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“Everyday crises of routines” 
(Reckwitz)



Verandering is een constante in de (werk)praktijk 
van een professional. 

Het is zijn taak om zich zowel aan verandering
aan te passen, als om daarin expert te worden. 



Jean Lave & Etienne Wenger

Community of Practice 

Professionals die op elkaar betrokken raken 
in het delen van: 
• kennis
• adviezen
• strategieën
• handelingsdoelen



Ontwikkeling: spontaan of intentioneel.

Interactie zélf is ‘praktijk van leren’, 
al wordt dat niet altijd zo ervaren.
(Wenger: “What they learn is not a static subject matter, but the very process of being engaged in, 
and participating in, developing an ongoing practice.”)

🡪 Leren is de beweging maken van 
“peripheral participation” naar “becoming an insider.”

Community of Practice



3. Het gaat om spirituele praktijken. 
Kennis, normen en waarden verwijzen naar de bronnen daarvan: 
de Schrift, het verhaal van Jezus, de christelijke traditie. 

🡪 Je kunt dus alleen ‘lid’ worden van deze CofP
als je je in deze spiritueel geladenpraktijken begeeft. 

CofP in kerkelijke context



4. Belang van toebehoren aan een kennis-netwerk, een 
professioneel leernetwerk. 

� Voorbeeld 1: 
Specialisatie of diversificatie? Samenwerkingsverbanden als voorwaarde 
voor innovatie van de boerensector, K. de Roest, P. Ferrari, K. Knickel, 2018)

� Voorbeeld 2: 
Community of Practice - watermanagement 

Een professioneel CofP in 
kerkelijke context

https://www.youtube.com/watch?v=NTtAeiWKgDs&list=PLkpBjHvzRryrXo2uj3j3BHoTFtgpJjvjz&index=5


• Action Research 
• Participatory Action Research 
• Change Laboratory 
• Appreciative Inquiry
• Collaborative Ethnography   
• Collaborative Narrative Inquiry 
• Theological Action Research 
• Citizen Science 
• Research Community
• Prolonged Responsive Action Research
• … 

Onderzoeksbenaderingen
in een CofP



• Onderzoek: zoektocht naar het weten

• Onderwijs: doorgeven van het weten

• Ontwikkeling: verwerven van nieuwe inzichten, vormen 
van begeleiding, ‘producten’, diensten et cetera (= 
innovatie)

• Ondersteuning: mensen die de (veranderkundige) 
ontwikkeling begeleiden. 

Ideaal: De vier O’s met elkaar verbinden… 

Scholarship of integration



Voorbeeld 1



• Benutten van diverse kennisbronnen voor een rijker begrip

• Verstevigen van relevantie

• Verankeren van toepassing en ‘oplossingen’
 

• Verdiepen van eigenaarschap

• Versterken van innovatiekracht

(naar L. Phillips, M. Kristiansen, M. Vehviläinen, E. Gunnarson, 2012)

Waartoe CofP met 4 O’s?



De onderzoeker en de practitioners kunnen samen:

Het onderzoeksterrein identificeren

Onderzoeksvragen formuleren

Het onderzoeksplan ontwerpen

Data verzamelen en analyseren

Nadenken over output 

Samenwerking in CofP



Voorbeeld 2

Wat doen geestelijk verzorgers, met 
welke redenen 
en wat beogen zij met wat ze doen? 

Een casestudyproject (CSP) van
Sjaak Körver en Martin Walton



Voorbeeld 2 

Hoe krijgt de Community of Practice vorm in het Case Study Project? 

• 8-12 Geestelijk Verzorgers & 1-2 academische onderzoekers

• Focus op professionaliteit

• Theorie: impliciet/expliciet

• Gezamenlijk identificeren van “critical issues”

• Appreciative: gezamenlijk identificeren 

én analyseren van “good practices”. 



Voorbeeld 2 
complexiteit en stakeholders



• Reflectie op de professionaliteit van de geestelijk verzorger 

• Vanuit verschillende rollen de vraag verkennen 
(geestelijk verzorger én onderzoeker tegelijkertijd)

• Komen tot dieper zelfverstaan (derde persoon) 

.

Voorbeeld 2 
meerwaarde CofP



• On the one hand it is of course very artificial, but it is a 
useful tool to create some distance (…) it is not so much 
about the chaplain, but rather about what happens there 
in the intervention’ – Simone

• ‘It neutralizes for me as well (…) by which you can analyze 
it better’. – Hanneke 

• ‘You can tell without empathy what you think about it (…) 
you can just ask a question’ - Maaike 

• ‘You can, perhaps, detach your mind and feelings for a 
while’ - Eline

Voorbeeld 2 
meerwaarde CofP



Kortom: 
Leren, onderzoeken en veranderen doe je samen, 

zo dicht mogelijk bij de praktijk. 
Daar ligt de kiem voor vernieuwing! 




