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III	-	‘Goed’	handelen		
 
 (…) De druk op resultaten maakt dat concurrentie het wint van coöperatie. Er is sprake van 

conflicterende normen. De eisen aan het werk worden steeds meer genormeerd door protocollen voor 

verantwoording. Die staan vaak op gespannen voet met wat professionals in het werk zelf hebben 

ontwikkeld als ervaringsnorm. De aandacht verschuift van de kwaliteit van het werk naar de individuele 

kwaliteiten van personen. Hogere omloopsnelheid in het jobhoppen leidt tot afname van duurzame 

verbindingen tussen professionals en organisaties. Tegelijkertijd speelt wat ik kort heb aangestipt in het 

eerste hoofdstuk. In de maatschappelijke transitie die gaande is, wordt de vraag naar maatschappelijke 

zichtbaarheid van organisaties en professionals groter. “Wat draag je maatschappelijk bij?” Die vraag 

wordt gevoed door een maatschappelijke context waarin van alles speelt: onzekerheid over het matige 

maatschappelijke vertrouwen, de zorgen rond de aanhoudende crisis, vraagstukken rond veiligheid en 

milieu, de kwaliteit van de zorg, het niveau van excellentie in het onderwijs. Dat vraagt van professionals, 

zeker als hun werk verbonden is met enige vorm van publiek optreden, om meer te doen dan hun vak uit 

te oefenen. Het gaat ook om het realiseren van maatschappelijke zichtbaarheid met het oog op bijdragen 

aan public value. Dat is in het kort de complexe context waarin professionals handelen. In hoeverre kan hun 

professionele handelen nu bijdragen aan die public value?  

 

Aan het eind van De Ambachtsman komt Sennett terug op de dialoog die hij in zijn boek is aangegaan met 

Hannah Arendt. Volgens Sennett zei Arendt toen hij haar op straat tegenkwam dat mensen die dingen 

maken gewoonlijk niet weten wat ze aan het doen zijn. Arendt wees in die dialoog met Sennett naar de 

politiek, die boven de fysieke arbeid staat en voor richtsnoeren moet zorgen (Sennett 2008:9). Het 

spanningsveld dat opgeworpen wordt, raakt direct de vraag wat eigenlijk de ruimte is in het professionele 

handelen om zelf bij te dragen aan publieke waarden. Arendt zegt dat goed en degelijk werk leveren in de 

ambachtelijke zin nog niet betekent dat het ook goed werk in ethische zin oplevert.1 De makers van de 

atoombom die met elkaar samenwerkten in Los Alamos waren zonder uitzondering goede vaklui. Toch 

was het moreel niet bepaald juist wat er uit hun handen kwam. Dat is het argument waarmee Arendt pleit 

voor een politiek, voor een handelen, dat boven het werken staat. Het werk is op zichzelf nog niet genoeg. 

Er is ook zoiets als publieke verantwoording nodig. Dat is het pleidooi van Arendt. Ze zegt: “wij kunnen 

slechts spreken van een dader van daden voor zover hij tezelfdertijd de spreker is van woorden- de 

spreker die zichzelf identificeert als actor en die aankondigt wat hij aan het doen is, gedaan heeft of 

zinnens is te doen”. (Arendt 1999:44) Sennett stelt daar tegenover dat we de kwaliteiten en waarden die 

besloten liggen in concrete materialen en lichamelijk werk daarbij over het hoofd zien. Leidt goed werken 

in ambachtelijke zin ook tot goed werken in ethische zin? En hoe laat dat goede werken zich dan 

openbaar verantwoorden? Lost de hernieuwde aandacht van Sennett voor het ambachtelijke ook het 

morele probleem van de vakman op? In De Ambachtsman stelt Sennett als antwoord op de vraag naar goed 

handelen dat “de filosofische werkplaats van het pragmatisme een stimulans is om te reflecteren op wat je 

doet” (Sennett 2008: 323-330). De vakman moet niet alleen maar bezig zijn. Er moet ruimte zijn voor 

‘bespiegelende momenten tussendoor’. Dat punt van de verantwoording van en de aanspreekbaarheid op 

‘het goede’ in en van het werk van de vakman, blijft in dit boek van Sennett wat op de achtergrond. In 
                                                
1 De thematiek in deze discussie is vergelijkbaar met het debat tussen Gadamer en Habermas dat eerder aan de orde 
is gekomen. 



Muzische Professionalisering – Publieke waarden in professioneel handelen. (2016)                  B. v. Rosmalen Uitgeverij IJzer Utrecht 

andere boeken van Sennett zoals bijvoorbeeld The Fall of Public Man (1974), of zijn recente boek Together 

(2012) is het thema van gemeenschappelijkheid en van samenleven meer aan de orde dan in De 

Ambachtsman waarin de focus ligt op het maakproces. Hieronder werk ik in relatie tot de dialoog tussen 

Arendt en Sennett een muzisch perspectief uit op bespiegelen en verantwoording afleggen over het werk. 

Met het begrip muzische reflectie wil ik laten zien dat ook reflecteren een maakproces met ambachtelijke 

kanten is en dat het in reflecteren niet alleen over woorden hoeft te gaan. Ik zal, voortbouwend op mijn 

verkenning bij Gadamer, laten zien dat de muzische werking in de ambachtelijkheid van maakprocessen 

en de beleving die daarbij optreedt een morele dimensie heeft die bijdraagt aan publieke waarden.  

 


