
 

                                                                                                                                

Intervisie volgens de dilemma methode: 9 stappen         

(Molewijk, Abma, Stolper & Widdershoven, 2008) 

Doel: Op een rijtje zetten van perspectieven, waarden en normen rond een dilemma om het 

besluitvormingsproces te ondersteunen. (het doel is niet: dat het probleem wordt opgelost of dat 

overeenstemming wordt bereikt) 

Definitie van een moreel dilemma: een moreel dilemma ervaar je als je het gevoel hebt te moeten 

kiezen tussen A en B, Je kunt niet beide doen en beide opties brengen morele bezwaren met zich 

mee. 

Stappen: 

1. Morele casus presenteren 5 minuten 

2. Formulering van een algemene morele vraag 5 minuten 

3. Korte formulering van het dilemma (door casus inbrenger): 5 minuten 

a. Zou ik A of B moeten doen? 

b. Zo concreet mogelijk 

c. Vermijd abstracte begrippen 

d. Vermijd impliciete normatieve formuleringen 

4. Gelegenheid voor vragen stellen, verheldering 10 minuten 

5. Schema invullen met perspectieven, waarden, normen (zie tabel 1). 15 minuten 

a. Plaats het dilemma in het schema 

b. Verbindt waarden en normen aan het originele dilemma (A of B) 

6. Lijst maken van mogelijke alternatieven (zonder over haalbaarheid te discussiëren)  

5 minuten 

7. Individuele ronde maken (eerst opschrijven): 10 minuten 

a. Ik denk dat het goede doen is …. 

b. Omdat …. 

c. Daarom ben ik niet in staat om …. 

d. Hoe kan ik omgaan met de morele last of deze verminderen? 

e. Welke deugden zijn nodig om het goed te doen? 

8. Bediscussieer een mogelijke groep consensus of besluit (weeg normen en waarden). 10 

minuten 

9. Maak praktische afspraken en plan een tijdstip om deze te evalueren. 5 minuten 
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