
 

 

Meralda Slager:  ‘De banaliteit van het goede’ Uitgegeven door F & N Eigen Beheer, 

Castricum 2012. ISBN 978949108413 (Ziekte Algemeen/ Vrijwilligersorganisatie/ 

hulpverleningsrelatie)  

Over de schrijfster: Meralda Slager (1968) is programma secretaris bij ZonMw , 

zet zich onder andere in voor patiënten participatie. Zij behaalde haar Master Health 

Sciences aan de universiteit van Maastricht, en reisde en werkte onder andere in 

Vietnam en Zuid Afrika. Zij promoveerde aan de Universiteit voor Humanistiek te 

Utrecht op dit proefschrift. 

 

Korte Beschrijving: Meralda Slager deed etnografisch onderzoek naar het 

spanningsveld tussen voornemen en praktijk in een vrijwilligersorganisatie gericht op 

palliatieve terminale zorg. Op 27 november 2012 verdedigde ze haar proefschrift De 

banaliteit van het goede aan de Universiteit voor Humanistiek. Haar  onderzoek was 

dan ook geen interventieonderzoek, maar de beschrijving van een proces. 

Slager keek hoe vrijwilligerswerk rondom een goed doel ontstaat en georganiseerd 

wordt, ook na verloop van jaren. Zij zag dat vrijwilligersorganisaties en andere non 

profit organisaties doorgaans opgericht worden met een goed doel voor ogen. Maar 

als organisaties langer bestaan en zichzelf draaiende moeten houden, lijkt het wel 

alsof het goede doel op de achtergrond verdwijnt. Het regelen van de dagelijkse gang 

van zaken, het opstellen en uitdenken van een meerjarenbeleidsplan, subsidies 

aanvragen, gaan bijvoorbeeld belangrijke rol spelen. Slager vraagt zich in het boek af 

of het mogelijk is om je als organisatie te blijven reflecteren op je uiteindelijke doel 

zodat het doen van het goede niet verloren gaat. Ze vraagt zich af of een organisatie 

anders niet banaal wordt – in de zin van gedachteloos, niet door kwaadaardigheid, 

maar met verlies van aandacht en gebrek aan reflectie. 

Slager  deed onderzoek binnen de organisatie Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg 

(VPTZ), waar zij aanvankelijk ook als beleidsmedewerker werkte. Ze volgde 

vergaderingen rondom de ontwikkeling van het meerjarenbeleidsplan en het viel haar 

op dat de gesprekken gedurende de vergaderingen over banale zaken gingen, de 

lengte van het plan, of over definities, maar niet over de betekenis van de organisatie. 

Gedurende interviews die ze had met betrokkenen kwamen er wel allerlei spanningen 

en fricties boven tafel, uitten zij bezorgdheid en betrokkenheid. Maar deze fricties en 

spanningen werden niet benoemd in het beleidsplan. Meralda Slager gebruikte het 

werk van Hannah Arendt en Martin Heidegger om het begrip banaliteit verder uit te 

werken  aan de hand van hun filosofische werk en te helpen bij het kunnen 

reflecteren en denken zodat de betekenis van het goed doen in een organisatie niet 

verloren gaat. Slager kwam erachter dat als de fricties en spanningen in een non-

profit organisatie ter sprake werden gebracht, het wezen van de organisatie naar 

boven kwam en de organisatie vorm kreeg. 

 



Enige  vragen  en antwoorden die bij de verdediging van het proefschrift 

naar voren werden gebracht: 

 

- Helpt het een organisatie als sommige activiteiten door vrijwilligers worden gedaan, 

in een vrijwilligersjas zitten op plekken waar ze beter passen. Taken die anders 

binnen een organisatie niet mogelijk is?  

-Is er naast bezinning op het doel met de theorieën van Arendt en Heidegger niet 

meer nodig, namelijk morele sensitiviteit? Als voorbeeld werd genoemd hoe binnen 

de palliatieve zorg euthanasie niet kan, terwijl de patiënt er wel om vraagt, gaat dat 

niet gebeuren. Slager beaamde dat met voortschrijdend inzicht het gebruik van de 

participatieve responsieve methodologie bij dit onderzoek goed zou zijn geweest.  Dat 

zou mooi zijn om nog te doen. De verontwaardiging en de reactie van anderen is 

nodig en kunnen uiteindelijk ook oplossingen en denken opleveren.  

 

- Van het analyseren van het begrip tijd bij Arendt en Heidegger heeft Slager afgezien, 

omdat het onderzoek etnografisch van opzet is, niet filosofisch. Tijd staat in bij 

terminale patiënten wel in een ander daglicht.  

-Is de gekozen benadering ook op andere plekken in te zetten?  Jazeker 

- Kunnen we het ook hebben over de rol van de banaliteit van onderzoekers: hoe 

komen zij tot keuzen, wat is hun eigen positie, welke onderzoeksvragen lichten zij 

waarom uit? 

Slager benadrukte de derde positie van de onderzoeker als randfiguur  en vergeleek 

die met die van de vrijwilligers. Vaak werd een suggestie van haar verworpen omdat 

zij nu eenmaal onderzoeker was. 

Heeft de onderzoekersrol haar  wat opgeleverd voor haar werk als 

beleidsmedewerker?  Jazeker, onder andere dat Slager nu, bij haar werk binnen 

ZonMw, bij participatie binnen onderwijs en beleid naar proeftuinen kijkt. Van 

tevoren is de uitkomst nog niet duidelijk. 

- Heeft ze een advies aan bestuurders om het banale te voorkomen? En wat zijn 

overeenkomsten en verschillen bij toepassing van haar bevindingen op andere 

organisaties?  

Slager zou haar boek willen inzetten in gesprekken die gaan over hoe het goede te 

organiseren, hoe kun je zorgzaam zijn als organisatie, oog hebben voor de toekomst, 

maar ook voor het onverwachte.  Storende zaken moeten besproken worden, leveren 

gesprekstof op. Duidelijk moet  binnen de palliatieve zorg  bijvoorbeeld zijn dat een 

hospes oprichten niet een doel op zich is, patiënten blijven immers liever thuis. Dan 

moet gekeken worden naar wat mogelijk is, hoe er een andere vorm aan gegeven kan 

worden. 

 

 Opmerking: Ik hoop dat het boek veel ingezet zal worden en de  discussies gevoed 



worden zoals Meralda Slager aangeeft. Daarbij zou het goed zijn dat, als het doel is 

om de juiste zorg aan en voor patiënten te geven, hun wensen die discussies voeden. 

Dat dat nodig is blijkt wel uit de voorbeelden die tijdens de verdediging gegeven 

werden over bijvoorbeeld de mogelijkheid om euthanasie te krijgen, of om thuis te 

kunnen sterven. De stichting wil daar, waar mogelijk, natuurlijk een bijdrage aan 

leveren. 

Extra: Zie ook: http://www.uvh.nl/nieuws/organisaties-en-de-banaliteit-van-het-

goede  
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