en antwoord gegeven op de 

eerste empirische deelvraag van het onderzoek: welk type dilemma’s spelen er in de GGZ bij zorg aan 

asielzoekers?  
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5.1.1 Ethisch dilemma: Asielprocedure  

Managers en behandelaren geven aan dat de asielprocedure een grote invloed heeft op de manier 

waarop de GGZ gegeven wordt en ervoor zorgt dat ethische dilemma’s ontstaan. De onzekere 

omstandigheden waarin asielzoekers verkeren wanneer zij wachten op een verblijfsvergunning 

zorgen ervoor dat veel moeilijke beslissingen genomen moeten worden door behandelaren en 

managers (R1, R7a, R7b, R8, R9, R11, F2, F3). Wanneer een asielzoeker tijdens een behandeling 

bijvoorbeeld uitgezet of verhuisd kan worden, kan dat immers schadelijke gevolgen hebben voor de 

asielzoeker. De afweging die dan gemaakt wordt, is of een asielzoeker wel of niet behandeld moet 

worden aan zijn psychische klachten. ‘En als je dan naar de klachten kijkt puur naar het trauma dan 

besef je eigenlijk dat je het trauma pas kunt behandelen wanneer het [de asielprocedure] over is, 

maar als iemand een asielzoeker is en in een asielzoekerscentra zit en elk moment terug gestuurd kan 

worden naar zijn eigen land dan is het nog niet over dan hangt die dreiging nog heel vaak boven hen 

en ga dan maar eens EMDR [traumabehandeling] doen. Als een behandeling niet goed uitgevoerd 

wordt of eigenlijk het moment waarop de behandeling plaats vindt niet goed is, dan kan je met 

hertraumatisering te maken krijgen, dan kun je het alleen maar erger maken en dat is linke soep dat 

moet je nog overwegen’ (R7a). 

In hoofdstuk drie zijn verschillende typen van ethische dilemma’s aan bod gekomen. Daarbij werd 

een onderscheid gemaakt tussen discretionaire ruimte, ethische dilemma’s en de ethische dilemma’s 

die in de kern van de discretionaire bevoegdheid zitten. De (juridische) regels en procedures zeggen 

hier dat de asielzoeker behandeld moet worden, maar er zijn andere waarden in het geding 

waardoor het verantwoord is om niet te behandelen. Het behandelen van de asielzoeker zou hem 

immers kunnen schaden (R2, R7a). De asielprocedure draagt dus soms bij aan een dilemma in de 

kern van de discretionaire ruimte van behandelaren.  

Het feit dat mensen in een asielprocedure zitten kan ook negatieve invloed hebben op de 

bereidwilligheid van behandelaren om asielzoekers te behandelen wegens politieke voorkeuren (R2, 

R5, R13, R14). In dit geval wordt gesproken over een moreel dilemma waarbij sprake is van een 

spanning tussen normen en waarden, maar waarbij het dilemma niks te maken heeft met de 

discretionaire ruimte van de behandelaar.  

5.1.2 Organisatorische belangen en belangen van de stakeholders  

Naast dat de asielprocedure zorgt voor onzekere omstandigheden, kunnen asielzoekers ook andere 

belangen hebben naast het belang van genezen of leren omgaan met hun psychische aandoening 

doordat ze in een asielprocedure zitten op medische gronden (R1, R2, R3, R6, R7a, R11, F1, F2, F3). 

‘Soms werkt het zo met een artikel 64 dat ze in een medische procedure zitten die het noodzaakt dat 

ze ziek blijven of althans in behandeling blijven (..), dat is ook nog eens reden om niet beter te worden 

al dan niet bewust’(R9). Klachten kunnen daardoor aangedikt worden door asielzoekers om in zorg te 

blijven. Het belang van de asielzoekers, de kans op een verblijfsvergunning vergroten, verschilt dan 

met de belangen van de GGZ-instellingen en behandelaren, het genezen van een psychiatrische 

aandoening binnen de gestelde kaders. Het langdurig in zorg blijven van asielzoekers botst dan met 

de organisatorische waarden om behandelingen zo snel en effectief mogelijk uit te voeren (R9). 

Kaptein en van Reenen (2001) noemen dit het dirty hands dilemma, de verwachtingen van de 

asielzoeker als stakeholder komen niet overeen met de verwachtingen van de organisatie.  
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Asielzoekers zijn niet de enige stakeholders van de GGZ-instelling, blijkt uit de interviews. Ook de IND 

oefent invloed uit op de GGZ-instelling en hebben verschillende verwachtingen waardoor een dirty 

hands dilemma ontstaat. Doordat de IND haar uitspraken baseert op informatie van GGZ-instellingen 

oefenen advocaten en het BMA een bepaalde druk uit op de behandelaren (R8, R9, R12a, R14, F2, 

F3). ‘Nou je ziet dat de IND die het belang heeft om zoveel mogelijk terugkeer [te realiseren] en aan 

de andere kant de professional die zegt nee we nemen geen gezondheidsrisico, dan wel dat zijn 

gezondheid verbetert en je ziet dan dat ethische dilemma’s ontstaan’(R14). De verwevenheid van de 

praktische zorg en de juridische dimensie zorgt ervoor dat behandelaren hun handelen meer gaan 

overwegen ten opzichte van asielzoekers. Diagnoses worden zwaarder of juist lichter gesteld (F2, F3), 

opnames worden langer (R11) en regels worden gehandhaafd ten gunste van de cliënt (R8). Ook hier 

bevindt het ethische dilemma zich in de kern van de discretionaire ruimte, er is wettelijk geregeld 

wat er moet gebeuren, maar er zijn andere waarden in het geding (het schaden van de cliënt) 

waardoor het meer verantwoord wordt ervaren om een uitzondering te maken. ‘Een strenge regel is 

als iemand drugs binnen smokkelt dat is een reden voor onmiddellijk ontslag(..). Dat zou je dan bij 

iemand met een onzekere status niet zeggen, die stuur ik niet met ontslag (..) Want als ik ze ontsla 

dan krijgen ze nog veel meer ellende en dat wil je eigenlijk ook weer niet’ (R8) 

Een ander dirty hands dilemma wordt veroorzaakt door het snel en effectief behandelen van 

asielzoekers dat wordt aangestuurd door de zorgverzekeraar. De zorg voor asielzoekers wordt 

vergoed door Menzis aan de hand van DBC’s. Zij stellen eisen aan de zorg voor asielzoekers en 

verwachten dat aan een asielzoeker met psychische klachten een diagnose wordt toegekend, dat 

wordt vaak als een probleem ervaren doordat het niet altijd aansluit bij de aanpak van de 

behandelaar (R6, R10, R12, R13, F1). ‘Dus GGZ-instellingen worden gedwongen om die DBC netjes in 

zorgpaden onder te brengen’ (R4). Daarbij vormen asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd een 

uitzondering. Uitgeprocedeerde asielzoekers of mensen die illegaal in Nederland verblijven, hebben 

geen recht op een zorgverzekering, maar wel op medisch noodzakelijke zorg. De kosten van deze 

noodzakelijke zorg betalen GGZ-instellingen zelf waarbij ze hun kosten (gedeeltelijk) kunnen 

declareren bij Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ). Over wat medische noodzakelijke zorg 

inhoudt kunnen dilemma’s ontstaan, vooral omdat de organisatorische belangen gaan meewegen 

door de financiering (R3, R7a, R8, R10, R13). Deze problematiek wordt echter niet genoemd in de 

focusgroepen met behandelaren, mogelijk hebben zij minder te maken met de financiële gevolgen 

van de behandeling (R8). Wanneer de waarden van de organisatie (bedrijfsvoering) botsen met de 

waarden van de behandelaar ontstaat er een dilemma van het type entangled hands. Er is dan een 

discrepantie tussen de waarden van de werknemer en de organisatie.  

5.1.3 Minder tot geen ethische dilemma’s  

Een aantal managers geeft aan in de interviews steeds minder te maken te krijgen met ethische 

dilemma’s doordat er minder asielzoekers binnen komen (R3, R5). De asielzoekers die binnen komen, 

lijken wel heftigere psychische klachten te hebben. Dat kan komen doordat de nieuwe GCA 

consulenten een poortwachtersfunctie hebben en de toegang naar de tweedelijnsinstellingen 

bewaken waardoor asielzoekers met minder heftige klachten niet meer doorverwezen worden (R12). 

Het onderwerp wordt binnen deze instelling ook minder actueel (R5), terwijl het juist in andere 

instellingen meer aandacht krijgt de laatste tijd (R6, R12).  
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Door een aantal managers worden geen ethische dilemma’s ervaren bij de zorg aan asielzoekers (R4, 

R5). Zij vinden asielzoekers wel een specifieke doelgroep waarbij behandelaren extra vaardigheden 

dienen te bezitten om te kunnen omgaan met de culturele achtergrond en de specifieke vragen die 

zij met zich meebrengen. De behandelaren die bij dezelfde GGZ-instelling werken als R4 geven wel 

aan moeilijke dilemma’s te ondervinden met de zorg aan asielzoekers (F3) en daarnaar te handelen 

‘soms houden we mensen langer in zorg dan nodig is wanneer het gunstig is voor asielprocedure’. Dit 

kan wijzen op een discrepantie tussen de belangen van de professional en de manager. 

5.1.4 Deelconclusies 

Asielzoekers worden over het algemeen ervaren als een moeilijke doelgroep die vaak niet binnen de 

gestelde zorgprogramma’s past door hun specifieke omstandigheden. Taal- en cultuurbarrières, maar 

ook onzekere omstandigheden en het ontbreken van toekomstperspectief zorgen ervoor dat het 

behandelen van asielzoekers moeilijk is, meer inspanning kost en dat ethische dilemma’s ontstaan. 

Deze dilemma’s spelen zich vooral af in de kern van het discretionaire handelen van de 

behandelaren. Hoewel (wettelijk) wordt voorgeschreven welke handelingen behandelaren moeten 

verrichten en zij de vrijheid hebben om deze aan te passen naar de situatie van de asielzoeker, doen 

ze het niet vanwege waarden die daarbij geschaad worden. Daarbij treden ze buiten hun 

discretionaire ruimte. Meer wetten en richtlijnen zullen waarschijnlijk niet bijdragen aan integer 

gedrag van de behandelaren en managers.  

Op organisatorisch niveau lijken vooral verschillende belangen en waarden ten grondslag te liggen 

aan ethische dilemma’s, in de literatuur worden dit type dilemma dirty hands dilemma’s genoemd. 

De belangen en verwachtingen van de stakeholders zoals de IND zijn niet verenigbaar met de 

belangen van de organisatie. Wanneer de waarden van professionals met de organisatie botsen, 

bijvoorbeeld wanneer het gaat over medisch noodzakelijke zorg dan is sprake van het type dilemma 

entangled hands. De opvatting van ethisch en onethisch of immoreel gedrag lijkt ook te verschillen. 

Het niet volgen van de regels van de organisatie en daarmee tegen de moraal van de organisatie 

ingaan, wordt door managers als onethisch of immoreel ervaren, als de verkeerde vorm van 

handelen. Professionals lijken echter niet zozeer het niet handelen volgens de regels als immoreel te 

ervaren, maar de manier van handelen ten opzichte van de asielzoeker, de cliënt. In paragraaf 5.2 

wordt onderzocht hoe behandelaren met deze dilemma’s omgaan. 

 

5.2  Ethische dilemma’s in GGZ bij asielzoekers en GGZ-behandelaren 

 

In hoofdstuk 3 zijn verschillende typen van professionals weergegeven; klassieke professionals, 

street-level bureaucrats en hybride professionals. Een overeenkomst die deze verschillende typen 

professionals hebben, is de vrije handelingsruimte die de professionals hebben. Binnen deze 

discretionaire ruimte kunnen professionals op verschillende manieren omgaan met het toepassen 

regels en procedures en ook met de ethische dilemma’s die deze toepassing met zich meebrengt. In 

de literatuur zijn verschillende manieren getoond waarop professionals om kunnen gaan met 

ethische dilemma’s. Grofweg kunnen deze manieren gescheiden worden in coping mechanismen die 

gericht zijn op het structureren en vereenvoudigen van werkzaamheden en coping mechanismen 
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waarbij de professional zijn opvattingen over het werk en de cliënt aanpast zodat deze beter 

aansluiten bij de praktijk. Daarbij speelt het verkleinen van de morele sensitiviteit een grote rol. In 

deze paragraaf zal geanalyseerd worden welke coping mechanismen GGZ-behandelaren inzetten bij 

de ervaren ethische dilemma’s. De volgende deelvraag staat daarbij centraal: Welke professionals 

werken in GGZ en hoe verhouden zij zich tot ethische dilemma’s met betrekking tot asielzoekers? 

5.2.1 Bevlogen professionals 

De groep behandelaren die in de GGZ met asielzoekers werken, kenmerken zich volgens de 

geïnterviewde managers door een grote intrinsieke motivatie, bevlogenheid en compassie voor de 

doelgroep (R4, R6, R9, R12a) en hebben daardoor ook specialistische kennis en de vaardigheden om 

met de complexe problematiek rondom asielzoekers om te gaan (R6, R9). De managers vinden dat de 

behandelaren het beste inhoudelijke keuzes kunnen maken met betrekking tot de zorg aan 

asielzoekers en hebben daarvoor ook handelingsruimte en autonomie nodig (R4, R5, R7a, R7b, R10, 

R12a, R14). ‘Behandelaren zijn allemaal autonoom in die zin om hun ding te doen, die zijn allemaal 

opgeleid om dat te doen. En (…) als de collega’s het niet zien zitten om iets te doen dan zegt het ook 

wel iets, dat zijn dan senioren die dat zeggen’(R7b). In paragraaf 3.2.1 werd geconcludeerd dat 

behandelaren in de GGZ tot de klassieke professionals behoren doordat ze zowel de kenmerken van 

content (specialistische kennis door opleiding) als control (geïnstitutionaliseerd werkveld) bevatten. 

Uit de interviews blijkt dat de behandelaren ook een grote mate van discretionaire ruimte ofwel 

autonomie kennen. De behandelaren mogen zelf binnen de regels en procedures van de GGZ- 

instelling bepalen hoe de behandeling van een asielzoeker eruit ziet. Deze discretionaire ruimte 

speelt een grote rol vanwege de diversiteit en complexiteit van cliënten die behandeld moeten 

worden. De GGZ-behandelaren behoren dus ook tot street level bureaucrats. In paragraaf 3.2.2 werd 

gesteld dat de werkomstandigheden van de street level bureaucrats zich voornamelijk kenmerkte 

door een tekort aan middelen, een onbeperkte vraag naar diensten, onduidelijke doelen, moeilijk te 

evalueren prestaties en de noodzaak om onder omstandigheden van beperkte tijd en informatie 

beslissingen te nemen. In de werkomstandigheden van de GGZ-behandelaren zijn veel van deze 

kenmerken terug te vinden. Vaak hebben de GGZ-instellingen te maken met wachtlijsten (R4, R8, 

R10, R11, R14), zijn de prestaties van behandelaren moeilijk te evalueren (R4, R5) en is als gevolg van 

taal- en cultuurbarrières en de juridische procedure niet alle informatie betrouwbaar en voorhanden 

(R9). Daarnaast kenmerkt het werk van de GGZ-behandelaren zich door de directe invloed die zij 

hebben op het leven van de asielzoeker, zo omschrijft ook deze manager. ‘Dus er treedt een soort 

afhankelijkheid op of het aanklampen van die persoon die ten slotte ergens anders ook geen netwerk 

heeft om aan te kloppen. Bij die behandelaar is tenminste nog iemand die luistert, hulp biedt en 

meedenkt over oplossingen’ (R11). Uit de interviews blijkt dat het niet makkelijk is voor de 

behandelaar om geconfronteerd te worden met de persoonlijke reacties van asielzoekers. De 

geïnterviewde managers horen en zien dat frustratie, machteloosheid en woede regelmatig een rol 

speelt bij de behandelaren (R1, R2, R3, R4, R7b, R13, R14). ‘Maar ook de frustratie, mensen zijn heel 

betrokken, hulpverleners die heel veel zorg hebben als mensen van de ene op de andere dag gewoon 

opgepakt worden en in zo’n uitzetcentrum van Rotterdam gezet worden’ (R7b). 

Intervisies, bijeenkomsten met andere collega’s over verrichte werkzaamheden, zijn voor veel 

behandelaren een manier om deze gevoelens te delen. Daarnaast worden in de intervisies de 
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behandeling van cliënten besproken en overlegd (R3, R4, R5, R6, R7a, R10, R11, R12a, R13, F2). De 

werkzaamheden van de behandelaren worden op die manier vooral gestuurd door de professionele 

standaarden die ook ondersteund worden door de collega’s, Freidson (2001) noemt dit de 

professionele logica. Hoewel intervisie een groot deel uitmaakt van de sturing van behandelaren 

wordt het management ook betrokken bij het werk van de professional. Behandelduur, 

zorgprogramma’s en zorgpaden spelen een sturende rol in de het werk van behandelaren (R4, R5, 

R6, R7b, R9). ‘Vroeger had je veel meer de psychiaters die alles met elkaar bedachten en nu heb je 

veel meer vanuit zorgprogramma’s’(R6). De organisatielogica is het werk van de behandelaren meer 

gaan aansturen. Naast de professionele logica en organisationele logica speelt ook de cliëntlogica 

een rol in de aansturing van het werk van behandelaren (R2, R6). ‘Je probeert mensen ook te 

behoeden voor mogelijke behandelingen terwijl iedereen die je tegenkomt juist aandringt op 

behandelen. We hadden van die kerkelijke vrijwilligers die meekwamen met hun beschermelingen en 

die wilde gewoon dat er veel zwaardere en veel heftigere behandelingen werden gegeven, langdurige 

opnames terwijl ik zag gewoon mensen steeds gekker worden’(R2). De logica’s van aansturing van 

werk lijken steeds meer door elkaar heen te gaan lopen. De klassieke professie lijkt te zijn veranderd 

in hybride professionalism waarbij netwerken met collega-professionals, managers en cliënten 

belangrijke aspecten zijn geworden van het werk van behandelaren.  

5.2.2 Coping mechanismen van GGZ-behandelaren 

In paragraaf 5.1 is duidelijk geworden dat deze verschillende logica’s, bijvoorbeeld de professionele 

logica met de organisatie logica, kunnen botsen en een ethisch dilemma kan ontstaan. Uit de 

interviews en focusgroepen blijkt dat behandelaren daar verschillend mee omgaan. De 

geïnterviewde managers zien dat behandelaren creatief proberen om te gaan met de regels, dat wil 

zeggen dat de regels en procedures van de organisatie niet altijd worden gevolgd en persoonlijke 

sympathieën een rol gaan spelen (R5, R8, R12a, R13, F1, F2). Behandelaren geven bijvoorbeeld 

minimale informatie door aan andere instellingen of sturen juist informatie door (R12a) en anderen 

negeren het feit dat na de asielprocedure geen tolken meer ingezet mogen worden en sturen de 

rekening naar de instelling (R5). Een andere manier om regels te omzeilen is door een DBC langer 

open te houden, een opname langer te laten duren (F3) of door een andere diagnose te stellen (R5, 

R12a); ‘Daar wordt bij tijd en wijlen best wel mee gesjoemeld, ik bedoel er zijn een aantal diagnoses 

die de afgelopen jaren geschrapt zijn als zijnde die stoornis mag niet meer behandeld worden binnen 

de specialistische GGZ (..). En dat betekent dat er best wel mensen zijn die zeggen dan noemen we het 

toch gewoon zo, dan valt het wel binnen de kaders’ (R5).  

Behandelaren geven in de focusgroep (F1) aan dat er manieren worden toegepast om de ervaren last 

van de problematiek van asielzoekers te verlichten, naast de complexe cliënten worden ook een 

aantal cliënten behandeld die minder complex zijn en daardoor minder belastend voor de 

behandelaar. ‘Kopje koffie contact wordt dat ook wel genoemd, dat houdt het werkbaar. Behandel 

technisch zijn deze contacten moeilijk te verantwoorden, maar het houdt het wel werkbaar ‘(F1). Dit 

wordt ook herkend door een aantal geïnterviewde managers (R1, R3). Daarnaast worden cliënten 

ook overgedragen naar andere behandelaren wanneer de behandelaar het gevoel heeft dat de 

complexiteit of zwaarte van het behandelen van een asielzoeker te veel wordt (R3).  

Volgens Lipsky proberen behandelaren op deze manier om te gaan met de hoge vraag van cliënten 
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en de beperkte middelen die behandelaren ter beschikking hebben om de cliënten tegemoet te 

komen in hun vraag. Deels zal dit ook te maken hebben met het feit dat cliënten (te?) hoge 

verwachtingen stellen aan de GGZ en vaak denken dat GGZ een weg biedt naar een beter 

toekomstperspectief in Nederland, terwijl dit formeel niet in de macht van de GGZ ligt. Behandelaren 

lijken zich daar ook van bewust te zijn rationaliseren de situatie regelmatig door van een afstand te 

kijken wat zij kunnen betekenen voor een asielzoeker binnen de gegeven context (R1, R11, R14, F1). 

Ik vergelijk het met [werken binnen] een gevangenis. Ik werk binnen een juridische context, die 

gegeven is en onveranderbaar. Regels en procedures van de organisatie fungeren dan soms ook als 

een bescherming voor de hulpverlener (R12b). ‘Ook om jezelf als hulpverlener te beschermen. Als jij 

voor elke patiënt gaat denken als ik dit opschrijf dan kan dat gunstig uitvallen of niet daar kun je als 

hulpverlener niet mee bezig zijn. Dan beslis jij over het blijven of uitzetten van iemand’. Behandelaren 

vragen dan ook regelmatig om een visie over hoe ze moeten handelen volgens de organisatie, merkt 

een manager op (R3). Het rationaliseren en het internaliseren van beleid zijn volgens Lipsky een 

attitudeverandering die nodig is om met complexe situaties om te gaan.  

Behandelaren en managers lijken zich schuldig te voelen over hun gedrag met betrekking tot de zorg 

aan asielzoekers. Behandelaren merken dat zij gewend zijn aan de schrijnende gevallen waar ze mee 

te maken krijgen en er daardoor minder gevoelig zijn en ‘verharden’ (R3, R6, F3). Geïnterviewde 

managers spreken over afstomping doordat behandelaren zoveel leed horen (R1, R13). Het lijkt een 

excuus om hun handelen volgens de regels en procedures te rechtvaardigen. ‘Je raakt natuurlijk ook 

een beetje afgestompt als je alleen maar met asielzoekers zit, ik heb wel eens gemerkt bij iemand die 

in een eigen praktijk zat en een asielzoeker kreeg en daar met mij over wilde praten en dat hij heel 

erg geschrokken was over alle verhalen die hij hoorde maar dat ik zoiets had van oja maar wij 

schrikken hier helemaal niet meer van wij vinden dat allemaal doodnormaal, dagelijkse kost’ (R1). 

Een andere manager verwijst naar de gewoonte van behandelaren om gedragingen van asielzoekers 

te verklaren aan de hand van trauma’s, om daarmee voor zichzelf het idee te hebben dat ze goed 

bezig waren met behandelen (R2). Daarbij lijken behandelaren ook niet altijd stil te willen blijven 

staan bij de gevolgen van hun handelen omdat ze dan geconfronteerd kunnen worden met het leed 

van de asielzoeker (R12a, F1). ‘En het [de gestelde diagnose] kan invloed hebben op de verblijfsstatus. 

Je helpt je patiënt aan een verblijfsvergunning door classificatie, dat wil je niet, maar daardoor help je 

ze ook niet aan verblijfsvergunning. Daar wil ik niet te veel over nadenken, dat is te moeilijk’(F1). Het 

resulteert erin dat wanneer een behandelaar de regels volgt of bepaalde opvattingen heeft die 

overeenkomen met die van de organisatie, wordt gedwongen om voor zijn gevoel niet ethisch te 

handelen en zich daarover te verantwoorden. Het lijkt alsof de asielzoeker het leed over zichzelf 

heen roept. ‘Maar waar zijn ze dan de hele dag? Ze zijn er nooit. Ik vraag wel eens waar ze zijn 

geweest en dan zijn op de markt in Den Haag geweest. Ze mogen niks, maar dan hebben ze wel van 

alles gedaan.’(F1).  

In hoofdstuk 3 is aan de hand van Bandura’s theorie uitgelegd dat mensen geneigd zijn om gedrag 

dat niet volgens de standaarden is te herstructureren om het minder schadelijk te laten lijken, dit 

heet moral disengagement. In de interviews en focusgroepen zijn een aantal reacties te ontdekken 

die overeenkomen met reacties in het licht van moral disengagament. Behandelaren proberen om 

hun gedrag minder schadelijk te laten lijken dan dat het is, door te spreken over gewenning en 
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afstomping daarmee proberen ze hun gedrag te rechtvaardigen. Daarnaast willen behandelaren zich 

niet verantwoordelijk voelen voor hun eigen handelen en invloed die ze kunnen hebben op de 

toekomst van de asielzoeker. Een enkele keer worden de handelingen van een asielzoeker 

geïnterpreteerd alsof hij zelf het lijden over zich heen roept.  

Opvallend is dat behandelaren zich niet schuldig lijken te voelen over het niet toepassen van de 

regels en procedures van de organisatie bij de behandeling van asielzoekers, maar zich schuldig lijken 

te voelen ten opzichte van de asielzoeker voor het wel volgen van de regels en morele terugtrekking 

vertonen wanneer zij de regels wel volgen. Daardoor worden de volgens behandelaren immorele 

keuzes die zij maken om regels en procedures te volgen als draaglijker ervaren.  

5.2.3 Deelconclusies 

In paragraaf 5.2 staat de professional en het handelen van de professional centraal om te kunnen 

analyseren hoe zij omgaan met ethische dilemma’s en om te zien met welke reacties managers te 

maken krijgen. In deze paragraaf is een verschuiving te zien van klassieke professional naar een 

zogenaamde hybride professionalism. De GGZ-behandelaren hebben steeds meer te maken met 

verschillende logica’s waar hun werk door gestuurd wordt. De discretionaire ruimte van GGZ-

behandelaren om het beleid naar eigen professionele kennis in te vullen en het directe contact met 

de asielzoekers is echter hetzelfde gebleven. De verschuiving van de aansturing vanuit verschillende 

logica’s betekent dat er in de GGZ meer gewerkt wordt aan de hand van netwerken in bijvoorbeeld 

intervisies, meer sturing door de organisatielogica door middel van zorgprogramma’s en aansturing 

door de cliënt. De verschuiving de aansturing van werkzaamheden van professionals heeft meer 

ambiguïteit in werk van GGZ-behandelaren gecreëerd. De verschillende logica’s kunnen 

tegenstrijdige eisen stellen aan het werk van de GGZ-behandelaar en dat kan leiden tot ethische 

dilemma’s (zoals in paragraaf 5.1 is gepresenteerd). Om de werkzaamheden van de GGZ-behandelaar 

minder ingewikkeld te maken, proberen zij op verschillende manieren met deze logica’s en 

tegenstrijdige eisen om te gaan. Enerzijds wordt dat gedaan door de last van de werkzaamheden te 

verlichten door hun werk te vereenvoudigen en de gestelde regels en procedures niet op te volgen. 

Anderzijds proberen GGZ-behandelaren hun houding aan te passen aan de werkzaamheden door aan 

de ene kant te rationaliseren, maar aan de andere kant zich ook moreel terug te trekken van de 

keuzes die zij maken. De morele terugtrekking (moral disengagement) vindt vooral plaats wanneer 

de GGZ-behandelaren spreken over de procedures en regels die zij toepassen en distantiëren zich 

daarmee van de gevolgen die de toepassing van de regels met zich meebrengt. Deze reactie van GGZ-

behandelaren laat zien dat zij het handelen volgens de regels en procedures als niet-ethisch 

beschouwen.  

5.3  De publieke managers en hun invloed op de ethische besluitvorming van GGZ-behandelaren 

 

Dé manager bestaat volgens de Wit en Van der Meulen niet en dat lijkt in de praktijk ook zo te zijn. In 

de GGZ-instellingen zijn verschillende varianten van managers te vinden. De een is meer gericht op 

faciliterende taken, de ander meer op inhoudelijk gebied. Opvallend is dat alle managers een 

zorgachtergrond hebben of zelf nog uitvoerend zijn. Dit zorgt voor een grote betrokkenheid bij de 

professionele waarden. Management lijkt daardoor niet alleen te gaan over waarden als efficiëntie 
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en effectiviteit, maar ook over waarden als toegankelijkheid en kwaliteit van zorg. Het kan ertoe 

leiden dat managers invloed hebben op de ethische besluitvorming van de professionals, daarom 

wordt in dit hoofdstuk de volgende deelvraag beantwoord: Welke publieke managers werken in GGZ 

en hoe gaan zij om met ethische dilemma’s met betrekking tot asielzoekers?  

5.3.1 Het speelveld van de manager 

Uit de interviews blijkt dat managers vaak een dubbele rol hebben of een combinatiefunctie. Dat wil 

zeggen dat de helft van de geïnterviewde managers naast hun managertaken ook zelf nog uitvoerend 

behandelaar zijn (R1, R2, R3, R7a, R8, R12a, R13). Sommige managers zeggen zich ook meer 

behandelaar dan manager te voelen (R3, R13) en anderen spreken over ‘wij’ wanneer over 

behandelaren wordt gesproken. Dit lijkt een grotere betrokkenheid te impliceren naar de 

behandelaar dan naar de managertaken (R1, R3, R6, R7a, R8, R12a, R13) en kan ervoor zorgen dat 

managers zich meer verbonden voelen met professionals dan met de organisatorische belangen. De 

andere helft van de managers is nu niet meer actief als hulpverlener, maar heeft een achtergrond in 

de zorg als behandelaar of verpleegkundige (R4, R5, R6, R7b, R10, R11, R12b, R14). In de GGZ- 

instellingen wordt veelal gewerkt aan de hand van duaal management, er is dan een manager die 

over inhoudelijke zaken gaat, dit is vaak een combinatiefunctie en een manager bedrijfsvoering (R1, 

R2, R3, R4, R5, R6, R7a, R8, R13).  

Het nastreven van efficiëntie en effectiviteit lijkt een groot onderdeel in het werk van de manager te 

zijn, zowel voor de manager inhoud (R1, R2, R3, R7a) als de manager bedrijfsvoering (R4, R6, R10, 

R11, R14). Effectiviteit en efficiëntie lijken niet als hoofddoel maar als randvoorwaarden te worden 

beschouwd voor het werk van de behandelaren, immers, zonder geldstromen of verlies kunnen 

behandelingen niet meer gegeven worden wegens het sluiten van een afdeling of instelling (R2, R3, 

R11, R12b), maar ook als randvoorwaarde om de situatie werkbaar te houden voor behandelaren en 

wachtlijsten terug te dringen. ‘ja, we zijn niet voortdurend bezig met kosten, wij zijn bezig met 

effectieve behandelingen’(…) ‘naast dat de patiënt alleen maar wanhopiger wordt [vanwege het niet 

aanslaan van behandeling], wordt de behandelaar machteloos en raakt uitgeput een eventuele 

verzekeraar gaat vragen stellen want ja, die blijft maar in zorg’ (…) ‘[we moeten] een evenwicht 

hebben van we hebben onze productie toch gehaald en we hebben patiënten op tijd uitgeschreven, 

geen lange wachtlijst we hebben het toch over een beleid van kwaliteit, dat vind ik je rol als manager’ 

(R7a, R11, R14). Naast efficiëntie en effectiviteit speelt ook het ondersteunen van de behandelaren 

een grote rol. Managers lijken er niet alleen te zijn om kaders aan te geven, maar ook om deze te 

vertalen naar de bestaande werksituatie (R4, R1), mee te denken over mogelijke oplossingen (R10, 

R11), het in overleg met behandelaren opstellen van beleid (R8), de verbindende schakel te vormen 

(R4) en ‘zorgen dat de werkvloer zijn werk kan doen (R4, R5).’ Het werk van managers lijkt niet alleen 

maar te bestaan uit maar waarden zoals effectiviteit en efficiëntie maar lijkt ook vooral bij te dragen 

aan de werkprocessen van de behandelaren. Deze waarden lijken aan te sluiten bij het Triple Aim 

model waarbij drie doelen worden nagestreefd, namelijk de kwaliteit van zorg voor de individuele 

patiënt, het maatschappelijk belang van de gezondheidszorg waaronder ook toegankelijkheid van de 

GGZ en het beheersen van de kosten. De managers lijken niet alleen het beheersen van de kosten 

van de gezondheidszorg als hun taak te zien, maar ook aandacht te besteden aan de kwaliteit en 

toegankelijkheid van de GGZ. 
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Een aantal geïnterviewde managers geven aan zich soms in een moeilijke positie te vinden als 

manager. ‘Kijk het is soms gek dat je als manager besluiten moet nemen waar je als behandelaar 

straks ook last van zult hebben’ (R8). Een manager spreekt van een intern dilemma dat hij soms heeft 

tussen de waarden van de organisatie en zijn eigen waarden ‘dat betekent dat ik soms zit met een 

intern dilemmatje dat ik denk goed in hoeverre kan ik nou hier zelf echt mee vereenzelvigen, daar 

waar je prettig werkt gaat het altijd over je eigen normen en waarden hoe dicht komen die bij de 

normen en waarden van je werkomgeving, dat schuurt bij iedereen bij tijd en wijlen wel, ga ik dan 

meer voor de normen en waarden van de organisatie staan?’ (R5). Andere managers hebben het 

gevoel er tussen het management en de behandelaren in te zitten en vooral een verbindende rol te 

hebben tussen management en behandelaren(R4, R8). ‘De manager zit er dan toch ook net tussen, 

een beetje op de afdeling en een beetje strategisch en dan toch ook nog met patiënten gedoe dus dat 

geeft toch ook altijd dus ik denk dat ik juist als manager er een beetje tussenin zit’. Een andere 

manager vindt het juist positief om vanuit verschillende kanten informatie te krijgen en te moeten 

geven ‘doordat ik dus vanuit verschillende kanten zoveel informatie krijg wordt het probleem wel 

steeds meer helder. Daarom kan ik ook goed meedenken over dit soort oplossingen’ (R11).  

5.3.2 Informele manier van invloed uitoefenen op ethische besluitvorming  

In hun positie als manager proberen managers vooral op een informele manier invloed uit te oefenen 

op de ethische besluitvorming. Uit de interviews blijkt dat als behandelaren met een ethisch dilemma 

te maken krijgen managers proberen om samen in een gesprek met de behandelaren een 

overweging te maken en een gezamenlijke aanpak van het ethische dilemma te formuleren (R1, R2, 

R3, R5, R6, R7a, R8, R14). Managers geven aan door een luisterend oor te bieden aan behandelaren 

(R10), mee te denken (R7a), samen met behandelaren veel praten (R1), reflecteren (R4), uitleggen en 

doorvragen (R11) een sfeer te willen creëren waarin ethische dilemma’s besproken kunnen worden 

en bewust te worden van normen en waarden die spelen (R14). ‘Ethisch werkklimaat is hartstikke 

belangrijk, ik zeg maar steeds jongens we moeten het erover hebben op allerlei niveaus op individueel 

niveau en op groepsniveau’ (R14). Soms gebeurt dat aan de hand van signalen die door de manager 

worden gezien of opgevangen (R5, R11), soms wordt het beschouwd als de verantwoordelijkheid van 

de behandelaar om met een ethisch dilemma naar de manager toe te stappen (R10). ‘Dat je dat 

uitstraalt dat je daar open voor staat en dat wanneer dat je het op een gegeven moment op een 

adequate manier oppakt. Dat is belangrijk en dan komt die wisselwerking ook wel weer in gang. 

Maar goed, iedereen heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid, kijk zij moeten het aangeven en ik 

moet het oppakken’ (R10). Een aantal managers zien het als hun missie om steeds naar de waarden 

en normen te vragen van behandelaren, soms met behulp van een morele discussie methode waarbij 

inzicht wordt gegeven in de normen en waarden die iemand hanteert (R11, R14). ‘Maar ik merk zelf 

dat ik een soort missie heb, dat ik zelf dit onderwerp [het ethische dilemma] regelmatig inbreng in dat 

team’ (R11).  

Om een gezamenlijke aanpak te onderbouwen wordt ook regelmatig de directie door de manager 

betrokken bij de overweging. Dit gebeurt vooral wanneer het over financiële zaken gaat (R1, R2, R8), 

ingewikkelde juridische zaken (R1) of wanneer een situatie dreigt te escaleren (bijv. suïcidedreiging 

of media-aandacht)(R7a). Deze betrokkenheid kan bestaan uit het vragen naar visie van de directeur 

(R3) en het samen overwegen van een aanpak (R7a), maar de betrokkenheid lijkt vooral van belang 
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te zijn voor het delen van verantwoordelijkheid voor gemaakte keuzes (R7a), de erkenning van de 

complexiteit waarmee behandelaren en managers te maken hebben (R9) en het maken van 

organisatiebrede afspraken (R12b). ‘Ja, vanuit de verantwoordelijkheid van als er iets mis gaat dan 

moet je het gedeeld hebben. Waar ik me zorgen over maak moet ik met iemand delen dan 

uiteindelijk, dan kan er nog steeds iets mis gaan want je kunt niet alles voorkomen, maar dan kun je 

aantonen in het dossier dat je het gedeeld hebt’ (R7a).  

In hoofdstuk 3 werden collega’s en deskundigen als omgevingsvariabel beschouwd waardoor 

behandelaren beïnvloed konden worden in hun ethische besluitvorming. Ook in de interviews lijken 

de intervisies een gelegenheid te zijn waarop collega’s elkaar beïnvloeden en de ethische 

besluitvorming kan worden beïnvloed. Sommige managers proberen externen of deskundigen bij de 

bespreking van een ethisch dilemma te betrekken. Dit kunnen partners zijn waarmee ze 

samenwerken (R2, R11, R14), zoals Vluchtelingenwerk, COA of de politie, maar ook interne 

deskundigen (R1, R4), zoals de eerste geneeskundige of medewerkers van het stafbureau. Door deze 

samenwerking kunnen behandelaren ook beïnvloed worden in hun ethische besluitvorming door 

andere deskundigen.  

De manier van ethisch gedrag stimuleren, lijkt vooral per manager te verschillen. Twee managers 

geven te kennen bewust te zijn van hun functie om als voorbeeld te handelen voor anderen (R8) en 

om hun eigen normen en waarden te delen met hulpverleners (R14). Dat een ethisch klimaat en 

betrokkenheid van management belangrijk is voor hulpverleners blijkt uit twee geïnterviewde 

behandelaren (R9, R12a). Wanneer een ethisch klimaat ontbreekt of er weinig betrokkenheid is van 

het management voelen deze behandelaren zich alleen en ontstaat er volgens hen een verkeerde 

perceptie bij managers over de complexiteit van de doelgroep. Daardoor wordt weinig vorm en 

richting gegeven aan de uitvoering van de zorg aan asielzoekers.  

Formeel lijkt minder aandacht te worden besteedt aan de omgevingsfactoren van ethische 

dilemma’s. Wanneer iemand immoreel gedrag vertoont door bijvoorbeeld zijn politieke voorkeur een 

rol te laten spelen in de zorg aan asielzoekers dan wordt deze behandelaar daarop aangesproken en 

kan daar een sanctie op volgen in de vorm van een officiële waarschuwing of ontslag (R7a, R13). 

Supervisie door de manager (met combinatiefunctie) bij onervaren behandelaren en intervisie met 

collega behandelaren lijken ervoor te moeten zorgen dat deze de juiste afwegingen en beslissingen 

neemt in het zorgproces (R8). Bij een aantal andere GGZ-instellingen blijkt behoefte te zijn aan het 

kennisdelen van handelswijzen van behandelaren en managers bij ethische dilemma’s in de GGZ bij 

asielzoekers (R7b, R9, R12a). Dit betreft de voornamelijk managers uit de niet-specialistische 

instellingen. De vier GGZ-instellingen met expertise op het gebied van asielzoekers hebben in 2009 

een convenant ondertekend waarin een samenwerkingsverband is opgezet. In een van deze 

bijeenkomsten is het onderwerp ethische dilemma besproken, maar zijn er geen verdere acties 

ondernomen wegens andere prioriteiten die gesteld moesten worden door de bezuinigingen (R14). 

Bij de afwegingen die behandelaren en managers maken, lijken geen beroepscodes of richtlijnen 

vanuit de beroepsgroep aan te pas te komen, een aantal managers denkt dat dit komt doordat deze 

richtlijnen zo vanzelfsprekend zijn dat ze geïnternaliseerd zijn in het handelen van behandelaren (R1, 

R5). Uit de interviews blijkt dat door een aantal GGZ-instellingen wel wordt geprobeerd om beleid te 

vormen, organisatiebrede afspraken te maken en visie te creëren als antwoord op ethische 

dilemma’s (R3, R6, R11, R12b). Daarbij gaat het vaak om een inhoudelijke oplossing voor een 
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specifiek probleem, bijvoorbeeld de asielzoekers die niet binnen de zorgpaden van de instelling 

passen. ‘Je moet wel een visie ontwikkelen (…) Dat is net de truc dat gaat niet zomaar vanzelf. Het 

resulteert erin dat we voor ons zelf een heldere visie hadden en dat heeft erin geresulteerd dat we 

zorg gaan organiseren en daarnaast hoe gaan we dat doen, hoe gaan we die zorg verlenen dus niet 

vanuit het klassieke proces wat we hadden. Daarin hebben we gemeend dat het specifiek maken van 

een zorgprogramma voor asielzoekers er toe leidt dat het meer gestroomlijnd is en dan geeft dan ook 

duidelijkheid. En dat geeft voor een multidisciplinair team want je werkt altijd met meerdere een hele 

goede richting’ (R6).  

Opvallend is dat een aantal managers aangeven dat asielzoekers een moeilijke doelgroep vormen, 

maar tegelijkertijd indiceren dat asielzoekers niet anders zijn de reguliere cliënten en vergelijkbaar 

zijn met andere moeilijke doelgroepen (zoals mensen die uitvallen in het arbeidsproces) (R4, R5, R6, 

R7b). Het lijkt alsof de zorg aan asielzoekers op die manier beheersbaar blijft voor de manager en 

past binnen de reguliere zorgprogramma’s en morele implicaties en betrokkenheid daarmee 

voorkomen worden.  

5.3.3 Deelconclusies 

Er kan niet worden gesproken over de manager in de GGZ, aangezien er verschillende varianten 

managers op verschillende niveaus werken in de GGZ. In paragraaf 3.5.1 is wel vastgesteld dat de 

managers die betrokken zijn met de zorg aan asielzoekers, vaak managers zijn met een 

combinatiefunctie. Dat wil zeggen dat zij zelf uitvoerende taken op zich nemen en regelmatig in 

direct contact staan met asielzoekers. Wanneer de manager geen combinatiefunctie heeft, heeft de 

manager wel een achtergrond in de zorg als uitvoerend professional. Dit kan ervoor zorgen dat 

managers een grote betrokkenheid voelen met de professionele waarden. Effectiviteit en efficiëntie 

lijken dan ook weliswaar een grote rol te spelen in de werkzaamheden van managers, maar geen 

hoofdrol, ook de kwaliteit van de zorg en de toegankelijkheid van de zorg worden als belangrijke 

doelen beschouwd. De organisatorische waarden lijken erbij te horen en als een gefixeerde realiteit 

te worden beschouwd, de GGZ-instelling ‘kan niet meer zonder’. Managers zien hun rol voornamelijk 

als het ondersteunen en faciliteren van de behandelaren zodat zij hun werk zonder belemmeringen 

kunnen uitvoeren. De organisatorische waarden aan de ene kant en de professionele waarden aan 

de andere kant zorgen er wel eens voor dat een manager in een lastige positie verkeert en voelt het 

alsof ze vooral de organisatorische waarden met de professionele waarden moeten verbinden.  

De inzichten die in paragraaf 5.3.2 de revue zijn gepasseerd, hebben inzicht getoond in de invloed 

van managers op omgevingsfactoren van het besluitvormingsproces van professionals bij een ethisch 

dilemma. De onderzoeksresultaten laten vooral een informele manier van omgevingsfactoren 

managen zien waarbij gesprekken en overwegingen centraal staan. Het belang van een ethisch 

werkklimaat wordt onderstreept terwijl tegelijkertijd weinig concrete en formele acties zoals beleid 

en beroepsrichtlijnen worden benoemd waarop het ethische klimaat gestoeld is. Beleid lijkt een 

uitweg te vormen voor inhoudelijke problemen en moeilijke situaties, maar niet voor ethische 

processen. Het ethische werkklimaat met bestuurders van GGZ-instellingen lijkt vooral geactiveerd te 

worden door concrete situaties wanneer bijvoorbeeld eigen normen en waarden of 

organisatiebelangen van de manager onder druk komen te staan en de situatie dreigt te escaleren. 

Managers lijken vooral te fungeren als Moral manager, maar lijken behandelaren niet concreet te 
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stimuleren in hun ethische besluitvorming door principes te hanteren die de handelingen van 

medewerkers sturen zoals een Moral person dat volgens Trevinõ et al., doet.  

In paragraaf 5.4 wordt onderzocht in hoeverre ethische dilemma’s invloed hebben op de verhouding 

tussen managers en professionals. Onderzocht wordt hoe managers reageren op de druk op hun 

relatie met behandelaren door het bestaan van verschillende waarden, in de vorm van prioriteiten 

die gesteld worden.  

 

5.4  Manager en GGZ-behandelaar: Coalitiegenoten 

 

Sinds de opkomst van het New Public Management denken in de jaren tachtig heeft de relatie tussen 

managers en professionals veel aandacht gekregen. Managers zouden hele andere waarden 

aanhangen dan professionals en professionals zijn eigenwijs en willen niet innoveren. Door deze 

tegengestelde belangen en prioriteiten groeit de verwachting dat de verhouding tussen managers en 

professionals gestoeld is op een onderlinge strijd om macht. In de GGZ aan asielzoekers lijken 

behandelaren en managers niet aan deze verwachting te voldoen. Er lijkt weinig sprake te zijn van 

een spanningsvolle relatie. In deze paragraaf wordt deze relatie verder uitgediept aan de hand van 

de interviews en wordt de volgende deelvraag beantwoord: Wat is de verhouding tussen managers 

en professionals in de GGZ bij het omgaan met ethische dilemma’s? 

5.4.1 Tegenovergestelde prioriteiten 

Behandelaren spelen een grote rol in de GGZ aan asielzoekers. Uit de interviews blijkt dat 

professionals vrije handelingsruimte en autonomie hebben (zie ook paragraaf 5.2.1). Wanneer 

managers proberen om regels en standaarden in te voeren die invloed hebben op het handelen van 

professionals merken zij dat dit soms botst met de waarden van de professionals (R3, R4, R5, R8, R9, 

R10, R12b, R13, R14). Het lijkt vooral te botsten omdat de regels en standaarden die 

geïmplementeerd moeten worden meestal voortkomen uit economische aspecten die botsen met de 

professionele waarden (R3, R4, R5, R8, R9, R10, R12b, R13, R14). ‘Vanuit de organisatie en zeker 

vanuit mijn rol omdat de bedrijfsvoering een belangrijk punt voor mij is dat is het verdienmodel, ik 

moet het gewoon hebben over centen en dat we ook geld moeten verdienen en behandelaren willen 

helemaal geen geld verdienen die willen alleen maar patiënten beter maken’ (R5). Een enkele keer 

wordt daar ook een gevoel van verplichting naar anderen cliënten die op de wachtlijst staan aan ten 

grondslag gelegd (R4, R5, R10, R11, R14). ‘Nou als bijvoorbeeld we hadden het over het dilemma van 

moeten we nou doorbehandelen of een einde aan breien dan kijk ik wel als er nog 20 mensen op de 

wachtlijst staan en ondertussen duren behandelingen maar voort kan het aan de orde zijn van welke 

behandeling wil je nu gaan afsluiten. En niet alleen vanwege dat afsluiten en het moet allemaal 

betaalbaar blijven maar ook van ja er staan ook mensen op de wachtrij daar heb je ook 

verantwoordelijkheid voor. Je probeert de inhoud te verbinden met de bedrijfsvoering en de taak 

waar je als organisatie voor staat te vervullen’ (R14) 

Het lijkt vooral te botsen in prioriteit die gegeven wordt. De prioriteit van de behandelaren lijkt meer 

bij de individuele cliënt te liggen, terwijl de prioriteit van de manager niet zozeer alleen gestuurd 
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wordt door economische motieven, maar ook door het toegankelijk houden van de GGZ binnen de 

kaders die het huidige beleid biedt. De meningen verschillen over welke prioriteit uiteindelijk de 

doorslaggevende is. Een aantal managers denkt dat de medische kant altijd prioriteit zal krijgen voor 

de prioriteit van de organisatie (R1, R11, R13). ‘De medische verantwoordelijkheid heeft altijd de 

overhand als iemand dan vervolgens de deur uitstapt en zich voor de trein gooit dan hebben we het 

niet goed gedaan’ (R11). Andere managers denken juist dat de managers doorslaggevend zijn bij het 

nemen van beslissingen (R5, R7a, R10, R14). ‘Zo werkt het in een organisatie altijd, het is geen 

vereniging van de meeste stemmen gelden uiteindelijk ben ik degene als eindverantwoordelijke voor 

dit centrum degene die de knopen doorhakt’ (R14).  

5.4.2 Gemeenschappelijke doel 

Hoewel in de vorige paragraaf geschetst werd dat de waarden van professionals botsen met de 

waarden van manager, betekent het niet dat er een onoverbrugbare kloof is, zoals in hoofdstuk 3 

beschreven werd. Uit de interviews blijkt dat managers veel contact hebben met professionals, veelal 

op dagelijkse basis (R1, R2, R3, R6, R11, R12a, R14). Dat is ook nodig, zegt deze manager, want 

‘bedrijfsvoering heeft inhoud nodig en inhoud heeft bedrijfsvoering nodig’(R6). Ook door andere 

managers wordt onderschreven dat professionals en managers steeds meer afhankelijk zijn 

geworden van elkaar in het uitvoeren van hun werk (R6, R7b). De samenwerking tussen manager en 

professionals wordt daardoor volgens de managers veel intensiever (R6, R7a, R10, R12b). Bij die 

samenwerking kan het wel eens spanning optreden, maar de meeste managers beschouwen dat als 

onderdeel van hun werk. ‘Nouja weet je dat botst af en toe (..). We kwamen er eigenlijk altijd uit’ 

(R13). Volgens een aantal managers is er wel sprake van een machtsstrijd of spelletje tussen 

managers en professionals en speelt zich dat vooral bij het aantreden van de manager af (R4, R5), 

vertrouwen in elkaar en respect voor elkaars werkgebied vormen daarbij de oplossing (R5, R7, R8). 

‘Mag ik het als teamleider voor het zeggen hebben of vinden de inhoudelijke dat zij het voor het 

zeggen hebben? Dat is natuurlijk wel een strijd die je op een of ander manier met elkaar moet 

aangaan en op een gegeven moment vind je een modus waarin je weet wat is mijn veld en wat is 

jouw veld en dat je dat van elkaar ook respecteert en hier liggen de grenzen’. 

5.4.3 Deelconclusies 

Verwacht werd dat de verhouding tussen managers en professionals zou bestaan uit een strijd en dat 

botsende belangen voor een kloof zou zorgen. Uit deze paragraaf blijkt dat er weliswaar botsingen 

zijn tussen managers en professionals, maar dat deze niet voor een kloof tussen managers en GGZ-

behandelaren zorgt. De botsingen die plaatsvinden tussen managers en GGZ- behandelaren komen 

vooral voort uit de prioriteit die gegeven wordt aan belangen. Managers lijken echter niet altijd van 

harte mee te werken aan de belangen die zij meekrijgen vanuit de organisatie. Efficiënte en 

effectiviteit wordt door de manager meer gezien als een realiteit waar men niet om heen kan. 

Daarnaast ervaren managers een wederzijdse afhankelijk met professionals. Het lijkt erop dat 

managers en GGZ-behandelaren eerder coalitiegenoten zijn dan vijanden. 
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5.5  Slot 

 

Hoofdstuk 5 heeft zich geconcentreerd op het beantwoorden van de empirische deelvragen over 

ethische dilemma’s in de GGZ aan asielzoekers, hoe GGZ-behandelaren omgaan met de ervaren 

ethische dilemma’s, de invloed van managers op de besluitvorming van GGZ- behandelaren en tot 

slot over de verhouding tussen de manager en de GGZ- behandelaar in de GGZ aan asielzoekers. Het 

doel van dit hoofdstuk was om de theoretische concepten die in hoofdstuk drie vertaald zijn naar 

waarneembare concepten, ook daadwerkelijk te herkennen in uitspraken die gedaan zijn tijdens de 

interviews en focusgroepen. Het hoofdstuk heeft laten zien dat de theoretische concepten die eerder 

behandeld zijn grotendeels terugkomen in de praktijk. Op het gebied van ethische dilemma’s is 

duidelijk geworden dat er verschillende ethische dilemma’s te onderscheiden zijn op het niveau van 

de organisatie, de asielprocedure en andere stakeholders zoals de IND. Deze ethische dilemma’s 

ontstaan doordat belangen met elkaar botsen. GGZ- behandelaren handelen bij botsende belangen 

meestal niet volgens de regels en procedures die door de overheid of organisatie gesteld zijn. Het 

lijkt erop dat GGZ-behandelaren het volgen van deze regels als niet-ethisch beschouwen en de regels 

omzeilen om naar hun idee ethisch te handelen. Manager van GGZ- behandelaren zien deze coping 

mechanismen plaatsvinden en hebben vaak dezelfde waarden als professionals. Managers lijken zich 

echter meer bewust te zijn van de noodzaak van waarden zoals effectiviteit en efficiëntie. Managers 

lijken dan ook vooral op een informele manier invloed uit te oefenen op omgevingsfactoren die 

invloed hebben op de ethische besluitvorming van professionals, zoals organisatiecultuur. Daarbij 

ontbreekt concrete actie. Enerzijds kan dit mogelijk verklaard worden door de professionele waarden 

die gedeeld worden en waardoor de manager niet afwijkt van de bestaande aanpak. Anderzijds kan 

een mogelijke verklaring voortkomen uit de discretionaire ruimte die GGZ- behandelaren hebben en 

die moeilijk te reguleren is door de manager. Managers spreken van botsingen wanneer ze het 

hebben over de verhouding tussen manager en professional. De professionele waarden komen wel 

grotendeels overeen, maar de prioriteit die daaraan gegeven wordt, wil nog wel eens verschillen. 

Toch zorgt dit niet voor grote problemen bij het samenwerken, net zoals coalitiegenoten werken 

managers en professionals samen naar een gemeenschappelijk doel toe.  
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6  

Conclusie 

 

De laatste jaren is naar aanleiding van verschillende incidenten waaronder het overlijden van de heer 

Dolmatov meer aandacht gekomen voor de medische zorg rondom asielzoekers. Het zorgt voor een 

politiek-dynamische tijd waarbij veel onderzoek wordt gedaan naar de kwaliteit van de asielketen en 

de kwaliteit van de medische zorg. In de ingestelde onderzoeken verschijnt met regelmaat het begrip 

‘menselijke maat’, waaraan het overheidsbeleid lijkt te ontbreken. Het zorgt ervoor dat medewerkers 

van partijen in de asielketen geen vrije handelingsruimte hebben om aan te sluiten bij de individuele 

behoeften van de asielzoeker.  

Ook in de GGZ lijken GGZ-behandelaren in theorie voldoende discretionaire ruimte te hebben, maar 

spelen in de praktijk omstandigheden die het benutten van die discretionaire ruimte bemoeilijkt. In 

de praktijk lijken belangen met elkaar op gespannen voet te staan waardoor een belangenafweging 

gemaakt moet worden en een ethisch dilemma lijkt te ontstaan. De gevolgen van deze 

belangenafweging kunnen ervoor zorgen dat de asielzoeker met psychische klachten niet de 

benodigde zorg ontvangt. Dit onderzoek probeert antwoord te geven op de vraag welk aandeel de 

publieke manager heeft in de belangenafweging van de GGZ-behandelaar. Om deze vraag te 

beantwoorden is eerst gekeken naar de typen ethische dilemma’s en de reacties van professionals 

om de rol van de manager beter te kunnen positioneren. Wanneer de publieke manager zijn rol bij 

de belangenafweging vergroot, kan dat zorgen voor beter zicht op bemoeilijkende omstandigheden 

en tegenstrijdige belangen, waardoor de manager de GGZ-behandelaar kan ondersteunen in de 

belangenafweging. Daarom wordt in dit onderzoek de volgende vraag centraal gesteld: Wat is de rol 

van de manager bij de ethische besluitvorming van professionals in de GGZ bij asielzoekers?  

 

6.1   Belangen op gespannen voet zorgen voor verschillende opvattingen over ethisch gedrag 

 

De zorg aan asielzoekers is volgens behandelaren en managers complex en gaat gepaard met 

verschillende typen dilemma’s. Soms is het niet duidelijk waar de asielzoeker het beste mee 

geholpen is; zorg volgens de voorgeschreven regels en procedures of een uitstapje buiten deze 

regels. Voor elk handelingsalternatief zijn argumenten te noemen die even zwaar wegen. Deze 

dilemma’s spelen zich vooral af in de kern van de discretionaire ruimte van de behandelaren. Vaak 

zijn er wel voorgeschreven handelingswijzen, regels of procedures, maar volgen behandelaren deze 

niet op omdat hun (professionele of persoonlijke) waarden dan in het geding zijn. Ze zijn dan bereid 

om buiten hun discretionaire ruimte te handelen. Deze dilemma’s hangen vooral samen met de 

asielprocedure en de gevolgen die het handelen van de professional heeft voor het leven van de 

asielzoeker. In het verlengde hiervan lijken ook op het niveau van relaties verschillende belangen en 

waarden ten grondslag te liggen aan ethische dilemma’s. De belangen van de IND om zo snel 

mogelijk uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten, conflicteren met de belangen van de GGZ om 
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cliënten zo goed mogelijk zorg te verlenen wat het dirty hands dilemma tot gevolg heeft. Ook het 

dilemma van entangled hands passeert de revue wanneer de discussie tussen professional en 

organisatie gaat over onderwerpen als medische noodzakelijkheid. De verscheidenheid aan typen 

ethische dilemma’s laat zien dat het geen eendimensionale relatie is waarop moeilijke situaties zich 

afspelen, maar dat op meerdere niveaus, namelijk op het niveau van de cliënt, organisatie en 

overheid moeilijke situaties ontstaan voor behandelaren. 

In de GGZ aan asielzoekers is dus sprake van meerdere belangen die zich op gespannen voet met 

elkaar verhouden. Dit levert situaties op waarbij een belangenafweging moet worden gemaakt door 

de GGZ-behandelaar. Het directe contact van professionals met asielzoekers en de confrontatie met 

de gevolgen van hun handelen, lijkt ervoor te zorgen dat de professional een afweging maakt tussen 

de belangen van de cliënt en andere belangen zoals die van de organisatie. De afweging van de 

behandelaar wordt daarbij vooral gestuurd door professionele waarden die in de intervisie 

bijeenkomsten met collega’s worden gedeeld. Daarbij kunnen persoonlijke waarden ook een grote 

rol spelen bij de ethische besluitvorming. De belangenbotsing zorgt voor moeilijke 

werkomstandigheden waarmee GGZ- behandelaren te maken hebben, er is niet altijd duidelijk wat 

de beste keuze is. Om met deze moeilijke werksituatie om te kunnen gaan, hebben GGZ- 

behandelaren coping mechanismen ontwikkeld. Door hun attitude aan te passen ten opzichte van 

hun werkzaamheden kunnen zij makkelijker met de situatie omgaan.  

Opvallend bij de manier van omgaan met ethische dilemma’s is dat GGZ-behandelaren bij het volgen 

van de regels en procedures van de organisatie mechanismen van moral disengagement lijken toe te 

passen. Verwacht werd dat moral disengagement juist optreedt wanneer de behandelaar de 

gestelde regels en procedures overtreedt om op die manier geen schuldgevoel te krijgen. Wanneer 

behandelaren het echter hebben over het toepassen van regels proberen zij hun gedrag te 

rechtvaardigen en de verantwoordelijkheid van het handelen te delen met anderen in de organisatie. 

Het wijst erop dat professionals zich distantiëren van de morele implicaties die het volgen van regels 

met zich mee kan brengen. Dit betekent dat professionals vinden dat zij ethisch handelen in het 

belang van de cliënt, ook al gaat dat tegen de regels en procedures in. Ook sommige managers laten 

kenmerken van moral disengagement zien door asielzoekers niet te onderscheiden van reguliere 

cliënten. Door de cliënten te behandelen als reguliere GGZ cliënten wordt geprobeerd om de situatie 

beheersbaar te houden en morele implicaties te voorkomen.  

GGZ-behandelaren hebben manieren ontwikkeld om met tegenstrijdige belangen en moeilijke 

omstandigheden om te kunnen gaan en hun werk minder ambigue te maken. Het nadeel van deze 

coping mechanismen is dat ze tegen doelen van beleid in kunnen gaan. De manier waarop GGZ- 

behandelaren met ethische dilemma’s omgaan, kan bijdragen aan het feit dat asielzoekers met 

psychische klachten niet altijd de benodigde zorg krijgen, bijvoorbeeld wanneer een behandeling niet 

wordt ingezet vanwege een onzekere asielprocedure.  

6.2  Van Moral Manager naar Moral Person 

 

Managers hebben de laatste jaren vooral hun opmars gemaakt als degene die andere doelen dan 

professionals hanteren en vooral gericht zijn op management en organisaties. Dit onderzoek laat zien 

dat de managers in de GGZ vooral professionele waarden aanhangen. Dit kan grotendeels verklaard 
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worden door de aanwezige combinatiefuncties waarbij managers ook zelf behandelaar zijn ofwel een 

achtergrond hebben op het werkgebied van de professionals. Het lijkt voor veel begrip van de 

manager voor de situatie van de behandelaar te zorgen. De werkzaamheden van de manager lijken 

dan ook vooral te bestaan uit het beschermen van deze professionele waarden en het faciliteren van 

de professionals. Dat betekent dat soms uitzonderingen worden gemaakt op bestaande regels door 

managers wanneer blijkt dat de regels of procedures niet te vereenzelvigen zijn met de werkwijzen 

van GGZ-behandelaren. Het gedrag van de manager wordt dus niet alleen bepaald door rationele 

instrumenten, maar ook door de gevoelsmatige band met professionals en professionele waarden. 

De rol van de manager bij het omgaan met ethische dilemma’s van professionals lijkt volgens dit 

onderzoek vooral te bestaan uit het faciliteren en ondersteunen van een ethisch werkklimaat op een 

informele manier. Professionals koppelen hun dilemma’s terug aan managers en managers proberen 

aan de hand van een gesprek een aanpak voor te stellen. Door de professionele waarden die de 

managers aanhangen en hun bewustzijn van de belangen vanuit de organisatie (zoals kwaliteit, 

toegankelijkheid en betaalbaarheid), kan het ethisch dilemma vanuit meerdere kanten belicht 

worden. De manager zou echter ook op een formele manier de professionals kunnen ondersteunen 

in hun belangenafweging door bijvoorbeeld richtlijnen en procedures te implementeren.  

Wanneer voornamelijk op een formele manier richtlijnen en procedures geïmplementeerd zouden 

worden op het gebied van ethische besluitvorming, is de kans groot dat deze niet het gewenste 

resultaat zullen bereiken. Een coping manier van professionals om het belang van de cliënt te kunnen 

dienen, is immers vooral het moreel onttrekken aan het niet toepassen van de regels. Een formele 

manier zal voornamelijk een averechts effect hebben. Toch kan een formele manier van het 

managen van factoren die invloed hebben op de besluitvorming ondersteunend zijn voor de 

informele manier en verdient deze aandacht bij de aanpak van ethische dilemma’s. Mede omdat de 

informele manier van het beïnvloeden van de ethische besluitvorming vooral afhangt van de 

leiderschapsstijl van de manager en niet altijd tot sturing van de belangenafweging leidt. De formele 

manier zorgt ervoor dat manager niet alleen medewerkers stimuleert door zichzelf integer te 

gedragen (Moral manager), maar het goede voorbeeld geeft en door principes uit te dragen 

waardoor de aandacht uitgaat naar ethiek en waarden (Moral person). Daardoor zal de 

ondersteuning aan GGZ-behandelaren met ethische dilemma’s niet alleen bestaan uit het bespreken 

van ethische dilemma’s, maar zal ook daadwerkelijk sturing plaats kunnen vinden waarmee 

voorkomen wordt dat een belang gaat prevaleren en de asielzoeker de benodigde zorg niet krijgt.  

Wanneer de manager de professional op informele en formele manier ondersteunt en faciliteert bij 

het maken van een belangenafweging kan er naar een gezamenlijk uitgangspunt gehandeld worden 

en de asielzoeker de best mogelijke zorg geboden worden. Een goed ethisch klimaat door een 

combinatie van formele en informele manieren in de GGZ-instelling zorgt ervoor dat dit gezamenlijk 

uitgangspunt en de bijbehorende ethische standaarden en principes op worden genomen in de 

organisatiecultuur.  

Hoewel verschillende maatschappelijke discussies over professionals en managers suggereren dat de 

verhouding tussen manager en professional gekenmerkt wordt door enorme botsingen tussen 

waarden en een verhouding waarin managers vooral hun visie opleggen, heeft dit onderzoek 

aangetoond dat er geen enorme verschillen zijn in waardenopvattingen tussen de manager en de 
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GGZ-behandelaar en worden visies niet worden opgelegd. Managers en professionals lijken 

grotendeels dezelfde waarden aan te hangen en vooral van elkaar gebruik maken van elkaars kennis. 

De oorsprong van de ethische dilemma’s lijkt vaak ook niet te liggen tussen de werkwijzen van de 

manager en de professional, maar bij de stakeholders van de GGZ-instelling, zoals zorgverzekeraars, 

de IND en de asielzoeker zelf. De manager en professional streven naar een gemeenschappelijk doel, 

maar ieder met eigen prioriteiten.  

 

6.3  Overheid als coalitiegenoot 

 

Om de benodigde zorg aan asielzoekers met psychische klachten te kunnen geven, dient de 

professional door de manager ondersteund te worden in zijn belangenafweging. Die ondersteuning 

bestaat onder andere uit het communiceren van waarden die nagestreefd moeten worden, en het 

stimuleren van bewustwording door ethisch klimaat te hanteren. Maar ook door samenwerking met 

andere partijen te verbeteren door op elkaars werkzaamheden te reflecteren en gezamenlijke 

casuïstiek besprekingen te organiseren. Niet alleen op organisatieniveau kunnen aanbevelingen 

gedaan worden. Ook de overheid dient waar te borgen dat asielzoekers met psychiatrische 

problemen de zorg krijgen die zij nodig hebben en de druk om uit te zetten niet te laten prevaleren 

boven het verlenen van zorg. Arnon Grunberg schrijft in de Volkskrant van dinsdag 24 juni 2014 een 

kritische noot: ‘Zaterdag verkondigde Martin Sommer in de Volkskrant de nieuwe variatie op deze 

aloude theorie: asielzoekers komen naar Europa omdat er mensensmokkelaars bestaan. Pak 

mensensmokkelaars aan en stuur uitgeprocedeerde asielzoekers terug en ze komen niet meer. 

Afgezien van het moraal is dit economisch gezien nonsens (..). Les 1 van economie zou moeten 

luiden: de meeste pogingen tot regulering van de overheid werken niet en hebben ongewenste en 

veelal gruwelijke, dat wil zeggen immorele, neveneffecten.’ Het prevaleren van de (economische) 

druk om uit te zetten, lijkt het immorele neveneffect te hebben dat asielzoekers met psychische 

klachten niet de benodigde zorg ontvangen en daarmee een gevaar voor zichzelf en anderen kan 

vormen.  

6.4  Discussie 

 

In dit onderzoek is als uitgangspunt een casestudy design gehanteerd, waardoor resultaten uit dit 

onderzoek niet zondermeer toegepast kunnen worden op andere gevallen. Toch zijn er een aantal 

overeenkomsten te ontdekken en kan dit onderzoek dienen als inzicht dat mogelijk ook andere 

moeilijke situaties met tegenstrijdige belangen betreft. In de volgende sub paragraaf worden 

voorbeelden van mogelijk vergelijkbare casussen gegeven. Om de bevindingen uit dit onderzoek op 

waarde te kunnen schatten, is het belangrijk om de randvoorwaarden waaronder onderzoek heeft 

plaatsgevonden te vermelden.  

6.4.1 GGZ- behandelaar als voorbeeld van afvoerputje professional 

De ontwikkeling waarbij de overheid probeert om zaken te reguleren en dat neveneffecten oplevert 

is niet alleen bij het asielbeleid waar te nemen. Prostitutie en drugs zijn onderwerpen die de 
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overheid probeert te reguleren, maar waarbij deze regulering ook de nodige neveneffecten heeft 

(denk aan toenemende criminaliteit en ondergrondse prostitutie).  

Ook professionals hebben regelmatig te maken met deze neveneffecten van overheidsreguleringen. 

In een tijd van New Public Management met verantwoordingseisen, prestatie-indicatoren en telkens 

veranderende en tegengestelde eisen en belangen uit de politiek en maatschappij, is het voor 

professionals niet altijd makkelijk om hun werkzaamheden uit te voeren. Voor veel professionals 

geldt dat zij zich tot op zekere hoogte kunnen afsluiten van deze negatieve gevoelens omdat hun 

werk zichtbaar vruchten afwerpt en daardoor voldoening geeft. Artsen en verpleegkundigen zien 

patiënten opknappen dankzij adequate zorg en medische behandeling. Leerkrachten in groep 3 van 

de basisschool zien dat hun slimme leerlingen rond kerst kunnen lezen. Daarnaast krijgen deze 

professionals vaak waarderende woorden. Voor sommige professionals ontbreken deze vormen van 

voldoening echter; deze professionals worden afvoerputje professionals genoemd (Trappenburg, 

2013). Afvoerputje professionals krijgen vaak te maken met de allerlastigste probleemgevallen in de 

maatschappij en moeten min of meer accepteren dat hun inspanningen maar weinig opleveren. Net 

zoals GGZ- behandelaren weten dat hun behandeling bij asielzoekers niet altijd succesvol aanslaat 

omdat de omstandigheden waarin de asielzoeker verkeert niet meewerken aan herstel, zo weten 

reclasseringsmedewerkers dat heel veel ex-gevangenen recidiveren. Anders dan reguliere 

professionals kunnen afvoerputje professionals hun moeilijkste cliënten niet afschuiven naar een 

andere instantie; zij zijn zelf het putje waar andere professionals naar verwijzen.  

In deze vergelijkbare omstandigheden waarin professionals werken, spelen dezelfde vragen als in dit 

onderzoek; Hoe gaan afvoerputje professionals om met lastige situaties als gevolg van eisen die door 

de maatschappij en de politiek aan hen worden gesteld? En wat is de positie van de manager 

daarbij? Hoe behouden zij en laten zij de publieke waarde van de organisatie zien?  

6.4.2 Mogelijkheden en grenzen 

Het doen van onderzoek als onderdeel van het project Ethical Dilemma’s in Mental Health Care for 

Asylum seekers (EDAMH), het bijwonen van de verschillende (klankgroep)bijeenkomsten en het 

meewerken aan de focusgroepen in het kader van dit project, maakt dat ik een grote hoeveelheid 

veelzijdige informatie in korte tijd heb weten te verzamelen. Het samenwerkingsverband bood een 

mooie toegang tot de onderzoek setting en leidde tot veel medewerking van organisaties. Informatie 

die ik verzamelde en bevindingen die ik besprak, werden vanuit verschillende waardevolle 

invalshoeken belicht (door een ethicus, twee onderzoekers uit het GGZ-domein en voorzitter van de 

Johannes Wier stichting). De hoeveelheid nieuwe informatie en de beperkte tijd zorgde ervoor dat er 

een keuze gemaakt moest worden over welke informatie gebruikt kon worden voor het onderzoek 

en welke informatie te veel tijd in beslag zou nemen om te analyseren. Het liefst had ik ook de rol 

van de Raad van Bestuur van GGZ-instellingen willen uitlichten en analyseren. Ik geloof dat de 

bevlogenheid en passie van bestuurders een aanzienlijke rol kunnen spelen in het creëren van een 

ethisch werkklimaat, het formuleren van waarden en daardoor zowel managers als professionals te 

kunnen ondersteunen bij het omgaan met ethische dilemma’s. Wanneer de onderzoeksgroep van 

het project EDAMH naar de organisatiecontext gaat kijken, is het aan te bevelen om de Raad van 

Bestuur hierbij te betrekken.  
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Door de beperkte tijd voor het uitvoeren van dit onderzoek, zijn niet uit alle organisaties die 

betrokken zijn bij het organiseren van psychische zorg rondom asielzoekers geïnterviewd. Voor het 

erkennen van meervoudige belangen is het volgens mijn inzien van belang om ook met de kleinere 

en onbekendere zorgaanbieders in gesprek te gaan die op incidentele basis te maken hebben met 

asielzoekers.  
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Bijlage I  

Topiclijst 

Topiclijst bij interview manager/ leidinggevende 

1. Introductie 

 korte toelichting onderzoek 

 anonimiteit/vertrouwelijkheid gegevens 

 toestemming opname 

2. Voorstellen 

 Voorstellen 

 Functie (aantal jaar in deze functie?) 

 Verhouding tot de professional 

 Achtergrond leidinggevende 

3. Ethisch dilemma 

 Heeft u belangrijke (spanningsvolle) keuzes moeten maken? 

 Wat was daar waardoor moeilijk aan? 

 Waarom is uiteindelijk de keuze voor deze oplossing gemaakt? (waarden v.d. organisatie?) 

 Welke belangen hebben hierbij een rol gespeeld en invloed gehad op uw handelen? 

 Welke partijen zijn invloedrijk/ wordt druk ervaren? In hoeverre speelde uw inschatting van 

de reactie van de andere partij op uw handelen een rol? Is dat belangrijk? 

 Hoe ervaart u deze situatie? Hoe gaat u met de situatie om? 

Indien de manager geen ethisch dilemma kan herinneren of er niet mee in aanraking is gekomen 

case inbrengen. Een asielzoeker met een lopende juridische procedure is gediagnosticeerd met een 

Post Traumatische Stressstoornis. Voor de behandeling, een traumabehandeling, is rust en stabiliteit 

een voorwaarde. De asielzoeker verblijft in een asielzoekerscentrum en er zijn nog geen uitspraken 

gedaan over het verblijf van de asielzoeker en de duur van de asielprocedure. Dient de GGZ 

behandelaar de behandeling te starten? Hoe kan dit dilemma worden opgelost? Hoe zou u zelf dit 

dilemma oplossen? 

4. Professionals 

 In hoeverre hebben behandelaren/hulpverleners voldoende vrijheid om te handelen? 
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 Hoe leggen zij hier verantwoording over af? 

 Hoe spelen de belangen van de eigen organisatie een rol het oplossen van een 

spanningsvolle situatie? 

 Hoe spelen beleid, protocollen en wetgeving vanuit uw organisatie een rol bij het omgaan 

met een dilemma? 

 Hebt u het idee dat behandelaren moeite hebben met ethische dilemma’s? Waar merkt u dat 

aan?  

 Spreekt u hierover met de behandelaren? 

 Hoe zou u graag willen dat de professional zich opstelt bij een afweging bij een ethisch 

dilemma? 

 Hebt u het idee dat dit overeenkomt met de werkelijkheid? 

 Hoe draagt u hier aan bij?  

5. Leidinggevende/manager 

 Wordt u betrokken bij het oplossen van een ethisch dilemma? Hoe en wanneer dan? 

 Hoe probeert u invloed uit te oefenen op het handelen van de professionals bij een ethisch 

dilemma? 

o goedkeuren/afkeuren 

o voorbeeldgedrag geven en stimuleren 

o beleid in organisatie/ beroepscode 

o ethisch werkklimaat creëren  

 Op welke wijze faciliteert u de professionals? 

 Voor wie voelt u zich verantwoordelijk in uw werk? 

6. Verhouding manager/professional 

 Veranderingen in de positie van de leidinggevende/manager? Met welke gevolgen? 

 Veranderingen in relaties met professionals en andere belanghebbenden?  

 Welke relaties onderhoudt u als manager? Druk op relaties? Kunt u voldoen aan alle 

verwachtingen? 

 Spanningsvolle relatie met behandelaren? (kloof, strijd, onbegrip, argwaan, wij-zij-denken) 
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 Thema’s en ontwikkelingen die druk zetten op relatie tussen leidinggeven en behandelaren? 

 

7. Andere typen managers 

 Wat ziet u gebeuren bij (andere) managers, bestuurders, afdelingsleiders, collega’s?  

8. Afsluiting 

 Zijn er thema’s die nog niet in het gesprek aan de orde zijn geweest, maar die wel van belang 

(kunnen) zijn voor het onderzoek? 

 Vervolg van project 

 Bedanken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatieve case (bij onderdeel 3) 

Een asielzoeker met een lopende juridische procedure meldt zich aan met verschillende angstklachten 

en gevoelens van depressiviteit. Zij wil graag leren om met deze angstklachten om te gaan. In de 

intake komt naar voren dat zij getuige is geweest van geweld in haar omgeving. Uit het psychologisch 

onderzoek komen kenmerken van Post Traumatische Stressstoornis naar voren. De mate waarin zij 

last heeft van de gebeurtenissen uit het verleden lijkt onvoldoende om een DSM-IV diagnose te 

kunnen stellen. Binnen het team is discussie of er wel een diagnose gesteld kan worden. Misschien is 

het geen PTSS maar een angststoornis. Men twijfelt zelfs daaraan; het is de vraag of de asielzoeker 

gebaat is bij een diagnose om te kunnen behandelen (ook omdat deze in de procedure gebruikt kan 

worden door de advocaat).En wordt deze diagnose dan vervolgens doorgegeven aan de asielzoeker, 

zijn advocaat en het BMA? Hoe kan dit dilemma worden opgelost? Hoe zou u dit dilemma zelf 

oplossen? 
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Bijlage II  

Operationalisering 

Empirische vraag Theoretisch concept Indicator Specificering Methode 

Welke type ethische 

dilemma’s spelen er in de 

GGZ bij zorg aan 

asielzoekers? 

 

Professionals en managers 

ervaren ethische dilemma’s  

Botsing van waarden 

en overtuigingen 

Persoonlijke belangen versus belangen 

van organisatie 

Interview/ 

Focusgroep 

Conflict tussen belangen werknemers Interview/ 

Focusgroep 

Conflict tussen belangen stakeholder en 

organisatie 

Interview/ 

Focusgroep 

Moeilijke keuze  Conflict binnen discretionaire ruimte Interview/ 

Focusgroep 

Conflict buiten discretionaire ruimte Interview/ 

Focusgroep 

Welke professionals werken 

in de GGZ en hoe verhouden 

zij zich tot ethische 

dilemma’s met betrekking 

tot asielzoekers? 

Het omgaan met ethische 

dilemma’s door 

professionals  

Content en control - vakinhoudelijke en specialistische 

kennis  

- geïnstitutionaliseerd werkveld 

Interview/ 

Focusgroep 

Discretionaire ruimte - autonomie 

- handelingsvrijheid 

Interview/ 

Focusgroep 
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 -verantwoording afleggen 

Aansturing - invloed door cliënten 

- invloed door management, regels en 

procedures 

-invloed door professionele belangen 

Interview/ 

Focusgroep 

Vraag beperken en 

gebruik van middelen 

maximaliseren 

- routinering 

- beperking van diensten 

- differentiatie clientèle 

- rigide vasthouden aan regels 

- creatieve toepassing van regels 

-manipulatie van rapportage 

 

Interview/ 

Focusgroep 

Attitude verandering -rationalisering (verwachtingen 

bijstellen, handelen rechtvaardigen) 

-internalisering (het eigen maken van 

beleid, doelen en waarden overnemen) 

Interview/ 

Focusgroep 

Herstructureren van 

gedrag 

- morele rechtvaardiging 

- eufemistisch labelen 

- voordelige vergelijking 

-verschuiving van verantwoordelijkheid 

- verspreiding van verantwoordelijkheid 

-verdraaiing van gevolgen 

- dehumanisering 

-aanwijzen van slachtoffer als schuldige 

 Interview/ 

Focusgroep 
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Welke publieke managers 

werken in GGZ en hoe gaan 

zij om met ethische 

dilemma’s? 

Invloed van publieke 

managers op ethische 

dilemma’s 

Aansturing - invloed door cliënten 

- invloed door organisatie (bestuur, 

regelgeving en procedures, coördinatie 

en toezicht)  

-invloed door professioneel handelen 

Interview 

Dubbelrol - bedrijfsmatige en professionele 

waarden 

Interview 

Formeel 

omgevingsfactoren 

managen 

-Beloning- en strafstructuren 

- gedrag van belangrijke of deskundige 

anderen te reguleren 

- beleid in de organisatie of 

beroepscode 

Interview 

Informeel 

omgevingsfactoren 

- betrokkenheid van management 

- ethisch werkklimaat 

Interview 

Wat is de verhouding tussen 

managers en professionals 

in de GGZ bij het omgaan 

met ethische dilemma’s?  

Verhouding tussen 

managers en professionals 

Verschil in prioriteiten - economische prioriteiten 

-professionele prioriteiten 

Interview 

Contact met 

professionals 

- kloof/scheiding 

- samenwerking 

Interview 
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Bijlage III  

Codeertabellen 
 

Tabel 1 Ordening van labels n.a.v. 5 interviews  

Ethisch dilemma Professionals Aanpak manager Verhouding 

professional- 

manager 

 

Moeilijke 

dilemma’s 

frustratie Duaal management 

(3) 

Veel overleg 

professionals 

Betrokkenen 

bij overleg 

Verblijfsvergunning Persoonlijke 

sympathieën 

overleg collega’s  spanning Ontwikkeling 

in GGZ: 

nieuwe regels 

en procedures 

Klachten aanzetten ontkenning psychotherapeut vertrouwen Ontwikkeling 

in GGZ: 

efficiëntie 

Onverzekerden (2) Behandeling 

aanpassen (2) 

Eerste 

geneeskundige  

spannend Zich 

behandelaar 

voelen 

Druk uit COA en 

azc 

machteloos Van buitenaf 

iemand laten kijken 

Aantasten van 

autonomie 

Ontwikkeling 

in GGZ: 

minder 

asielzoekers 

Ander gedrag in 

spreekkamer 

Druk vanuit 

omgeving cliënt 

Betrekken van 

directie (2) 

Spelletje (2) Ontwikkeling 

in GGZ: dbc 

Symptomen 

overdrijven 

negeren Financiële belangen 

(2) 

Gezamenlijk 

belang: 

patiënt 

 

Wel of niet 

behandelen 

Verklaringen zoeken Inhoud staat voorop Inhoud en 

bedrijfsvoering 

niet los van 

elkaar 

 

Slecht presterende 

kliniek 

Humane kant 

belichten 

incidentmelding Botsing met 

waarden 
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professionals 

Organisatorische 

belangen 

weerstand beroepscode Eigen dilemma  

Omstandigheden 

asielprocedure 

zoekende Overleggen met 

behandelaren 

Manager als 

representant 

van de 

organisatie 

 

Juridische 

aspecten van 

asielprocedure 

Vraagt om richting Luisteren naar 

professional 

Manager lastig  

Geen specifiek 

dilemma voor 

asielzoekers (2) 

Vragen naar visie Eensgezindheid 

creëren 

openheid  

Specifieke 

doelgroep 

Met patiënt 

bespreken 

Selecteren van 

behandelaren 

vijandigheid  

verblijfsvergunning gewenning psychiater Manager 

getest door 

professional 

 

Heftige 

problematiek 

machteloos Persoonlijke crisis strijd  

Verborgen agenda Kwaad maken Niet bekend maken Respect   

 Intervisie als controle Geleidelijk delen Trial and error  

 Verdraagzaam zijn Praten Machtsstrijd 

vermijden 

 

 Overdragen van 

patiënten aan 

collega’s  

discussies Verbinding 

maken 

 

 autonoom Ervaren als zware 

gang/ bom 

hiërarchie  

 Behoefte om verhaal 

kwijt te kunnen 

Delen andere 

organisatie 

Ratio en 

gevoel 

 

 patientbesprekingen Druk vanuit Ontwikkeling 

in GGZ: 
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behandelaren nieuwe regels 

en procedures 

 Weinig vertrouwen 

patiënt 

Behandelaren aan 

denken zetten 

Ontwikkeling 

in GGZ: 

efficiëntie 

 

 Onderling contact Invloed op handelen 

behandelaar  

  

 Intrinsieke motivatie psycholoog   

 Verantwoordelijkheid 

om financieel gezond 

te blijven 

Organisatiebelangen 

laten meewegen (2) 

  

 razend Visie ontwikkelen   

 opstandig Vragen naar visie 

professionals en 

visie directie 

  

 sjoemelen Bedrijfsmatige visie   

 Terughoudend in 

geven informatie 

andere instellingen 

Directie overtuigen   

 Beroepscode (2) overleg   

  Betrokkenheid   

  Beleid maken   

  Bespreken in team   

  Noodzaak van 

uitleggen (2) 

  

  Verantwoordelijk 

voelen 

  

  Verbindende 

schakel 

  

  Rol van manager   

  Kaders stellen    
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  Druk vanuit 

verzekeraars 

  

  Stafbureau 

betrekken 

  

  reflecteren   

  richtinggevend   

  Kritisch zijn   

  Structurele 

momenten 

organiseren 

  

  Rol van directie   

  Kaders vertalen   

  Draagvlak zoeken   

  Controleren    

  Verantwoordelijk 

voor gekwalificeerd 

personeel 

  

  behandelaar   

  Weerstand 

bewerken 

  

  verdienmodel   

  Tussenpositie 

manager 

  

  Loyaliteit bij 

organisatie 

  

  relativeren   

  Sturen op 

realiteitsbesef 

  

  Grenzen stellen   
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  Keuzes maken   

  doorverwijzen   

  Geen onderscheid 

reguliere cliënten 

(2) 

  

  Doelstelling 

verhelderen 

  

  Thema bespreken   

  Zich laten gelden   

  Zich behandelaar 

voelen 

  

  Ontwikkeling in 

GGZ: dB 

  

  Ontwikkeling in 

GGZ: zorgpaden 

  

 

Tabel 2 (kern) thema’s in 12 interviews  

Ethisch dilemma 

(Geel) 

Professionals 

(Groen) 

Aanpak manager 

(Blauw) 

Verhouding professional- 

manager (Paars) 

Moeilijke dilemma’s 

bij specifieke 

doelgroep(3) 

Aansturing 

(professional, 

organisatie, cliënt) 

Duaal management 

(5) 

Veel contact professionals 

Verschil in belang 

cliënt en organisatie 

(ziektewinst) (5) 

Coping manieren (3) Gedrag reguleren 

behandelaren (5) 

Botsing met waarden 

professionals (3) 

Onzekere 

omstandigheden 

asielprocedure (5) 

Effecten op 

behandelaren (4) 

Dubbelrol (4) samenwerking 

Onverzekerden/ 

ongedocumenteerden 

(4) 

Autonomie/ 

discretionaire ruimte 

deskundige 

anderen betrekken 

(5) 

Afhankelijk (2) 

Druk uit COA en azc  Weerstand (2) (bij Aansturing Machtsstrijd  
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aansturing/coping?) organisatie (4) 

Juridische aspecten 

van asielprocedure (3) 

Intervisie (6) Betrekken van 

directie (5) 

Spelletje (2) 

Organisatorische 

belangen (3) 

Attitudeverandering Aansturing 

professionals 

Druk op relatie 

Geen specifiek 

dilemma voor 

asielzoekers (2) 

Betrekken van 

management 

Inhoud staat 

voorop 

Verschil in prioriteit 

Ontwikkeling in GGZ: 

minder asielzoekers 

(2) 

Bevlogenheid/ passie 

(3) 

Opvatting rol van 

manager (3) 

Betrokken 

Reguliere zorg heeft 

onvoldoende kennis 

Onderling oplossen beroepscode Respect  

politiek doorslaggevend Druk vanuit 

verzekeraars (3) 

Affectieve band 

zorgverzekering Behoefte aan kennis Geen onderscheid 

reguliere cliënten 

(4) 

Ontwikkeling in GGZ 

tolk  Eigen 

betrokkenheid (2) 

 

wachtlijst  Selecteren van 

behandelaren (2) 

 

Andere organisaties  Convenant (2)  

Verschil belang IND 

(overheid) en GGZ  

 Druk tweedelijn  

  Ethisch 

werkklimaat 

 

  Behoefte aan 

kennis 

 

  Onder druk  

  aanbevelingen  
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