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In de psychosociale hulpverlening worden we vaak gecon-
fronteerd met ethische dilemma’s. Is dit nog mijn verantwoor-
delijkheid? Tot hoever reikt mijn mandaat? Wat is mijn plicht? 
Als hulpverlener? Als mens? Wat is het “juiste”? En is dat 
hetzelfde als “het goede”?

Wie is verantwoordelijk?
Hoe ver reikt mijn verantwoordelijkheid ten aanzien van de 
Roma-vrouw die met haar kindje bij -2 graden Celsius zit te 
bedelen aan de inkom van de supermarkt? Neem ik haar 
mee naar huis? Geef ik haar het adres van het ocmw of de 
gemeentelijke sociale dienst? Vertel ik haar verontwaardigd 
dat je dit niet doet met een peuter? Wat doe ik wanneer ik een 
haveloze man in de goot zie liggen? 
Er is een onderscheid tussen “verantwoordelijkheid” in 
uitdrukkingen als “zich verantwoordelijk voelen”, de 
“verantwoordelijkheid krijgen” en “verantwoordelijk zijn”. 
Deze vallen niet noodzakelijk samen. Wanneer we als mens 
geconfronteerd worden met de noden van een ander ontsnappen 
we niet aan de vraag wat wij daar tegenover moeten stellen. Dit 
is wat Levinas noemt “het gelaat van de ander”. Het menselijk 
gelaat houdt een appel in en dit vraagt een passend antwoord. 
Maar niet ieder mens ervaart dit appel even sterk. Het gebeurt 
dat mensen zich helemaal niet aangesproken voelen door de 
noden van anderen. Hoe valt het anders te verklaren dat mensen 
zonder gewetensproblemen belastingen ontduiken, ook al heeft 
de samenleving de bijdrage van iedereen nodig. Hoewel mensen 
verantwoordelijk zijn voelen ze het niet altijd.
Vooral wanneer er in onze samenleving ergens iets mis loopt 
klinkt de roep naar wie daar verantwoordelijkheid voor draagt. 
Welke functionaris heeft niet gedaan wat hij hoorde te doen? 
Welke zorgdrager heeft niet de juiste zorgen geboden? De 
persoon in kwestie wordt dan op zijn fout gewezen en er zo 
nodig voor gestraft. Het gebeurt dat de betrokken persoon zich 
heel erg verantwoordelijk heeft gevoeld en oprecht geprobeerd 
heeft deze verantwoordelijkheid de juiste vorm te geven. In 
dat geval is het de maatschappij die hem tot verantwoordelijke 
aanwijst. Niet zelden heeft dit weg van het zondebokritueel 
(Leviticus, 16). De zondebok wordt beladen met de zonden van 
Israël en de woestijn ingestuurd waar hem de dood wacht. Op 
die manier maakte het volk van Israël zich vrij van schuld. Het 
verschijnsel is menselijk en komt steeds weer voor. De andere 
leden van de maatschappij maken zichzelf vrij van schuld door 
hun eigen verantwoordelijk bij de zondebok te deponeren. Je 
kan het zondebokfenomeen beschouwen als een mechanisme 
dat de samenleving helpt voort te functioneren. 

De rijkswachter René Michaux (1953-2009) voerde in 
december 1995 een huiszoeking uit in het gruwelhuis waar Marc 

Dutroux 2 meisjes gevangen hield. Michaux vermoedde toen 
al dat Dutroux iets te maken had met de verdwijning van de 
meisjes. Hij hoorde kinderstemmen maar vond de verborgen
kelder niet. Na de ontdekking van de feiten in 1996 werd Michaux 
hard aangepakt door de parlementaire onderzoekscommissie 
en als zondebok behandeld. Op die manier werd de collectieve 
verantwoordelijkheid voor de slordigheden in het onderzoek in 
één man geprojecteerd waarna het snel met hem bergaf ging. 
Hij overleed op 55-jarige leeftijd. 

Op ethisch vlak spreken we over “verantwoordelijk zijn”. Deze 
ethische verantwoordelijkheid ligt bij elk lid van de samenle-
ving, ongeacht zijn functie. Zij is verbonden met ons mens – 
zijn. Ik ben existentieel mijn broeders’ hoeder. Daarin heb ik 
geen keuze. Er is geen onderscheid in de ethische verantwoor-
delijkheid tussen de bediende, de vuilnisman, de weervrouw, 
de manager, de ambtenaar, de minister, de koning of de konin-
gin. Er is wel een onderscheid in het verdelen van die verant-
woordelijkheid. Niet iedereen in de samenleving heeft dezelfde 
mogelijkheden om die verantwoordelijkheid vorm te geven. Er 
is dus wel een onderscheid als het gaat om wat ieder kan en moet 
doen met zijn of haar functie en de bevoegdheid die daaraan 
verbonden is. Zo draagt de bedrijfsmanager ook een ethische 
verantwoordelijkheid voor de effecten van zijn activiteiten in de 
samenleving: milieuvervuiling, arbeidsvoorwaarden bij onder-
aannemers, de veiligheid van zijn producten maken ook deel uit 
van zijn zorg. Het is dan weer de verantwoordelijkheid van de 
gemeenschap via haar verkozenen een kader te scheppen waar-
binnen ondernemingen gelijke kansen krijgen.

Wie is de maatschappij?
Het valt niet te ontkennen dat de gemiddelde inwoner van 
de lage landen bij de Noordzee het vandaag materieel veel 
comfortabeler heeft dan zijn grootouders. De gezondheidszorg 
is verbeterd, het voedsel is voedzamer. 
Onze hedendaagse westerse samenleving wordt echter niet 
langer gedragen door haar burgers. De burgers hebben het 
management ervan uitbesteed aan de politiek. 
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Wanneer een cliënt zich bij een hulp-
verlener meldt ontstaat meteen de vraag 
hoe het zit met de verantwoordelijkheid 
van beide.

Politiek is ook een consumptieproduct geworden. De burger 
kiest de politieke partij of het politiek personeel welke hem het 
best bedient, niet deze die het beste project heeft. Politieke par-
tijen zijn leveranciers van diensten geworden. Zij zijn spelers op 
een vrije markt waar de strijd voor de klant wordt geleverd. De 
klant heeft altijd gelijk. Als hij zorgeloosheid vraagt zal hij zor-
geloosheid krijgen in plaats van een project dat pijn doet. Elke 
partij berekent de winst of het verlies bij de volgende verkiezin-
gen wanneer zij nu een politieke stelling inneemt. 
De keerzijde van dit consumentisme is een politiek populisme 
dat pretendeert een snel antwoord te geven op de noden van de 
burger. Politieke partijtjes of figuren spelen in op het zonde-
bokmechanisme en halen surfend op een golf van ongenoegen 
monsterscores. De media, die de politiek op de minuut volgen, 
creëren een situatie waarin steekvlampolitiek het enige 
antwoord lijkt. Elk incident wordt gevolgd door een improvisa-
torische regelgeving om een volgende soortgelijke calamiteit te 

vermijden. Echt staatsmanschap dat op lange termijn denkt en 
een coherente toekomstvisie heeft lijkt politiek niet te lonen. In 
deze sfeer is het voor politici bijzonder moeilijk om met een een 
goed verhaal of project te komen. 
Zowel in Nederland als in België klinkt de roep naar bezuinigin-
gen inzake gezondheidszorg. De profiteurs moeten eruit. Weg 
met het hangmat-hulpverlening. De oplossing in deze redene-
ringen is het projecteren van schuld op mogelijke zondebokken: 
vreemdelingen en kwetsbaren. 
Of men gaat op zoek naar de functionaris die verantwoordelijk 
kan worden gesteld voor de fout in het systeem.

Poppetje – poppetje
Wanneer een cliënt zich bij een hulpverlener meldt ontstaat 
meteen de vraag hoe het zit met de verantwoordelijkheid 
van beide. Je hoort dit aan uitspraken als “hij moet zelf zijn 
verantwoordelijkheid opnemen” of “de hulpverlener draagt 
verantwoordelijk voor zijn cliënt”. Is het opnemen van verant-
woordelijkheid voor iemand hetzelfde als het overnemen van de 
verantwoordelijkheid die iemand heeft voor zichzelf? 
Dit is een ethische kwestie die in de zorgsector heel erg speelt. 
De hulpverlener ontsnapt niet aan het ethische appel dat uitgaat 
van de beschadigde medemens. Wanneer ik na een ongeval bij 
de dokter langs ga voor verzorging neemt hij deze verantwoor-
delijkheid op voor mij. Is deze verantwoordelijkheid iets dat hij 
overneemt van mij? De dokter dient mij zorgen toe die ik mezelf 
niet kan toedienen omdat ik gekwetst ben en niet beschik over 
de kennis en vakbekwaamheid die daarvoor nodig zijn.

Paul Huisman (2005) ontwikkelde een eenvoudig model om 
de kwestie rond verantwoordelijkheid op micro-niveau visueel 

voor te stellen. Hij noemt dit model “poppetje – poppetje”. Voor 
Huisman is de verantwoordelijkheid voor de hulpverlening een 
gedeelde verantwoordelijkheid tussen cliënt en hulpverlener. 
Beiden dragen volgens hem de helft van de verantwoordelijk-
heid. Het is niet aan de hulpverlener deze naar binnen te halen en 
ze tot de zijne te maken. Cliënt en hulpverlener zijn betrokken 
in een gezamenlijk project waarin ze beide hun volle verant-
woordelijkheid behouden. Bovendien zijn er rondom hen 
verschillende partijen die ook verantwoordelijkheid dra-
gen in wat er tussen cliënt en hulpverlener gebeurt. Ondanks 
de asymmetrie in de relatie zijn zij op ethisch niveau elkaars 
gelijken. In de praktijk zal het gebeuren dat de hulpverlener lasten 
overneemt die de cliënt op dat moment niet kan dragen. 
Enerzijds omdat de last te groot is, anderzijds omdat de draag-
kracht van de cliënt is aangetast door zijn kwetsuren. Boven-
dien hebben bepaalde gezondheidswerkers de macht – en ook de 
verantwoordelijkheid- een diagnose te stellen. Deze kan in het 
voordeel van de patiënt worden aangewend, maar ze kan hem 
ook tot object maken. Verantwoordelijkheid valt echter niet weg 
als men in nood is. Ze krijgt een andere dimensie, een andere 
schaal, maar als de hulpverlener de cliënt zijn verantwoordelijk-
heid ontneemt dan ontneemt hij hem ook zijn waardigheid als 
mens. Hij reduceert de cliënt tot zorgobject en doet hem op die 
manier tekort. 

Om de gepaste verantwoordelijkheid op te kunnen nemen heeft 
de hulpverlener een kader nodig dat voor hem zorgt. Het is de 
verantwoordelijkheid van de organisatie waarvoor hij werkt dat 
de hulpverlener goed wordt omringd. Dit gaat ook over arbeids-
voorwaarden? De verantwoordelijkheid die de instelling heeft 
tegenover zijn medewerkers is erg groot. 

Voldoen aan de voorwaarden.
Het gebeurt voortdurend dat wanneer een kandidaat – cliënt / 
patiënt zich aanmeldt, de organisatie nagaat of de persoon in 
kwestie “behoort tot de doelgroep”. In elke organisatie circuleert 
een min of meer uitgeschreven profiel van de personen die zich 
als cliënt kunnen aanmelden. Deze moet beantwoorden aan een 
aantal criteria. Vaak worden er ook een aantal uitsluitingscriteria 
voorzien. Op basis van deze criteria wordt beslist of een intake en 
opname relevant zijn. Hoe meer criteria, des te groter de kans dat 
een kandidaat uit de boot valt. Op die manier kan de voorziening 
toch volhouden dat het zijn opdracht uitvoert maar dat de 
kandidaat jammer maar helaas “niet tot de doelgroep behoort”. 
Het stellen van een diagnose kan de toegangspoort vormen tot 
gepaste zorg. 
In de hulpverlening circuleren steeds meer criteria. Zowel zorg-
verstrekkers als zorgvragers dienen zich binnen de vastgelegde 
sjablonen te bewegen of er komt helemaal geen zorg. Vanaf het 
moment waarop de staat tussen komt in de kosten voor zorg 
worden de zorgverstrekkers bestookt met regels voor erkenning 
en het behoud daarvan. De kwaliteit van de geboden zorg kan 
een bekommernis zijn, maar het beheersen van de kosten van 
die zorg is de hoofdreden voor deze reglementeringsdrang. De 
zorgvrager dient zo mogelijk nog meer aan criteria te voldoen. 
Hij of zij dient werkelijk ziek te zijn. En ziek ben je alleen als 



TijdSChriFT vOOr aGOGiSCh wErk  4  CONCEPT

De gespecialiseerde hulpverlener heeft 
een organisatie achter zich, hulp verlenen 
is zijn beroep.

je een diagnose hebt. Dan pas tast de ziekteverzekeraar in de 
portefeuille. Protocollen dreigen aan belang te winnen. Door het 
respecteren van de regels schept de organisatie de illusie te doen 
wat ze moet doen en “haar verantwoordelijkheid te nemen”, 
zoals het dan wordt genoemd. Door op basis van een protocol 
of een reglement mensen uit te sluiten van hulp houdt men zich 
wel aan de regels – al dan niet wettelijk vastgelegd – maar dat 
is niet hetzelfde als het opnemen van ethische verantwoorde-
lijkheid. Ethische verantwoordelijkheid wordt dan verward met 
juridische aansprakelijkheid.

Een verantwoordelijke maatschappij.
Onze gespecialiseerde maatschappij heeft de gespecialiseerde 
zorg voor onze broeder uitbesteed aan specialisten: de hulp-
verleners en gezondheidswerkers. Het lijkt alsof dit uitbesteden 
de burger ontslaat van het opnemen van verantwoordelijkheid. 
De verdeelde verantwoordelijkheid schept het risico dat de 
verantwoordelijkheid niet langer wordt gedeeld.
Specialiseren kan een goede evolutie zijn. Gespecialiseerde 
hulpverleners kunnen op hun terrein misschien resultaten halen 
die de burger naast zijn leven als vader, partner, zoon en werk-
nemer om redenen van tijd en prioriteit wellicht niet haalt. De 
gespecialiseerde hulpverlener heeft een organisatie achter zich, 
hulp verlenen is zijn beroep. Het is niet aan elke individueel 
burger om onderdak te bieden of te zoeken voor wie er geen 
heeft. Dit zou zijn familiaal en maatschappelijk leven ernstig 
kunnen hypothekeren. Maar wat kan vanuit ethisch oogpunt wel 
worden verwacht van de burger? 
Naast het gespecialiseerd hulp verlenen is er nog zoiets als een 
fundamentele verantwoordelijkheid voor onze medeburgers. 
Respect voor ieders leefruimte is zo een minimale opdracht ten 
opzicht van elkaar. In de ratrace naar de consumptiegoederen 
wordt er echter met ellebogen en autobumpers gewerkt. 
Wanneer de samenleving de specifieke zorg uitbesteedt aan 
specialisten dan is het ethisch juist – rechtvaardig - dat de 
samenleving zorgt voor omstandigheden waarbinnen die 
specialisten hun opdracht kunnen uitvoeren. De samenleving 
wordt gevormd door de burgers die daartoe behoren, door de 
gezinnen, het middenveld, de economisch structuren en hun 
beheerders. Het is juist dat de overheid, die door de burgers 
wordt aangesteld beroep mag doen op die burgers om middelen 
te verzamelen – lees belastingen te innen – naar vermogen en 
dit op een billijke manier. Dan is het ook juist dat er wordt 
gezorgd dat er geen misbruik wordt gemaakt van de sociale 
voorzieningen. 
Ook op maatschappelijk niveau zijn er tendensen tot 
parentificatie zichtbaar. De burger die zijn opdracht tot zorg 
voor de gehele samenleving heeft uitbesteed aan een 
democratisch verkozen overheid is vaak een strenge en 
onbillijke ouder voor deze overheid: het moet perfect zijn en 
het mag niets kosten. De burger is mondiger geworden, doch 

deze mondigheid lijkt verworden tot de klagerige vitterigheid 
van de beste stuurlui aan de wal. Zo tonen ons de reeksen tv- 
en radioprogramma’s waar “de burger” zijn beklag mag komen 
doen over al wat hem stoort. Iedereen is aansprakelijk, behalve 
degene die klaagt. Internetfora en blogs worden gevuld met 
schuldinducerende beweringen.

Gelukkig is er ook goed nieuws: het vrijwilligerswerk lijkt 
niet kapot te krijgen. Organisaties als het Rode Kruis, Oxfam 
Wereldwinkels, 11 11 11,  Tele-Onthaal en aanverwante vinden 
nog steeds mensen die bereid zijn zich te engageren voor een 
betere en meer zorgzame wereld. In elke nieuwe generatie 
vind je een groot aantal jongeren dat bereid is veel vrije tijd 
te investeren in jeugdbeweging of sociaal engagement.
De aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezing in 2008 
maakte zichtbaar dat mensen wel gevoelig zijn voor een gedeeld 
project. Het succes van Obama lijkt ons geen toeval in deze 
tijden van overdaad en schrijnend tekort. Echt leiderschap 
doet beroep op het ethisch vermogen van mensen ongeacht 
persoonlijke berekening. Mensen weten dat “een mens niet leeft 
van brood alleen”. Mensen willen ook begeesterd worden door 
iets wat betekenis geeft aan het leven. Barack Obama gebruikte 
in zijn tocht naar het Witte Huis keer op keer de uitdrukking 
“Mijn broeders’ hoeder.” Op die manier raken we aan het ethisch 
besef waar ook Boszormenyi-Nagy de helende krachten in het 
menselijk bestaan situeert. 
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