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Jos Kole & Wouter Sanderse

Waarom en waartoe?
Geregeld zijn in de media verhalen te lezen over ernstige misstappen van
professionals: een wetenschapper die op grote schaal fraude gepleegd heeft,
een advocaat die ‘van het tableau’ geschrapt wordt en dus niet langer zijn be-
roep mag uitoefenen. Bankiers die zichzelf verrijken maar hun bank ten
onder laten gaan, grote aantallen spaarders meenemend in hun val. Een ver-
pleegkundige of agent die voor grensoverschrijdend gedrag veroordeeld
wordt. De voorbeelden zijn talrijk en het oordeel over dergelijke mensen is
vaak hard: ‘Ze deugen niet.’

Kwesties als deze springen in het oog. Ze doen de reputatie van professi-
onals in het algemeen geen goed. Al enige decennia woedt er, niet alleen
maar mede daardoor, een ‘crisis’ in het vertrouwen van publiek en politiek
in professionals.1 Het heeft geleid tot ‘geïnstitutionaliseerd wantrouwen’, het
idee dat professionals ‘getemd’ zouden moeten worden, en een herhaalde
roep om extra toezicht, controle en regels.2

Die aandachttrekkende misstanden en deze ‘crisis’ verhullen dat veel
professionals ondertussen dagelijks hun werk goed doen. Zij hebben op hun
beurt de ervaring niet meer de ruimte te krijgen om naar eigen oordeel hun
beroep te beoefenen. Professionals kunnen zich daardoor beknot voelen in
hun professionele autonomie. Hoe kunnen ze laten zien dat ze het vertrou-
wen van publiek en politiek waard zijn en hun eigen verantwoordelijkheid
nemen voor ‘werk dat deugt en deugd doet’?3

Tegelijk met deze ontwikkelingen heeft de zogenaamde deugdethiek re-
cent een grote opleving doorgemaakt in onder andere ethiek, psychologie en
onderwijs. Deze vorm van ethiek gaat terug op de Griekse filosoof Aristote-
les, heeft een lange geschiedenis en is sinds ongeveer halverwege de vorige
eeuw weer springlevend. Met deze bundel beogen we de bezinning op de
ethische dimensie van werk en beroepsbeoefening te voeden met inzichten
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uit deze deugdethiek. Het boek laat zien hoe een deugdenbenadering voor
de professionele praktijk relevant kan zijn. Zo’n benadering zou beroepsbe-
oefenaars een ‘verhaal’ kunnen bieden waarom ze het publieke vertrouwen
waard zijn en hoe ze zelf steeds beter vorm kunnen geven aan hun ethische
verantwoordelijkheid.

Er verschijnen in Nederland geregeld boeken over deugdethiek en voor
elke beroepsopleiding bestaan er wel studieboeken beroepsethiek. In die
boeken wordt tegenwoordig ook wel een hoofdstuk gewijd aan de rol van
deugden voor ethisch verantwoorde beroepsbeoefening. Maar zo’n hoofd-
stuk is dan kort. Er is in Nederland nauwelijks tot geen literatuur die weten-
schappelijk verantwoord en praktisch relevant uitwerkt hoe deugden van be-
lang zijn voor beroepspraktijken, welke deugden dat dan zouden zijn, hoe
(toekomstige) professionals in de praktijk zich daarin zouden kunnen be-
kwamen, en hoe je dat zou kunnen beoordelen. Met deze bundel willen we
daar verandering in brengen. Bovendien bundelt dit boek bijdragen over
acht verschillende professionele praktijken en laat het professionals uit die
praktijken aan het woord. Zo bevordert het boek beroepsethische uitwisse-
ling tussen beroepsgroepen. Van zowel verschil als overeenkomst valt im-
mers veel te leren.

Karakter en deugd
Niet zo lang geleden publiceerden zowel het Jubilee Centre for Character
and the Virtues uit Birmingham als de Britse denktank ResPublica een plei-
dooi voor het belang van deugden en karaktervorming voor ethisch verant-
woorde beroepsbeoefening.4 Deugden en karaktervorming bieden, zo be-
pleiten ze, tegenwicht aan een eenzijdige benadering van beroepsethiek die
regels en plichten, richtlijnen en codes centraal stelt. Met een deugdethische
benadering van goed werk doen we recht aan de complexiteit van het alle-
daagse werk waarin professionals elke keer opnieuw, op eigen kracht, moe-
ten beoordelen wat te doen en vervolgens overeenkomstig dat oordeel moe-
ten en kunnen handelen.5 Dat vergt een bron van oriëntatie en motivatie die
dieper ligt dan de regels en plichten die vaak ‘van buitenaf ’ opgelegd of van
‘bovenaf ’ voorgeschreven worden. Die bron kan gevonden worden in een
goed gevormde persoonlijkheid, in de deugden en het karakter van profes-
sionals. 

Verderop in het boek wordt uitvoeriger ingegaan op deugden en karak-
ter, maar ter inleiding hier een toelichting bij deze twee kernbegrippen uit
de titel. We vatten ‘deugden’ op als gevormde houdingen, zoals moed en be-
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trouwbaarheid, die je als mens in staat stellen om keuzes te maken omtrent
belangrijke ervaringen in je leven en werk. In een professionele context hel-
pen die houdingen je om de doelen na te streven die kenmerkend zijn voor
je beroep, zoals het bevorderen van gezondheid, vorming of rechtvaardig-
heid. Die keuzes zijn optimaal als je een midden weet te vinden, een midden
dat van situatie tot situatie verschilt maar met behulp van praktische wijs-
heid kan worden bepaald.

Je karakter – de hoofdtitel van dit boek – bestaat uit een geïntegreerde
verzameling deugden die samen het welzijn en floreren van jou en je mede-
mensen, ook in een professionele context, mogelijk maken. De diepere bron
van goed handelen ligt, volgens de deugdethiek, in houdingen die je gaan-
deweg je levensloop, nu eens door schade en schande, dan weer door inspi-
rerende voorbeelden te volgen, ontwikkelt. Het woord ‘karakter’ stamt af van
een Grieks woord dat oorspronkelijk verwees naar het patroon dat in een
munt werd gekrast. Met de woorden van Van Tongeren en Becker: ‘Je karak-
ter is als het ware het geheel van “krassen op je ziel”.’6 Door voortdurend keu-
zes te maken, maak je je houdingen eigen die samen je persoonlijkheid gaan
tekenen. Dat kunnen overigens ook slechte houdingen zijn. Een karakter
wordt ook getekend door ondeugden.

Er is onder filosofen en ethici veel discussie over de exacte omschrijving
van deugd en karakter. Ook in het vervolg van dit boek zal blijken dat redac-
teuren en auteurs hun eigen interpretatie volgen. Maar het gemeenschappe-
lijke idee dat door alle bijdragen heen klinkt is dat beroepen morele praktij-
ken zijn die florerende professionals met een welgevormde persoonlijkheid
nodig hebben om hun goede doelen te benaderen. Iemand die karakter
toont zou je kunnen zien als iemand die een sterke persoonlijkheid heeft, en
bijvoorbeeld doorzettingsvermogen en veerkracht toont om zijn doelen te
bereiken. De titel is een knipoog in die richting, maar gaat ook verder. In dit
boek heeft ‘karakter’ ook iets evaluatiefs. We stellen ons altijd de vraag of ie-
mands karakter wel moreel goed is en in dienst van de praktijkdoelen staat.

Het zal daarmee ook duidelijk zijn dat het ‘voor’ uit de ondertitel van
deze bundel, ‘deugden voor professionals’, niet verwijst naar deugden ‘als
voorschriften’ maar eerder ‘als niet-vrijblijvende kansen en mogelijkheden’
voor professionals. We hadden evengoed ‘deugden van professionals’ kun-
nen schrijven. Professionals die deugen hebben zich karaktertrekken eigen
gemaakt die hen in staat stellen goed en prijzenswaardig hun beroep te be-
oefenen om zo, in vrijheid en verantwoordelijkheid, het vertrouwen van pu-
bliek en politiek waard te zijn.
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Deze bundel is een pleidooi voor een deugdethische benadering van be-
roepsethiek. We zijn we ons ervan bewust dat er ook andere ethische en fi-
losofische benaderingen zijn die hun tegoed hebben en dat er, vanuit die be-
naderingen, kritiek mogelijk is op deugdethiek. De dialoog en het debat
daarover gaan we niet uit de weg maar ze vormen met opzet niet de boven-
toon in deze bundel.

Voor wie?
Dit boek is in de eerste plaats bedoeld voor toekomstige professionals, dat
wil zeggen studenten die een beroepsopleiding (hbo en wo) volgen, tot bij-
voorbeeld leraar, verpleegkundige, jurist of accountant. Zij kunnen met de
bijdragen uit deze bundel een beter begrip ontwikkelen van wat het betekent
om hun beroep op een moreel verantwoorde manier uit te voeren en welke
karaktertrekken daarvoor nodig zijn. Ten tweede biedt het boek materiaal
aan docenten die de ethiek van het beroep binnen een beroepsopleiding on-
derwijzen. Het geeft hen in afzonderlijke hoofdstukken lesmateriaal, een
beeld van de morele vorming van professionals en handvatten hoe zij in hun
onderwijs die morele ontwikkeling vanuit een deugdethische benadering
kunnen stimuleren en beoordelen. Ten derde biedt het boek informatie voor
professionals die aan hun eigen beroepshouding willen werken of de ‘deug-
delijkheid’ van werk in uitvoering bespreekbaar willen maken binnen hun
organisatie of instelling. Ten slotte is het boek bedoeld voor iedereen in het
Nederlandse taalgebied die interesse heeft in (beroeps)ethiek en deugd, in
het bijzonder filosofen en ethici.

Indeling, opzet en inhoud
De bundel bestaat uit drie delen:

I. Deugdethiek en beroepsethiek;
II. Deugdelijke professionals;
III. Professionele vorming.

In Deel I introduceren we deugdethiek en leggen we de verbinding tussen
deugdethiek en beroepsbeoefening. In drie opeenvolgende hoofdstukken
wordt een geschiedenis van deugdethiek geschetst, een state of the art over-
zicht gegeven van de heropleving van de deugdethiek in de 20e en 21e eeuw
en een pleidooi gehouden waarom deugden wenselijk en noodzakelijk zijn
voor ethisch verantwoorde en prijzenswaardige beroepsbeoefening.
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