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“Vragen naar onze identiteit is vragen 
naar wat ons ten diepste bezig houdt, 
wat het verhaal van ons leven is. 
Het zijn altijd belangrijke veranderingen 
en kruispunten in ons leven die tot vragen 
naar onze identiteit leiden. 
Welke weg zullen we inslaan; wat verbindt 
die weg met het pad dat we tot nu toe gegaan zijn;
moeten we iets loslaten, 
wat willen we in de toekomst zeker behouden?”

H. Groen
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Wie aan het hoofd staat van een organisatie, wil een helder profiel en een
aansprekende identiteit voor de organisatie. Dat is belangrijk: een duidelijke
corporate identity werkt in het voordeel van de werknemers, en is belangrijk
voor de mensen die er een beroep op doen. 

De identiteit van een zorgvoorziening wordt bepaald door talloze factoren:
het specifieke zorgaanbod, de aanwezige specialisaties, de sociale en
culturele context, de budgetten en het management, de geschiedenis, … en
niet in het minst de zorgverleners en de mensen die op het zorgaanbod
beroep doen. De identiteit van een zorgvoorziening is een verhaal dat al
deze factoren met elkaar verweeft. 

Dit Caritas Cahier is ontstaan uit de vraag welke rol de christelijke inspiratie
in dit verhaal kan spelen. Deze inspiratie – en de manier waarop men ermee
omgaat – is één van de factoren die het gezicht van de voorziening
bepalen. Het is niet eenvoudig om de rol van de christelijke inspiratie te
duiden. Het is nochtans een belangrijke vraag, die zich onder vele vormen
manifesteert. Ze kan gesteld worden vanuit het perspectief van de
religieuze stichters of de oorspronkelijke initiatiefnemers. Welke inspiratie
vinden zorgvoorzieningen vandaag in de identiteit en de spiritualiteit van
hun stichters? Wat hebben die historische wortels te betekenen? 

Wat kan deze inspiratie betekenen voor de maatschappelijke taak die
zorgvoorzieningen vandaag op zich nemen? Hoe verhoudt ze zich tot het
pluralisme in onze maatschappij? Wat betekent het voor de toenemende
professionalisering van de zorg, en wat zijn de implicaties voor het
management?

De identiteitsvraag duikt ook op in het licht van de interne organisatie van
de voorziening. Hoe kan de christelijke inspiratie gestalte krijgen in de
concrete zorgpraktijk en in het personeelsbeleid? Willen we dit wel? Wat
betekent het voor de werknemers, en welk verschil maakt het voor de
patiënten, cliënten of bewoners?
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Inleiding
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Niet in het minst dringt de vraag zich op met het oog op de toekomst.
Welke rol zullen christelijk geïnspireerde voorzieningen spelen in het
toekomstige zorglandschap en in de toekomstige maatschappij? Wat zal
hun bestaansreden zijn, en wat hun doelstellingen? Welke veranderingen
zullen ze ondergaan? Wat zal blijven?

Met dit cahier willen we een aantal elementen bieden om de reflectie te voeden.
We gaan op zoek naar een hedendaagse verwoording van die identiteit, en naar
manieren en denkpistes om gestalte te geven aan wat ons bezielt. Er worden
vier stappen gezet: identiteit als belofte, het caritasvisioen als onderbreking en
inspiratie, de dynamiek van het vertalen, en ten slotte identiteit als erkenning.
We proberen onderweg ook een aantal concrete suggesties en handreikingen te
formuleren waarmee men aan de slag kan gaan.  

Het spreekt voor zich dat de identiteit van een zorgvoorziening een zaak is van
heel veel mensen. Het gaat immers niet om de personal identity van één
persoon, maar om de corporate identity van alle betrokkenen. Alle zorg-
verleners en medewerkers van de voorziening dragen hun steentje bij aan deze
identiteitsdynamiek: de directie, bestuurders, leden van de Algemene
Vergadering, de zorgverleners, opvoeders, psychologen, artsen, specialisten, het
technisch en administratief personeel, de vrijwilligers,… Alle betrokkenen zijn
vertellers van het verhaal waarin de identiteit van de voorziening vorm krijgt.

Bovendien heeft ook het maatschappelijk middenveld en de overheid een
plaats in het identiteitsverhaal. Ook zij zijn betrokken partij, want ze
vormen de (sociale, juridische, economische,…) omgeving waarin de
zorgvoorziening ‘zichzelf’ kan zijn, zijn verhaal vertelt.

Het doelpubliek van dit cahier is heel ruim. We richten ons tot iedereen die
geïnteresseerd is in de christelijke inspiratie van zorgvoorzieningen. Toch
vertrekken we vanuit het perspectief van de beleidsmakers die vanuit hun
leidinggevende functie willen reflecteren over de rol van de christelijke
inspiratie in hun voorziening. 

Nadenken en spreken over wat mensen drijft wanneer ze zorg verlenen en
over wat hen motiveert om hun ideaal waar te maken, is op zich al een
factor die bijdraagt tot de kwaliteit van de zorgverlening. Dit geldt niet
enkel voor de christelijk geïnspireerde organisatie, maar voor iedere
organisatie die vanuit een particulier initiatief vertrekt.

6 Caritascahier ]
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1. Identiteit als belofte

Er zijn verschillende manieren of metaforen om de identiteit van een
organisatie of voorziening ter sprake te brengen. Het beeld dat men
gebruikt, stuurt het identiteitsproces in een bepaalde richting. In het
recente verleden werd bijvoorbeeld vaak gesproken over de ‘katholieke zuil’.
Deze terminologie legt meteen een kader op waarbinnen de identiteit van
een organisatie of voorziening geplaatst wordt. 

We kiezen in dit cahier voor een andere benadering van het identiteitsbegrip,
waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen een formeel en een
inhoudelijk perspectief. Het eerste perspectief kijkt naar de formele of
structurele aspecten van de identiteit van een voorziening. Hier komt
‘identiteit als belofte’ naar voor. Het tweede perspectief focust inhoudelijk
op de inspiratie die in de belofte meeklinkt. Beide perspectieven vullen
elkaar aan en lopen in elkaar over.

We vertrekken in dit hoofdstuk van de opvatting dat identiteit moet gezien
worden als een belofte1. Identiteit zit niet in het uniform (of keurslijf) dat
je aantrekt of de ‘zuil’ waartoe je behoort, maar in het woord dat je geeft,
de belofte die je nakomt.

Een belofte is in de eerste plaats iets wat zich afspeelt tussen mensen. De
beloftestructuur is een interpersoonlijke structuur: ik beloof iets aan een
ander, en daar zijn eventueel getuigen van. Op het moment dat ik beloof,
ken ik de omstandigheden niet waarin ik mijn belofte zal moeten
nakomen. Dit wil zeggen dat ik mijn woord moet houden in een onbekende
toekomst. Wie iets belooft neemt dus een specifieke verantwoordelijkheid
op, die op geen enkele andere wijze gevat kan worden. Een belofte kan
immers niet vertaald worden in een contract tussen twee partijen. 

Wat dit betekent in de context van zorgvoorzieningen proberen we
hieronder te verduidelijken.
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Identiteit is meer dan imago

Om onze formele identiteitsopvatting – identiteit als belofte – nog duidelijker
te omschrijven, verwijzen we eerst naar het onderscheid tussen imago en
identiteit. Vaak wordt identiteit gelijkgesteld met het imago dat een
organisatie heeft. In een ideale situatie vallen beide begrippen inderdaad
samen, maar meestal is er toch een verschil. Het imago van een voorziening
is het beeld dat buitenstaanders hebben op een bepaald moment. Dit kan
positief of negatief zijn, het kan vaak en snel veranderen, en het verschilt
naargelang de leeftijd en interesse van de buitenstaander. Daarom moet een
organisatie steeds blijven werken aan haar imago. In een klimaat van
toenemende commercialisering is het imago van een organisatie van groot
belang. Een goed imago betekent immers meer omzet en meer winst. 

Het profileren van de identiteit van een voorziening is wel belangrijk, maar
een echt identiteitsbeleid gaat verder. ‘Zorg’ is immers in de eerste plaats
een ‘dienst’, en niet louter een economisch ‘product’ dat verhandeld moet
worden2. De gezondheids- en welzijnszorg wordt georganiseerd ten dien-
ste van zorgbehoevende mensen. Daarom moet zorg in de eerste plaats
gedefinieerd worden in termen van intermenselijke zorgrelaties, en niet in
termen van product, leverancier en consument. 

De identiteit van een organisatie heeft te maken met de manier waarop de
organisatie zichzelf ziet. Het gaat om een inside-perspectief. Hoe willen wij
onszelf zien? Wat willen wij zelf realiseren, en hoe? Waarvoor willen wij
verantwoordelijk zijn in onze gemeenschap? Bovendien gaat het niet om
een momentopname, zoals bij het imago, maar om een continuïteit van
verleden, heden en toekomst. Doorheen de veranderingen die de toekomst
met zich meebrengt, wil de voorziening trouw blijven aan de taak die ze
voor zichzelf ziet. 

Een dergelijk identiteitsbeleid behelst daarom meer dan het profileren van
een goed imago. Het vereist een creatieve en dynamische zoektocht om de
oorspronkelijke bedoelingen telkens opnieuw zichtbaar te maken en te
realiseren. Identiteit is geen statisch begrip, maar een dynamisch proces
waarin openheid en betrouwbaarheid belangrijke pijlers zijn. Niet de kleren
maken de man, maar het gehouden woord.

8 Caritascahier ]
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Een belofte van goede zorg

De identiteit van een zorgvoorziening is de belofte die ze maakt aan al wie
een beroep doet op die zorgvoorziening: zowel de mensen die er werken
als de mensen die er zorg ontvangen. Het gaat om een belofte dat goede
en menslievende zorg centraal staat in de voorziening. Beleidsmakers
verbinden er zich toe het belang van de patiënten, bewoners én
werknemers als eerste prioriteit te nemen. Dit ‘verbond’ of engagement
brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. 

Een zorgvoorziening die de belofte van goede zorg in haar identiteits-
structuur opneemt, engageert zich onvoorwaardelijk voor het realiseren van
goede zorg. Daar mogen zorgdragers en zorgvragers op rekenen. Wat
hierbij op het spel staat, is niet gering: kwalitatieve, toegankelijke en
betaalbare zorg voor iedereen die er nood aan heeft, niet alleen in de
huidige situatie maar ook in een onbekende toekomst.

Dit impliceert dat goede zorg de bestaansreden is van zorgvoorzieningen in de
maatschappij. Op het eerste zicht is dit een overbodige stelling, en bovendien
geldt ze voor vele – hopelijk voor alle – zorgvoorzieningen. Laat ons daarom
duidelijk zijn: niet enkel christelijk geïnspireerde voorzieningen structureren
hun identiteit op de belofte van goede zorg. Spreken over identiteit als belofte
is een interessante manier om ter sprake te brengen waar het echt om gaat in
de organisatie, onafhankelijk van de levensbeschouwelijke signatuur.

Belofte en inspiratie

Dit brengt ons bij een volgende vraag: waar maken christelijk geïnspireerde
zorgvoorzieningen het verschil? En waarom komt die christelijke inspiratie
ten goede aan de kwaliteit van de zorg? Voor het antwoord op deze vragen
moeten we niet kijken naar de vorm of de structuur van de identiteit
(identiteit als belofte) maar naar de inhoud van de belofte. 

Een belofte verwijst niet enkel vooruit naar een onbekende toekomst, maar
verwijst ook terug naar het verleden en naar de motivatie die de belofte inhoud
verleent. Een belofte van goede zorg is altijd gebaseerd op een ideaalbeeld, een
visie op goede zorg. Het is dit ideaalbeeld dat we willen realiseren in onze
zorgverlening. ‘De belofte is het geheugen van de wil’, zegt Nietzsche.

nummer 9 • oktober 2008
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Voor de inhoud van de belofte verwijzen christelijk geïnspireerde zorgvoor-
zieningen naar het appèl van Jezus Christus, naar de traditie van de
kerkgemeenschap, kortom: naar het visioen (ideaalbeeld) van menslievende
zorg en nabijheid. Dit visioen is de droom die God met mensen wil realiseren.
In Jezus Christus heeft God de belofte van een nieuw Verbond geschonken. 

De christelijke inspiratie kleurt het identiteitsverhaal van de voorziening op
een eigen-wijze manier, die haar voedingsbodem vindt in een bijzondere
visie op mens en maatschappij. Op die manier is de inspiratie één van de
identiteitsbepalende factoren die een rol spelen in de manier waarop een
organisatie zichzelf ziet. Deze inspiratie neemt een specifieke taak op in het
identiteitsverhaal: christelijke inspiratie radicaliseert en concretiseert de
belofte van goede zorg, en blijft de motivatie en het ideaal ter sprake brengen. 
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Suggestie voor reflectie en gesprek

De allereerste vraag in de reflectie over de identiteit van een voorziening
is steeds: welke belofte willen wij maken aan de mensen die beroep
doen op onze voorziening? Waarop mogen wij aangesproken worden?
Waarop kunnen mensen rekenen?

Het kan interessant zijn om vanuit het hier ontwikkelde perspectief te
kijken naar uw eigen voorziening en dit te toetsen aan de zorgvisie of het
opvoedingsproject. Enkele richtvragen kunnen u alvast op weg zetten:

– Welke factoren bepalen de identiteit van uw voorziening? Probeer
deze factoren zo volledig mogelijk in kaart te brengen. 

– Wie zijn de vertellers in het identiteitsverhaal van uw voorziening?
Welke stemmen komen vaak aan bod, welke stemmen zijn minder
hoorbaar? 

– Wat is het imago van uw voorziening (bij buitenstaanders, bij cliënten
of bij werknemers)? Komt dit imago overeen met de identiteit van de
voorziening? Welke verschillen kom je op het spoor, en hoe kan daar
eventueel aan gewerkt worden? 

– Kan het idee van ‘identiteit als belofte’ ook op uw voorziening
toegepast worden? 

– Probeer de doelstellingen van de organisatie te herformuleren aan de
hand van enkele centrale beloftes. Welke implicaties heeft dit voor de
organisatie? 

nummer 9 • oktober 2008
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2. CARITAS ALS INSPIRATIE

Hoe ziet de inspiratie eruit die een diepere inhoud verleent aan de belofte van
zorgvoorzieningen? Kunnen we daar iets meer over zeggen? De taal waarin
het Christendom dit formuleert is geen alledaagse taal. Het is een taal die op
het eerste zicht bevreemdend werkt en misschien wereldvreemd overkomt. De
ideale kijk op kwalitatieve zorg die toegankelijkheid en solidariteit hoog in het
vaandel draagt wordt in het Christendom geformuleerd in de vorm van een
visioen. Deze bevreemdende taal van het visioen onderbreekt de dagelijkse
bezigheden, waardoor we anders gaan kijken naar datgene waarmee we bezig
zijn. De weg van beloofde naar beleefde zorg wordt onderbroken door een
perspectief, een visioen dat niet als vanzelfsprekend past in dit proces.

Dit visioen geeft te denken over de concrete zorgpraktijk, maar kan niet
zomaar geïmplementeerd worden. Een visioen is immers geen stappenplan,
maar kijkt vooruit naar het einddoel van de af te leggen weg. Het evangelie
is geen blauwdruk voor de ideale zorgvoorziening, maar nodigt – met een
zekere aandrang – uit tot nadenken over hoe de zorgverlening een
menselijker gezicht kan krijgen. 

In het volgende hoofdstuk verkennen we op welke manier dit visioen gestalte
kan krijgen in een concrete zorgvisie en op de werkvloer. Er worden enkele
mogelijkheden beschreven die kunnen bijdragen aan de realisatie van het ideaal.
In dit hoofdstuk gaan we het caritasvisioen zelf inhoudelijk doorlichten.

Een andere kijk op mens en maatschappij

Een visioen bevat geen concrete richtlijnen, managementstrategieën of
draaiboeken. Het caritasvisioen confronteert ons met een nieuwe kijk op
mens en maatschappij. Het werkt als een bril die ons op een ongebruikelijke
wijze laat zien hoe onze wereld in elkaar zit. Vanuit die confrontatie haalt
de christelijke inspiratie haar profetische en kritische stem. 

Maar hoe ziet dit visioen er nu uit? De wereldwijde caritaskoepel vat het in
haar opdrachtsverklaring als volgt samen: het gaat om ‘een wereld van
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rechtvaardigheid, vrede, waarheid en solidariteit, een wereld die niet langer
gekenmerkt wordt door uitsluiting en discriminatie, onverdraagzaamheid
en mensonterende armoede; een wereld waarin de waardigheid van elke
mens wordt vooropgesteld en waarvan de rijkdommen onder alle mensen
gedeeld worden; een wereld waarin zorg gedragen wordt voor de
schepping ten voordele van de generaties van vandaag en morgen; een
wereld waarin iedereen en vooral de armsten, de uitgestotenen en de
gemarginaliseerden opnieuw hoop wordt geboden en waarin zij hun mens-
zijn, geïntegreerd in de ruimere gemeenschap, ten volle kunnen beleven’3. 

Het hier verwoorde visioen verbeeldt de christelijke visie op mens en
maatschappij. Deze visie is gebaseerd op het evangelie en vindt haar
wortels in het leven en handelen van Jezus van Nazareth. In zijn optreden
kwam deze wereld tastbaar nabij. Tot op vandaag inspireert dit verhaal
mensen om Zijn voorbeeld te volgen, en om hun leven tegen de horizon
van het Evangelie vorm te geven.

Het visioen – Gods droom met mensen – spreekt van een wereld waar
menswaardigheid en zorgzaamheid bovenaan staan, waar autonomie en
onafhankelijkheid niet verabsoluteerd worden. Dit is tegelijk een appel, een
uitnodiging om de handen uit de mouwen te steken zodat de dagdagelijkse
werkelijkheid steeds meer op dit visioen begint te gelijken.

Verlangen, hoop en inzicht 

Wanneer we het visioen van nabij bekijken, zien we drie dimensies tevoorschijn
komen: verlangen, hoop en inzicht. Het visioen spreekt van het verlangen
van mensen naar een samenleving waarin eenieder ten volle tot zijn recht
kan komen. Een samenleving die gekenmerkt wordt door een rechtvaardige
verdeling van middelen, een samenleving waar je als mens thuis mag zijn.
Dit verlangen is voor veel zorgverleners de drijfveer om voor een beroep te
kiezen in de sector van de zorg- of hulpverlening. Het visioen blijft niet bij
het verlangen, maar stelt vast in talrijke situaties dat er werkt gemaakt
wordt om het verlangen te realiseren. Op vele plaatsen worden kleine stap-
pen gezet die de realisatie van die andere wereld dichterbij brengen. Op die
manier wordt de hoop aangewakkerd, die mensen voortstuwt en vertrou-
wen geeft dat hun inspanningen niet voor niets zijn. 
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Het verlangen dat door de hoop groeit en volwassen wordt, levert steeds
meer inzicht op over hoe men dichter bij het ideaal kan komen. Dit inzicht
is geen stappenplan, maar het toont wel de goede weg. En alleen als de
oriëntatie goed is, zal het stappenplan naar het juiste resultaat leiden.

De bronnen van het visioen

Het eigenwijze caritasvisioen, dat inhoud en diepgang verleent aan de
belofte van menslievende zorg, komt niet uit het niets opduiken. Het is
geen geopenbaarde en definitieve waarheid, maar laat zich telkens in vraag
stellen. Daarom moeten we ook telkens opnieuw te rade gaan bij de
bronnen waaraan het visioen ontspringt. We sommen enkele belangrijke
bronnen op, en we proberen meteen aan te duiden wat de relevantie is van
deze bronnen in de context van zorgvoorzieningen.

De Bijbel is een eerste en belangrijke vindplaats voor het caritasvisioen.
Gods eigen naam – ‘Ik zal er zijn voor u’ – is een belofte die in de verhalen
over het volk Israël en over de gebeurtenissen rond Jezus Christus
gerealiseerd wordt.

Het verhaal over de roeping van Mozes bijvoorbeeld illustreert dat God zijn
belofte aan zijn volk indachtig is (Exodus 3). De Israëlieten gingen gebukt
onder het slavenbestaan in Egypte. God houdt zich niet afzijdig, maar
hoort het klagen en jammeren van zijn volk. Hij vordert Mozes op om het
volk weg te leiden uit Egypte naar een land waar het goed is om te wonen.
Het is dit visioen van het ‘land van melk en honing’, samen met de belofte
van Gods nabijheid, dat Mozes overtuigt om op weg te gaan.

In het evangelie volgens Lucas vinden we een tweede voorbeeld, dat niet
toevallig de beginselverklaring geworden is voor heel veel zorgverleners: het
verhaal van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10). Dat het nog steeds tot de
verbeelding spreekt, wordt duidelijk wanneer we interpretatie van Annelies
Van Heijst lezen4. Als zorg-ethica heeft Van Heijst dit verhaal toegepast op
de zorgsector. Het resultaat van deze zoektocht is verrassend actueel. We
laten haar zelf aan het woord: “Mensen die van helpen en zorgen hun beroep
hebben gemaakt, stellen zich beschikbaar aan tal van medemensen die
vreemd zijn. Ze gaan, om in de beeldspraak van de parabel te blijven,
patrouilleren langs de weg waarvan ze weten dat er velen gewond in de berm
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belanden en snellen hen te hulp. Ze doen dat op, via hun arbeidscontract,
afgebakende uren. Maar doordat ze in een collectief werken en elkaar
afwisselen, staan ze samen garant dat er een antwoord komt op de stille
schreeuw, het gekerm of gekrijs. Professionals samen fungeren als drager van
barmhartigheid en doen wat voor een individu alleen niet op te brengen zou
zijn. Zorginstellingen vormen zo beschouwd een institutioneel verankerde
structuur van barmhartigheid. Barmhartigheid mag niet alleen worden
gelokaliseerd in de private sfeer […] Barmhartigheid nastreven betekent ook:
pal staan voor goede structuren van zorg en hulpverlening en in verzet
komen als die dreigen te worden ontmanteld.”5

Een andere bron van het visioen vinden we in de spiritualiteit van de
religieuze congregaties. Vele zorgvoorzieningen vinden hun wortels in het
engagement van deze congregaties, die in hun antwoord op de noden van
hun tijd handen en voeten gaven aan hun geloof (zorg, opvoeding,
onderwijs, armoedebestrijding,…). 

Die congregationele wortels verdwijnen langzaam. Het is alsof we vandaag
een belangrijke erfenis gekregen hebben, maar niet goed weten wat we er nog
mee kunnen doen. Een erfenis zonder testament waarin omschreven staat wat
er met de erfenis moet gebeuren. Voor zorgvoorzieningen betekent dit een
uitdaging om uit die erfenis elementen te putten die het visioen inhoud
kunnen geven en die vertaald kunnen worden in de concrete zorg van alledag.
Hiervoor hebben we creativiteit en verbeelding nodig. 

Ook het kerkelijk spreken is een belangrijke bron die actualiteit verleent aan
het caritasvisioen. Paus Benedictus XVI heeft er zijn eerste encycliek aan
gewijd: ‘Deus Caritas est’6. De intrinsieke band – de gelijkenis – tussen Gods
liefde en ‘menselijke’ liefde wordt er benadrukt. Benedictus wijst erop dat deze
innige relatie de bron is van de kerkelijke beoefening van de naastenliefde7. 

Ook de dagelijkse bezigheden zijn een belangrijke vindplaats voor het
caritasvisioen. In positieve ervaringen (dankbaarheid, verbondenheid,
attentheid, verwondering,…) kan men inspiratie en bemoediging vinden. In een
aangename en veilige werkomgeving halen collega’s het beste in elkaar naar
boven. Op die manier wordt werk gemaakt van goede en menslievende zorg.

Anderzijds kunnen ook negatieve ervaringen ons helpen het caritasvisioen
op het spoor te komen. Denk maar aan de verontwaardiging die vele
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zorgverleners spontaan voelen wanneer er onrecht gedaan wordt aan
bewoners of patiënten, of aan collega-zorgverleners. Of denk aan de
routinematige handelingen waar we – vaak onder grote tijdsdruk – niet
langer bij stilstaan, en daarom niet merken dat ze verworden zijn tot
mensonterende handelingen. Soms staat de werkelijkheid in zo’n groot
contrast met het ideaal, dat we spontaan reageren: ‘zó kan dit niet verder,
hier moet iets veranderen!’.

16 Caritascahier ]
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Suggesties voor reflectie en gesprek

In het vorige hoofdstuk zagen we dat de identiteit van een organisatie
– die de structuur heeft van een belofte – onder invloed van vele
factoren tot stand komt. Wanneer die identiteit geïnspireerd wordt op
een visioen, wordt de belofte verdiept en geradicaliseerd. In het huidige
hoofdstuk hebben we het caritasvisioen inhoudelijk benaderd om aan
te tonen dat het als inspiratie kan werken voor kwalitatieve en
waarden-volle zorg. Het caritasvisioen is als het ware het ‘spirituele
kwaliteitshandboek’ van een zorgvoorziening. 

Opnieuw kunnen we afsluiten met enkele richtvragen die ons op het
spoor zetten van de eigen bronnen die in de voorziening het meest
aanspreken.

– Hoe zou de droom of het ideaalbeeld van uw voorziening eruit zien?
Welke elementen zijn er zeker in aanwezig? Probeer deze droom in
een kernwaarde te gieten die als leidraad kan gebruikt worden in de
dagelijkse werking van de voorziening.

– Bij de suggesties na het eerste hoofdstuk werd voorgesteld om de
doelstellingen van uw organisatie te herformuleren in beloftes.
Weerspiegelen deze beloftes het ideaalbeeld van de voorziening?

– Welke bronnen kleuren de identiteit van uw voorziening? Welke
bronnen zijn verdwenen uit het identiteitsverhaal? Welke bronnen
spelen geen rol, en waarom?

– Wordt er in uw voorziening tijd gemaakt om het proces van beloofde
naar beleefde zorg te onderbreken om na te denken over het
uiteindelijke doel van de zorgverlening? Op welke plaatsen gebeurt
dit (teamoverleg, ethische commissie, pastorale commissie, Raad van
Bestuur,…)?

– Welke gebeurtenissen worden als bronervaring opgevat? Door welke
gebeurtenissen is de voorziening zich bewust geworden van haar
identiteit?
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3. DE DYNAMIEK VAN HET ‘VERTALEN’

Vertalen betekent een boodschap omzetten in je eigen taal. Dit geldt niet
enkel boodschappen in een vreemde taal, maar ook voor moeilijke,
onbegrijpelijke teksten in je eigen taal. 

Ook het caritasvisioen dat een onderbreking is van het proces van beloofde naar
beleefde zorg, moet ‘vertaald’ worden. Het moet handen en voeten krijgen in
de dagelijkse zorgpraktijk. We pikken dus de draad terug op van het eerste
hoofdstuk, en beschrijven enkele belangrijke etappes in deze vertaaldynamiek.

Een belangrijke stap in het vertaalproces is het opstellen van een opdracht-
verklaring. In deze beknopte tekst ‘verklaart’ de zorgvoorziening wat haar
taak is en waarvoor ze verantwoordelijk wil zijn. Christelijk geïnspireerde
voorzieningen vinden voor hun opdrachtverklaring inspiratie in het caritas-
visioen. Ze verwijzen naar de visie op mens en maatschappij die ze in dat
visioen vinden. Op die manier proberen ze een actuele vertaling te geven
van waar het in het caritasvisioen om te doen is: menslievende en waarden-
volle zorg, die voor iedereen toegankelijk is.

Enkele etappes in de vertaaldynamiek

De opdrachtverklaring is slechts het beginpunt. Daarom formuleren we ook
een aantal concrete ‘vertaalsuggesties’, die illustreren hoe die eigenwijze
visie op mens en maatschappij z’n weg vindt naar de concrete zorgpraktijk.
Uit de visie volgen een paar belangrijke perspectieven: een profetische blik
en ruime ethische reflectie. Ze dienen toegespitst te worden op diverse
werkvelden. 

1. Profetische blik
Wie vertrekt vanuit een christelijke visie op mens en maatschappij, en van-
uit die inspiratie de gezondheids- en welzijnszorg bekijkt, stelt vast dat de
dagdagelijkse werkelijkheid soms ver verwijderd is van het ideaal. Het visioen
dat ons handelen inspireert heeft daarom een sterk profetisch potentieel. 
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Zorg- en welzijnsvoorzieningen spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol in
de beeldvorming van zieke of afhankelijke mensen in de maatschappij. In
de media worden autonomie, onafhankelijkheid en gezondheid als
ideaal opgedrongen. Veel mensen vallen op die manier uit de boot, en
verdwijnen – samen met hun vaak complexe zorgvraag – noodgedwongen
in de onzichtbaarheid. Tegen deze mechanismen in moet de kwetsbare
mens terug in de aandacht geplaatst worden.

Daarnaast kunnen vanuit dit profetische spreken ook vraagtekens geplaatst
worden bij de commercialisering in de zorg- en welzijnssector. Zorg is geen
economisch product, maar een dienst aan mensen die er nood aan hebben.
De winst die in voorzieningen gegenereerd wordt, gaat niet naar
aandeelhouders, maar wordt opnieuw geïnvesteerd in de kwaliteit van het
zorgaanbod.

2. Ethische reflectie
De inspiratie en de visie op goede zorg verwoord in de opdrachtsverklaring
vinden een belangrijke vertaling in de ethische reflectie die in zorgvoorzie-
ningen op verschillende manieren aanwezig is: ethische werkgroepen,
commissies, vormingsmomenten, adviezen,…  In tegenstelling tot wat vaak
beweerd wordt, bestaat er geen neutrale ethiek. Ethische besluitvorming is
altijd afhankelijk van een mens- en wereldbeeld. ‘Iedereen die een ethisch
standpunt inneemt, is een vertegenwoordiger van een specifieke traditie’8.

Traditioneel wordt bij ‘ethische reflectie’ vooral gedacht aan de grote
morele dilemma’s waar we ons voor geplaatst weten door de vooruitgang
en de eindeloze mogelijkheden van de medische wetenschap. Denk aan
kunstmatige bevruchting, prenatale diagnostiek, abortus, euthanasie of
andere medische handelingen bij het levenseinde. Zorgvoorzieningen die
het caritasvisioen als bezieling ervaren, staan voor de morele uitdaging
om voor al deze zaken een beleid uit te werken dat overeenstemt met het
christelijke mens- en maatschappijbeeld9. 

Maar ethische reflectie gaat verder dan biomedische kwesties, en buigt zich
ook over de dagdagelijkse zorgpraktijken. Deze zorgethische bekommernis is
een bekommernis om de menselijkheid en de authentieke kwaliteit van
zorgverlening. Zorg is immers veel meer dan de professionele interventie van
een specialist of de deskundige verzorging van wonden. Het is – bovenal –
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een menselijke relatie waar respect en beschikbaarheid centrale waarden zijn.
Binnen de zorgethiek wordt hier in het bijzonder aandacht aan besteed10. 

Naast biomedische ethiek en zorgethiek willen we het belang beklemtonen
van wat men vaak business-ethics noemt, of management-ethiek. De
gesprekspartners hier zijn niet het medisch en verplegend personeel, maar het
algemeen beleid en de leden van de Raad van Bestuur. Het caritasvisioen
biedt ook op dit niveau denkpistes ter oriëntatie. 
Het financieel beleid van de zorgvoorziening moet gericht zijn op het
creëren van budgettaire ruimte voor (bestaande en nieuwe) initiatieven
die ten goede komen aan bewoners, cliënten en patiënten. 

Een laatste dimensie van de ethische reflectie die we hier ter sprake moeten
brengen, is de rol van zorgvoorzieningen in de armoedebestrijding11.
Zorgverlening moet niet enkel professioneel, kwalitatief en menslievend
zijn, maar ook toegankelijk voor iedereen, ook voor de minstbedeelden
in onze maatschappij. Het caritasvisioen plaatst solidariteit bovenaan de
agenda. Solidariteit beperkt zich trouwens niet tot zichtbare arme en
noodlijdende mensen in onze eigen gemeenschap of ons eigen land. 

3. Personeelsbeleid
Een andere piste waar de christelijke inspiratie een eigen kleur kan geven
aan de voorziening, is het personeelsbeleid. Zoals zorgverleners ijveren voor
goede zorg voor patiënten en bewoners, zo ijveren beleidsmakers voor
aangename en rechtvaardige werkomstandigheden voor hun werknemers. 

Dit klinkt evident, maar niets is minder waar. In een logica van ‘tijd is geld’
moet alles snel en efficiënt gebeuren. Dit maakt dat zorgverleners nauwelijks
tijd hebben om even op adem te komen. Fysisch, psychisch en emotioneel is
dit nochtans noodzakelijk om het vol te houden. Zelfzorg is de voorwaarde
voor goede zorg voor anderen. Aan beleidsmakers de taak om erover te
waken dat er voldoende tijd is voor die zelfzorg. De personeelsdirecteur die
streeft naar gelukkige en tevreden werknemers draagt – rechtstreeks – z’n
steentje bij aan de menslievende zorg voor bewoners en patiënten.

4. Pastorale en levensbeschouwelijke zorg
Zorg- en welzijnsvoorzieningen zijn belangrijke actoren in het verhaal van
het actief – authentiek – pluralisme. Gastvrijheid staat dan ook centraal:
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iedereen is welkom in de voorziening, ongeacht welke geloofsovertuiging.
Wie nood heeft aan levensbeschouwelijke of pastorale zorg, moet zo goed
mogelijk geholpen worden. 

De aandacht voor de zingevingsvragen van bewoners en patiënten moet
daarom beleidsmatig verankerd worden in de voorziening en organisatorisch
goed geïntegreerd worden in de werking. 

5. Vrijwilligers in de zorg: ondersteuning en waardering

Het realiseren van de menslievende zorg waartoe we vanuit het caritas-
visioen geappelleerd worden, vergt de inzet van heel veel mensen. Naast
een omvangrijk netwerk van zorgprofessionals staan ook talloze
vrijwilligers paraat om hun steentje bij te dragen. Die helpende handen
maken een groot verschil.

Het is daarom van groot belang dat vrijwilligers kunnen rekenen op een
goede ondersteuning vanuit de voorziening, dat ze bevestigd worden,
dat hun bijdrage naar waarde geschat wordt. 

6. Eigenheid profileren in een pluralistische context

De inspiratie van een voorziening moet niet enkel doorwerken in het
beleid, de organisatie en de concrete zorgpraktijk, maar moet ook
zichtbaar zijn voor de buitenwereld. Zorgvoorzieningen moeten de moed
hebben om zich vanuit de christelijke inspiratie te profileren. Neutraliteit
bestaat niet. Men moet kleur bekennen, men moet durven zeggen welke
waarden men hoog in het vaandel draagt.

Dit betekent niet dat men zich in het eigen verhaal moet opsluiten.
Zorg- en welzijnsvoorzieningen zijn geprivilegieerde plaatsen voor
levensbeschouwelijke ontmoeting en dialoog. Het caritasvisioen nodigt
uit om vanuit de eigen identiteit in gesprek te treden met anderen.

Dit zijn slechts enkele pistes die aangewend kunnen worden op het visioen
van goede en menslievende zorg handen en voeten te geven in de
maatschappij. Het vereist heel wat creativiteit en inzet van vele mensen om
telkens opnieuw op zoek te gaan naar wegen om iets zichtbaar te maken
van Gods droom met mensen.
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Suggesties voor reflectie en gesprek

We hebben geen volledigheid nagestreefd bij het beschrijven van deze
etappes in de vertaaldynamiek van beloofde naar beleefde zorg. Het is
niet de bedoeling een checklist te maken met alle taken en voor-
waarden voor een christelijk geïnspireerde zorg- of welzijnsvoorziening.
Dit is niet enkel onmogelijk, het is ook niet wenselijk.

Met deze suggesties willen we de creativiteit aanwakkeren en de
mensen aan het denken zetten om in de eigen voorzieningen zelf aan
het werk te gaan. We besluiten dit hoofdstukje opnieuw met enkele
aanzetten tot gesprek.

– Probeer voor de hierboven beschreven terreinen aanknopingspunten
te vinden in de eigen voorziening. Kan dit concreet gemaakt worden
in de voorziening? 

– Op welke vergaderingen, op welke momenten wordt er in de
voorziening tijd gemaakt voor een denkproces over de betekenis van
de christelijke inspiratie voor de concrete zorgpraktijk?

– Waar liggen er nog kansen? Op welke manier kan de belofte en de
droom gerealiseerd worden in de voorziening?

22 Caritascahier ]
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4. IDENTITEIT ALS ERKENNING

In dit cahier wordt een identiteitsbegrip voorgesteld dat vertrekt vanuit de
overtuiging dat de identiteit van een zorgvoorziening beschreven moet
worden in termen van de belofte die de voorziening wil waarmaken. De
vraag naar de identiteit van een voorziening moet getransformeerd worden:
van ‘wie ben je?’ naar ‘waar sta je voor, wat wil je betekenen in de
maatschappij, en voor wie?’ Kortom: ‘Wat is de belofte die je uitspreekt aan
alle mensen die op de zorgvoorziening beroep doen: patiënten, cliënten of
bewoners, maar ook medewerkers en vrijwilligers?’ 

Deze belofte verleent structuur aan het identiteitsverhaal van de
voorziening. Dit verhaal wordt inhoudelijk geïnspireerd door het
caritasvisioen dat een eigenwijs mens- en maatschappijbeeld voorstelt. 

De paradox van de identiteit

Het idee dat identiteit moet gezien worden als een belofte impliceert dat
we zelf verantwoordelijk zijn voor onze identiteit, en dat we onze identiteit
zelf in handen hebben. Het lijkt evident: wie je bent, hangt af van wat je
zelf doet. De beloofde zorg moet beleefde zorg worden in de dagdagelijkse
zorgsituaties op de werkvloer. Dit is een blijvende uitdaging voor alle
medewerkers van de voorziening, en iedereen heeft zijn eigen verantwoor-
delijkheid in dit grote geheel.

Toch is dit niet het laatste woord over onze identiteit. Om de identiteit van
een zorg- of welzijnsvoorziening ter sprake te brengen, moet niet enkel
verwezen worden naar de belofte en naar de verantwoordelijkheid van de
betrokkenen om die belofte te realiseren. Het laatste woord over de
identiteit van voorzieningen is een paradox: onze identiteit vindt zijn
voltooiing slechts in de erkenning door de ander. Voor onze eigen identiteit
zijn we aangewezen op anderen. Kortom, we hebben zelf niet het laatste
woord over onze eigen identiteit. 
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Deze paradox is een gevolg van de beloftestructuur van de identiteit,
omdat een beloftestructuur een relationele structuur is. De belofte smeedt
een band tussen degene die belooft en degene aan wie iets beloofd wordt.
Zonder deze relatie tussen twee partijen kan er geen sprake zijn van een
echte belofte. Degene die belooft neemt een verantwoordelijkheid en een
engagement op, terwijl degene aan wie beloofd wordt, vertrouwen moet
hebben in de goede afloop. De erkenning door anderen, die constitutief is
voor onze identiteit, hebben we zelf niet in de hand. We zijn aangewezen
op de ander. Zelfs in het identiteitsvraagstuk heeft de absolute autonomie
niet het laatste woord.

Een organisatie die zijn identiteitsdiscours ent op de gedachte dat
identiteit een belofte inhoudt, moet hiermee rekening houden. De
identiteit van een zorgvoorziening vindt zijn voltooiing in de erkenning
van de zorgvrager, die erop vertrouwt dat de belofte van goede zorg
gerealiseerd zal worden.

Een cultuur van wederzijdse erkenning

Het gevolg van deze paradox is dat organisaties die een hedendaags
identiteitsbeleid willen opzetten, niet in de eerste plaats moeten werken
aan de eigen identiteit, maar aan een cultuur van wederzijdse erkenning
en ontmoeting. Dit is de mogelijkheidsvoorwaarde om een eigen identiteit
op te bouwen. Het werken aan deze cultuur draait de rollen om, en
illustreert de wederkerigheid van de identiteit. Om erkend te worden, moet
men zelf de ander kunnen erkennen.

Zorg- en welzijnsvoorzieningen zijn plaatsen bij uitstek om aan deze cultuur
van erkenning en ontmoeting te werken. Het gaat niet in de eerste plaats over
de erkenning van de grenzen van het medische en therapeutische kunnen, of
over de erkenning van de onverklaarbaarheid van het lijden dat mensen
overvalt. Hoewel deze vormen van erkenning erg belangrijk zijn, willen we
eerder focussen op de dynamiek van erkenning in relaties tussen mensen12. Hier
verschijnt erkenning als een gift, als een geschenk dat mensen elkaar geven.
Dit geschenk hoort niet thuis in de economische orde (het is geen beloning die
je kan verdienen of geven), en ook niet in de morele orde (het is geen plicht
die je moet nakomen)13. De gift van de erkenning is gratuït.
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De patiënt, bewoner of cliënt die opgenomen wordt in een ziekenhuis of
in een ouderen- of gehandicaptenzorgvoorziening verblijft, wil erkend
worden als mens en als zorgvrager. Hij wil niet gereduceerd worden tot een
behandelbaar ziektebeeld of tot een bepaalde handicap, en al evenmin wil
de zorgvrager als consument gezien worden. Deze erkenning veronderstelt
een integrale zorgverlening waar tijd en ruimte is om mensen te ontmoeten
en te luisteren naar hun noden.

Anderzijds willen ook zorgaanbieders – verpleegkundigen, artsen,
therapeuten, opvoeders,… – erkend worden als mens en als professional.
Deze erkenning komt niet enkel van de patiënt of bewoner, maar ook van
collega’s, van de werkgever en van de overheid. Deze erkenning veronderstelt
niet alleen een aangenaam werkklimaat en een goede verloning, maar ook
maatschappelijke waardering voor het beroep van zorgverlener. 

Het pleidooi voor een cultuur van wederzijdse erkenning krijgt ten slotte een
specifieke betekenis in het licht van de pluralistische samenleving. De ander in
religieus of levensbeschouwelijk perspectief moet erkend worden in zijn anders-
zijn. In een tijd waar sterk gehamerd wordt op integratie is deze erkenning van
dit verschil geen evidente opdracht. Het vereist een open geest en voldoende
kennis van de andere levensbeschouwing of religie. Actief pluralisme is een
pluralisme waar de ander gekend en erkend wordt in zijn anders-zijn.
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Deze cultuur van wederzijdse erkenning is de voorwaarde die ieder
identiteitsdiscours mogelijk maakt. Zorgvoorzieningen die werk willen
maken van hun identiteit, moeten dus op zoek gaan naar wegen om
ontmoeting en erkenning mogelijk te maken en te stimuleren.
Onderstaande vragen en suggesties kunnen hierbij van dienst zijn:

– Welke vormen van erkenning zie je in de voorziening gebeuren?
Probeer een aantal voorbeelden te geven.

– Hoe kan die cultuur van ontmoeting en wederzijdse erkenning in de
voorziening aangewakkerd worden? 

– Soms blijkt uit woorden & reacties “niet-erkenning” of “afwijzing”
door patiënten, bewoners, cliënten, … Wat kan je hieruit leren voor de
identiteit van de voorziening?
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Slotwoord

We hebben in dit cahier een lange weg afgelegd om een identiteitsbegrip
op te bouwen dat geschikt is om de vele uitdagingen aan te nemen
waarmee we geconfronteerd worden als we de christelijke inspiratie ter
sprake willen brengen. Dit begrip steunt op vier pijlers: 

1. identiteit heeft de structuur van een belofte; 

2. die belofte wordt geïnspireerd door een visioen; 

3. dit visioen moet vertaald worden in de dagelijkse werking van de
voorziening; en 

4. een cultuur van wederzijdse erkenning ligt ten grondslag aan ieder
waarachtig identiteitsdiscours. 

Aan de hand van deze vier pijlers hebben we geprobeerd om de rol van de
christelijke inspiratie in het identiteitsverhaal van een zorgvoorziening te
verduidelijken.

Aan u de uitdaging om hiermee aan het werk te gaan.
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Eindnoten

1 Dit identiteitsbegrip is gebaseerd op het oeuvre van de Franse filosoof P. Ricoeur, vooral op 
Soi-même comme un autre, Parijs, 1990. Voor de praktische uitwerking in dit cahier werd dankbaar
gebruik gemaakt van H. Groen, Identiteit als belofte. Over organisaties die een naam hebben op te
houden, Zoetermeer, 1998.

2 D. Verhoeven, Zorgen voor: meer dan een economische investering, in Tijdschrift voor Geestelijk
Leven 62/4, juli-augustus 2006, p. 5-11.

3 Caritas Internationalis, opdrachtsverklaring, 1997. Deze passage is overgenomen in artikel 1 van de
opdrachtsverklaring van Caritas Catholica Vlaanderen (goedgekeurd door de Raad van Bestuur op
25 april 2002).

4 In het artikel ‘De warmhartige Amerikaan: op zoek naar een eigentijds verstaan van barmhartigheid’
lijst de auteur een aantal kenmerken op van menslievende zorg, gebaseerd op het verhaal van Lucas.

5 A. Van Heijst, De warmhartige Amerikaan. Op zoek naar een eigentijds verstaan van barmhartig-
heid, 2004. Zie www.presentie.nl/documenten.

6 Paus Benedictus XVI, Deus Caritas est, 25 december 2005. De Nederlandse vertaling is beschikbaar
op www.rkdocumenten.nl.

7 In Caritas Cahier 6 (februari 2007) wordt de opdrachtsverklaring van Caritas Vlaanderen voorgesteld
in het licht van deze encycliek.

8 Ethisch advies nr. 8: ‘Pluralisme en ethische dialoog in christelijke verzorgingsinstellingen’, Caritas
Verbond van Verzorgingsinstellingen, Brussel, 24 oktober 2003.

9 F. Van Neste, Bio-ethiek en pluralisme in de gezondheidszorg in Vlaanderen vandaag, p. 9. We
verwijzen hier naar de adviezen die in de ethische commissies van het Vlaams Welzijnsverbond en
in het Verbond van Verzorgingsinstellingen uitgewerkt worden.

10 Zie interview met A. Van Heijst in Pastorale Nieuwsbrief. Driemaandelijks vaktijdschrift voor en door
pastores 135 (2007) p. 40-46.

11 Zie Caritas Cahier 7 (oktober 2007): Caritas: Armoede en sociale uitsluiting. Voorzieningen als
actoren tegen sociale uitsluiting.

12 A. Van Heijst, Iemand zien staan. Zorgethiek over erkenning. Uitgeverij Klement, Kampen, 2008.

13 M. Moyaert, De strijd om erkenning en de gratuïteit van de gift, in Bijdragen. International Journal
in Philosophy and Theology 68/3 (2007) 318-349.
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Voorzieningen in de welzijns- en de gezondheids-
sector hebben als éérste opdracht om goede en
kwalitatief hoogstaande zorg te verlenen. Maar ze
vervullen deze opdracht niet in een maatschappelijk
vacuüm, integendeel. Voorzieningen zijn geen
‘technische werkplaatsen’ voor zorg, maar hebben
ook een bredere, eigen opdracht, namelijk bijdragen
tot een bredere ontplooiing van ieders kansen en,
meer in het algemeen, tot het bevorderen van
sociale integratie en het bekampen van sociale
uitsluiting. De zorg die in de voorziening wordt
geboden, is op die manier een specificatie van de
brede zorg die de samenleving voor haar burgers,
die wij allen voor elkaar moeten opnemen. Zorg en
solidariteit zijn op die manier wezenlijk met elkaar
verknoopt. Niet voor niets hebben we ze in de
opdrachtverklaring van Caritas Vlaanderen ook in
één adem genoemd. 

Voorzieningen zijn vaak ook ‘vindplaatsen’ waar we in contact komen met armoede en
sociale uitsluiting. Er bestaat immers een duidelijke samenhang tussen armoede en
gezondheid. Arm maakt ziek, en ziek maakt vaak arm. Op die manier komt vaak een
bijkomende last te liggen op de toch al broze schouders van bewoners en patiënten. 

Met deze Caritas Cahier willen we vooral de focus richten op de rol die voorzieningen
kunnen spelen in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. We reiken daartoe niet
alleen een aantal goede praktijkvoorbeelden aan, maar breken ook een lans voor het
institutionaliseren van deze aandacht in elke voorziening, door het oprichten van
aandachtscellen in (grotere) voorzieningen, dan wel door het aanduiden van

aandachtspersonen (in kleinere voorzieningen). 

De Caritas Cahier nr. 7, ‘Armoede en sociale uitsluiting’ bestaat uit een brochure + DVD. 
De prijs bedraagt 5,00 EUR incl. 
verzendingskosten.

caritas cahier
Caritas: ‘Armoede en uitsluiting.
Voorzieningen als actoren tegen soicale uitsluiting’.
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