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Woord vooraf

Op het moment dat dit boek verschijnt, bevinden we ons in woelige maar boeien-
de tijden. Enerzijds blijkt de hulpverleningssector meer en meer in de ban van het 
managementdiscours. De roep om meer effi  ciëntie en het zoeken naar eff ectieve 
praktijken zijn daar mooie illustraties van. Evidence based werken wordt steeds 
duidelijker naar voor geschoven (Van Loon e.a., 2013).

Tezelfdertijd staan auteurs als Paul Verhaeghe volop in de belangstelling. Zijn le-
zingen en presentaties trekken volle zalen, zijn boeken verkopen als zoete brood-
jes. Verhaeghe (2011, p. 5) stelt vast dat er:

 “… maatschappelijk van alles verkeerd loopt. Het idealisme dat zo kenmer-
kend was voor het laatste kwartaal van vorige eeuw, is nu vervangen door wijd 
verbreid cynisme, met als belangrijke betrachting zoveel mogelijk individueel 
profi jt te halen uit de groep, met zo weinig mogelijk inspanningen…”

In het licht van de hierboven geschetste tegenover elkaar staande evoluties dringen 
zich belangrijke keuzes op in het orthopedagogische werkveld. Daar wil dit boek 
inspiratie bij bieden. 

De collega’s – met zorg uitgekozen door Erik De Belie – die verantwoordelijk zijn 
voor de verschillende hoofdstukken nemen de lezer mee in verhalen waarbij ze 
tonen VOOR iets te zijn. Zo dragen ze ‘respect’ uit voor hun collega’s, voor men-
sen die ze begeleiden, voor familieleden en voor onderzoekers. In de teksten staat 
‘zorgzaam omgaan met elkaar’ iedere keer weer centraal. De verschillende schrij-
vers werken graag met verschillende theoretische kaders en gaan daarbij op zoek 
naar de mogelijk bevruchtende eff ecten, in plaats van het vooral negatieve zoeken 
naar uitsluitende factoren. In alle hoofdstukken staat het belang van een blijvende 
dialoog tussen verschillende betrokken partijen voorop (ook al is niet iedereen 
even verbaal ingesteld en zijn sommige mensen niet altijd makkelijk ‘te lezen’). 

Een rode draad door het boek wordt gevormd door ‘onzekerheid’, een realiteit die 
men – als men er niet door verlamd wordt – positief kan aanwenden om steeds 
weer samen op zoek te gaan naar andere/betere vormen van samen werken en 
samen leven. Onze collega’s tonen ook een merkwaardig respect voor de verschil-
lende vormen van deskundigheid die in ondersteuningsrelaties aanwezig zijn. Ze 
doen dit zonder aan de ene vorm méér gewicht toe te kennen dan aan de andere. 
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Mensen die ‘voor iets’ zijn, bieden weerwerk tegen het meest dodelijke gif voor een 
ondersteuningsrelatie: cynisme. Het niet langer geloven in iemands goede bedoe-
lingen, het verlies van alle idealisme en het wantrouwen van de ander worden best 
niet in ondersteuningsrelaties en organisaties meegenomen… Vandaar dit boek.
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