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Dit is inmiddels de vijfde keer dat we een vrijwilligerscafé organiseren. Dat doen we om zo 
ervaringskennis van vrijwilligers zo veel mogelijk op te halen. We zijn op zoek naar de 
voorbeelden uit de praktijk, waarmee we weer kennis kunnen delen in trainingen en 
toekomstige colleges. 
 
Tijdens het Vrijwilligerscafé op vrijdag 29 maart zijn we met huisfilosoof Dick de Korte op 
zoek gegaan naar de diepere betekenis van rechtvaardigheid. 
 
 
Voor dit café is het thema rechtvaardigheid gekozen. 
Nadenkend over rechtvaardigheid kun je veel kanten op: 
burgerrechten, mensenrechten, waar heb je recht op, 
etc. In de grondwet staat dat iedereen gelijke rechten 
heeft. Maar niet iedereen krijgt die ook in de praktijk. 
 
In dit Vrijwilligerscafé ligt de focus op recht en 
rechtvaardigheid in zorgrelaties.  
Na introductie gaan we aan de slag met twee vragen. 
Vast onderdeel is dat je rustig de tijd neemt om even te 
schrijven over wat je te binnen schiet. Daarna wisselen 
we met elkaar uit en gaan we proberen om uit het 
resultaat algemene uitspraken uit te halen.  
 
 
Waar komt je onrecht of onrechtvaardigheid 
tegen?  
Hoe ga je daar mee om in zorgrelaties?  
 
Onrechtvaardig in zorgrelaties is dat er op basis van 
vooroordelen niet meer naar de mens gekeken wordt. 
Dat kan ook in de vorm van onwetendheid of onbegrip 
zijn. Onrecht is vaak een vorm van discriminatie.  
 
Een ander aspect dat hiermee te maken heeft is 
communicatie. De juiste taal vinden is heel belangrijk. In 
het praktijkvoorbeeld 2 is de arts bezig met onderzoek 
doen: meten, weten en niet praten.  
  

Praktijkvoorbeeld 1  
 
Vooroordeel 
Mijn huisarts beoordeelt mijn 
klachten niet objectief, maar op 
basis van eerdere diagnose in mijn 
dossier als psychische klachten. 
Duizelig? Dat komt door stress.  
 
In plaats van een bloedonderzoek 
sta je zonder iets weer buiten. Dat 
is waarom ik nooit meer naar een 
arts ga zonder iemand mee te 
nemen. 

Praktijkvoorbeeld 2  
 
De mens (niet) zien 
De arts zit achter de computer en 
werkt zonder me aan te kijken zijn 
diagnose lijst af. Heeft u pijn? 
Hoeveel pijn op een schaal van 1 
tot 10?  
Als ik niet snel reageer op zijn 
vraag, omdat ik daar even over na 
wil denken, vult hij het voor me in. 
Een gesprek komt niet tot stand. Ik 
voel me een object. 



Een voorwaarde voor rechtvaardigheid is aandacht en  
attentheid. Dit is een van de zorgdeugden. Nabijheid is 
een andere voorwaarde. Alleen wanneer er aandacht en 
nabijheid is worden mensen serieus genomen. 
 
Tot je recht komen 
Wanneer kom je wel, en wanneer niet tot je recht? Heb 
je daar ervaring mee? 
 
Het gaat om de ander 
Iemand komt zijn of haar recht als iemand dingen doet 
waar ze goed in zijn, of waar ze zich in kunnen 
ontwikkelen. Het gaat om geduld en ruimte geven, niet 
helpen maar langs de kant blijven, zodat de ander de 
ruimte kan nemen om zichzelf te ontwikkelen.   
 
Tot je recht komen gaat over je uniek zijn, voor jezelf 
opkomen. Als je tot je recht komt is de kans groter dat je 
rechtvaardig behandeld wordt. Het vergroot je kans op 
rechtvaardige behandeling. Om daar te komen heb je 
een aantal elementen nodig zoals erkenning en 
aandacht. Ook kennis over je rechten is belangrijk. 
 
Duidelijk wordt dat mensen pas tot hun recht komen als 
er ruimte gemaakt wordt. En dat die ruimte wordt 
aangeboden. Om tot je recht te komen is het aanbieden 
van rust, ruimte en tijd essentieel, niet grenzeloos, maar 
binnen kaders en het liefst met wederkerigheid in welke 
vorm dan ook.  
 
Wat leren we hieruit 
 
We praten nog even door over wat we hieruit kunnen 
leren voor de trainingen. 
 
Bewustzijn van onrechtvaardigheid: het is er. 
Het is heel belangrijk om (toekomstige) maatjes zich bewust te laten zijn van dat er 
onrechtvaardigheid voorkomt. Het is er. Ook leren wat dat met de ander doet is waardevol. 
Degene van wie je maatje wordt is dikwijls ongelijkwaardig behandeld of niet serieus 
genomen.  
 
Maatjes komen dit waarschijnlijk heel veel tegen: als je ziek bent, kom je dikwijls in een 
bureaucratie terecht en regels kunnen leiden tot onrechtvaardigheid. De vraag is: hoe ga je 
daar mee om? 
 
Aandacht en erkenning  
Juist voor mensen in kwetsbare positie is aandacht voor het recht van mensen nodig. Net als  
voor manieren om hun talent er uit te laten komen.  
 

Praktijkvoorbeeld 3  
 
Serieus genomen worden 
Als ik bel om iets voor elkaar te 
krijgen bij de schuldhulpverlening, 
lukt dat niet.  
Wanneer mijn buurvrouw belt en 
zegt dat ze namens mij informatie 
wil, is dat geen enkel probleem. Ze 
wordt meteen geholpen. 
 
Ik heb me wel eens voorgedaan als 
iemand die 'namens' mij belt, dat is 
soms gemakkelijker.  

Praktijkvoorbeeld 4  
 
Aandacht voor hoe je je voelt 
Toen ik met mijn schulden bij de 
hulpdiensten terecht kwam, was 
het mijn maatje van Vonk de enige 
die niet meteen aan de slag ging 
met papieren en actie. Zij gaf 
aandacht aan mij als persoon, en 
wat de situatie met mij deed. En ze 
liet me zelf kiezen wat ik wilde 
doen 
 
Het is heel belangrijk om als 
persoon gezien te worden, en niet 
als een probleem dat moet worden 
aangepakt.  



Een tip is om aandacht aan het verhaal over je leven te geven. Biografisch werken geeft een 
houding van jezelf of de ander serieus nemen. Als je je biografie onder ogen komt, leidt tot 
het vaststellen van de waarde ervan. Dit kan een goede manier zijn voor maatjes om te 
komen tot erkenning dat hun leven de moeite waard is.  
 
Tot slot 
Conclusie is dat we een mooie oogst hebben aan verdieping van het begrip rechtvaardigheid 
en tot je recht komen. Door de mooie en persoonlijke voorbeelden komen we op 
verschillende manieren tot de kern.  
 
volgende keer:  

• nabijheid: wat is het en hoe ver ga je? De presentiebenadering en wat de grenzen 
zijn.  

 

 


