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CaritasIn het Caritas Cahier ‘Zorg met hart en ziel. Over de 
christelijke inspiratie in zorgvoorzieningen.’ (2008) werd 
identiteit omschreven als een belofte naar anderen 
toe, een belofte van goede zorg waarop we kunnen 
aangesproken worden en die dus geenszins vrijblijvend is.

Die lijn werd op de studiedag van 11 oktober 2013 
doorgetrokken. Vele brillen, één verhaal. 

Er zijn vele manieren mogelijk om naar hetzelfde verhaal 
van de christelijke identiteit te kijken. Identiteit ontstaat 
in de interactie van het christelijke visioen met pastores, 
medewerkers en hulpvragers. De dialectiek van die 
interactie is telkens weer anders en laat een rijk palet 
aan verscheidenheid zien.

De ondertitel van de studiedag en het cahier luidt: 
christelijke identiteit anno 2015. Identiteit is een 
toekomstgebonden gegeven, dat zich constant moet 
weten te hertalen.  

2015 verwijst tevens naar de ‘vervaldag’ van de zogeheten 
Milleniumdoelstellingen, die bij het begin van het nieuwe 
millenium werden aangenomen en die ondermeer een 
halvering van de armoede tegen 2015 beoogden.
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De aandacht voor de eigen identiteit in het kader 

van de zorgverlening in christelijke voorzienin-

gen kent reeds een lange traditie binnen Caritas 

Vlaanderen. Al in de jaren ’90 werd met LUCAS een 

empirisch onderzoek opgezet, Uit de antwoorden 

kwam vooral een statisch beeld naar voor, waarbij 

de bevraagde verantwoordelijken vooral op zoek 

gingen naar het verschil met andere voorzienin-

gen. Wat doen we meer of anders ? Daarbij ging 

het dan vooral om de centrale plaats van de cliënt, 

de motivatie van het personeel…

Maar het was toen nog een in grote mate van-

zelfsprekend gegeven, dat nauwelijks in vraag 

werd gesteld. Stilaan kwamen we echter in een 

omgekeerd taboe terecht, waarbij het christelijke 

veel minder ter sprake kwam, en waarvoor ook het 

taalspel minder en minder voorhanden was.

In 2008 bracht Caritas een Caritas Cahier uit ‘Zorg 

met hart en ziel. Over de christelijke inspiratie in 

zorgvoorzieningen’- waarin we een andere bena-

dering naar voor schoven. In plaats van identiteit 

als een statisch gegeven te beschouwen, definieer-

den we het als een belofte naar anderen toe, een 

belofte van goede zorg waarop ik kan aangespro-

ken worden en die dus geenszins vrijblijvend is. Een 

belofte die gegrond is op een visioen, gevoed door 

Bijbelse bronnen, en dat steeds opnieuw vertaald 

moet worden. Zo wordt identiteit tot een open en 

dynamisch verhaal.

Die lijn werd op de studiedag van 11 oktober 2013 

doorgetrokken. Vele brillen, één verhaal. Er zijn vele 

manieren mogelijk om naar hetzelfde verhaal van 

de christelijke identiteit te kijken. Identiteit ontstaat 

in de interactie van het christelijke visioen met pas-

tores, medewerkers en hulpvragers. De dialectiek van 

die interactie is telkens weer anders en laat een rijk 

palet aan verscheidenheid zien. En gelukkig maar. 

We willen geen Mao-pakje van christelijke identiteit.

De studiedag en dus ook dit Cahier dat er het ver-

slagboek van vormt, opent met een algemene maat-

schappelijke analyse door Dr. Erik Sengers, onder de 

titel: ‘Christelijke zorg en welzijn in het netwerk van 

Inleiding
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overheid, markt en kerk’. De studiedag werd afgeslo-

ten met een reflectie door prof. Guido Van Heeswijck 

die een terugblik bood op de dag, en daarbij met 

Erik Sengers in gesprek ging. Prof. Van Heeswijck 

herwerkte zijn reflectie tot een bijdrage, die u onmid-

dellijk na deze van Erik Sengers terugvindt.

Deze twee meer algemene beschouwingen 

omspannen als het ware de tien voorbeelden 

uit de praktijk die op de studiedag in workshops 

werden uitgediept. Elke deelnemer kon daarbij 

aan twee (en dus ook: slechts twee) verschillende 

workshops deelnemen. Van elk van de workshops 

is ook een kort relaas opgenomen, zodat de lezer 

zich een idee kan vormen van de benadering, ook 

al heeft hij niet aan de workshop kunnen deelne-

men. In vervolgseminaries ‘Ten Huize Van’, in de 

betrokken voorziening, zal bovendien nogmaals 

de kans geboden worden om ook andere benade-

ringen van dichterbij te leren kennen.

De ondertitel van de studiedag en het cahier luidt: 

christelijke identiteit anno 2015. Dat is geen tikfout. 

We willen er enerzijds de nadruk opleggen dat 

identiteit een toekomstgebonden gegeven is, dat 

zich constant moet weten te hertalen. Anderzijds 

verwijst 2015 echter ook naar de ‘vervaldag’ van de 

zogeheten Milleniumdoelstellingen, die bij het begin 

van het nieuwe millenium werden aangenomen en 

die ondermeer een halvering van de armoede tegen 

2015 beoogden. Ook Caritas Internationalis heeft 

in dat verband in december 2013 haar campagne 

opgestart rond het recht op voedsel.

Christelijke identiteit zal altijd te maken hebben met 

een visioen van menselijke ontvoogding, met wat 

de optie voor de armen genoemd wordt, en dat niet 

alleen binnen internationale solidariteit, maar ook 

in zaken als zorg. Ook in Vlaanderen is er armoede, 

ook bij mensen die nood hebben aan zorg.

Tot slot rest nog een woord van dank, vooreerst 

aan de sprekers en de inleiders van de workshops. 

Hun namen vindt u terug bovenaan hun bijdra-

gen aan het cahier. Verder aan de leden van de 

stuurgroep, die het ganse project van deze dag 

mee begeleid hebben: Johannes Claeys, Yvonne 

Denier,  Dominiek Lootens, Jan Michels, Jan Steel, 

Pieter Vandecasteele, Kris Vanspeybroeck, Dominic 

Verhoeven en Dirk Hutsebaut.

Aan de mensen van het werkveld die hun mede-

werking verleenden aan het tot stand komen van 

de DVD met getuigenissen die op de studiedag 

werd getoond, en in het bijzonder aan onze cineast, 

Wilfried Lachat. Aan de medewerkers van het secre-

tariaat van CCV, Tanja Milos, Anja Dhoe en Nathalie 

Walschot voor de logisiteke opvolging en aan Regine 

De Bruycker voor de voorbereiding van de publicatie 

van dit cahier. En tot slot aan Jan Verbanck die het 

ganse verhaal gecoördineerd en geregisseerd heeft.

Luk De Geest

Voorzitter Caritas Vlaanderen

Dominic Verhoeven

Directeur Caritas Vlaanderen

Jan Verbanck

Senior consultant VOCA Training & 
Consult, member of Acerta 
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Dr. Erik Sengers

De ‘Balkenendenorm’ is in het publieke debat 
in Nederland een bekend begrip. Het is de 
norm voor het inkomen van bestuurders in de 
publieke sector. Iedereen die werkt in een sector 
die betaald wordt uit belastinggelden, of daar-
uit gesubsidieerd wordt, in overheidsdienst is, 
of werkt in een organisatie voor het algemeen 
belang, zou niet meer mogen verdienen dan de 
minister-president. Dat was de zuinige Zeeuw 
Balkenende toen de discussie over de inkomens 
van deze beroepsgroep losbarstte, vandaar de 
naam. In plaats van helderheid te scheppen 
leidde de norm echter tot een debat over inko-

menspolitiek in de publieke sector – een debat 
dat ook in België gevoerd wordt. In beide lan-
den zijn de afgelopen decennia veel overheids-
diensten verzelfstandigd. Dat leidt tot de vraag 
of deze diensten te beschouwen zijn als over-
heid of als marktpartij, en hoe de verantwoor-
delijkheid daarin te waarderen. Verder kennen 
zowel Nederland als België een stevige traditie 
van particulier initiatief, bijvoorbeeld in zorg en 
welzijn, dat wel betaald wordt uit publieke mid-
delen maar geen overheid is. Mogen die wel 
behandeld worden als overheidsdiensten? Ten-
slotte worden door deze publieke diensten veel 

Identiteit en verband
Christelijke zorg en welzijn  
in het netwerk van overheid, 
markt en kerk

Caritas Cahier n°14 Binnenwerk.indd   6 17/04/14   11:34



07

mensen van buiten ingehuurd om bepaalde 

projecten te klaren, die zich niet aan de daar gel-

dende ethische, politieke en wettelijke normen 

gebonden hoeven te voelen. Kortom, een norm 

als oriëntatiepunt klinkt eenvoudig en sympa-

thiek, maar is niet gemakkelijk op te leggen.

Wil men een norm kunnen handhaven, dan is 

een gedeelde identiteit nodig. De leden van 

een groep moeten het gevoel hebben dat ze 

gezamenlijk ergens voor staan en zich voor dat 

gedeelde doel willen inzetten. Dat gezamenlijke 

doel werkt als een oriëntatiepunt dat de onder-

linge verhoudingen organiseert en stimuleert. 

Vanuit dit opzicht kunnen we ons ook de vraag 

stellen, wat het oriëntatiepunt is voor de organi-

saties in zorg en welzijn die zijn voortgekomen 

uit christelijke inspiratie. Eenvoudig gevraagd: 

oriënteren zij zich aan de overheid, aan de 

markt, of aan iets anders? Het antwoord is ech-

ter niet gemakkelijk, en wel om drie redenen. 

Ten eerste omdat met name de overheid en 

de markt een steeds grotere rol krijgen in zorg 

en welzijn. De overheid reguleert steeds meer, 

tegelijk worden steeds sterker economische 

criteria gehanteerd voor de waardering en eva-

luatie. Ten tweede is een antwoord niet gemak-

kelijk omdat de identiteit van zorgorganisaties 

verregaande consequenties kan hebben, voor 

de interne organisatie, voor de rol van mede-

werkers, en voor de positie van zorgontvangers. 

Deze consequenties kunnen ertoe leiden dat 

bestaande privileges en afspraken met de over-

heid en de markt herzien worden. Ten derde is 

de vraag van het oriëntatiepunt niet gemak-

kelijk te geven omdat de kerk als verbindend 

element is weggevallen – en ook niet meer als 

zodanig kan functioneren. Dat betekent dat 

iedere organisatie de vraag naar identiteit voor 

zichzelf moet beantwoorden.

Identiteit van organisaties heeft twee kanten: 

waar komen ze vandaan, en waar gaan ze naar 

toe? Welk verhaal wordt er over die reis verteld? 

Daarover wil ik met u van gedachten wisselen 

met het oog op de christelijke identiteit van 

zorgvoorzieningen. In het eerste deel wil ik 

schetsen hoe we vanuit sociaal-wetenschappe-

lijk perspectief kunnen nadenken over identiteit. 

Identiteit is namelijk voor sociaal wetenschap-

pers niet iets vaststaands of heel verhevens, maar 

krijgt vorm in een geschiedenis, een sociale con-

text, en in het dagelijks opereren van mensen. In 

het tweede deel wil ik schetsen wat die context 

is waarin christelijke zorgorganisaties werken, 

en hoe die context invloed uitoefent, hoe die 

vragen stelt over het functioneren van die orga-

nisaties. In het derde deel wil ik dan langzaam 

opschuiven naar meer inhoudelijke antwoorden: 

wat zou de identiteit van christelijke zorgvoorzie-

ningen kunnen zijn? Op basis van de spiritualiteit 

van caritas en de christelijke sociale leer wil ik 

enkele mogelijke contouren schetsen. Tenslotte 

wil ik in de conclusie aangeven welke positieve, 

praktische consequenties een christelijke identi-

teit volgens mij zou kunnen hebben.

Identiteit en identificatie

In de discussie over identiteit van organisa-

ties wordt er vaak impliciet vanuit gegaan dat 

de identiteit er al is en dat die alleen via een 

bepaalde weg ontdekt kan worden. Wat er dan 

vaak gebeurt, is dat auteurs en sprekers indruk-

wekkende vergezichten schetsen over levens-

beschouwelijke tradities en de rol daarvan in de 

samenleving. Ook bieden deze auteurs indruk-

wekkende analyses over de openheid van de 

samenleving voor de christelijke identiteit en 

de mogelijkheden die dat biedt. Ik ben vaak 

wat sceptisch tegenover deze vergezichten, 

Identiteit en verband
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zeker als ze niet empirisch onderbouwd zijn. De 

maatschappelijke acceptatie van geprofileerde 

levensbeschouwelijke tradities is in west-Europa 

namelijk beperkt. Wat ook vaak gebeurt, als 

men denkt dat de identiteit er al is, is dat er 

veelomvattende methodes worden voorgesteld 

hoe je in een organisatie de identiteit kunt ont-

dekken. Alle medewerkers worden uitgenodigd 

hun visie te geven op deze zaak, zodat er een zo 

groot mogelijk draagvlak ontstaat, en er is een 

commissie die dit proces begeleidt. Uiteindelijk, 

na een zekere periode, ontstaat er een formu-

lering van de identiteit. Het ligt in de aard der 

zaak dat als dit proces is afgelopen, het weer 

van voren af aan kan beginnen omdat de iden-

titeit ondertussen weer verouderd is.

Ik heb een wat andere visie op identiteit. Iden-

titeit ‘is’ er niet maar komt voor mij als sociaal 

wetenschapper tot stand in een sociale context 

en wordt steeds opnieuw vastgelegd – in rela-

tie tot die context. Identiteit is niet gegeven of 

vastgelegd – hoewel er zeker ook elementen 

vanuit een geschiedenis meekomen en worden 

doorgegeven – maar wordt steeds opnieuw 

bepaald. In die zin is de identiteit een uitdruk-

king van een huidige situatie, een status quo, en 

niet zozeer iets van het verleden. Tegelijk drukt 

een identiteit ook iets wenselijks uit: daar willen 

we naar toe groeien, zo zouden we willen zijn. 

Een identiteit heeft daardoor ook iets normatiefs: 

wie wil erbij horen en wie haakt er daarbij af, wie 

mag erbij horen en wie wordt buitengesloten? 

Daarmee speelt ook de vraag van macht een rol: 

wie bepaalt wat de identiteit van organisaties zou 

moeten zijn? Identiteit moet immers ook georga-

niseerd worden, moet ook ergens institutioneel 

verankerd zijn. U begrijpt uit deze vragen dat ik de 

processen van identificering – hoe komen men-

sen tot de formulering van een identiteit? - veel 

interessanter vind dan de uitkomst daarvan, de 

vastgelegde identiteit. Mijn rol zie ik meer als die 

van iemand die dergelijke processen begeleidt en 

stimuleert, door vragen te stellen en informatie te 

geven, dan door te zeggen hoe het moet. Zeker 

in het buitenland ben ik daarmee voorzichtig.

Laten we twee kanten van dit proces van iden-

tificering kort bekijken. Aan de basis van dat 

proces staan relaties tussen mensen en groepen 

van mensen. Hoe intensiever de relaties zijn, hoe 

sterker de identiteit. Nu gaat het vormen van rela-

ties gemakkelijker als er ook bepaalde kenmerken 

gedeeld worden. Die kenmerken kunnen van 

verschillende aard zijn. Mannen praten over het 

algemeen makkelijker met mannen, en vrouwen 

met vrouwen. Mensen van eenzelfde etnische 

groep praten gemakkelijker met elkaar in een 

vreemd land dan met hun autochtone buren. 

Mensen met eenzelfde geloofs- of wereldbe-

schouwing praten gemakkelijker met elkaar dan 

met mensen die die overtuiging niet delen. Deze 

eenkennigheid is op zich niet erg, hoewel dat 

er wel toe leidt dat de eigen groep vaak wordt 

gezien als ‘beter’ dan andere groepen. Als mensen 

iets met elkaar delen, worden immers storende 

factoren uitgeschakeld en kunnen ze gemakke-

lijker taken volbrengen en doelen bereiken. Die 

taken en doelen kunnen op hun beurt ook identi-

teitsvormend werken. Als mensen of groepen het 

gevoel hebben dat ze samen ergens voor staan, 

dan benadrukken ze eerder de gezamenlijke over-

eenkomsten dan de verschillen. ‘Communicatie’ 

is daarom bij identificatieprocessen het sleutel-

woord: als mensen met elkaar communiceren of 

kunnen communiceren – vis a vis of via media -, 

zullen de relaties gevestigd en bevestigd worden. 

Als de communicatielijnen daarentegen afbreken 

worden mensen vreemden voor elkaar en zal de 

gezamenlijke identiteit vervagen.
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De andere kant van identificering is de relatie 

met de buitenwereld. De gezamenlijke identi-

teit wordt vaak gedefinieerd ten opzichte van 

de buitenwereld. ‘Wij zijn bijzonder ten opzichte 

van anderen en wel op deze punten’. Ook als 

niet ieder lid van de groep (helemaal) aan deze 

kenmerken voldoet, kan zo’n omschrijving toch 

voldoende zijn om de grenzen van de groep 

af te bakenen. Of om mensen bij de groep te 

betrekken: als je erbij wilt horen, moet je je zo 

gedragen. Ook moet die gezamenlijke iden-

titeit door de buitenwereld erkend worden. 

Met andere woorden: als de omgeving een 

groep niet erkent of als zodanig ziet, en er dus 

geen relaties mee aangaat, zal de groep weinig 

maatschappelijke impact hebben. Maar het kan 

ook anders gaan, dat de sociale omgeving een 

groep definieert, hoewel sommige leden van die 

groep helemaal niet als zodanig gezien willen 

worden. Zo is het een interessant fenomeen, 

dat het culturele en religieuze leven van joden 

in West-Europa tijdens de eerste jaren van de 

Tweede Wereldoorlog intensiever was dan in de 

periode daarvoor. Tegen hun wil werden mensen 

namelijk gedefinieerd als joods en opgesloten in 

getto’s, waar ze alleen met joden mochten ver-

keren. Deze intensievere omgang van seculiere 

en religieuze joodse mensen met elkaar leidde 

onder de druk van buiten tot een versterking 

van de joodse identiteit. Identificering heeft dus 

een interne kant, de onderlinge relaties, en een 

externe kant, de relaties met de buitenwereld die 

de grenzen van de groep bevestigen.

Als we processen van identiteit zien als een uiting 

van sociale relaties, van relaties tussen mensen, 

dan zien we meteen waarom het in deze tijd zo 

moeilijk is om identiteit te vormen en te behou-

den. In deze tijden van mondialisering zijn de 

relaties tussen mensen veel langer en abstracter 

geworden (Castells). We houden via email, face-

book en skype contacten met mensen ver weg, 

die we niet zo vaak zien, terwijl in het dagelijks 

contact onze buren vreemden worden. Dank-

zij de invloed van de media is ons beeld op de 

wereld ontzettend verruimd en verrijkt. Dat is 

op zich positief, maar betekent voor identificatie 

dat we ons op verschillende groepen mensen 

betrokken kunnen voelen, en dat die groepen 

niet meer per se met elkaar overlappen en elkaar 

dus niet versterken. De christelijke vakbond en 

partij overlapten elkaar, maar tegenwoordig is 

men tegelijk lid van de neutrale sportvereniging 

en gaat men naar de katholieke school. In de 

huidige tijd zijn er zoveel levensbeschouwelijke 

en religieuze opties, dat het eigenlijk niet meer 

echt uitmaakt van welke je lid bent. Dat maakt 

het voor groepen erg moeilijk om de grenzen 

van de groep en daarmee de identiteit van de 

groep te bewaken. Dit heeft tot laatste gevolg 

dat er geen duidelijke instanties meer zijn die 

een identiteit voor mensen kunnen formule-

ren, instanties waartoe mensen zich betrokken 

voelen. DE vakbond als instantie voor de iden-

titeit van arbeiders, DE kerk als instantie voor de 

identiteit van geloof, DE staat als instantie voor 

de identiteit van een natie en volk. Er zijn geen 

instanties meer die onze identiteit bepalen, en als 

ze dat wel doen, dan worden ze wantrouwend 

bekeken. Dat betekent dat iedereen opnieuw op 

zoek gaat en op zoek blijft naar identiteit, naar 

plaatsbepaling in de sociale ruimte, want defini-

tieve antwoorden zijn er niet meer.

Christelijke zorgorganisaties  
in een netwerk

De identiteit van christelijke organisaties wordt 

bepaald in een netwerk van sociale relaties. 

Wat ze doen en wat ze belangrijk vinden wordt 
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bepaald in processen van afzondering van en 

verbinding met andere organisaties en groe-

pen. Welke zijn de belangrijkste in dat netwerk? 

Laten we eerst kijken naar het oudste en voor-

heen belangrijkste knooppunt in dat netwerk, 

de kerk. De kerk was de instantie die tot voor 

enkele decennia geleden bepaalde, en in som-

mige landen in Europa nog steeds bepaalt, wat 

christelijk was aan de organisaties van zorg en 

welzijn, en wat dat betekende voor hun activi-

teiten. We kunnen dat breed zien, want ook als 

organisaties niet vielen onder de bisschoppen 

dan toch tenminste onder ordes of congrega-

ties, die net zoals de bisschoppen waakten over 

de katholieke invulling van de organisatie. De 

consequenties waren omvattend: de kerk sprak 

mee als het ging om het personeelsbeleid, om 

de medische handelingen die verricht mochten 

worden, of over de ruimtelijke inrichting zoals 

het ophangen van kruisbeelden en het inrich-

ten van een kapel. Via gedelegeerde bestuur-

ders hield de kerkelijke organisatie greep op de 

praktijk van de instellingen. En via de kerkelijke 

organisatie waren de zorginstellingen verbon-

den met andere instellingen op het terrein van 

zorg en welzijn die zich verbonden voelden met 

de christelijke identiteit, iets wat door regelma-

tige bijeenkomsten georganiseerd door het 

kerkelijk instituut ook bevorderd werd. Deze 

vorm van organisatie heeft een grote impuls 

gegeven aan het zorglandschap van de Euro-

pese samenlevingen, en is belangrijk geweest 

voor de emancipatie van de katholieke bevol-

kingsgroepen in diverse Europese landen.

Na de Tweede Wereldoorlog nam de overheid 

een steeds belangrijkere rol in het netwerk over. 

Dat heeft er vooral mee te maken dat de over-

heid steeds meer van het werk ging financieren. 

Daarmee waren belangrijke doelen gediend: 

de zorgverlening moest gaan aansluiten bij 

de laatste wetenschappelijke en professionele 

ontwikkelingen. De hulpverlening moest beter 

worden en gecontinueerd worden. Legitieme 

doelen, die echter belangrijke gevolgen hadden 

voor de identiteit van het werk, want daarmee 

komen ook andere waarden in het spel. Het 

werk wordt minder een zaak van naastenliefde 

en barmhartigheid, en meer van professionali-

teit, techniek en methodiek. Het resultaat van 

het werk wordt niet meer afgerekend op basis 

van de intentie die eraan ten grondslag ligt, de 

inspiratie, maar op basis van de gestelde doelen 

en de bijbehorende subsidies. Het netwerk op 

basis van levensbeschouwing raakt doorbro-

ken, en er ontstaan nieuwe netwerken tussen 

instellingen die eenzelfde soort hulpverlening 

organiseren: katholieke en neutrale ziekenhui-

zen voelen zich meer verwant dan katholieke 

ziekenhuizen en katholieke buurthuizen. Deze 

verwantschap die kan leiden tot samenwerking 

en fusie roept op een nieuwe manier de vraag 

op naar de identiteit als inspiratie voor het werk, 

waarop een antwoord gegeven moet worden. 

Nodeloos te zeggen dat bij een grotere invloed 

van de staat de rol van politiek en wetgeving 

belangrijker wordt, ten koste van de invloed van 

de kerk als garant van de identiteit.

Het derde knooppunt in het netwerk van chris-

telijke organisaties zijn de noden in de samen-

leving, en wat zij als sociale noden zien. Een 

belangrijk kenmerk van christelijke zorg is dat 

steeds weer opnieuw mensen zich in vrijheid 

inzetten voor noden waar andere oplossin-

gen tekort schieten (Beyer 1994). In sommige 

samenlevingen, zoals in Scandinavië, is de ver-

zorgingsstaat heel omvangrijk en is er weinig 

plek voor christelijke zorg of zal die samenval-

len met de staat. In andere, zoals de Verenigde 
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Staten, is de verzorgingsstaat zeer beperkt en 

zullen christelijke kerken hun naastenliefde 

op een veelheid van gebieden kunnen uiten. 

Ook in West-Europa zien we dit gebeuren. Was 

voorheen die zorg voor zieken en lichamelijk 

of geestelijk beperkten een uiting van zorg 

door christenen – omdat er door de overheid 

niet naar werd omgekeken -, nadat deze zorg 

geheel uit belastinggelden betaald werd is het 

onderdeel geworden van het aanbod van de 

verzorgingsstaat. Wat gezien wordt als de ware 

naastenliefde zit nu eerder in de opvang van 

daklozen, migranten en vluchtelingen, en de 

steun aan armen. Toen ik een paar jaar geleden 

in Gent op bezoek was heb ik daarvan enkele 

indrukwekkende voorbeelden kunnen zien.

Wat christelijke zorg en aandacht is en doet, en 

hoe het georganiseerd is, beweegt zich volgens 

mij in een netwerk. De belangrijkste knooppun-

ten daarvan zijn de kerk, de staat en de noden 

zelf. Maar het belang van deze knooppunten 

varieert in tijd en ruimte. Hoe die zorg en aan-

dacht er in een bepaalde situatie uitziet, hangt 

af van de sterkte en zwakte van bepaalde knoop-

punten. Hierboven gaf ik al aan dat als de staat 

bepaalde taken overneemt, deze taken minder 

gauw als uiting van caritas worden gedefinieerd. 

Als in tijden als deze de sociale noden toene-

men door economische problemen, dan zullen 

er nieuwe vormen uitgevonden worden. De kerk 

speelde in vroeger tijden een centrale rol, maar 

die is ook in deze tijd als speler in het netwerk 

van caritas niet uit te vlakken. Worden de nieuwe 

initiatieven in zorg en welzijn erkend door een 

kerkelijk instituut, dan zullen ze eerder zichzelf 

definiëren als en gezien worden als een chris-

telijke uiting. Ook in brede zin spelen de kerken 

een niet uit te vlakken rol: de verhalen van het 

evangelie en de traditie van christenen op het 

veld van zorg en welzijn (Stockman 2008), inspi-

reren steeds weer mensen om zich in te zetten 

voor de medemens in nood. Kortom, het is een 

dynamisch netwerk waarbinnen christelijke zorg 

wordt gedefinieerd en zichzelf definieert.

Caritas

We hebben gezien dat de identiteit van de 

christelijke organisaties bepaald wordt in een 

netwerk van relaties. Ook hebben we gezien 

dat de banden van dat netwerk in de huidige 

tijd behoorlijk los zijn geworden. Nu kunnen we 

een inhoudelijke stap gaan zetten: wat is dan de 

identiteit van deze organisaties? Of voorzichti-

ger gezegd: wat zou de identiteit kunnen zijn? 

Een belangrijk woord in de christelijke traditie is 

het woord ‘caritas’ (Sengers 2012). Voor mijzelf 

was het een eyeopener om te leren dat caritas 

komt van een Latijns woord dat verwijst naar 

‘duur’ in de zin van ‘waardevol’. Pas van daaruit 

krijgt het de betekenis van hoogachting, ver-

ering of liefde, en in de kerkelijke context in het 

bijzonder de betekenis naastenliefde. Voor onze 

oren is dat een vreemde combinatie. Wij denken 

bij duur aan geld, en niet aan een geliefde. Maar 

toch is de combinatie niet zo gek: wat duur en 

waardevol is, dat hebben we vaak ook lief. Dat 

geldt voor de dure auto waarvoor we hebben 

gespaard net zo goed als voor de onbetaalbare 

familieleden en onze gezondheid. En we kun-

nen ook denken aan de woordcombinaties in 

de Latijnse talen, bijvoorbeeld het Frans heeft 

het woord chèr voor duur en chèrie voor schat of 

lieveling. Kortom: wat we liefhebben is ons wat 

waard, en andersom als ons iets waard is, is het 

een uitdrukking dat we het lief hebben.

De vraag is wat er in het christendom duur en 

waardevol, en daarom lief te hebben is. We den-

ken dan meteen aan het hoogste gebod dat 
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staat geschreven in het evangelie van Markus 

(12, 28-33): we moeten God liefhebben met 

heel ons hart, ziel, verstand en kracht, en de 

naaste als onszelf. God, naaste, en wijzelf, dat 

zijn blijkbaar de drie belangrijkste, waardevolste, 

dure zaken. Als we voor dit betoog even afzien 

van de liefde tot jezelf, blijven over de liefde tot 

God en tot de naaste. De liefde tot God en tot 

de naaste gaat samen op. Wij zouden geneigd 

zijn te zeggen dat de liefde tot de naaste in 

het christendom voorop gaat. Maar alle grote 

theologen en mystici laten ons zien dat dat ver-

weven is met de liefde tot God (bijvoorbeeld 

Beatrijs van Nazareth 1999). Dat is ook niet zo 

vreemd, want het is God die in het christelijk 

denken de eerste stap zet. Omdat Hij van men-

sen houdt komt hij naar ons toe met Zijn Liefde. 

Die ervaring van de oorspronkelijke geborgen-

heid en bescherming roept bij de mensen een 

antwoord op dat die ervaring op een soortge-

lijke wijze wil beantwoorden, door daden van 

liefde namelijk. Willen we God liefhebben dan 

kunnen we dat alleen maar doen door Zijn 

mensen lief te hebben, omdat ze waardevol 

zijn. Godsliefde en naastenliefde staan niet 

tegenover elkaar, waarbij de een voor de kerk-

gangers is en de ander voor de beoefenaars van 

de naastenliefde. Hoe groter de Godsliefde, hoe 

groter de naastenliefde, en andersom.

In de liefde tot God staat dus de mens centraal. 

Twee aspecten wil ik daarbij benadrukken. Ten 

eerste dat liefde ook betekent mensen recht 

doen. We denken vaak dat caritas en de strijd 

voor een rechtvaardige wereld twee verschil-

lende zaken zijn, maar dat hoort bij elkaar. Als 

we mensen lief hebben, dan proberen we recht 

te doen aan de eigenheid en de vrije ontwikke-

ling van mensen. Als we dat niet zouden doen, 

dan zou het geen liefde zijn, dan zouden we 

onze eigen belangen laten prevaleren boven de 

belangen van de ander. En om die ander en zijn 

of haar levensweg en waarheid gaat het. Maar 

dat betekent ook dat we ons vanuit die liefde 

inzetten voor een rechtvaardige wereld: voor 

het opheffen van armoede, voor het voorko-

men van hongersnood, voor de genezing van 

zieken, voor de waardigheid van het leven aan 

het begin en einde ervan, voor de scholing en 

vorming van de jeugd, voor een veilige omge-

ving om in te wonen en relaties aan te gaan, 

voor een economisch gezonde basis van gezin-

nen. We doen dat niet vanuit een politiek pro-

gramma (het kan wel een politiek programma 

worden), maar vanuit de waarde van de mens 

die als Gods oogappel mag groeien naar wat 

waar, goed en schoon is.

De andere kant die ik wil benadrukken is dat 

liefde leidt tot gemeenschap. Waar liefde is 

spreken we altijd over twee, en dat is al een 

gemeenschap op zich. De liefde tot God is geen 

individuele ervaring, maar een ervaring die leidt 

tot gemeenschap met Hem en met mensen. 

Dat geeft meteen een diepe christelijke waar-

heid weer: we worden pas mens en kunnen pas 

volledig mens worden in een gemeenschap. 

Als we de liefde tot God en tot de mensen dan 

ook serieus nemen, worden we opgeroepen te 

werken aan gemeenschap. Dat betekent dat we 

als we ons geraakt voelen door die Liefde actief 

op zoek gaan naar mensen die eenzaam zijn, 

dat we proberen mensen die werkloos zijn bij 

de samenleving betrokken te houden, dat we 

gevangenen opzoeken, dat we vluchtelingen 

en asielzoekers niet afzonderen, dat we bevor-

deren dat gehandicapten gebouwen in kunnen 

komen. Mensen kunnen pas hun talenten en 

vermogens ontplooien in samenwerking met 

anderen, en zo kunnen ze hun gezamenlijke 

Caritas Cahier n°14 Binnenwerk.indd   12 17/04/14   11:34



13Identiteit en verband

doelen realiseren ten dienste van het geheel van 

de samenleving. Samen, in hun diversiteit, vor-

men de mensen het veelzijdige beeld van God.

Tot slot wil ik benadrukken dat caritas niet 

alleen het handelen, maar ook de uitdrukking 

is van een gemeenschap, van een geloofs-

gemeenschap. Het is de uitdrukking van een 

groep, een netwerk zo u wilt, die gelooft dat het 

in deze wereld anders kan. Het beeld van het 

Koninkrijk Gods, waarin de laatsten de eersten 

zullen zijn, waarin zij die zijn als kinderen het 

eerste binnengaan, waarin de liefde en niet de 

macht de wet is - dat Koninkrijk is daarbij het 

richtsnoer. Daarvoor laten de onderdelen van 

dat netwerk zich doelbewust inspireren door de 

verhalen van het joodse volk en van het leven 

van Jezus (zie voor een bron in onverwachte 

hoek Sadlacek 2012: 60-116 en 160-205). Daarin 

vinden zij de ervaringen opgeschreven die uni-

versele geldingskracht hebben, en ze zijn bereid 

erover na te denken hoe die in hun concrete 

situatie tot uitdrukking kan komen. De onder-

delen van de geloofsgemeenschap zijn bereid 

de onderlinge band te behouden, ook als ze 

van mening verschillen over de invulling van 

dat geloof, en ze zijn bereid van elkaar te leren 

als ze moeilijkheden tegenkomen. Het is ook 

een geloofsgemeenschap die bereid is aan de 

samenleving te vertellen over waarom ze doen 

wat ze doen, en een gemeenschap die pro-

beert door haar voorbeeld te laten zien dat die 

andere werkelijkheid mogelijk is. In die geloofs-

gemeenschap zijn de onderdelen geraakt door 

de Liefde Gods en hebben die verinnerlijkt, ze 

zijn er van overtuigd dat die nabij is en werke-

lijkheid zal worden, en door daden van liefde 

te doen geloven ze dat ze laten zien hoe dat 

Koninkrijk zal kunnen zijn.

Caritas en de praktijk

Hoe kunnen deze gedachten over caritas er 
nu in de praktijk uitzien? Zoals ik al zei wil ik 
deze vraag tastend en zoekend, samen met u 
beantwoorden. Er zijn immers geen definitieve 
antwoorden als het gaat om identiteit. Het ant-
woord op de vraag naar de identiteit verschilt 
ook naargelang u praat met de overheid, met de 
mensen in nood, of met de partners binnen uw 
eigen netwerk. Wel kunnen we op basis van de 
voorgaande gedachten enkele lijnen schetsen, 
over wat de christelijke identiteit van zorginstel-
lingen zou kunnen zijn. Maar ziet u het vooral 
als bijdrage aan een gesprek dat u zelf moet 
voeren. Want nogmaals: identiteit ontstaat in de 
relaties die mensen aangaan, en relaties gaan 
mensen aan door met elkaar te communiceren. 
Identiteit zit hem dus vooral in de keuze, met 
wie willen we omgaan, in welke collega-orga-
nisaties herkennen we ons, door welke noden 
laten we ons aanspreken, welke normen zijn 
voor ons bepalend? Vanuit dat perspectief denk 
ik bij het thema identiteit eerder in piketpaaltjes, 
waarbinnen bepaalde delen van een netwerk 
zich bewegen en hun identiteit vormgeven. Ik 
hoop dat u onderstaande punten in deze zin, als 
piketpaaltjes, begrijpt en hanteert.

Het eerste piketpaaltje is dat in een christelijke 
inrichting de mens centraal staat. De mens staat 
centraal omdat hij Beeld van God is, omdat de 
mens de oogappel Gods is, zijn lieveling. Als 
we God willen eren en dienen kunnen we dat 
alleen doen door Zijn mensen te dienen. En wel 
de mens in zijn geheel, naar lichaam en geest. 
Als we in een ziekenhuis een mens behandelen, 
gaat het niet alleen om het zieke lichaam. Het 
gaat ook om de mens die die ziekte heeft met 
zijn vragen en angsten. Het gaat om de mens in 
zijn sociale, geografische en historische context. 
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Bij een ziekte gaat het er ook om wat het voor 

gevolgen heeft voor de omgeving van de pati-

ent, voor partners en familie, voor kinderen. Het 

gaat bij ontslag uit de instelling ook om de vraag 

waar de patiënt zich beweegt, en of hij genoeg 

levensvreugde heeft zelf verder te werken aan 

genezing. Het gaat dus ook om de hulpvragen 

in zijn levensbeschouwelijke dimensie: waarop 

hoopt hij? Het gaat om de mens in zijn gehele 

mens-zijn. In een christelijke inrichting is de mens 

dus geen ‘klant’, zoals wel eens wordt gezegd. Dat 

veronderstelt een relatie van halen en brengen, 

van een relatie die met geld bevestigd wordt, 

van u vraagt wij draaien. Of natuurlijk ‘de klant is 

koning’, die als het niet bevalt met de algemene 

voorwaarden in de hand een klacht indient. In 

een christelijke inrichting zou dat niet moeten 

zijn, de mens staat centraal en wordt geholpen 

door een andere mens die zijn eigen zwakheden 

en talenten heeft, die ingezet mogen worden om 

de mensheid verder te brengen.

Het tweede piketpaaltje is dat een christelijke 

instelling zich laat inspireren. De zorg en de 

hulp die er verleent wordt gebeurt niet alleen 

omdat de overheid ervoor betaalt, of omdat de 

wetenschap nieuwe inzichten biedt. Het gebeurt 

vanuit christelijk perspectief ten diepste omdat 

ernaar gestreefd wordt de wereld menselijker 

te maken, en zo tot voltooiing te brengen. Een 

christelijke instelling staat ten dienste van dat 

groter doel en ze laat zich door dat doel inspire-

ren in haar dagelijkse werkzaamheden. Daarbij 

oriënteert een christelijke instelling zich aan de 

verhalen uit de Schrift. Wat betreft het Oude 

Testament voor de omgang met weduwen en 

wezen, voor de omgang met de vreemdeling 

en de zieke, voor de omgang met de dode en 

de schuldige. Het hartstuk daarvan zijn de tien 

geboden als universele richtingwijzers voor een 

menselijk samenleven. Wat het Nieuwe Testa-

ment betreft oriënteert een christelijke instelling 

zich aan de verhalen uit het Evangelie, de Blijde 

Boodschap over het leven van Jezus, met zijn 

Boodschap van de liefde Gods voor alle men-

sen, en dat mensen in die liefde kunnen komen 

door kind te worden en elkaar te dienen. Ook 

oriënteert een christelijke instelling zich aan de 

handelingen en de brieven van de apostelen, 

omdat daarin wordt gemaand te blijven in die 

liefde tot God en de onderlinge liefde. Tenslotte 

laat een christelijke instelling zich inspireren door 

de traditie van de christelijke kerken, waarin 

steeds weer mensen zich aangesproken voelden 

door de noden en daar in reflectie op Bijbel en 

Traditie oplossingen voor zochten. Christelijke 

zorginstellingen staan daarmee in het netwerk 

van de christelijke geloofsgemeenschap, de 

gemeenschap die zich geroepen weet deze tra-

ditie en reflectie levend te houden en toe te pas-

sen. Nogmaals, ik kan u niet zeggen wat daar uit 

moet komen, maar als u een christelijke identiteit 

wilt behouden is het in mijn visie gevraagd dat 

u zich tot de bronnen, geschiedenis en organi-

saties die die identiteit bepalen wilt verhouden, 

ermee in gesprek wilt gaan en blijven.

Het derde piketpaaltje is dat christelijke zorgin-

stellingen ‘anders’ zouden moeten zijn. Als men 

er als patiënt of bezoeker binnengaat, zou men 

moeten kunnen ervaren dat het hier om een 

instelling gaat met bijzondere waarden. Groot 

gezegd: in een christelijk ziekenhuis gaat het niet 

om protocollen en regels. Ze zijn heel belangrijk, 

maar als een patiënt bij binnenkomst merkt dat 

hij in een schema gedrukt wordt, dan doen we 

iets tekort. Ook staat in een christelijk ziekenhuis 

niet efficiëntie en winst centraal. Natuurlijk moe-

ten we zorgvuldig omgaan met de ons toebe-

deelde middelen, maar welke beeld straalt het 
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commerciële Slotervaartziekenhuis in Amster-

dam uit naar bezoekers en klanten? Ook mogen 

bestuurders, artsen en investeerders een goede 

beloning krijgen maar het gaat in een christelijke 

inrichting niet om hen. Klein gezegd kunnen we 

door bepaalde accenten laten zien waardoor we 

geïnspireerd worden en dat in onze praktijk laten 

merken. Is de portier in het ziekenhuis net zo 

vriendelijk en attent als Sint Elisabeth was? Is de 

kapel of stilteruimte weggestopt in een hoekje 

of zijn er duidelijke bordjes die je erheen leiden? 

Proberen we in onze folders en website te ver-

woorden waarom we dit werk doen, of zeggen 

we alleen maar wat de ranking is van ons zieken-

huis in Vlaanderen? Dat soort wereldse overwe-

gingen zijn allemaal uiteindelijk niet belangrijk, 

in een christelijke inrichting zou de onderlinge 

geest van liefde tussen patiënten, medewerkers 

en bezoekers de norm moeten en kunnen zijn. 

Als dat op een kwalitatief goede manier gebeurt 

is dat genoeg reclame.

Het vierde en laatste piketpaaltje is dat christe-

lijke instellingen kritisch zijn naar de samenle-

ving. Juist omdat ze zich laten inspireren door 

een oud verhaal met actualiteitswaarde, juist 

omdat ze het oog gericht houden op een toe-

komst die nog komt, juist daarom zijn ze kritisch 

op wat is. Of anders gezegd: in christelijke zorg 

hoort ook een profetische dimensie. Ik weet dat 

het niet makkelijk is voor bestuurders, maar wat 

ik spannend zou vinden is als christelijke instel-

lingen ook protest zouden aantekenen tegen 

politieke maatregelen of beleid. Gaan we mee 

met een nieuwe bezuinigingsronde in zorg en 

welzijn, of durven we te zeggen dat er door de 

aangekondigde maatregelen mensen door het 

sociale vangnet dreigen te gaan? Durven we 

kritisch in gesprek te brengen dat de omgang 

van onze samenleving met vluchtelingen in 

bepaalde gevallen mensonterend is? Durven 

we te zeggen dat de kloof tussen arm en rijk in 

onze westerse landen groter wordt en dat de 

sociale verbanden daardoor onder druk komen 

te staan? De christelijke sociale leer, die de cari-

tas in haar centrum heeft staan, biedt genoeg 

aanknopingspunten om deze en vele andere 

schendingen van de christelijke visie op mens en 

maatschappij aan te klagen. Dat kan tot gevolg 

hebben dat er spanning ontstaat tussen christe-

lijke organisaties en de seculiere omgeving, maar 

soms is dat nodig om het visioen te bewaren.

Epiloog

Om het samen te vatten: een oud katholiek 

adagium stelt dat de kerk in de wereld maar 

niet van de wereld is. Dat zou ook voor de chris-

telijke organisaties kunnen gelden. Natuurlijk 

werkt christelijke zorg en welzijn in deze wereld. 

Ze probeert hier de zeven werken van barm-

hartigheid te vervullen: gevangenen bezoe-

ken, zieken genezen, eenzamen troosten. Ze 

probeert de mens in al zijn dimensies recht te 

doen. Ze streeft op aarde naar gerechtigheid en 

vrede, naar duurzame structuren. Maar ze is niet 

van de wereld: niet de Balkenendenorm moet 

haar identiteit bepalen; de norm die voor haar 

geldt, is de norm van de liefde, die zich baseert 

op schrift en traditie, die beleefd wordt in een 

gemeenschap waarin de hoop op een nieuwe 

toekomst hoog gehouden wordt. Dat maakt de 

identiteit van organisaties christelijk, zolang ze 

zich binnen dat gesprek begeeft. Wat dat voor 

uw organisatie concreet betekent kan ik moei-

lijk zeggen. Maar ik denk dat de aangegeven 

piketpaaltjes van dat gesprek ruim genoeg zijn 

om een veelvoud aan posities in uw organisatie 

op een fundamentele en positieve manier met 

elkaar te verbinden.
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Prof. Dr. Guido Vanheeswijck

De DVD die we op het einde van onze con-

ferentie samen hebben kunnen bekijken liet 

zien hoe het ene verhaal rond de christelijke 

identiteit door vele brillen wordt bekeken. Die 

brillen weerspiegelen het hedendaagse levens-

beschouwelijk pluralisme binnen en buiten het 

christendom (katholicisme), ook als het gaat 

om de verwoording van de eigen identiteit. Dit 

levensbeschouwelijk pluralisme sprak eveneens 

uit de diversiteit qua getuigenissen over con-

crete ervaringen rond dit thema op het werk-

veld die we tijdens de dag konden beluisteren: 

veel gehoorde termen waren verbondenheid en 

verantwoordelijkheid, het afzweren van zelfge-

noegzaamheid (dat teveel herinnerde aan het 

verleden van het Rijke Roomse Leven), open-

heid voor actief pluralisme, oproep tot identiteit 

in diversiteit. Hier en daar werd er schroomvol 

verwezen naar de kracht van spiritualiteit in het 

dagelijkse leven en werd gesuggereerd dat we 

wellicht teveel bezig zijn met het ‘hoe’ in plaats 

van te blijven stilstaan bij het ‘waarom’. Eén keer 

viel zelfs het woord ‘klant’, een ‘slip of the tongue’ 

in getuigenissen die voor het overgrote deel de 

neoliberale teneur van het hedendaagse beleid 

durfden te bevragen. Mooie getuigenissen van 

medemenselijkheid, van inzet. Maar zijn die 

inzet en die aandacht voor medemenselijkheid 

alleen aanwezig in organisaties die zich chris-

telijk noemen? Is dat alles ook niet aanwezig in 

Het taboe van transcendentie.
Over de fragiliteit van  
de christelijke identiteit
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niet-christelijke organisaties? En indien dat zo 
is, waaruit bestaat dan de christelijke identiteit?

In zijn bekende boek over de relatie tussen de 
joods-christelijke traditie en de moderne secu-
larisering, Meaning in History, schrijft de Joodse 
filosoof Karl Löwith: ‘Sinds onze wereld in naam 
christelijk is en in feite geseculariseerd, zullen we 
de christelijke inspiratie moeten binnenbrengen 
in de christelijke structuren, om een uitspraak 
van Kierkegaard te gebruiken. Maar zoiets is 
onnoemelijk veel moeilijker dan de christelijke 
inspiratie te introduceren in een heidense cul-
tuur die religieus was en niet geseculariseerd’.1 
Met andere woorden, Löwith suggereert dat het 
vandaag voor ons moeilijker is om vanuit een 
christelijke inspiratie de christelijke structuren te 
revitaliseren dan voor de eerste christenen om 
te infiltreren in een heidense cultuur.

Deze uitspraak is prikkelend (of zou dat moeten 
zijn) voor allen die met christelijke organisaties 
bezig zijn. Löwiths pertinente stelling vormt dan 
ook de leidraad van deze bijdrage, die in twee 
delen uiteenvalt. Eerst geef ik een (partiële) 
schets van de huidige samenleving en van de 
precaire, breekbare plaats van het christendom 
daarin. Daarna focus ik op de identiteit van chris-
telijke organisaties in een dergelijke samenleving.

Christendom in de huidige  
Westerse samenleving

Wat is onze samenleving: is ze christelijk of 
postchristelijk, seculier of postseculier? Is het 
een samenleving van voornamelijk ‘cultuurchris-
tenen’ of zijn we volkomen geseculariseerd? Om 

op die vraag te antwoorden, vertrek ik van de 

visie van de Canadese filosoof Charles Taylor 

op de relatie tussen onze samenleving en het 

christendom. Ik baseer mij vooral op zijn artikel 

A Catholic Modernity?2 Taylor spreekt opzette-

lijk niet over ‘modern Catholicism’ (over de aan-

passing van het katholicisme aan de moderne 

samenleving is al zo vaak de pen gevoerd), 

maar over de onvermijdelijke spanning tussen 

katholicisme en moderniteit. Daarbij wil ik in 

navolging van Taylor een onderscheid – geen 

scheiding – maken tussen het ethisch-prakti-

sche niveau en het religieus-spirituele niveau.

De moeilijkheid om beide aspecten van het chris-

tendom (katholicisme) in hun onderlinge relatie 

te verwoorden is tekenend voor de evolutie van 

het katholicisme in het Vlaanderen van de laatste 

vijftig jaar. Mijn moeder vertelde me vaak hoe tot 

aan het eind van de jaren zestig de kanselpre-

ken nagenoeg steevast over de geneugten en 

vooral over de verschrikkingen van de ‘uitersten’ 

gingen. ‘Uitersten’ is vandaag een onbekend en 

onverstaanbaar woord geworden. Vanaf de jaren 

zeventig werd niet alleen de kansel verlaten, maar 

ook de regio van de ‘uitersten’. Voortaan ging het 

vooral over sociaal engagement en inzet voor de 

ander. Het aanvankelijk dominante discours over 

transcendentie en verticaliteit werd ingeruild voor 

het discours over engagement en horizontaliteit. 

Alsof de twee niets met elkaar te maken hadden.

Het ethisch-praktische niveau
Het is deze evolutie die Taylor in een breder, 

historisch perspectief plaatst. Enerzijds laat hij 

zien hoe de moderne westerse samenleving 

1 Karl Löwith, Meaning in History, University of Chicago Press, Chicago, 1949, blz. 158

2 Charles Taylor, A Catholic Modernity? Charles Taylor’s Marianist Award Lecture. With responses by William M. Shea, Rosemary 

Luling Haughton, George Marsden, Jean Bethke Elshtain. Edited and with an Introduction by James L. Heft, Oxford University 

Press, Oxford, 1999.
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veel van de christelijke ethiek heeft overgeno-

men, vaak tegen het klerikale establishment van 

de ‘christenheid’ in: mensenrechten, democra-

tie, scheiding Kerk en Staat, gelijkheid man en 

vrouw werden gaandeweg algemeen aanvaard, 

een ontwikkeling die hand in hand ging met de 

afbraak van de kerkelijke dominantie. Kortom, 

de aandacht voor het ‘gewone leven’ is – mede 

onder invloed van het protestantisme – de laat-

ste eeuwen in de westerse samenleving sterk 

toegenomen. Er zit dus ontegensprekelijk een 

grote dosis fijngevoeligheid in onze cultuur. 

Mijn verhaal zal dan ook geen doemdenker-

verhaal zijn, hoezeer het ook kritisch is voor 

bepaalde aspecten van onze cultuur.

Anderzijds wordt onze samenleving gekarakte-

riseerd door harde concurrentie en competitie, 

de ‘nieuwe dogma’s’ die nauwelijks onder kritiek 

worden geplaatst. De westerse cultuur die het 

‘respect’ voor elk individu – de hedendaagse 

vertaling van de Bijbelse ‘naastenliefde’ – hoog 

in het vaandel heeft, zit tegelijk in de greep van 

een systeem waarin de ander als concurrent 

moet worden beschouwd in de ratrace van 

een wereldwijde competitie. Niet alleen top-

politici en bedrijfsleiders zien zich voor deze 

dubbelzinnigheid geplaatst. We leven allen 

met die spanning. De vraag is dan ook welke 

ethische houding uiteindelijk zal overwinnen: 

de harde houding, verbonden met de nauwe-

lijks gecontesteerde dominantie van een markt-

economisch denken of de zachte houding, die 

zich laaft aan de Bijbelse inspiratie? Met velen 

vermoed ik dat we momenteel op een schar-

nierpunt zitten.

Het religieus-spirituele niveau
Wat heeft deze korte reflectie over ethiek te 

maken met het religieus-spirituele niveau? Vol-

gens Taylor zijn we, door de klemtoon te leggen 

op het ‘gewone leven’ – nogmaals, dit was een 

noodzakelijke inhaalbeweging – het gevoel 

voor en de openheid op transcendentie gelei-

delijk kwijtgeraakt. En dat geldt bij uitstek voor 

wat christenen omschrijven als ‘persoonlijke 

transcendentie’. Dit verlies moet christenen, die 

zich in veel facetten van de hedendaagse cul-

tuur kunnen verheugen, ook ongerust maken. 

Wezenlijk voor het christendom is immers het 

geloof in één God, die tegelijk transcendent 

is (er is een afstand tussen God en mens) en 

immanent (God gaat op zoek naar de mens). In 

Jezus wordt die goddelijke aanwezigheid tast-

baar aanwezig én nabij. Daarom worden chris-

tenen opgeroepen zijn voorbeeld te volgen, in 

woord en daad, in gebed en engagement.

Hoe moeten we deze religieus-spirituele kern 

van het christendom vandaag inschatten? 

Behoort de aandacht voor het religieus-spiritu-

ele, waarin de figuur van Christus de uitdruk-

king bij uitstek is van een Goddelijke Liefde, 

tot een definitief gepasseerd stadium? Is deze 

religieus-spirituele kern vandaag niet meer 

overdraagbaar, omdat hij ongeloofwaardig en 

onverstaanbaar is geworden? Voor velen is dat 

zo, zeker vanaf de jaren zeventig. De ‘waarden’ 

van het christendom blijven ze belangrijk vin-

den, maar dan losgemaakt van hun transcen-

dente verankering. Nochtans is voor christenen 

de relatie tussen transcendentie en aandacht 

voor het concrete leven als twee luiken van 

een diptiek. Juist de onlosmakelijke band tus-

sen beide vormt de kern van het christendom. 

De vraag is immers of we de aandacht voor 

de ‘zwakke’ kunnen volhouden zonder een 

openheid op transcendentie, op de goddelijke 

liefde? Het evangelische antwoord laat zich 

aflezen aan zoveel verhalen. Ik sta kort stil bij 

de parabel van de ‘Verloren Zoon’.
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De eerste zin – ‘een man had twee zonen’ – zet 

reeds de toon: omwille van het gevaar van ver-

gelijking tussen de twee broers hangt er onenig-

heid in de lucht. Hoe zal de vader reageren om die 

mogelijke onenigheid tegen te gaan? Het verdere 

verhaal is bekend. De jongste zoon eist zijn erfdeel 

op, een eis die zijn vader ongetwijfeld moet heb-

ben gekwetst. In alle culturen krijgen kinderen 

hun erfdeel pas bij de dood van hun ouders: een 

kind dat bij leven en welzijn van zijn ouders het 

erfdeel opeist, zegt eigenlijk dat het zijn ouders 

dood wil. Toch gaat de vader in op zijn eis en ver-

deelt zijn vermogen. Zoveel jaren later staat de 

gekwetste vader op de uitkijk als de jongste zoon 

– wanhopig en aan lager wal geraakt – terugkeert. 

De fijngevoelige vader vraagt zijn zoon niet om 

zijn verontschuldigingen aan te bieden; hij laat 

hem zelfs zijn verhaal niet doen. De vaderlijke ver-

geving is sterker dan de koestering van kwetsuren; 

ze vraagt geen uitleg, ze geeft gratuit een tweede 

kans. Op die manier toont de vader het gezicht 

van de liefdevolle God van de christenen, de God 

van Jezus van Nazareth. Tot op dit punt lijkt het 

verhaal te ‘mooi’, te weinig ‘realistisch’. Iedereen 

zou zich zo’n vader wensen, maar je wensen op de 

werkelijkheid projecteren is ‘opium van het volk’.

Maar met de verwelkoming van de verloren zoon 

is het verhaal niet ten einde. Wat het verhaal zo 

aangrijpend en herkenbaar maakt, is de reactie 

van de andere zoon. Die reactie is psychologisch 

begrijpelijk: hij voelt zich gekwetst en veronge-

lijkt, wanneer hij zijn lot vergelijkt met dat van 

zijn broer. Anders dan zijn rebelse en losbandige 

broer, heeft hij zijn vader trouw gediend in de 

sleur van elke dag: niet hij, maar zijn broer is in 

de fout gegaan. En nu krijgt die broer een feest 

aangeboden. Hij noemt hem ook niet langer ‘mijn 

broer’, maar spreekt tot zijn vader over hem als 

over ‘die zoon van u’. Door zich te vergelijken met 

zijn broer – die ook een ‘zoon van zijn vader’ is – is 

hij hem gaan haten.

Hoe begrijpelijk deze reactie ook is, vanuit christe-

lijk perspectief is ze onethisch. Om de haat en de 

afkeer te overwinnen is er de uitnodiging en de 

oproep van de vader. Zonder die oproep – ‘alles 

wat van mij is, is ook van jou. Maar er moet feest en 

vrolijkheid zijn, omdat die broer van je dood was 

en levend is geworden, verloren was en is terug-

gevonden’ – kan de oudste zoon ‘die broer van je’ 

– want zo noemt de vader hem opnieuw en met 

opzet – niet vergeven. En toch is die oproep aller-

minst een garantie dat de oudste zoon de jongste 

daadwerkelijk zal vergeven. De oudste zoon moet 

immers de keuze maken: binnengaan of op de 

drempel blijven staan, ingaan op de vraag van de 

vader of ze afwijzen. En over de uitkomst van die 

keuze geeft het Bijbelverhaal geen uitsluitsel.

Je kan niemand dwingen om christen te zijn 

(ongetwijfeld is dat in het verleden te vaak 

gebeurd) en om de veeleisende oproep van de 

vader na te volgen. Je kan er alleen toe uitnodi-

gen. Ingaan op die uitnodiging zal altijd moeilijk 

blijven: ze veronderstelt een geloof in de goed-

heid van de Vader en in de innerlijke kracht om 

zich te verweren tegen de telkens opkomende 

drang zich met de ander te vergelijken en zich 

zo beter te voelen. Maar alleen wie ingaat op 

deze uitnodiging, laat iets zien van de mysterie-

volle draagwijdte van de houding die christenen 

omschrijven als de navolging van Jezus, als het 

ingaan op het appel van wie zij hun geïncar-

neerde God noemen3.

3 Dit stuk is sterk gebaseerd op de analyses van René Girard en is integraal overgenomen uit mijn ‘Over transcendentie met 

God’, in Streven, september 2005, blz. 725-736.
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In de hedendaagse westerse cultuur is het ech-

ter moeilijk, zo niet onmogelijk geworden om 

dit aspect van het geloof te expliciteren. Gelovi-

gen zowel als ongelovigen leven immers in wat 

Charles Taylor omschrijft als een ‘immanent frame’: 

de werkelijkheid is de zintuiglijke werkelijkheid, 

het leven speelt zich af tussen geboorte en dood 

en daarmee is de kous af. ‘Het is tussen twee stiltes 

even luid geweest’4. Met betrekking tot het spiritu-

ele, het transcendente, de liefde die zelfs de grens 

van de dood overschrijdt, lijden we allemaal aan 

wat Taylor omschrijft als het Othello-syndroom, 

naar de gelijknamige hoofdfiguur uit de tragedie 

van Shakespeare. Evenmin als de Moorse outsider 

Othello in de waarachtige trouw en liefde van de 

mooie, aristocratische Desdemona kan geloven – 

de doortrapte ‘rationalist’ Jago ‘bewijst’ de onmo-

gelijkheid ervan – kunnen wij geloven in de liefde 

die met transcendentie is verbonden. De tragiek 

van Othello is dat hij ten onder gaat aan zijn eigen 

wantrouwen: ‘Desdemona’s stem is nog nauwelijks 

hoorbaar binnen een moderne horizon’5. In het 

‘immanent frame’ waarin wij ons ophouden geldt 

dit ook voor de stem van het geloof. Indien wij 

Othello’s zijn – en dat zijn we voor een deel alle-

maal omdat we ook moderne Europeanen zijn – 

hoe kunnen we die openheid op een persoonlijke 

transcendentie dan nog ter sprake brengen?

Toepassing op  
christelijke organisaties

De spanning tussen inspiratie en structuur, tussen 

‘christendom’ en ‘christenheid’ – in hedendaagse 

termen: tussen de ‘beleving’ en de ‘zuil’ – is zo 

oud als het christendom zelf. Het christendom is 

immers niet alleen een godsdienst van de inner-

lijkheid, maar ook een godsdienst van het engage-

ment, geworteld in maatschappelijke structuren. 

De vraag is nu wat er overblijft van de christelijke 

inspiratie in katholieke structuren (sociale mid-

denveld, onderwijs, kerk) die zich hoe dan ook 

situeren in een sterk geseculariseerd landschap. 

Is de spreidstand tussen inspiratie en structuur, 

tussen beleving en zuil niet te groot geworden?

Het probleem heeft natuurlijk veel gezichten. 

Wanneer we het over inspiratie hebben, besef-

fen we allereerst hoe moeilijk die te beleven en 

te verwoorden is. Gelovig zijn is nooit een voor-

goed verworven bezit. En natuurlijk heeft ook het 

christendom structuren nodig, je kan je geloof 

maar uitbouwen in een gemeenschap, je kan dat 

nooit alleen. De vraag is dan ook niet of structuren 

nodig zijn; de vraag is welke structuren nodig zijn 

en vooral, zeker in de huidige context, wanneer 

structuren contraproductief worden.

Het antwoord op deze vraag lijkt mij duidelijk: 

structuren worden contraproductief, als hun oor-

spronkelijke inspiratie onder de korenmaat wordt 

geschoven. Waarden slaan op hol, als ze zich niet 

meer laven aan de bron. Welnu, in de huidige, 

immanente cultuur is de bron van het christen-

dom – het geloof in de goddelijke liefde, zoals die 

zich openbaart in de figuur van Jezus – zo goed 

als opgedroogd. Je kan natuurlijk zeggen dat die 

transcendente bron niet meer nodig is, dat het 

christendom zijn voltooiing heeft gevonden in 

de secularisering, dat de Bijbelse waarden zich 

vertaald hebben in onze Verklaringen van de 

Rechten van de Mens6. Indien dat zo is, moeten 

we dan nog een onderscheid maken tussen 

4 De slotverzen uit het gedicht ‘Zondag’ van J.C. Bloem. 

5 Charles Taylor, A Secular Age, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 2007, blz. 567-8.

6 Een dergelijke visie vind je onder meer bij hedendaagse denkers als Gianni Vattimo en Luc Ferry.
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christendom en humanisme? Indien de geïncar-

neerde goddelijke transcendentie een illusie is, 

waarin zou dat onderscheid dan wel bestaan? 

Voor christenen is de situatie vandaag dan ook 

paradoxaal: over de transcendente bron spreken 

is in een volkomen immanente samenleving 

nagenoeg onmogelijk en tegelijk is dat spreken 

noodzakelijk. Ongetwijfeld is het zo dat, indien 

we er nog over willen spreken, er ‘subtielere talen’ 

– ook die term is van Taylor – nodig zijn (en dus 

ook andere structuren) om de specificiteit van de 

christelijke transcendentie te thematiseren. Maar 

van wie moeten die nieuwe woorden komen? En 

hoe moeten die ‘subtielere talen’ vertaald worden 

in de concrete, praktische omgeving van christe-

lijke organisaties?

Opnieuw ruimte voor contemplatie 
en levensbeschouwelijke reflectie?

De laatste decennia vormen ontegensprekelijk 

een breuk in het doorgeven van de transcen-

dente dimensie in de christelijke traditie. En dat 

is niet verwonderlijk. Christelijke organisaties 

opereren immers niet in een vacuüm, maar zijn 

onderdeel van een cultuur waarin de openheid 

op de christelijke invulling van transcendentie 

is dichtgeslibd. Het is dan ook niet toevallig dat 

velen zich blijven engageren in sociale projecten 

en blijk geven van grote ethische gevoeligheid, 

maar dat het overgrote deel afhaakt op het punt 

van geloof in (persoonlijke) transcendentie, zoals 

het christendom dat voorhoudt. Er is veel enga-

gement, maar geen kerkbezoek. Er is idealisme, 

maar niet langer verbonden met de figuur van 

Jezus. In tegenstelling tot de vorige generaties 

laten velen de kerken niet links liggen uit ressen-

timent of verbittering, maar omdat de kerkelijke 

liturgie, de kerkelijke symboliek en de inhoud 
van haar boodschap voor hen gewoon onver-
staanbaar zijn geworden. Ze zijn de kinderen van 
de cultuur van het ‘immanent frame’.

Natuurlijk blijven ook vandaag nog de vragen 
naar zingeving en zelfs naar transcendentie. 
In de hedendaagse filosofie spelen dergelijke 
vragen zelfs een hoofdrol. In zijn discussie met 
Marcel Gauchet verwoordt de Franse filosoof 
en oud-minister van Onderwijs Luc Ferry deze 
‘behoefte’ als volgt:

‘Maar wat zegt ons uiteindelijk het 

charter van geseculariseerde moraal dat de 

Verklaring van de Rechten van de Mens is? 

Dat de moraal berust op de eerbied voor de 

ander, dat men de belangen, de vrijheid en de 

waardigheid van de ander moet respecteren. 

Heel goed. […] Wat ik eenvoudig wil zeggen 

is dat dit niets, ik zeg niets, te maken heeft 

met de existentiële problemen van het mens 

zijn. Waartoe dient het, bijvoorbeeld, oud te 

worden, hoe zijn kinderen op te voeden, hoe 

te denken, hoe om te gaan (als ik dit zo mag 

zeggen) met de rouw over een geliefde, of hoe, 

heel simpel, zich te verzetten tegen de verveling 

en de banaliteit van het aardse leven? Anders 

gezegd, al deze vragen en nog vele andere, 

die vroeger tot het religieuze en metafysische 

domein behoorden, worden vandaag niet 

meer gestuurd door morele overwegingen. 

Meer nog, de geseculariseerde moraal zegt 

daar eenvoudig niets over’7.

Het grote probleem is echter dat er vandaag 
nauwelijks nog een klankbord is van antwoor-
den op die vragen, laat staan dat de relatie tot 
het persoonlijk transcendente ter sprake komt. 
Geen wonder dat christelijke instellingen het 

7 Luc Ferry & Marcel Gauchet, Religie na de religie, Klement/Pelckmans, 2003, blz. 35.
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zeer moeilijk hebben met het doorgeven van het 

kwetsbaarste aspect van hun levensbeschouwe-

lijke inspiratie: de betekenis van geïncarneerde 

transcendentie. Natuurlijk is het waar dat zij zich 

openstellen voor de hedendaagse samenleving 

– ongetwijfeld meer dan vroeger – en dat ze 

rekening houden met het levensbeschouwelijke 

pluralisme in de huidige samenleving. Maar daar 

ligt niet het probleem van de eigenheid van de 

huidige christelijke instellingen. Het probleem is 

vandaag veeleer het omgekeerde van vroeger: 

waar zij vroeger de neiging hadden zich op te 

sluiten in hun eigen zuil, slagen zij er vandaag 

niet meer in de specifieke – transcendente en 

spirituele dimensie – van het christendom door 

te geven. Het terrein van de christelijke spiritua-

liteit, die zich ent op de figuur van Jezus, is braak 

komen te liggen. En in het zog van die ontwik-

keling staat in de ‘immanente’ westerse cultuur 

reflectie, contemplatie, openheid op transcen-

dentie meer en meer onder druk.

Moeten we daarom niet – tegen de draad van 

de tijd – opnieuw een gevoeligheid aankweken 

voor de kwetsbaarheid van het levensbeschou-

welijke, voor de diepe betekenis van het trans-

cendente, zoals je dat in verschillende religies 

terugvindt? Levensbeschouwelijke gevoeligheid 

aankweken is allerminst makkelijk: de overtui-

ging dat er slechts een ‘immanente werkelijkheid’ 

bestaat zonder openheid op transcendentie is 

immers niet het sluitstuk van een redenering 

(daarover zou kunnen worden geargumenteerd), 

maar is naar het woord van de Oostenrijkse filo-

soof Wittgenstein ‘een beeld dat ons gevangen 

houdt’, een beeld dat nagenoeg onbewust ons 

hele doen en laten bepaalt. Maar moeilijk is geen 

synoniem van onmogelijk. Het is niet omdat een 

bepaald onderwerp uit de gesprekken van opi-

niemakers gebannen wordt en in brede lagen 

van de West-Europese bevolking een non-issue 

is, dat het daarom niet meer zou bestaan.

Zoals iemand met een muzikaal oor doof blijft 

als er geen muziek wordt aangeboden, zo laat 

het zwijgen over de spirituele en transcendente 

dimensie van religie hoe dan ook een leegte 

achter. Wel dient een onderscheid te worden 

gemaakt tussen het niveau van levensbeschou-

welijke reflectie en het bezig zijn met laatste 

vragen enerzijds en het niveau van de religieuze 

antwoorden anderzijds. Zolang het eerste niveau 

braakliggend terrein is, kan het tweede niveau 

zelfs niet worden aangeraakt. Een wereld zonder 

reflectie en contemplatie vind ik een onleefbare 

wereld. In de roman, Nachttrein naar Lissabon, 

laat Pascal Mercier zijn hoofdfiguur, de Portugese 

arts Amadeu de Prado, de onleefbaarheid ervan 

in beklijvende woorden gieten:

‘Ik wil niet in een wereld zonder kathe-

dralen leven. Ik heb hun schoonheid en verhe-

venheid nodig. Ik heb ze nodig als verzet tegen 

de platvloersheid van de wereld. Ik wil mijzelf 

hullen in de bittere kou die in de kerken hangt. 

Ik heb hun gebiedend zwijgen nodig. Ik heb 

het nodig als verzet tegen het stompzinnige 

gezwets van de meelopers. Ik houd van bid-

dende mensen. Ik heb hun aanblik nodig. Ik 

heb die nodig als verzet tegen het verraderlijke 

gif van de oppervlakkigheid en de stompzinnig-

heid. Ik wil de machtige woorden van de bijbel 

lezen. Ik heb de magische kracht van hun poë-

zie nodig. Ik heb ze nodig als verzet tegen de 

verwaarlozing van de taal en de dictatuur van 

de leugen. Een wereld zonder die dingen zou 

een wereld zijn waarin ik niet meer wil leven’8.

8 Pascal Mercier, Nachttrein naar Lissabon, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2006, blz. 163.
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Natuurlijk leidt gevoeligheid voor spiritualiteit 

niet rechtstreeks naar het christendom. Er zijn 

zeker heel wat spiritueel en levensbeschou-

welijk gevoelige mensen die geen christen 

(willen) zijn. Openheid op het spirituele en het 

reflexieve is zeker geen voldoende voorwaarde 

voor de herontdekking van het eigene van de 

christelijke spiritualiteit. Maar het is wel een 

noodzakelijke voorwaarde. Alleen tegen de ach-

tergrond van deze openheid kan het specifieke 

van de christelijke transcendentie oplichten.

Stilstaan is niet achteruitgaan

Welke opties liggen er open om die opdracht 

aan te kunnen? Moeten we niet allereerst 

erkennen dat het levensbeschouwelijke ter-

rein braak ligt en dat dit terrein eerst moet 

bebouwd worden vooraleer de specificiteit 

van het christendom (katholicisme) opnieuw 

te berde te brengen? Moeten we ons niet eerst 

confronteren met de huidige situatie, waarin 

de levensbeschouwelijke verzuiling – katholiek 

versus vrijzinnig – niet meer bestaat maar er 

veeleer sprake is van een ‘fragiliteit’ van levens-

beschouwingen, die vaak samenhangt met een 

gebrek aan kennis ervan?

Slechts tegen die achtergrond kunnen we de 

specificiteit van de katholieke/christelijke spi-

ritualiteit, doctrine, liturgie, levenshouding en 

ethiek op een niet geforceerde manier pro-

beren te herontdekken en te beleven. Van de 

vragen, die je vanuit een specifiek christelijk 

perspectief kan stellen, som ik er enkele bijna 

lukraak op. Wat kunnen we vandaag nog ver-

staan onder centrale begrippen in het christen-

dom als ‘zonde’, ‘genade’, ‘ascese’ en ‘openheid op 

transcendentie’ tegen de achtergrond van de 

westerse cultuur die de gedachte van de auto-

nomie hoog in het vaandel voert, het belang 

onderstreept van menselijk genot, de waarde 

van zelfontplooiing propageert, enzovoort? Wat 

kan voor een hedendaagse westerling de kruis-

dood van Christus en van de verlossing die daar-

mee gepaard gaat nog betekenen? Wat heeft 

de figuur van Christus nog te maken met een 

ethische houding? Hoe kan iemand, die leeft in 

een maatschappij waarin het lijden synoniem 

is met zinloosheid, nog een plaats geven aan 

de centrale rol die het lijden in het christendom 

speelt? Wat kan het offer nog betekenen voor 

een westerling van vandaag, in het besef dat 

je de notie ‘offer’ niet uit de kern van het chris-

tendom kan wegdenken? Hoe kan je vandaag 

nog spreken over transcendentie in een wereld 

die transcendentie nauwelijks nog ervaart en, 

indien dat gebeurt, transcendentie makkelij-

ker met geweld dan met liefde verbindt? Wat 

betekent het dat God zich incarneert in mens 

en wereld en bij uitstek in de figuur van Jezus? 

Wat betekent eucharistie en eucharistie vieren? 

Die vragen thematiseren is een heikele onder-

neming, een verdomd moeilijke opdracht voor 

ieder van ons die hoe dan ook opereert binnen 

het dominante ‘immanent frame’. Maar indien je 

die vragen omzeilt, gaan juist levensbeschouwe-

lijk gevoelige mensen zich afvragen wat er nog 

christelijk is aan christelijke organisaties.

Mijn voorstel richt zich daarom tot mensen die 

eerst geïnteresseerd zijn in levensbeschouwing 

zelf en pas daarna in de structurele vormgeving 

ervan. Maar vandaag heb ik mogen beluisteren 

hoe velen onder jullie gevoelig zijn voor deze 

vragen. Hoe kan het ook anders? Mensen die 

dagelijks in contact komen met kwetsbare 

mensen ervaren de uiteindelijke machteloos-

heid om de ander echt nabij te zijn, hoezeer 

je je best ook doet, hoe groot je engagement 

ook is. Uiteindelijk botsen wij allemaal op de 
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vraag of de machteloosheid van de eindigheid 
het laatste woord heeft. Indien wij vandaag 
als Othello’s zijn, hoe kunnen we de openheid 
op een persoonlijke transcendentie dan nog 
ter sprake brengen? Laten we daarom te rade 

gaan bij twee dichters, die heel tentatief onze 
machteloosheid in het aangezicht van de vra-
gen naar leven en dood oproepen, ons met de 
paradoxen ervan confronteren en tastend naar 
subtiele antwoorden zoeken:

Rutger Kopland, De moeder het water

Ik ging naar moeder om haar terug te zien
Ik zag een vreemde vrouw. Haar blik was wijd en

leeg, als keek zij naar de verre overzijde
van een water, niet naar mij. Ik dacht: misschien

—toen ik daar stond op het gazon, pilsje gedronken
in de kantine van het verpleegtehuis, de tijd

ging langzaam in die godvergeten eenzaamheid—
misschien zou ‘t goed zijn als nu Psalmen klonken.

Het was mijn moeder, het lijfje dat daar roer-
loos stond in ‘t gras, alleen haar dunne haren
bewogen nog een beetje in de wind, als voer

zij over stille waatren naar een oneindig daar en
later, haar God. Er is geen God, maar ik bezwoer
Hem Zijn belofte na te komen, haar te bewaren.

R.M.Rilke, Herbst

Die Blätter fallen, fallen wie von weit,
als welkten in den Himmeln ferne Gärten;

sie fallen mit verneinender Gebärde.

Und in den Nächten fällt die schwere Erde
aus allen Sternen in die Einsamkeit.

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.
Und sieh dir andre an: es ist in allen.

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen
unendlich sanft in seinen Händen hält.
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Philip Vanneste en Bart Sabbe

De Bijbels-christelijke verhalen vormen sinds 
jaar en dag een essentiële bron voor de wer-
king van Dienstencentrum GID(t)S (de koepel 
boven Dominiek Savio Instituut vzw, Mariasteen 
vzw, Sociale Werkplaats Molendries vzw en Job-
centrum vzw) . Naar aanleiding van de aanstel-
ling van een nieuwe gedelegeerd bestuurder 
– voor het eerst in vijftig jaar een leek – stel-
den directies en bestuursleden zich de vraag 
hoe ze in de toekomst met die inspiratiebron 
zouden omgaan. Philip Vanneste, gedelegeerd 
bestuurder van het Dienstencentrum, en Bart 
Sabbe, directeur kwaliteit en strategie van het 
Dominiek Savio Instituut vzw, verkennen de 
kracht van verhalen, rituelen en symbolen in de 
christelijke inspiratie van hun organisatie.

Historiek

In de voorbije vijftig jaar stonden achtereenvol-
gens twee priesters aan het hoofd van Dien-
stencentrum GID(t)S. Met het nakende vertrek 
van Pierre Breyne stonden we in 2012 voor een 
grote uitdaging. Voor het eerst werd een leek 
aangesteld als gedelegeerd bestuurder. Pierre 
Breyne was er, zowel als priester en als mens, 
goed in geslaagd de christelijke inspiratiebron 
van de organisatie levendig te houden. Om 
erover te waken dat die bron in de toekomst 
niet verloren zou gaan en de overdracht goed 
voor te bereiden, werd al in 2008 een denkpro-
ces op gang getrokken.

Bijbels-christelijke  
verhalen als inspiratiebron
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Rentmeesterschap

Bij de viering van het vijftigjarige bestaan van het 
Dienstencentrum in 2008 kozen we Rentmees-
terschap als centraal thema. Een rentmeester is 
verantwoordelijk voor een zaak waar hij zelf geen 
eigenaar van is en die hij op een zeker ogenblik 
moet loslaten en doorgeven. Zo was geen van 
ons beiden vijftig jaar geleden betrokken bij de 
oprichting van Dienstencentrum GID(t)S. En we 
zullen er bij het honderdjarige bestaan ook niet 
meer bij zijn. Niettemin zijn we verantwoordelijk 
voor het behoud van de rijkdom die we zelf ook 
van iemand anders ontvingen. We beschouwen 
ons als goede rentmeesters wanneer mensen 
over vijftig jaar met eenzelfde gevoel van dank-
baarheid, warmte en enthousiasme kunnen vie-
ren zoals wij in 2008 deden. In een samenleving 
die almaar meer zakelijk en juridisch van aard 
wordt, is het belangrijk om een tegengewicht 
te bieden om de essentie niet uit het oog te 
verliezen. Daarom is het belangrijk dat we ons 
blijven afvragen: wat is de kern van ons verhaal? 
Wat mag er niet verloren gaan?

Vele brillen, één rode draad

De manier waarop we als bestuurders en direc-
ties naar onze opdracht kijken, is van groot 
belang. In zijn recentste boek, ‘Impact’, geeft 
Jan Van der Vurst aan dat mensen altijd met 
een bepaalde ‘bril’ naar een situatie kijken en dat 
die bril bepaalt waar ze wel of geen aandacht 
aan besteden. Als we als directies en bestuur-
ders alleen met een financiële bril naar onze 
opdracht zouden kijken, zouden we uitsluitend 
aandacht hebben voor cijfers en rendabiliteit en 
alle activiteiten meten en wegen op de schaal 
van het geld. Vanzelfsprekend zijn cijfers belang-
rijk, maar als we onze manier van kijken daartoe 
beperken, worden we op korte termijn een 

‘arme’ organisatie, wellicht een organisatie met 
geld, maar inhoudelijk en menselijk heel arm.

Zo kun je ook eenzijdig naar een organisatie 
kijken vanuit een structurele, een juridische 
of een technologische bril. Eén bril zonder de 
andere leidt altijd tot een eenzijdige benade-
ring. Vele brillen samen zijn aangewezen. Opdat 
het beeld echter niet versnipperd en chaotisch 
zou zijn, is het belangrijk dat een rode draad de 
verschillende brillen verbindt. Voor ons is dat de 
christelijke inspiratie.

Een uitdaging

We beschouwen de Bijbels-christelijke verhalen 
als het beste kader om onze keuzes te realiseren. 
Voorheen konden we rekenen op gedelegeerd 
bestuurders die zelf vanuit die inspiratie opge-
leid waren en die doorgaven. Vandaag echter 
bevinden we ons in een andere situatie. Op de 
Academische Zitting ter gelegenheid van het 
vijftigjarige bestaan van het Dienstencentrum 
formuleerde Piet Raes, auteur van het boek 
Katholiek of kwaliteit? Over de identiteit van 
een katholieke school, de uitdaging waarvoor 
we als leken-bestuurders staan als volgt: „Als 
niemand het ons nog kan vertellen, moeten we 
zelf naar de bron gaan”. Daartoe trokken we in 
2009 met de voltallige Raad van Bestuur voor 
een tweedaagse naar Mariahove in Bellem bij 
Aalter. Rik De Wulf, business ethics manager van 
VKW Metena begeleidde ons.

In de statuten staat dat onze organisatie als doel 
heeft om, geïnspireerd door de christelijke levens-
beschouwing, alles te doen wat zowel de lichame-
lijke als de geestelijke belangen van personen met 
een handicap behartigt. Op de tweedaagse beslo-
ten we unaniem om die passage en opdracht 
ongewijzigd te laten. Wat dat concreet betekent, 
was meteen de volgende vraag en uitdaging.
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‘Ik zal er zijn voor u’

De essentie van een christelijke levensbeschou-
wing en van wat we levendig willen houden, is 
terug te vinden in de Bijbel en wordt doorge-
geven via verhalen, symbolen en rituelen. Ons 
vertrekpunt daarbij is het beeld van JHWH in de 
betekenis van ‘Ik zal er zijn voor u’. Van daaruit 
maken we een radicale keuze voor de mensen 
die een beroep op ons doen. Dat betekent voor 
ons drie dingen: een warme betrokkenheid, 
verder gaan dan wat moet en een grote open-
heid tegenover hen die dezelfde doelstellingen 
behartigen, al dan niet vanuit een andere inspi-
ratiebron. We verkiezen daarbij bewust de term 
‘inspiratie’ boven die van ‘identiteit’. Die laatste 
heeft voor ons een te bepalende betekenis. We 
streven er immers niet naar ons te profileren 
tegenover andersdenkenden.

Luisteren en gehoor geven

Een radicale keuze voor wie op ons een beroep 
doet, begint met aandachtig luisteren naar de 
concrete behoeften van mensen en daaraan 
gehoor geven. Luisteren is niet: denken in de 
plaats van iemand anders. En gehoor geven aan 
betekent niet: alle antwoorden al kennen. Wel: 
mensen alle kansen geven om hun leven zelf in 
handen te nemen. We willen iets in beweging zet-
ten, maar moeten daarbij ook aanvaarden dat niet 
iedereen die kansen grijpt. Het gaat erom moge-
lijkheidsvoorwaarden te scheppen opdat mensen 
kracht vinden om zelf keuzes te maken. Dat is wat 
we verstaan onder Empowerment en Capability 
Approach. Slagen we in onze centrale opdracht 
reële mogelijkheden (capabilities) van mensen te 
verruimen, ongeacht wat ze ermee doen of welke 
keuzes ze uiteindelijk maken. Leggen we, zoals Jos 
Motmans (consulent en docent aan de Sociale 
Hogeschool Heverlee) het formuleert, de focus 

op de middelen zelf of op de doelen die mensen 
kunnen bereiken via het inzetten van middelen?

Of zoals het in onze visietekst staat: „Als je wat 
je kunt, mag doen en er iets mee in beweging 
brengt wat zinvol is, dan ga je in jezelf geloven, 
meetellen in de groep en je gedragen voelen.” 
Daartoe willen we optimaal kansen creëren.

Meerdaagse sessies met directies

Opdat het niet bij een statutaire opdracht alleen 
zou blijven, moeten we als directies ook zelf naar 
de bron. Daartoe trokken we met de tien direc-
tieleden in de periode 2011 - 2013 drie keer op 
meerdaagse. Tijdens die sessies maakte theoloog 
Peter Schmidt ons wegwijs in de Bijbel. We ver-
wierven meer inzicht in de structuur en kregen 
leessleutels aangeboden om de Bijbel beter te 
begrijpen. Schmidt wijdde ons ook in in de Brie-
ven van Paulus. De boodschap in diens brieven is 
radicaal: ‘Ons geloof is geen pensioenverzekering 
voor een latere hemel, ook geen geestelijke ruil-
handel, maar een voortdurende oproep om, als 
vrije mensen, geëngageerd, radicaal en onvoor-
waardelijk te kiezen voor de ander.’ Of zoals het 
krachtig en uitdagend samengevat is in de bete-
kenis van de Bijbelse naam JHWH: ‘Ik zal er zijn 
voor u’. Tijdens de derde meerdaagse kwam ook 
de Bergrede expliciet aan bod.

Verhalen, rituelen en symbolen

De dynamiek van onze organisatie is sterk 
gedragen door een narratieve cultuur: het 
doorgeven van verhalen van mensen, vervat 
in plaatsen, beelden en metaforen. We blijven 
die verhalen gebruiken om onze missie en visie 
doorleefd te maken, niet alleen door ze gere-
geld te vertellen, maar vooral ook door continu 
te luisteren of de boodschap bij iedereen aan-
komt. Verhalen, symbolen en rituelen zijn voor 
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ons de manier om de christelijke inspiratie 
levendig te houden. We geven enkele recente 
voorbeelden van die waardevolle rijkdom.

Verhaal: de tuin van Freddy
‘Aan de oorsprong van Hoeve Ter Kerst ligt een 
bijzonder iemand.’ Het zijn de eerste woorden 
op het bord in De Tuin van Freddy, de moes- 
en kruidentuin van Hoeve Ter Kerst, een sociaal 
tewerkstellingsproject van Mariasteen, een van 
de vier vzw’s van het Dienstencentrum GIT(t)S.

Het bord is een blijvende herinnering aan de 
inbreng van Freddy Detollenaere, al jarenlang 
een bewoner van het Dominiek Savio Instituut, in 
het ontstaan van de speel- en leerboerderij. Voor-
heen verzorgde Freddy met een grote toewijding 
de schapen op het domein. Toen hij voorstelde 
om een kinderboerderij op te richten, vond hij 
gehoor bij de directie. De toen leegstaande 
hoeve bood de geschikte opportuniteit. Freddy 
werd een van de eerste bewoners op de hoeve 
en stond trots op de eerste rij bij de opening van 
het Hoevecafé in 2004. Inmiddels woont Freddy 
er niet meer, maar Hoeve Ter Kerst trekt almaar 
meer bezoekers. Het is een plaats waar jong en 
oud, met en zonder beperking, samenkomen en 
genieten van de natuur en de gezelligheid.

De benaming Tuin van Freddy wil blijvend aan zijn 
creatieve inbreng herinneren. Op 26 juni 2013 
werd het bord feestelijk onthuld door Freddy zelf, 
in aanwezigheid van vele enthousiaste familie-
leden, vrienden en kennissen.

Symbool: een boom met vlechten
Opdat het levendig houden van de christelijke 
inspiratie niet alleen bij woorden zou blijven, is het 
belangrijk dat er ook geregeld nieuwe symbolen 
en rituelen worden gecreëerd. Tijdens de proloog 
of het startmoment van het werkjaar in september 
laatst stond de symboliek van een boom centraal. 
Een boom heeft drie delen: een kruin, een stam en 
wortels. De kruin, waar de vruchten groeien, staat 
voor de essentie van de opdracht. Wortels voeden 
de boom. Ze zijn verbonden met de bron, alsook 
met de bladeren en de vruchten. Als we nadenken 
over onze inspiratie versterken we onze wortels. 
De stam staat symbool voor onze structuur

Filip Bisschop liet zich door die gedachten inspire-
ren om een boom te ontwerpen, een kunstwerk 
dat we opdroegen aan de vorige gedelegeerd 
bestuurder, Pierre Breyne, en dat een centrale 
plaats heeft op het domein van het Dienstencen-
trum. Wie het domein oprijdt, kan er niet naast 
kijken. De kruin werd gevormd door gezichten van 
mensen, om wie het bij ons draait. Ze zien eruit 
als vleugels. Mensen die vleugels krijgen, komen 
los van hun beperkingen en worden vrije mensen.
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Tijdens de proloog maakten we in de boom ook 
vlechten. We legden er bewust geen knopen 
in. Zo symboliseren de vlechten het feit dat er 
telkens nieuwe verhalen ontstaan die we blijven 
vertellen en doorgeven.

Ritueel: het huis van Johan
Overledenen een plaats geven in de organisa-
tie en de herinnering aan hen blijven levendig 
houden, zijn misschien niet de eerste zaken 
waar een werkgever aan denkt. Voor twee van 
onze vzw’s, de beschutte werkplaats Mariasteen 
en de Sociale Werkplaats Molendries, is dat ech-
ter wel belangrijk.

Toen Johan Baelde, werknemer van de houtaf-
deling, stierf, liet hij een maquette van een huis 
achter, waar hij met veel geduld en met eigen 
handen aan gewerkt had. De familie van Johan 
schonk het aan Mariasteen. Uit dankbaarheid 
kreeg het huis een plaats op de houtafdeling. 
Tot iemand de vraag stelde waarom we van het 
huis geen plek maakten om al onze overledenen 
te gedenken. En zo gebeurde het. Op de inhuldi-
gingsviering nodigden we de familie en collega’s 
uit van de personeelsleden van Mariasteen en 
Molendries die de afgelopen twee jaar waren 
gestorven. Voor ieder van hen werd door onze 
eigen werknemers een hand in klei gemaakt met 

hun naam erin. Deze en nog vele andere handen 
staan rond het huis van Johan. Zo zijn de over-
leden werknemers blijvend met hun collega’s 
en hun gewezen werkplek verbonden. Telkens 
iemand overlijdt, komt er een nieuwe hand bij. 
Zo is het huis van Johan een huis voor iedere 
werknemer van Mariasteen of Molendries.

Een permanente opdracht
Zo zijn er nog vele verhalen te vertellen en 
ontstaan er ook telkens nieuwe. Het blijft een 
permanente opdracht voor ieder van ons om te 
luisteren naar de verhalen van alle betrokkenen in 
onze organisatie: personeel, werknemers, bewo-
ners, familieleden enzovoorts. De vele verhalen 
laten zien of we als directies en bestuurders ons 
engagement al dan niet waarmaken. Opteren 
voor de christelijke inspiratie als rode draad van 
onze organisatie mag geen dode letter blijven.

We bekijken onze werking als een netwerk van 
mensen, waarbij ieder een rol kan en mag spelen. 
Dat netwerk is een grote kracht in het realiseren 
van een doorleefde missie. Daarbij besteden we 
bijzondere aandacht aan een veelzijdige commu-
nicatie, als middel om ons geloof in en respect 
voor mensen te laten zien en om de verbindingen 
in het netwerk van onze organisatie te versterken.

Concreet maken we als directies en bestuur-
ders jaarlijks ruimte voor een reflectiemoment 
om elkaar te bevragen, onze instrumenten te 
evalueren, onze visie scherp te stellen en onze 
inspiratie te versterken. Zo willen we ons als 
leidinggevend team verder ontwikkelen. We 
zijn ervan overtuigd dat de narratieve cultuur 
een actualisatie is van de inspiratie van onze 
stichters: het Bijbels-christelijke verhaal waarin 
kracht en stem gegeven wordt aan de zwak-
sten. We willen er alles aan doen om die bron 
en de band ermee niet verloren te laten gaan.

In opdracht: Liselotte Anckaert, januari 2014
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Jan Steel

Inleiding

In 2012 stelden we een charter voor leiding-
gevenden op. Het traject om te komen tot 
een leiderschapscharter was tegelijk een inspi-
rerende en motiverende ervaring om leider-
schap verder te ontwikkelen. Het was tevens 
een momentum om een uitdrukking te geven 
van een stukje van de ziel van onze organisatie. 
In deze bijdrage staan we stil bij de aanleiding, 
de inspiratiebronnen, een beschrijving van het 
traject zelf en de effecten van dit traject.

Aanleiding

In 2012 startten we een ESF-project met als titel 
‘ leiderschap : we maken samen het verschil’. 
Dit project had als doel om de kanteling in de 

organisatie te begeleiden, waarbij we meer 
regelruimte en verantwoordelijkheid wilden leg-
gen op de juiste plaats. Dit bracht ons ook bij de 
vaststelling dat de wijze waarop we keken naar 
leiderschap aan hertaling toe was. Er werden 
eerder reeds visies neergezet op dienstverlening 
en personeelszorg, maar nooit eerder werd in de 
organisatie een visie neergeschreven over het 
soort leiderschap dat we wensten. Uiteraard is 
deze visie per definitie imperfect en steeds weer 
aanleiding om te hertalen en te verdiepen. Een 
charter hield en houdt immers het risico in dat 
we vrij snel tot gestolde beelden rond leider-
schap komen en dit was niet wat we beoogden. 
We zochten duidelijk iets dat verder ging dan 
een blaadje papier tegen de muur en bena-
drukten van meet af aan dat het voor ons moest 

Charter leidinggeven  
als opstap naar een inspirerend 
leiderschapstraject
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gaan om een inspirerend ontwikkelingstraject 
met nadruk op het doen, op zichtbaar gedrag.

Inspiratiebronnen

Leiderschap is niet te herleiden tot één of ander 
leiderschapsmodel. Leiderschap gaat over authen-
ticiteit en dit kan je maar vinden als je bereid bent 
naar je diepste bronnen te kijken. Vandaar dat 
het voor ons duidelijk werd dat we verder wilden 
boren dan de klassieke managementmodellen.

Als eerste bron nemen we de persoonlijke erva-
ring. Aan elkaar vertellen wie jou inspireert als 
leidinggevende, door wie je zelf wil geleid wor-
den, zorgt ervoor dat je niet te vlug grijpt naar 
allerhande theoretische modellen.

Als tweede bron vertrekken we vanuit de 
kernboodschap van onze stichters, de zusters 
van liefde : Deus caritas est. Als we zeggen dat 
God liefde is, dan staat dit niet op zichzelf, maar 
worden we aangezet om dit in concrete en 
zichtbare daden van naastenliefde en barmhar-
tigheid te vertalen. Het doet ons nadenken over 
kwetsbaarheid en geraakt worden. Geraakt wor-
den is onontkoombaar, ongewild, ongepland 
en het vraagt tijd om nog geraakt te kunnen 
worden. De beste manier om te ontkomen aan 
geraakt zijn, is jachtigheid.

Een derde bron zijn de ankerpunten van onze 
organisatie. Het zijn een zevental waarden, zoals 
gastvrijheid of de keuze voor beschikbaarheid, 
openheid of de keuze voor dialoog, evenwaardig-
heid of de keuze voor diversiteit en soberheid of 
de keuze voor de essentie. Je kan ze beschouwen 
als een aantal dimensies van ‘menswaardigheid’, 
kenmerkend voor een christelijke levenshouding.

Een vierde bron vinden we in de deugdenethiek 
van o.a. Anselm Grün en Van Tongeren met 
onder andere moed of het opkomen voor waar-

den die je onderkent als ‘goed’, wijsheid of het 
aanvoelen wat goed is op het juiste moment 
en maat of de gave om te onderscheiden wat 
belangrijk is en niet belangrijk is.

Een vijfde bron vinden we in wat medewerkers 
motiveert of engageert. Dit vinden we in een lei-
derschapsstijl gericht op samenwerking, aandacht 
geven in een oprechte aanwezigheid en betrok-
kenheid, nederigheid en dienend leiderschap.

Het traject

We startten met een aantal dialoogsessies met 
leidinggevenden, waarbij we stilstonden bij de 
verschillende inspiratiebronnen. Vervolgens werd 
in een kleine schrijfgroep de engagements-ver-
klaring opgesteld en goedgekeurd door directie 
en raad van bestuur. U vindt ze in bijlage. Om te 
vermijden dat het louter bij een tekst bleef, orga-
niseerden we dialoogsessies met leidinggeven-
den, medewerkers en directie rond de vraag ‘wat 
herken je van dit leiderschap in de organisatie 
en wat wil je hiervan verder ontwikkeld zien ?’. In 
totaal bereikten we een honderdtal medewerkers 
in vijf verschillende sessies. Negentwintig perso-
neelsleden (leidinggevenden én medewerkers) 
vormden achteraf een klankbordgroep om de 
verschillende actiepunten te bespreken.

Actiepunten zijn :
 - de ontwikkeling van een teamleerbox : een 

praktische en gevarieerde set van instru-
menten om met het thema ‘feedback’ aan 
de slag te gaan

 - een opleidingstraject voor leidinggeven-
den rond vernieuwend leidinggeven

 - de organisatie van een inspiratiemoment 
omtrent één of meerdere thema’s uit de 
engagementverklaring

 - het bespreken van de engagementver-
klaring in de functioneringsgesprekken 
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tussen leidinggevenden en hun directie

 - directie die meer tijd vrij maakt voor dia-

loog met de medewerkers op de werkvloer

 - “In de vitrine”: een maandelijks thema-

tisch ontmoetingsmoment over afdeling 

en diensten heen waar medewerkers een 

forum krijgen om een thema uit hun wer-

king voor te stellen. De sessies lopen over 

de middag en worden gefaciliteerd met 

een broodje en een potje koffie.

De effecten en valkuilen

Het mag duidelijk zijn dat we ons initieel doel 

hebben bereikt. We wilden bij de opmaak van 

een leiderschapscharter verder gaan dan de 

neerslag van een inspirerende tekst. Het charter 

was en is nog steeds aanleiding om steeds ver-

der te zoeken naar hoe we leiderschap kunnen 

vertalen naar concrete acties. Alle acties hebben 

geleid naar één of meerdere succeservaringen :

 - de teamleerbox wordt actief ingezet als 

tool bij teamontwikkeling

 - het opleidingstraject voor leidinggeven-

den is pas gestart en zal ongetwijfeld een 

inspirerend kader vormen om leiderschap 
op een hoger niveau te tillen

 - de maandelijkse ontmoetingen ‘in de vitrine’ 
dragen bij tot het elkaar beter leren kennen

 - het charter is een spiegel voor leidingge-
venden om te zien hoe men bezig is

 - de tekst ‘leiderschap in verbondenheid’ 
biedt voldoende inspiratie om er blijvend 
mee aan de slag te gaan

Enige relativering is echter op zijn plaats. De ont-
wikkeling van leiderschap is niet enkel te danken 
aan het charter. De inzichten rond vernieuwend 
management zullen ongetwijfeld onze visie op 
leiderschap nog verder verrijken. De ontwikke-
ling binnen de sector en de organisatie dagen 
ons uit om steeds verder op zoek te gaan naar 
een manier van leidinggeven die medewerkers 
kan motiveren en engageren en de samenwer-
king kan verbeteren. Het is een blijft de grootste 
valkuil van een charter dat het een gestolde visie 
wordt. We zouden niets liever willen dan dat het 
ons steeds weer uitdaagt om te hertalen, nieuwe 
inzichten toe te voegen en nieuwe ervaringen 
op te doen, steeds weer opnieuw ’ te zeggen wat 
we doen en te doen wat we zeggen’.
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Koen De Fruyt, Diensthoofd Identiteit, Centrale diensten Broeders van Liefde, Gent

Ter inleiding: enkele woorden over  
identiteits-, kwaliteits- en inspiratiebeleid
De voorbije zeven jaar ben ik gaandeweg nau-
wer betrokken geraakt bij het identiteitsbeleid 
in onze organisatie. Waar mijn opdracht zich 
aanvankelijk vooral beperkte tot het pastoraal 
beleid in onze psychiatrische en orthopeda-
gogische centra, kwam het identiteitsbeleid 
steeds meer in mijn mandje terecht. Momen-
teel ben ik als diensthoofd Identiteit eindver-
antwoordelijke voor het identiteits-, pastoraal 
en ethisch beleid binnen heel onze organisatie. 

In die hoedanigheid ben ik voortrekker van het 
intense identiteitstraject dat we sinds 2008 in 
onze voorzieningen en scholen aan het gaan 
zijn en dat beschreven wordt in de beleidsnota 
die elders in deze bundel te vinden is. Vanuit 
die opdracht ben ik ook eindverantwoordelijke 
voor de organisatie en begeleiding van residen-
tiële driedaagsen rond identiteit en bezieling 
waar alle directieleden, referentiemedewerkers 
Identiteit en pastores van onze groep, gespreid 
over een tijdsspanne van drie jaar, geacht wor-
den aan deel te nemen.

Inzetten op identiteit  
en christelijke inspiratie:
Waarom, waar, wat,  
hoe en waartoe?
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In deze bijdrage deel ik graag een aantal per-

soonlijke reflecties en vragen die ik me stel naar 

aanleiding van dit identiteitstraject. We hebben 

er bewust voor gekozen ons identiteitsbeleid 

op twee rails te laten lopen: die van het kwali-

teitsbeleid en die van het inspiratiebeleid. Voor 

mij was het belangrijk ons identiteitsbeleid niet 

tot één van die twee te herleiden. We spreken 

daarom bewust over een ‘identiteitsbeleid’ en 

niet over een ‘christelijk identiteitsbeleid’. Tege-

lijk benoemen we daarbij de onlosmakelijke 

band tussen die twee aspecten: enerzijds gaat 

het er om met ons identiteitsbeleid een basis te 

leggen voor een degelijk waarden-georiënteerd 

kwaliteitsbeleid. Anderzijds gaat het er om via 

ons inspiratiebeleid de focus te leggen op het 

belang van bezieling en op de blijvende uitda-

ging die hierbij uit gaat van de bijbels-christe-

lijke traditie. Voor ons hebben beide rails met 

elkaar te maken: samen vormen ze het spoor 

waarop onze trein rijdt.

Ik vestig hier graag even de aandacht op en zeg 

tegelijk dat ik me in deze bijdrage noodzake-

lijkerwijs ga beperken tot een aantal reflecties 

over die tweede rail. Dat laatste doe ik aan 

de hand van vijf vragen. Vooreerst: waarom 

inzetten op bezieling en christelijke inspiratie? 

Ten tweede: vanuit welke inschatting van de 

context starten we? Ten derde: wat houdt die 

christelijke inspiratie uiteindelijk in? Ten vierde: 

hoe werken we hierrond en hiermee? Ten vijfde: 

Waar willen we uiteindelijk heen met die inzet 

op bezieling en christelijke inspiratie? Vijf vra-

gen die ik hier vooral wil exploreren zonder er 

altijd duidelijke antwoorden bij te kunnen of te 

willen bieden. Maar zoals wel vaker het geval 

is: in de manier van vragen stellen en verken-

nen, zal uiteraard mijn persoonlijk aanvoelen 

hieromtrent doorschemeren. Vanuit dat aan-

voelen bied ik u deze vragen en reflecties ter 

overweging aan, als een spiegel om naar uw 

eigen omgang met deze thematiek te kijken.

1. Waarom: vanuit drang,  
nood of verlangen?

Eerste vraag: waarom inzetten op identiteit en 

christelijke inspiratie? Toch evident, zult u zeg-

gen. Omdat dit over de kern gaat, over onze 

wortels en over wie we als organisatie uitein-

delijk zijn. Of misschien reageert u net vanuit 

een tegenovergestelde vaststelling: we willen 

inzetten op christelijke inspiratie en dit thema 

op de agenda plaatsen omdat het vandaag juist 

niet meer evident is. Evident of niet evident: 

goede vraag. Waarom zetten mensen en orga-

nisaties in op identiteit en christelijke inspiratie? 

Welke motieven spelen hierin mee? Ik zie hier 

een drietal beweegredenen spelen, soms heel 

uitgesproken, maar veel vaker ook impliciet en 

ook wel door elkaar lopend.

Onvermijdelijk speelt hier vooreerst vaak een 

soort van onderscheidings- en profilerings-

drang. We willen ons en onze organisatie 

onderscheiden van de anderen en ons in onze 

uniciteit profileren. Op zich niet vreemd: het is 

goed te weten wie je bent en wat je van ande-

ren onderscheidt en dat ook te expliciteren, voor 

jezelf en naar die anderen toe. Maar helaas gaat 

deze onderscheidings- en profileringsdrang 

vaak ook gepaard met een manier van denken 

waarin de anderen op een subtiele manier 

kleiner gemaakt worden om de eigen orga-

nisatie groter voor te stellen. U kent dat soort 

redeneringen wel: in onze organisatie dragen 

we de mensen een warm hart toe, terwijl bij 

de concurrentie … Of: vanuit onze christelijke 

inspiratie kiezen wij voor de zwakste doelgroe-

pen, in tegenstelling tot die anderen … Of: onze 
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inspiratie gaat toch veel dieper dan die van de 

anderen ... Profileringen en pretenties die helaas 

de realiteitstoets niet altijd even goed kunnen 

doorstaan …

Een tweede beweegreden die ik hier wel vaker 

zie meespelen, is die van de behoefte aan veilig-

heid en zekerheid. We leven in onzekere tijden. 

Of zoals Zygmunt Bauman het uitdrukt: vloeibare 

tijden. Veel van wat vroeger heel duidelijk was, is 

dat vandaag niet meer. En alles verandert boven-

dien voortdurend. We zijn constant in beweging 

en de context – de samenleving, de overheid, 

de modes en tendensen in de sector waarin 

we actief zijn … – verplicht ons voortdurend 

grenzen te doorbreken en te verleggen. De ene 

hervorming is nog niet voorbij of een andere 

kondigt zich aan … Dat geeft een gevoel van 

onrust, onveiligheid en onzekerheid. Op het vlak 

van identiteit teruggrijpen naar een duidelijk en 

liefst behoorlijk massief fundament – zoals ‘de 

katholieke normen en waarden’ – kan in deze 

context erg verleidelijk zijn. Dan weten we ten-

minste nog waar onze wortels liggen, wie we 

zijn, waar we naar toe gaan … Dan hebben we 

tenminste nog enige vastigheid in een wereld 

die constant vervloeit en in beweging is. Herkent 

u deze behoefte en dit soort redeneringen?

Inzetten op identiteit, bezieling en christelijke 

inspiratie kan ten derde ook aangedreven wor-

den vanuit een verlangen om hier en nu en in 

aansluiting bij de oorspronkelijke inspiratie van 

de founding fathers and mothers te focussen op 

wat er echt toe doet. Het verlangen dus om je 

met je werking niet louter te laten meedrijven 

en voortstuwen op de golven en de stromingen 

die momenteel in de samenleving en in je sector 

toevallig in de mode zijn, maar om hier bewust 

in te bewegen. Het verlangen dus om niet lou-

ter reactief mee te bewegen, maar om in de 

geest van die stichters en voorgangers bewust 

keuzes te maken en respons te bieden, alert 

en overwogen in te spelen op de uitdagingen 

en noden van deze tijd. Inzetten op identiteit, 

bezieling en christelijke inspiratie heeft hier dan 

alles te maken met het verlangen om wakker en 

aandachtig en bewust om te gaan met de vele 

uitdagingen die op je organisatie afkomen, het 

verlangen om hier en nu oog te hebben voor 

de reële noden en de tekenen des tijds – en hier 

vervolgens passend op in te spelen.

2. Waar: hoe kijken  
we naar onze context?

De uitdagingen en de noden van deze tijd. De 

tekenen des tijds. Het hoge woord is eruit: tijd. En 

breder: tijd en ruimte. Daarmee komt de context 

in beeld. Hoe kijken wij tegen deze context aan? 

Het valt me op dat in het denken en spreken over 

identiteit en christelijke inspiratie, nog vooraleer 

er hierover inhoudelijk iets gezegd wordt, vaak al 

behoorlijk snel positie ingenomen wordt alleen al 

door de manier waarop men die context typeert. 

Toen de Noord-Amerikaanse systematisch theo-

loog David Tracy in 1994 een werk uitbracht 

onder de titel ‘On Naming the Present’, wees hij 

met die titel op iets belangrijks: de manier waarop 

je het heden benoemt en typeert, is nooit waar-

denvrij. Ze verraadt meteen al hoe je naar dat 

heden kijkt en bepaalt hoe je verder gaat spre-

ken, nog voor je inhoudelijk ook maar iets over 

christelijke inspiratie in die context gezegd hebt.

Hoe kijken wij naar die context en hoe benoemen 

we haar? Aansluitend bij de drie beweegredenen 

uit het vorige punt zie ik ook hier drie manieren 

van kijken. Een eerste manier van kijken wordt 

zelden expliciet benoemd, maar lijkt me onder-

huids wel vaker een rol te spelen. Ze sluit aan 

bij het dominante denken over onze leefwereld. 
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We leven in een vrije markt en in die markt is het 

belangrijk je zo goed mogelijk te positioneren 

door je te onderscheiden en te profileren vanuit 

je sterktes. De christelijke signatuur en inspiratie 

kan in dat perspectief beschouwd worden als een 

Unique Selling Point. De C of K als merknaam die 

staat voor degelijkheid en kwaliteit. U kent dit 

soort redeneringen wel: bij ons kom je terecht 

in een huis van vertrouwen, met een lange 

geschiedenis en gebouwd op degelijke, religieuze 

fundamenten. Redeneringen waarbij men zich 

weliswaar soms expliciet van het marktdenken 

distantieert, maar waarbij men zich tegelijk wel 

degelijk vanuit die logica positioneert.

Een tweede, nu wel heel vaak expliciet benoemde 

manier van kijken naar de huidige context is 

deze waarbij secularisatie het sleutelwoord is. Er 

bestaan natuurlijk meerdere definities van secu-

larisatie en manieren van hanteren van dit woord, 

maar hier gaat het me om het terugkerende 

uitgangspunt bij het gebruik van deze term als 

het over christelijke inspiratie gaat. Een uitgangs-

punt waarbij men vertrekt van het gegeven dat 

iets wat er tot voor enkele decennia evident 

was – in ons geval een overkoepelend en alles 

doordesemend en betekenis gevend katholiek 

geloofsverhaal met zijn eigen taalspel en levens-

vormen – er nu niet meer evident is of op zijn 

minst ernstig bedreigd wordt. En: een manier van 

kijken waarbij men deze evolutie betreurt en als 

een verarming beschouwt. Ook deze redenering 

kent u: we maken ons sterk zorgen over de ver-

regaande afkalving van onze gelovige identiteit 

en we staan voor de vraag hoe we deze evolutie 

kunnen tegenhouden of omkeren …

Anders dan de voorgaande manier van kijken, 

getuigt een derde typering van de huidige con-

text van een meer positieve inschatting van deze 

tijd. Ik heb het dan over deze waarbij beschrijvend 

– en dus zonder er een negatief oordeel aan te 

verbinden – gesproken wordt in termen van indi-

vidualisering, pluralisering, flexibilisering … Een 

invalshoek waarbij de focus niet ligt op wat aan 

het verdwijnen is, maar wel op hoe mensen van-

daag met bezieling en inspiratie omgaan en wat 

de rijkdom en kansen zijn van die nieuwe situatie. 

Vanuit dit perspectief onderkent men dan – met 

waardering voor de kwetsbare kracht hiervan – 

de actuele pluraliteit van religieuze en spirituele 

tradities, de interactie en wederzijdse bevruchting 

tussen die tradities én de meerstemmigheid bin-

nen individuen die in gesprek met die tradities en 

met elkaar bewust zin zoeken, inspiratie vinden, 

betekenis construeren, bezield proberen te leven 

en te werken, kortom samen hun persoonlijke 

spirituele weg bewandelen.

3. Wat: hoe verstaan we  
die christelijke inspiratie?

Kwetsbare kracht. Met die woorden komen we 

– als ik even aan het spreken van Berkhof en 

Schillebeeckx over ‘Gods weerloze overmacht’ 

mag herinneren – in het hart van ons thema 

terecht. Bij de vraag dus wat die christelijke tra-

ditie inhoudt en wat er uiteindelijk de kern van 

vormt. Geen evidente vraag! Als mens en als 

theoloog ben ik vaak verrast hoe in gesprekken 

over identiteit met grote stelligheid gesproken 

wordt over ‘dé katholieke traditie’ en ‘onze chris-

telijke identiteit’ alsof dit allemaal zo duidelijk 

zou zijn en nauwkeurig omschreven zou kunnen 

worden. Dit soort uitspraken verbaast me telkens 

weer. Af en toe ervaar ik ze ook wel een beetje als 

hilarisch. En steevast stel ik bij het beluisteren van 

dit soort uitlatingen vast dat eenzelfde reactie als 

een refrein door mijn hoofd flitst: ‘Ho, ho, ho: niet 

te snel! Denk toch eens even na. Dé christelijke 

traditie bestaat niet!’
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Waar gaat die christelijke inspiratie uiteindelijk 

over? En wat is haar ultieme kern? In gesprekken 

hierover in het kader van de identiteitsvraag zie 

ik opnieuw een drietal manieren van omgaan 

hiermee opduiken. Een eerste bestaat erin dat 

men met een zekere evidentie spreekt over ‘dé 

katholieke traditie’ of ‘dé christelijke normen en 

waarden’ als fundament waarop de organisatie 

gebouwd is, zonder dat men hier vervolgens veel 

meer over kan zeggen. Als je hier dan even die-

per probeert op in te gaan en vraagt naar wat dat 

dan inhoudt, blijft men je het antwoord schuldig. 

Of krijg je de reactie: ‘Ach, maar dat moet u me 

zeggen. U bent toch de specialist?’ Of: ‘Als je hier 

wat meer over wil weten, moet je bij de pastor, of 

bij de zusters of de broeders zijn.’ ‘Katholieke tra-

ditie’ en ‘christelijke normen en waarden’ als een 

soort niet verder te expliciteren Ultimate Identity 

Marker die hier en nu vooral een uitstraling van 

fundamentele degelijkheid moet bieden.

Een tweede manier van omgaan met deze vraag 

hanteert een al even massieve kijk op die katho-

lieke traditie en christelijke identiteit, maar vult 

die nu wel in. En dat bovendien uitvoerig en uit-

gebreid. Het accent ligt hier op de hele traditie 

die moet doorgegeven worden. En: het accent 

ligt hier tegelijk op het verleden. Dat is normatief 

voor het heden. De hele traditie dus: de bijbel 

en de kerkelijke leer, sacramenten en symbolen, 

dogma’s en moraal … het hele pakket. Als katho-

lieke organisatie ga je ervoor om dat erfgoed 

integraal te bewaren, mee te nemen in je iden-

titeitsbeleid en het vooral ook te expliciteren. 

Hoe je dat dan precies kunt of moet doen, daar 

kom ik in het volgende punt op terug. Hier gaat 

het me er om dat de focus bij deze optie ligt op 

het bewaren en doorgeven van een als behoor-

lijk massief en tijdeloos opgevat overgeleverd 

geheel van elementen, vormen en vertolkingen 

waarin vorige generaties uitdrukking gegeven 

hebben aan hun christelijk geïnspireerd zijn.

Ik zet hier een derde manier van omgaan met 

de wat-vraag naast. Eén die een veel minder 

massieve kijk op traditie hanteert en één die het 

accent niet in het als normatief beschouwde ver-

leden legt, maar in het opvorderende toekom-

stige dat zich vandaag aandient. Hier ligt de focus 

niet op het conserveren en doorgeven van een 

massieve traditie met haar concrete vormgevin-

gen. Hier ligt de focus integendeel op het zich 

laten aanspreken door wat vandaag door men-

sen van goede wil als een ‘heilige uitdaging’ erva-

ren wordt, door datgene wat er voor vandaag en 

morgen echt toe doet, door het oude en altijd 

weer actuele visioen van ‘een nieuwe hemel en 

een nieuwe aarde’, door de boodschap van ‘het 

komende Rijk Gods’, ervaren als gave en opgave, 

als geschenk en als uitnodiging om er het beste 

van zichzelf voor te geven … Een visie die voorbij 

de overgeleverde vormen naar de kern probeert 

te gaan van de christelijke verhalentradities en in 

die geest verder aan de slag wil …

4. Hoe: op welke manier ga je aan 
de slag met je inspiratie?

Aan de slag. Daarmee komen we naadloos uit bij 

onze vierde vraag. Op welke manier gaan we aan 

de slag met die christelijke inspiratie? Hoe zetten 

we die op de agenda en hoe geven we hier van-

daag vorm aan? Hoe proberen we hier vandaag 

werk van te maken? Aansluitend bij het voor-

gaande zie ik opnieuw drie manieren waarop 

met deze hoe-vraag wordt omgegaan. In mijn 

reflectie hierover sluit ik terminologisch aan bij 

de theologische identiteitsopties die Lieven 

Boeve en Didier Pollefeyt beschreven hebben 

in hun reflecties over de identiteitsvraag in een 

onderwijscontext, maar die Didier Pollefeyt bij 
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uitbreiding recent ook is gaan gebruiken in zijn 

onderzoek naar identiteitsbeleving en –beleid 

in zorgcontexten, onder andere in een groot 

onderzoeksproject binnen onze organisatie.

Aansluitend bij het beschreven eerste spoor, 

waarbij men uitgaat van een behoorlijk monoly-

tische opvatting van traditie zonder dat men die 

evenwel veel verder kan expliciteren, zie ik voor-

eerst een praktijk waarbij een combinatie vast te 

stellen is van het voortdrijven op een gegeven 

confessionele identiteit enerzijds en een inzet 

op waardenopvoeding in christelijk perspectief 

anderzijds. Deze terminologie van Boeve en 

Pollefeyt even vertalend naar de zorgsectoren, 

gaat het hier om dat soort keuzes waarbij men 

in zijn identiteitsbeleid vooral focust op het ver-

der blijven aanbieden van een klassiek pastoraal 

aanbod tegen de achtergrond van de religieuze 

aankleding en symboliek die in de voorziening 

aanwezig is enerzijds. En anderzijds uit zich dit in 

de verwijzing in opdrachtverklaring en concrete 

werking naar ‘de christelijke normen en waarden’, 

waarbij een aantal waarden nogal vlot als chris-

telijk gedoopt worden zonder dat hier verder 

veel over gezegd of uitgediept wordt.

In tegenstelling tot die eerste manier van 

omgaan met de identiteitsvraag, waar men zich 

vooral laat voortdrijven op wat vanuit het verle-

den nog aanwezig is, gaat men bij de tweede 

hierboven beschreven benadering inhoudelijk 

wel actief aan de slag, maar blijft men tegelijk 

toch vasthouden aan een behoorlijke massieve 

opvatting van traditie. Dit kan, in de termino-

logie van Lieven Boeve en Didier Pollefeyt, op 

twee wijzen gebeuren: reconfessionaliserend of 

recontextualiserend. In gewone mensentaal uit-

gedrukt gaat het in de eerste optie om de keuze 

om klassieke inhouden en vormgevingen van de 

katholieke identiteit in hun geheel, onverkort en 

onbewerkt opnieuw aanwezig te stellen in de 

werking. In de tweede optie gaat het er om dat-

zelfde geheel opnieuw aanwezig te stellen in een 

taal en vormgeving die past bij de context van 

vandaag. Op het eerste zicht twee sterk verschil-

lende opties. Maar bij nader toezien twee opties 

die gemeen hebben dat ze beide het accent op 

de traditie leggen, de hele traditie, en dat ze die 

in haar geheel opnieuw aanwezig willen stellen.

De derde manier van aan de slag gaan verschilt 

van beide voorgaande in die zin dat hier de focus 

niet ligt op de hele traditie en haar concrete 

vormgevingen, maar net op de onderliggende 

grondervaring en onderstroom ervan en op die 

basisintuïties en aspecten die belangrijk zijn in het 

licht van wat er vandaag echt toe doet. In deze 

derde manier van werken staat niet de traditie, 

maar de bezieling van mensen van vandaag cen-

traal en focust men op erkenning en ondersteu-

ning van medewerkers in hun dagelijkse pogen, 

met vallen en opstaan, om bezield en bezielend 

in het werk te staan en te blijven staan, om aan-

dachtig en alert bezig te zijn met wat als ‘heilig’ 

ervaren wordt, te werken aan wat toekomst heeft. 

In deze manier van werken probeert men men-

sen hierin voeding te bieden vanuit een creatieve 

herlezing van wat voor vandaag relevant is in die 

christelijke verhalen- en ervaringstraditie, maar 

heeft men evenzeer waardering voor zinvolle 

inbreng uit andere bronnen.

5. Waartoe: waar gaat het  
uiteindelijk om in ons  
inspiratiebeleid?

Daarmee zijn we bij onze vijfde vraag aangeko-

men. Wat beogen we ultiem met ons inspiratie-

beleid? Met deze laatste vraag, die samen met 

de eerste een inclusie vormt, maken we de cirkel 

van dit artikel rond. Na die eerste vraag naar het 
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waarom van inzet op identiteit en christelijke 

inspiratie komen we nu uit bij de vraag naar het 

waartoe hiervan. Wat willen we hiermee uitein-

delijk bereiken? Wat is ons ultieme doel? Een 

vraag waarmee we aanbelanden bij de cruciale 

kwestie van de plaats en het statuut van traditie 

in het inspiratiebeleid. Is traditie een middel om 

hier en nu andere, eerder pragmatische doel-

stellingen te bereiken? Is zij een doel op zich dat 

omwille van zichzelf nagestreefd wordt? Of is 

zij te beschouwen als een weg of als een reeks 

stapstenen gericht op iets hogers, op iets anders, 

tegelijk verder en nabijer dan we op het eerste 

zicht zouden denken?

Opnieuw zie ik, in het verlengde van de hierbo-

ven ontwikkelde benadering, drie manieren van 

omgaan met deze vraag. Aansluitend bij de eerder 

genoemde onderscheidings- en profileringsdrang 

kun je er met je inzet op identiteit en christelijke 

inspiratie behoorlijk pragmatisch op gericht zijn 

jezelf als een gevestigde waarde te positioneren 

op de markt. En dit doe je dan door die identiteit 

en inspiratie naar voor te schuiven als het religi-

euze fundament van je kernkwaliteiten en kern-

waarden, zonder dat je daar verder inhoudelijk 

nog veel meer mee doet. Want daar gaat het dan 

uiteindelijk ook niet om. Behouden wat je hebt en 

er als organisatie onmiskenbaar staan, excellerend 

met een aan die religieuze inspiratie ontleend aura 

van gedegenheid, daar gaat het hier dan vooral 

om. Een eerste mogelijke optie, maar hoe zwaar 

dit allemaal weegt, dat blijft natuurlijk de vraag …

Veel meer ernst is te vinden bij de tweede manier 

van omgaan met deze vraag. Hier wil men met 

zijn identiteitswerking wel degelijk inhoudelijk 

iets bereiken. En die inhoud, die vindt men in het 

erfgoed van de katholieke traditie. Dat erfgoed 

wil men in zijn inspiratiebeleid weer ten volle 

laten schijnen. Onverkort en onbewerkt, zoals in 

de reconfessionaliserende optiek. Of: onverkort 

maar bewerkt en bij de tijd gebracht, zoals in 

sommige vormen van recontextualisering. Het 

licht van de traditie niet onder de korenmaat 

laten, maar het bewust laten schitteren en het 

als leven gevend perspectief aanbieden aan 

de medewerkers en de doelgroepen waarvoor 

men werkt. Een respectabele optie, verankerd in 

een diepe geloofsovertuiging. Alleen is de vraag 

of hierbij het doorgeven en bij de tijd brengen 

van het erfgoed niet te veel als een doel op zich 

beschouwd wordt. En dan is de vraag: gaat het 

uiteindelijk om die traditie? Of gaat het eerder 

om het heilige waarnaar die traditie verwijst?

Daarmee kom ik bij de derde optie uit. Is het de 

kernopdracht van een christelijk geïnspireerde 

organisatie, actief in zorg of welzijn, om de gelo-

vige traditie door te geven? Of specifieker: moet 

dat het uiteindelijke doel van haar identiteits- en 

inspiratiebeleid zijn? Of gaat het er uiteindelijk 

om de bezieling van medewerkers te erkennen, 

te koesteren en te voeden en samen, in de geest 

van het begin, bezield verder werk te maken van 

een wereld waarin liefde het laatste woord krijgt? 

Gaat het ultiem om het doorgeven van een tra-

ditie of gaat het om het zich laten aanspreken 

door wat zich vandaag in de concrete praktijk 

en in vele kleine en grote keuzes als wezenlijk 

aandient? Gaat het om het bewaren van de tra-

ditie of gaat het ultiem om het koesteren van 

het vuur, om het leven en werken vanuit een 

goede – heilige – geest, waarbij die rijke chris-

telijke traditie vandaag weliswaar een unieke en 

geprivilegieerde, maar niet meer de enige bron 

van betekenisgeving, voeding en inspiratie is? Ik 

leg u deze en de hierboven aangekaarte andere 

vragen graag voor. U voelt allicht wel aan in 

welke richting mijn voorkeur gaat. Maar dat is 

niet zo belangrijk. Wel: wat denkt u? Dus?
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Visietekst Identiteitswerking 2012-2018
Vzw Provincialaat Broeders van Liefde

April 2013

Ter inleiding

Sinds haar prille begin kenmerkt de organisa-
tie Broeders van Liefde zich door haar waar-
dengericht en christelijk geïnspireerd karakter. 
Geraakt door de sociale noden van zijn tijd en 
geïnspireerd door het bijbels visioen van het Rijk 
Gods probeerde Petrus Jozef Triest met de eer-
ste zusters en broeders op een menswaardige 
wijze zorg op te nemen voor armen en zorgbe-
hoevenden. Ontstaan vanuit die tegelijk sociale 
en spirituele bewogenheid heeft de congrega-
tie Broeders van Liefde dat waardengericht en 

christelijk geïnspireerd karakter altijd hoog in het 
vaandel gevoerd. In de organisatie Broeders van 
Liefde, ontstaan in de schoot van de congrega-
tie Broeders van Liefde, was dat niet anders. Ook 
vandaag blijft dit de keuze van de organisatie.

1. Vertolking van de eigenheid:  
de missies van 1991 en 1998

Het waardengericht en christelijk geïnspireerd 
karakter van de organisatie Broeders van Liefde 
uitte zich op het eind van vorige eeuw onder 
andere in de drie missies, één voor elke sector, 

Van zeggen wie we zijn
naar doen wat we zeggen
en verdiepen wie we zijn
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die in 1991 geschreven werden en vervolgens 
in de algemene missie die in 1998 het licht zag 
en bestemd was voor de congregatie en de 
hele organisatie. Kernachtig vertolkten en ver-
duidelijkten deze missies de eigenheid van de 
Broeders van Liefde, zowel naar de broeders en 
de eigen medewerkers binnen de organisatie 
als naar de vele partners daarbuiten.

Dit specifieke karakter kwam ook heel expliciet 
naar voor in het leiderschapscharter dat aan-
sluitend op de algemene missie geschreven 
werd. Leidinggevenden werden hierin uit-
genodigd zich te engageren als ‘dragers van 
waarden, begeesterde managers, inspiratoren 
en begeleiders binnen een lerende organisatie, 
en coachers van medewerkers’. Om dit geen 
dode letter te laten blijven, werden alle direc-
tieteams de voorbije periode uitgenodigd op 
elk van deze thema’s dieper in te gaan tijdens 
vier achtereenvolgende directieseminaries in 
2004, 2007, 2010 en 2012.

2. Identiteit in de beleidsperiode 
2006-2012

In de beleidsperiode 2006-2012 hebben we als 
organisatie Broeders van Liefde uitvoerig verdere 
aandacht gevraagd voor de identiteitskwestie. 
In een reflectieproces tijdens het werkjaar 2007-
2008 in de schoot van wat later de reflectiegroep 
Identiteit genoemd ging worden, boog de Raad 
van Bestuur zich in gesprek met een aantal sleu-
telfiguren uit de centrale staf over de vraag hoe 
het nu zat met die identiteit van de organisatie 
en hoe hier naar de toekomst toe verder gestalte 
aan gegeven zou kunnen worden.

Vastgesteld werd toen dat die identiteit geen 
eenvoudig, vanzelfsprekend en voor eens en 
altijd vastliggend gegeven was. We stelden 
integendeel vast dat de identiteit van een orga-

nisatie een complex, dynamisch en telkens weer 

te ontdekken werkelijkheid is. We werden ons 

bovendien bewust van het belang van aandacht 

voor de wisselwerking tussen tekst en context: 

een veranderende culturele context vraagt om 

telkens nieuwe verwoordingen van je identiteit. 

Met name de uitdagingen van verdergaande 

secularisering, pluralisering en pragmatisering 

bleken om een nieuwe doordenking en ver-

woording van onze eigenheid te vragen.

In het bijzonder werd in dit reflectieproces ook 

vastgesteld dat de algemene missie door haar 

overkoepelende en daardoor noodzakelijkerwijs 

eerder abstracte karakter gaandeweg onvol-

doende mogelijkheden bleek te bieden om 

funderend, wervend en inspirerend te functio-

neren voor de beleidsvoering en de dagelijkse 

concrete praktijk in de scholen en voorzieningen. 

Er bleek nood aan meer lokaal verankerde iden-

titeitsverklaringen, geënt op de lokale cultuur en 

ontwikkeld in dialoog met zoveel mogelijk mede-

werkers, die net daardoor meer kansen konden 

bieden om herkenbaar te zijn en inspirerend te 

functioneren voor de lokale werkgemeenschap.

In het spoor van deze reflecties en bevindingen 

lanceerden we op beleidsdagen in het najaar 

van 2008 een breed opgezet identiteitstraject. 

Elke voorziening en school werd hierbij uit-

gedaagd lokaal een proces van dialoog op te 

starten rond twee centrale vragen:

 - Wat zijn de waarden die jullie in je werken 

en samenwerken belangrijk vinden?

 - Wat inspireert jullie in jullie werken en 

samenwerken in jullie werkcontext?

Gevraagd werd bovendien om deze dialoog zo 

open, zo breed en zo diep mogelijk te voeren. 

Meer specifiek werd gevraagd om deze dialoog 

tegelijk aan te gaan met:
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 - Zoveel mogelijk medewerkers en betrokke-
nen van de lokale werkgemeenschap

 - De algemene missie als vertolking van de 
eigenheid van de Broeders van Liefde

Elke voorziening en school werd uitgenodigd 
om dit proces van dialoog uiteindelijk te laten 
resulteren in een lokale identiteitsverklaring, als 
authentiek product van een zo open, breed en 
diep mogelijke dialoog waarin uitgedrukt wordt 
waar de school of voorziening voor staat en wat 
haar funderende waarden en inspiratie zijn. Elke 
voorziening en school werd met andere woor-
den uitgenodigd om naast de brede vlag van 
de algemene missie een eigen herkenbare vlag 
te ontwerpen die haar specifieke lading dekt, 
uiting geeft aan de specifieke koers die deze 
school of voorziening vaart en als basis kan die-
nen voor de lokale beleidsvoering en concrete 
werking. Of: het verhaal van de vloot met haar 
vele schepen, met één gezamenlijke en vele 
eigensoortige vlaggen.

In dit identiteitsproces werden scholen en voor-
zieningen niet aan hun lot overgelaten. Vanuit 
de reflectiegroep Identiteit werden vooreerst 
drie fundamentele opties als krijtlijnen voor het 
hele proces meegegeven:

 - De optie om in dialoog te bouwen aan identi-
teit in de pluraliteit: een optie die zowel recht 
wil doen aan de eigenheid als aan de diversi-
teit binnen de organisatie en die, voorbij aan 
de valkuil van een kleurloos pluralisme, in 
dialoog zowel de kracht van de verworteling 
in de christelijke traditie als de rijkdom van 
de huidige pluraliteit ten volle recht wil doen.

 - De optie om in dit proces een goed even-
wicht na te streven tussen een top down 
en een bottom up benadering, tussen een 
overkoepelende en een lokale werking: een 
optie waarin elk niveau volgens het subsi-

diariteitsbeginsel zijn eigen ruimte, rol en 
verantwoordelijkheid toebedeeld krijgt.

 - De optie om in dit proces verbindend te 
werken en meerdere dwarsverbindingen 
recht te doen: die tussen werken in de 
diepte en in de breedte, tussen het sociale 
en het spirituele project, tussen organisatie 
en congregatie, tussen het centrale en het 
lokale niveau, tussen de sectoren, tussen 
voorzieningen onderling, tussen onze en 
andere organisaties …

Voor dit identiteitsproces werden bovendien 
een aantal structuren, werkvormen en kanalen 
in het leven geroepen:

 - Er werd gevraagd om een lokale kerngroep 
Identiteit op te richten, als motor en gang-
maker van het lokale identiteitsproces.

 - Er werd gevraagd om een lokale referen-
tiemedewerker Identiteit aan te stellen die 
in nauwe samenwerking met de algemeen 
directeur als voortrekker van het proces kon 
functioneren.

 - Er werden eindverantwoordelijkheden toe-
gekend en een concrete timing vastgelegd 
voor het realiseren van dit proces en het 
schrijven van de lokale identiteitsverklaring.

 - Er werden intervisie- en beleidsmomenten 
aangeboden waarin referentiemedewerkers 
Identiteit en directies de nodige vorming 
en ruimte voor uitwisseling rond dit proces 
kregen.

 - Op het niveau van de centrale staf werd de 
dienst Identiteit uitgebouwd ter ondersteu-
ning van de overkoepelende en de lokale 
processen.

Met behulp hiervan ging elke voorziening en 
school tijdens deze beleidsperiode aan de 
slag in een proces waar op alle niveaus verder 
geleerd werd. Gaandeweg werd daarbij de 
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weg gebaand. Dit vroeg vertrouwen: het niet 

evidente vertrouwen om de zekerheid van de 

gekende wegen los te durven laten en met 

de nodige reflexiviteit, creativiteit en overgave 

ongekende wegen in te slaan. Maar dit vertrou-

wen loonde: gaandeweg werd het proces met 

nieuwe inzichten verrijkt, werden obstakels en 

groeiperikelen overwonnen, groeide het besef 

van de zinvolheid van dit proces en werd in de 

uitwisseling vooral veel van elkaar geleerd.

Het proces leidde uiteindelijk ook tot een mooi 

product. Met de nodige verschillen in snelheid 

legden de onderscheiden scholen en voorzie-

ningen in de loop van 2012 hun lokale identi-

teitsverklaring neer, die voortaan als fundament 

en inspiratie kon dienen voor de lokale beleids-

voering en de concrete lokale praktijk. Samen 

gelegd vormen deze lokale identiteitsverklarin-

gen een veelkleurig en bijzonder rijk palet. Ze 

tonen de eigenheid van de voorzieningen en 

scholen en zetten de interne diversiteit in de 

verf van de veelkleurige vloot die de organi-

satie vormt. Tegelijk getuigen ze in al hun ver-

scheidenheid ook van wat de vele schepen en 

scheepjes binnen die vloot verbindt. Als dusda-

nig werden die verschillende identiteitsverklarin-

gen ook door de Raad van Bestuur bekrachtigd.

3. Verder aan de slag rond identiteit 
in de beleidsperiode 2012-2018

Met het neerleggen, bekrachtigen en procla-

meren van die lokale identiteitsverklaringen is 

dit verhaal niet af. Integendeel: in dialoog bou-

wen aan identiteit in de pluraliteit is een nooit 

eindigend verhaal. Aan de slag gaan vanuit je 

identiteitsverklaring is dat al evenzeer. Identiteit 

is als een onvoltooide symfonie, een muziekstuk 

dat om telkens nieuwe interpretaties en uitvoe-

ringen vraagt. Identiteit is nooit een volledig 

verworven gegeven en is ook nooit een volledig 
gerealiseerd gegeven. Werk maken van het waar-
dengericht en christelijk geïnspireerd karakter 
van de organisatie Broeders van Liefde blijft met 
andere woorden een voortdurende uitdaging.

Vanuit een terugblik op de identiteitswerking in 
de voorbije beleidsperiode in het algemeen en op 
de lokale identiteitsprocessen en -verklaringen in 
het bijzonder, dienen twee specifieke uitdagingen 
zich aan. Ze sluiten enerzijds aan bij de vaststelling 
dat een identiteitsverklaring schrijven één iets is, 
maar ze waar maken nog iets anders. Ze sluiten 
anderzijds aan bij de vaststelling dat het spreken 
en schrijven over verbindende waarden door-
gaans niet zo moeilijk was, maar dat het spreken 
en schrijven over bezieling en christelijke inspira-
tie blijkbaar toch minder evident was. Vanuit deze 
vaststellingen worden volgende twee uitdagingen 
weerhouden voor de beleidsperiode 2012-2018:

 - De uitdaging om na het zeggen wie we 
zijn nu ook consequent werk te maken van 
het doen wat we zeggen. Dit gaat om de 
levensgrote uitdaging van het realiseren en 
op een passende manier ontvouwen van de 
geproclameerde visie in de gehele beleids-
voering en de concrete dagelijkse praktijk in 
de voorziening of school.

 - De uitdaging om na het zeggen wie we 
zijn nu ook verder werk te maken van het 
verdiepen wie we zijn. Dit gaat over de al 
even grote uitdaging om dieper in te gaan 
op de vraag naar de plaats van bezieling 
in het samen leven en werken en naar wat 
het vandaag kan betekenen een christelijk 
geïnspireerde school of voorziening te zijn.

Beide uitdagingen zijn uitdagingen die zowel 
op het centrale als op het lokale niveau van elke 
school en voorziening besproken en aange-
gaan moeten worden. Trouw aan de hierboven 
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beschreven fundamentele opties willen we in de 
voorliggende beleidsperiode vanuit het centrale 
niveau rond beide uitdagingen opnieuw impul-
sen aanbieden en prikkelen tot beweging. We 
willen dit met name doen op de volgende wijze:

 - Identiteit willen we jaarlijks systematisch op 
de agenda blijven plaatsen, onder andere 
door een jaarlijks terugkerend vormingsmo-
ment voor directieteams, referentiemede-
werkers Identiteit en pastores, gevolgd door 
een daaraan gekoppelde publicatie.

 - Alle directieteams, referentiemedewerkers 
Identiteit en pastores willen we de komende 
drie jaar een verdiepingsmodule aanbieden 
waarin gefocust wordt op eigen bezieling, 
christelijke inspiratie, congregationele spiri-
tualiteit, waardengerichtheid en bezielend 
leiderschap.

 - De referentiemedewerkers Identiteit willen 
we twee maal per jaar blijven samenbren-
gen voor intervisie, uitwisseling en verdere 
vorming, aansluitend bij de concrete uitda-
gingen die zij in hun opdracht inzake Iden-
titeit in hun school of voorziening ervaren.

 - In het bijzonder willen we stimuleren tot 
verdere samenwerking op lokaal niveau 
tussen al wie rond inspiratie en spiritualiteit 
actief is: de kerngroep Identiteit, de pasto-
rale stuur- of werkgroep, de lokale spirituele 
gemeenschap, etc.

 - De identiteitswerking zal in deze beleidspe-
riode ten slotte ook uitgebreid worden naar 
de sector Sociale Economie en de initiatie-
ven Beschut Wonen.

Aansluitend en aanvullend op deze keuzes wil-
len we in de voorliggende beleidsperiode ook 
verder aan de slag gaan met de resultaten van 
het onderzoek naar katholieke identiteit dat op 
vraag van de Raad van Bestuur in 2012-2013 
door de onderzoeksgroep van professor Didier 
Pollefeyt van de onderzoekseenheid Pastoraal-
theologie aan de Faculteit Theologie en Religie-
wetenschappen van de KUL uitgevoerd werd 
in 15 van onze voorzieningen en scholen. De 
resultaten, bevindingen en aanbevelingen van 
dit onderzoek, verwacht tegen juni 2013, wil-
len we meenemen in onze verdere reflectie en 
in de verdere strategische keuzes en concrete 
acties in het kader van onze identiteits-werking.

4. Tot besluit

In de beleidsperiode 2012-2018 willen we als 
organisatie Broeders van Liefde verder inves-
teren in identiteit. In de lijn van de hierboven 
beschreven centrale opties blijft in dialoog 
bouwen aan die identiteit in de pluraliteit daar-
bij de fundamentele keuze. Dialoog blijft als 
grondhouding wezenlijk, zowel in het proces 
van het ontvouwen en realiseren van de gepro-
clameerde identiteitsverklaringen, als in het 
proces van het verdiepend ingaan op de vraag 
naar bezieling en christelijke inspiratie. Dialoog 
vormt de grondtoon en de basso continuo van 
elke verdere stap die in de identiteitswerking 
gezet zal worden. Ze is daarmee meteen ook 
het ijkpunt en het criterium waaraan alle vol-
gende stappen in de identiteitswerking verder 
afgetoetst dienen te worden.
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Linus Vanlaere & Liselotte Van Ooteghem

Waar hebt u zich voor het laatst ergens echt 

welkom geweten? Een soort ‘hier-kom-ik-thuis’-

ervaring? Wat was het precies dat u deze erva-

ring bezorgde? Was het de materiële omgeving 

of ging het vooral om personen en wat ze (niet) 

zegden of (niet) deden? Of om een interactie 

tussen verschillende factoren? En wat deed die 

ervaring precies met u?

U vraagt zich af wat deze vragen met identiteit 

te maken hebben? Voor de woonzorggroep GVO 

veel. Sinds 2010 staat dit samenwerkingsverband 

van 8 woonzorgcentra in West-Vlaanderen voor 

‘Gast Vrij Omgeven’. Gastvrijheid is een waarde 

waarmee de woonzorgcentra van het samen-

werkingsverband zich willen identificeren in 

een voortdurend (leer)proces. Meer nog dan een 

‘abstracte’ waarde die in ons uitstalraam prijkt. 

Gastvrijheid als werkwoord. Gastvrijheid als uit-

gangspunt en toetssteen van het ‘zorg bedrijven’.

Veel zorgorganisaties hebben zelfs in hun naam 

een verwijzing naar gastvrijheid. Nochtans is het 

zich identificeren met gastvrijheid allerminst 

evident. We hadden het onszelf ook makkelij-

ker kunnen maken. Neem nu een woonzorgcen-

Hoe is het gesteld  
met onze herbergen?
Gastvrijheid als grondinspiratie 
voor het bedrijven van zorg  
in de woonzorggroep GVO
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trum: wie is hier precies te gast bij wie? Wat kan 

gastvrijheid betekenen voor mensen die mis-

schien helemaal niet te gast willen zijn en veel 

liever ‘gewoon thuis’ waren gebleven? En wat 

vraagt gastvrijheid tegenover mensen die niet 

helemaal ‘in ons kraam’ passen, bijvoorbeeld de 

ouderen met het zogenaamd ‘moeilijk hanteer-

baar gedrag’? Het zijn slechts een paar vragen, 

maar ze brengen meteen de niet-evidentie en 

de niet-vrijblijvendheid van gastvrijheid in het 

vizier. Gastvrijheid fungeert als een ‘scrupule’, 

namelijk als een klein scherp steentje in onze 

schoen dat ons soms scherp bewust maakt van 

‘ethische spanning’ in ons zorg bedrijven. Een 

spanning die meteen kan worden weggewist. 

Misschien kent u het wel; aan bezoekers zeggen 

dat ze ‘gerust doen zoals thuis’ en er stilletjes bij 

denken: ‘maar toch ook niet teveel…’.

In dit artikel staan we allereerst stil bij het 

proces dat ons tot bij gastvrijheid bracht. Ten 

tweede maken we – hopelijk – duidelijk hoe 

en waarom gastvrijheid ons brengt bij ethiek 

en zingeving in het dagelijkse zorg bedrijven. 

Ten derde schetsen we concreet hoe we hierop 

inzetten en hoe dit kadert in onze identiteit.

1. Hoe identiteit ons  
brengt bij gastvrijheid

De woonzorggroep GVO bestaat in 2014 twin-

tig jaar. Wat aanvankelijk een eerder informele 

samenwerking was tussen enkele woonzorg-

centra gesticht door dezelfde zustercongregatie, 

groeide uit tot een formele samenwerking met 

een stafdienst van waaruit dienstverlening wordt 

georganiseerd op verschillende vlakken. Bij het 

vernieuwen van de missie, visie en beliefs van 

de woonzorggroep, stelden we in 2010 vast dat 

de identiteit – hier opgevat als het ‘waarom’ van 

het samen werken – al te zwak tot uiting kwam. 

Alsof de band tussen de woonzorgcentra in de 

groep uit niet meer bestond dan een praktische 

samenwerking op diverse domeinen. Was er dan 

geen ‘spirit’, een soort gedeelde bezieling in ons 

zorg bedrijven? Dat alle woonzorgcentra in het 

samenwerkingsverband ‘betaalbare kwaliteit van 

zorg’ willen leveren, valt dan toch maar magertjes 

uit. Een beetje zoals een school die zegt dat ze 

‘excellent onderwijs’ wil bieden; het zou er nog 

maar aan mankeren! Mag het ook wat meer zijn?

Op zoek dus naar het diepere wezen, kortweg 

naar de identiteit van het samenwerkingsver-

band, werd het idee opgevat om eerst aan te 

kloppen bij de religieuze congregatie die aan 

de wieg stond van onze woonzorgcentra. Tien 

zusters die concreet in de zorg gewerkt had-

den, werden geïnterviewd via de waarderende 

benadering. Vanuit het idee dat identiteit is wat 

overblijft als alles verandert, werden deze zus-

ters vragen gesteld als: ‘Wat zou het ergste zijn 

dat een zorgorganisatie die door uw congrega-

tie gesticht is, kan overkomen?’, ‘Indien u bin-

nen vijftig jaar zou kunnen terugkijken op deze 

zorgorganisatie, wat zou u echt deugd doen 

om te zien?’... Een deel van de vragen peilde 

ook naar de persoonlijke bezieling van deze 

religieuzen: waarom deden zij wat ze deden? 

De interviews werden woordelijk uitgetikt en 

thematisch geanalyseerd.

Naast deze interviews, werd in twee woonzorg-

centra ook een focusgroep georganiseerd met 

medewerkers die uit alle geledingen van de 

organisatie vrijwillig wensten deel te nemen 

aan een gesprek over  ‘over het waarom van wat 

we doen’. Telkens namen 8 mensen deel aan het 

gesprek. De gespreksleidraad werd gevormd 

door dezelfde vragen als de interviews met de 

zusters. Ook deze gesprekken werden woorde-

lijk uitgetikt en thematisch geanalyseerd.
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Schema 1:  
vergelijking van interview religieuzen met focusgroepgesprekken medewerkers

Als voorziening gesticht vanuit hun ‘spirit’ 
vinden de religieuzen belangrijk:

Wat medewerkers essentieel vinden  
in de zorg in hun woonzorgcentrum:

Respect voor de diepe waarde van elke mens: 
beleefd taalgebruik, respect voor privacy en 
voor de levensbeschouwelijke overtuiging van 
mensen, aandacht voor kleine dingen

Respect voor de (overtuiging van) bewoners, 
maar ook respect tussen collega’s onderling

Hartelijkheid Vriendelijkheid en hartelijkheid, maar ook als 
elementaire beleefdheid

Pastorale aanwezigheid:  
geloof beleven en delen

Verbondenheid tussen medewerkers en 
bewoners en tussen medewerkers onderling

Solidariteit met de meest kwetsbare mens Een op mensen bedacht beleid, niet louter 
gebaseerd op organisatorische, financiële en 
operationele overwegingen

Deskundige zorg

Inspelen op de noden van de tijd

Het ergste dat een voorziening kan  
overkomen, is volgens de religieuzen:

Het ergste dat hun voorziening kan  
overkomen, is volgens de medewerkers:

Vervlakking en onverschilligheid – mensen 
niet meer nabij kunnen zijn – zorg die is  
herleid tot koude pragmatiek – communicatie 
die is vervlakt tot het puur technische

Medewerkers die hun bewoners niet  
meer ‘graag zien’ en die hun job  
routinematig uitoefenen

Zorg voor wie het kan betalen waarbij  
de meest kwetsbaren worden uitgesloten

Dat financiële beweegredenen de bovenhand 
krijgen in het opnamebeleid – dat beslissin-
gen in de organisatie ontdaan worden van 
elke menselijkheid

Het ‘geloof’ dat uit de voorzieningen  
is verdwenen

Dat er geen waarden meer ‘tastbaar en  
voelbaar aanwezig zijn in de organisatie’
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De thema’s in de interviews met de religieuzen 
speelden vrijwel allemaal in het gesprek met de 
medewerkers (cf. schema 1 en schema 2). Waar 
het aankomt op ‘wat zeker niet mag verdwijnen 
uit ons zorg bedrijven’ en op ‘wat ons deugd 
zou doen om binnen vijftig jaar nog steeds aan 
te treffen’, komen de religieuzen en de mede-
werkers opvallend overeen. Alleen leggen de 
zusters allemaal sterk de nadruk op de nood-
zaak om het christelijke geloof via een pastorale 
werking sterk aanwezig te blijven stellen in het 

woonzorgcentrum, terwijl de medewerkers 

dit aspect nauwelijks aanhaalden. Vooral in de 

persoonlijke bezieling verschillen de zusters 

sterk met de medewerkers. Terwijl de religieu-

zen expliciet de link leggen met een religieuze 

bewogenheid en roeping, geven medewerkers 

eerder aan dat ze hun bezieling vinden in ‘wat 

je voor je inzet terugkrijgt’ en in ‘de verbonden-

heid met en de steun van collega’s’.

Schema 2

Beleefdheid -  
vriendelijkheid -  

hartelijkheid

Aandachtigheid -  
mededogen

Aanwezigheid  
[als ‘er-helemaal-zijn’]

Toegankelijkheid

Deze oefening bracht het woord ‘gastvrijheid’ in 
de focus. Gastvrijheid verscheen als een soort 
clusterbegrip voor vier thema’s die uit het 
onderzoek verschenen als ‘essentieel voor de 
identiteit van deze organisatie binnen de woon-
zorggroep GVO’ (zie schema 2). Gastvrijheid 
betreft de beleefdheid, de vriendelijkheid en de 

hartelijkheid in het woonzorgcentrum. Het slaat 
op de toegankelijkheid van de organisatie. Het 
heeft te maken met ‘omgeven’, met menselijke 
aanwezigheid. Vooral verschijnt gastvrijheid als 
een bijzondere vorm van naastenliefde, name-
lijk als een aandachtigheid via dewelke mensen 
tot hun recht komen.

Gastvrijheid
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2. Hoe gastvrijheid  
ons brengt bij zingeving

Om de diepere betekenislagen van ‘gastvrijheid’ 
aan te boren, werd een nieuwe oefening opge-
zet. Zo gingen we zoeken naar ‘bronteksten’ uit 
de joods-christelijke traditie die ons in staat zou-
den stellen om meer te begrijpen van wat gast-
vrijheid voor ouderen kan betekenen. Ook voor 
die ouderen die helemaal niet bij ons te gast 
willen zijn, voor wie die laatste fase van hun 
leven niet meer hoeft omdat het hen steeds 
meer vervreemdt van het leven dat ze geleid 
hebben. Een voorbeeld van zo’n oudere vinden 
we terug in de roman ‘Vroeger was er later’ van 
Vera Marynissen, die zich voor het verhaal van 
de ‘ik-figuur’ in de roman (Paulus genaamd) liet 
inspireren door het laatste levensjaar van haar 
vader in een woonzorgcentrum.

‘Ze denken dat ik er hulp bij nodig heb 

om oud te worden. Het ging lange tijd vanzelf. 

Tot mensen als zij er zich mee gaan bemoeien. 

Tot de dag dat Anna ziek werd. Dit is het resul-

taat: ik lig in kamer 264, een kamer met een 

plastic rolluik tussen bed en wc, met spullen 

van thuis die iemand anders heeft uitgezocht, 

die niet kunnen verhullen dat het een kamer is 

in een gesticht, die niet kunnen verbergen dat 

de kamer dezelfde is als die van de arme vrouw 

in kamer 276, die sinds ze hier staan vreemde 

voorwerpen zijn. ‘Knus! Spullen van thuis!’ Ze 

snijden een mens zijn been af en gebruiken het 

daarna als prothese.’ (Uit: Vera Marynissen, 

‘Vroeger was er later’, De Bezige Bij, 2012, p. 76)

Als brontekst om gastvrijheid vanuit dit perspec-
tief te verdiepen, kozen we voor het vergeten 
– en vrij atypische – bijbelverhaal ‘Tobit’. In dit bij-
belboek verschijnt Tobit als een vrome, oude man 
die blind is geworden en het leven niet meer ziet 
zitten. Hij smeekt God te mogen sterven; verder 

leven hoeft niet meer, want het leven is uitzicht-

loos en zinloos geworden. Hij smeekt: ‘Laat mij 

eindelijk uit deze benauwenis bevrijd, naar het 

eeuwig verblijf gaan’. Vanuit de verwachting dat 

God zijn smeekbede zal inwilligen en dat hij wel-

dra zal sterven, stuurt hij zijn zoon Tobias op weg 

naar familie in het buitenland aan wie Tobit geld 

heeft uitgeleend. Omdat zijn vrouw zou kunnen 

overleven na zijn overlijden, wil hij het geld terug. 

Tobias gaat op weg en God zendt hem een engel 

op zijn pad – al weet Tobias zelf niet dat het om 

een engel gaat. Samen maken ze avonturen mee 

en Tobias vindt een vrouw met wie hij huwt. En 

hij vindt een middel om zijn vader weer te doen 

zien: gal van een bepaalde vissoort. Bij de thuis-

komst kan Tobias zijn vader Tobit inderdaad weer 

doen zien... Kortom: eind goed, al goed. Zoals het 

een sprookje betaamt.

Ook al gaat het om een sprookje, toch bleek 

het verhaal van Tobit de betekenis van gast-

vrijheid te verdiepen. Het zich niet meer thuis 

voelen van Tobit in zijn eigen lichaam en in zijn 

eigen huis, herkenden we in alle geval bij heel 

wat ouderen in onze woonzorgcentra. Ook al 

lijkt ‘levensmoeheid’ – een eigentijdse term 

waarmee het gevoel van vervreemding wordt 

gevat – een fenomeen van onze tijd, toch lijkt 

de figuur van Tobit te lijden aan het leven. Dat 

Tobit zich toch nog enigzins verzoent met het 

leven, toch weer wat hoop en perspectief ziet, 

heeft alles te maken met de figuur van Tobias 

en de wijze waarop deze zich vol toewijding 

over zijn blinde vader ontfermt.

De gesprekken over het verhaal van Tobit in 

relatie tot de zorg voor ouderen vandaag, 

boorden een nieuwe betekenislaag aan van 

gastvrijheid. Zich thuis voelen, zo leerden we uit 

het bijbelsprookje, heeft niet alleen te maken 

met vriendelijkheid, elementaire beleefdheid, 
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hartelijkheid. De figuur van Paulus uit de roman 

‘Vroeger was er later’ hekelt die zaken zelfs; hij 

wil geen vriendelijkheid, hij wil iemand die niet 

‘rond de hete brij’ draait en die ziet, die echt wil 

zien, wat voor hem op het spel staat. En hij wil 

iemand die zich oprecht – en echt – met hem 

verbindt, die ‘gewoon’ doet en niet geveinsd of 

professioneel vriendelijk. Gastvrijheid heeft te 

maken met het niet uit de weg gaan van de 

bevreemding en het vreemde, het niet doen 

‘alsof alles goed is’. Het heeft te maken met een 

oprechte aandacht voor het geleefde leven 

van de ander, voor wie die ander is en wat voor 

hem van tel is, voor datgene waar hij mee rond-

loopt. Vanuit het Tobit-verhaal en het reflecte-

ren hierop, werd gastvrijheid een appèl om te 

zoeken naar ruimte om samen te leven met 

bewoners (eerder dan om hen te ‘verzorgen’), 

om zelf ruimte te creëren voor hun anders-zijn 

(ruimte dus voor het onverwachte), om te bele-

ven ook, en vooral: ruimte om te spreken over 

wat zij nog verwachten van het leven hier en 

nu. Zorg werd – vanuit dit verruimde begrip 

van gastvrijheid – ook zorg voor zingeving van 

mensen aan onze zorg toevertrouwd.

3. Hoe het werken rond zingeving 
ons terugbrengt bij identiteit

Vanuit deze invulling van gastvrijheid, wilden we 

binnen de woonzorggroep GVO ruimte creëren 

om de verhalen en vragen van ouderen over 

leven en dood, over geluk en verdriet, over zin 

en onzin bespreekbaar te maken. Het gaat dan 

om vragen waar ouderen mee zitten, vragen als: 

‘Wat heeft mijn leven betekend?’, ‘Voor wie ben 

ik hier nog?’, ‘Wat als er na de dood helemaal 

niets is?’… Medewerkers krijgen, vaak terloops, 

te maken met dergelijke levensvragen van oude-

ren. Heel vaak worden die vragen niet direct 

gesteld, maar leven ze wel onderhuids en is het 

aan de medewerkers om ze te horen, te zien en 

op te diepen. Medewerkers hebben het soms 

moeilijk om op deze vragen in te gaan omdat ze 

er geen raad mee weten of omdat de vraag ach-

ter de vraag niet herkend wordt. Medewerkers 

voelen zich dan soms machteloos. Om hen te 

ondersteunen en te begeleiden in het horen van 

en omgaan met deze vragen, hebben we begin 

2013 binnen onze woonzorggroep een leerplek 

voor levensvragen van ouderen opgericht. Deze 

plek gaven we de naam ‘Tobit’, naar het gelijkna-

mige bijbelse sprookje. Als leerplek wil Tobit de 

aandacht vestigen op de zorg voor de zingeving 

van ouderen. De leerplek wil medewerkers hierin 

ook ondersteunen en begeleiden door in te zet-

ten op drie pijlers: de ethiek van het alledaagse, 

narratieve zorg en vooruitziende zorgplanning.

3.1 Inzet op de dagelijkse zorg
De ethiek van het alledaagse verwijst naar de 

kleine, betekenisvolle dingen van alle dag: 

iemand groeten, kloppen voor het binnengaan, 

iemand respectvol wassen, … Het gebeurt 

meer dan eens dat tijdens deze alledaagse 

gebeurtenissen ook levensvragen van oude-

ren naar boven komen. Tobit wil de aandacht 

voor deze alledaagse levensvragen van ouderen 

cultiveren. Hiertoe hebben we een set kaarten 

met levensvragen ontwikkeld om medewerkers 

bewust(er) te laten worden van wat levensvra-

gen precies zijn en hoe ze met zo’n vragen en 

verhalen kunnen omgaan. De kaarten zetten 

aan tot reflectie en doen mensen stilstaan bij 

de diepere dingen van het leven.

3.2 Inzet op narratieve zorg
De tweede pijler is deze van de narratieve zorg. 

Door ouderen hun eigen levensverhaal te laten 

vertellen en hervertellen kunnen ze (opnieuw) 

perspectief ontdekken en worden ze onder-
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steund in het geven van zin en betekenis aan 
hun leven. Tobit zet hier concreet op in door het 
ondersteunen van de groepsactiviteit ‘Op zoek 
naar zin’. Dit laatste is een cursus, ontwikkeld door 
het Trimbos-instituut (Nl) waarin ouderen frag-
menten van het eigen levensverhaal delen met 
anderen. Dat gebeurd aan de hand van 12 thema-
bijeenkomsten van telkens hetzelfde groepje 
mensen die, onder leiding van een begeleider.

Daarnaast implementeert Tobit ook een 
individueel narratief zorgproject voor oude-
ren die lijden aan het leven in verschillende 
woonzorgcentra van de woonzorggroep. Het 
in kaart brengen van het levensverhaal van 
deze ouderen kan een manier zijn om de zin 
van het geleefde leven te ontdekken of mis-
schien beter te herontdekken en hier kracht uit 
te putten om het voltooide leven verder kleur 
te geven. Enkele speciaal daartoe opgeleide 
medewerkers gaan in dialoog met de bewo-
ner gedurende 6 tot 8 bezoeken. Tijdens elk 
bezoek wordt er, op het ritme van de bewoner, 
gewerkt aan het boekstaven van het eigen 
levensverhaal. Dit proces – met een resultaat 
dat vaak gekoesterd wordt door de bewoner 
en vooral door diens familie – is erg belangrijk 
om vele redenen. De belangrijkste reden is wel-
licht dat de bewoner een rode draad ontwaart 
in het eigen leven en merkt dat hij of zij erin 
is geslaagd om door te groeien in het leven 
ondanks moeilijke momenten. Dit geeft kracht 
om ook de zin te ontdekken van wat hem of 
haar nu overkomt.

3.3 Inzet op levensvragen aan  
het levenseinde

Ten derde wil Tobit ook ruimte scheppen om 
levensvragen van mensen aan het levenseinde 
te horen en hierover te praten. Door mensen 

uit te nodigen om hun bezorgdheden en ang-
sten, verwachtingen en wensen over het leven 
en de zorg voor nu en later samen met onze 
medewerkers te bespreken, hopen we hen ook 
tijdens die laatste fase van het leven zinvol nabij 
te zijn en gastvrij te kunnen omgeven. Daartoe 
werd een stappenplan ontwikkeld waarbij er 
systematisch met de oudere persoon in dia-
loog wordt gegaan en wordt gepeild naar de 
levensvragen die deze persoon koestert met 
het einde van zijn leven in zicht. Medewerkers 
worden specifiek opgeleid om deze dialoog 
open aan te gaan.

Besluit

Gastvrijheid is een werkwoord. Het vraagt een 
dagelijkse inzet. Alleen in en door die inzet wor-
den onze woonzorgcentra meer wat ze willen 
zijn: gastvrij. Identiteit is altijd ‘ongoing’. Het is 
een wordingsproces. Maar dit kan het alleen zijn 
door er bewust mee bezig te zijn en erop in te 
zetten. Impulsen te geven en te motiveren. Te 
zaaien en te vertrouwen. Te managen en los te 
laten. Te vallen en weer op te staan.

Gastvrijheid blijft de belangrijkste barometer 
van ons zorg bedrijven. Het is de naam voor 
goede zorg. Het is de ziel van de woonzorg-
groep GVO. Daarom ook is het zo belangrijk 
om telkens opnieuw de vraag te stellen: hoe 
is het gesteld met onze herbergen? Zijn we 
nog zoveel als mogelijk aan het worden, dat-
gene wat we willen zijn? Daartoe moeten we 
de vraag die Jezus aan zijn leerlingen stelde, 
voortdurend stellen aan onze bewoners: ‘En 
gij? Wie zegt gij dat ik ben? ’ We moeten het 
niet hebben van ‘horen zeggen’ of van theorie 
uit de boekjes. We moeten het hebben van de 
concrete ervaringen van concrete mensen.
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Bart Hansen

Coördinator gezondheidsethiek

Zin in Zorg

Zin in zorg, daar staan meer dan 6000 mede-
werkers bij Emmaüs voor; dag en nacht. In het 
boekje en op de site www.zininzorg.be tonen 
medewerkers van diverse diensten, uit verschil-
lende voorzieningen, in de praktijk de verschil-
lende waarden die zij willen centraal stellen 
voor patiënten, bewoners, cliënten. Deze unieke 
mix aan waarden biedt een stevig kompas om 
de zorg- en hulpverlening waar te maken.

Eigenzinnige zorg

Als sociale onderneming neemt Emmaüs haar 
maatschappelijke verantwoordelijkheid actief 

op in algemene ziekenhuizen, geestelijke 
gezondheidszorg, ouderzorg, ondersteuning 
van personen met een beperking, kinderdag-
opvang, bijzondere jeugdzorg en kinderzorg & 
gezinsondersteuning. En dat is een grote troef: 
de aanwezigheid in verschillende sectoren van 
gezondheids- en welzijnszorg leidt tot kruisbe-
stuiving om gepaste antwoorden top maat van 
mensen te vinden. De eigenheid van de zorg 
binnen Emmaüs kan worden samengevat als: 
zorg op maat voor iedereen, op elk moment. 
Deze kernboodschap krijgt gestalte in 8 waar-
den: gastvrijheid, solidariteit, openheid, kwaliteit 
en gelijkwaardigheid, samenwerken, integriteit 
en duurzaamheid.

Vele brillen,  
één verhaal – Emmaüs
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Zin in meer

Waarden zijn bij Emmaüs meer dan dure woor-
den aan de muur. De waarden vertalen zich in 
de besluitvorming, de zorgvisie, het personeels-
beleid. De toetssteen voor de identiteit ligt in 
tien woorden: “Klopt wat je doet met wie je zegt 
te zijn?“ Eenvoudig gezegd: doorstaan de kern-
waarden de toets van de realiteit?

‘Zin in zorg’ is geen eenmalige publicatie, het is 
een project met als doel om iedere medewer-
ker uit te nodigen om stil te staan bij de wijze 
waarop hij/zij zin zoekt, krijgt en beleeft in zorg. 
We willen nagaan hoe de waarden in de prak-
tijk letterlijk kunnen worden waar gemaakt. Elke 
medewerker draagt als unieke persoon immers 
bij tot de realisatie van de waarden. Ieder voelt 
zich verantwoordelijk voor zijn of haar schakel in 
de ketting, met respect voor patiënten, bewo-
ners, cliënten en hun familie, zorgverstrekkers 
en andere partners in de zorg. De kernwaarden 
vormen ook de aanzet om zelf suggesties te 
doen om de zin in zorg in de eigen voorziening 
te verbeteren.

Zin lerend en (be)levend

De eerste publicatie van ‘zin in zorg’ dateert 
al van 2008, naar aanleiding van het tienja-
rige bestaan van Emmaüs. Het was de fase 

van de bekendmaking van en het informeren 

over de waarden door en voor medewerkers: 

waarvoor staan we! De kernwaarden werden 

uitgewerkt in vormingsinitiatieven, besproken 

in workshops, getoetst in interactieve casus-

besprekingen, … Maar zoals gezegd: waarden 

moeten leven in de cultuur van de organisatie 

en worden ook uitgedaagd door nieuwe ont-

wikkelingen in het zorglandschap. Toetsen en 

verbeteren is de norm. In december 2013 kreeg 

‘zin in zorg’ een nieuw jasje en een nieuw per-

spectief. Via de website wil zin in zorg een ont-

moetingsplek worden voor en door cliënten en 

hulpverleners, elk met hun expertise. We doen 

dit vanuit onze opvatting van waardegedre-

ven ondernemen in de zorg: het afleggen van 

inhoudelijke verantwoording en die ook kritisch 

laten bevragen.

Waarde(n) creëren in de zorg

Via het project ‘zin in zorg’ willen we tonen 

hoe elke voorziening op een eigen manier 

waarde tracht te creëren voor de patiënt , cli-

ent of bewoner. Niet voor niets plaatsen we in 

Emmaüs de puntjes op de ü. Neem een kijkje 

op www.zininzorg.be hoe we voortdurend 

schrijven aan nieuwe hoofdstukken van het 

Emmaüsverhaal.
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Sonia Cautereels, Isabel Suetens, Marina Heyse

Situering van het WZC Czagani

Het woonzorgcentrum Czagani maakt deel uit 
van de vzw Compostela, een groep met zes 
zorgvoorzieningen waarvan vijf woonzorgcen-
tra en één autonoom serviceflatgebouw.

Ieder woon- en zorgcentrum binnen de vzw, 
en dus ook Czagani, biedt een totaalpakket 
aan dienstverleningen, gaande van thuiszorg-
ondersteunende diensten als dagverzorging en 
kortverblijf, tot residentiële opvang in service-
flats en het woonzorgcentrum.

De vzw Compostela beschikt over een uitgeschre-
ven missie en visie waarin uitdrukkelijk verwezen 
wordt naar de stichters: de Zusters Augustinessen 

van Maria Middelares, een kleine congregatie van 
zusters uit de Kempen en enkele Hongaarse Zus-
ters. In de werking en de beslissingen van de vzw 
wordt dan ook rekening gehouden met “de prin-
cipes van de christelijke levensbeschouwing”. Elke 
afzonderlijke zorgvoorziening is echter vrij om de 
inhoud van de missie op een eigen manier vorm 
te geven en eigen accenten te leggen.

Toen we een drietal jaar geleden in Czagani op 
zoek gingen naar een betere bepaling van onze 
identiteit- we hadden toen net ons 15-jarig 
bestaan gevierd- vertrokken we van een onder-
deel van de missie. Als uitgangspunt kozen we: 
‘rekening houden met de eigen levensstijl van 
de oudere, met respect voor zijn/haar zelfbe-

Praktijkvoorbeeld  
‘Implementatie Visie’
WZC Czagani Broechem
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schikkingsrecht en met voldoende inspraak van 

de oudere of de familie’.

We nemen jullie graag mee in het wordingspro-

ces van onze nieuwe visie: hoe zijn we tewerk 

gegaan, wat zijn de resultaten vandaag en is 

onze identiteit een ‘christelijke identiteit’?

Een nieuwe visie:  
hoe zijn we tewerk gegaan?

Geïnspireerd door het boek ‘Kus de visie wak-

ker’9 en door Cois De Vleeshouwer, de vroegere 

directeur van woonzorgcentrum Lindelo te Lille, 

kozen wij ervoor om alle belanghebbenden bij 

het uitwerken van de nieuwe visie te betrek-

ken. En dat niet alleen om de problemen of de 

tekorten te inventariseren, maar meer nog om 

mee de oplossingen te helpen zoeken.

Een eerste stap daarin werd gezet door een 

vormingsnamiddag voor de medewerkers met 

Cois De Vleeshouwer. Deze laatste vertelde 

vanuit zijn eigen ervaring over moeilijkheden 

en mogelijkheden, over kansen en keuzes in 

een zorgvoorziening. Het werd een concreet 

en herkenbaar gebeuren.

De interesse was gewekt; het kwam er nu op aan 

om in de voorziening de juiste mensen te vinden 

die informatie konden verzamelen en verwerken. 

Een werkgroep “Visie” werd in het leven geroe-

pen: een multidisciplinaire groep met de (ad 

junct-) hoofdverpleegkundigen, de coördinator 

bewonerszorg, de directie, medewerkers van het 

dagverzorgingscentrum, ergo en animatie en de 

pastor. De werkgroep stelde zich tot doel om een 

beeld te krijgen van de actuele en de gewenste 

toekomstige situatie in onze zorgvoorziening. 

Daartoe werden bewoners, familie van bewoners, 

medewerkers, artsen en vrijwilligers uitgenodigd 

om hun verhaal te vertellen, om hun vragen en 

verlangens te formuleren. Elk van deze groe-

pen vroeg een eigen aanpak. Zo werd aan de 

bewoners gevraagd om individueel of in kleine 

gespreksgroepen hun mening te zeggen via een 

spelbord. De families van de bewoners werden 

over het project geïnformeerd in de familieraden. 

Zij kregen nadien een vragenlijst. De vrijwilligers 

kregen de kans een enquête in te vullen en de 

huisartsen werden bevraagd door de hoofdver-

pleegkundigen. Aan elk personeelslid werd een 

puzzelstukje bezorgd met daarop een deel van de 

foto van ons WZC. De bijhorende boodschap was: 

‘ook jij hoort erbij’. De medewerkers werden daar-

mee uitgenodigd om deel te nemen aan een vor-

mingsnamiddag waar werd gebrainstormd over 

het leven en werken in onze zorgvoorziening.

Al de verzamelde informatie werd door de 

werkgroep ‘Visie’ gebundeld. Op die manier 

kregen we een beeld van wat bewoners en hun 

families belangrijk vinden en waar medewer-

kers en vrijwilligers voor willen staan. Krachtige 

kernwoorden kwamen bovendrijven: Ruimte, 

Empathie, Sociaal contact, Privacy, Eigenheid, 

Communicatie en Totaalzorg. De beginletters 

vormen samen het woord ‘RESPECT’.

‘Czagani:  
respect in een warme omgeving’

Er werd feest gevierd, want onze visie was gebo-

ren. Met een ontbijtbuffet werd de nieuwe visie 

officieel voorgesteld: “Czagani: RESPECT in een 

warme omgeving”. Tevens werden de 7 letters 

verduidelijkt.

9 VAN DER LOO, H., GEELHOED, J., SAMBOUD, S. Kus de visie wakker. Organisaties energiek en effectief maken.  

Den Haag, Sdu Uitgevers bv., 2007.
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Sindsdien trachten we onze visie warm te hou-
den. De 7 grote thema’s vloeien door elkaar, 
maar worden ook item per item opnieuw uitge-
spit. Ze zijn voor ons een leidraad bij het zoeken 
naar oplossingen voor uitdagingen.

We waagden ons eerst aan de R van Ruimte. 
Uit de verzamelde informatie hadden we 
begrepen dat de materiële leefomgeving in 
het wzc mocht opgefrist worden. Daarom zul-
len bijvoorbeeld binnenkort nieuwe zithoeken 
in gebruik worden genomen. In de tuin werden 
meer rustbanken geïnstalleerd en jaarlijks gaan 
we met een twintigtal bewoners op reis.

De letter E staat voor Empathie. Een veel 
moeilijker thema om vast te pakken. Enkele 
medewerkers kregen de kans om even echt in 
de schoenen van een zorgvrager te staan. Zij 
verbleven 48u als zorgvrager in Stimul te Moor-
sele. Het was een bijzonder pakkende en con-
fronterende ervaring. De personeelsleden die 
meegingen vertellen regelmatig aan collega’s 
over hun ervaringen, want zij voelden wat zorg-
vragers ook voelen. Alleen kunnen deze laatsten 
het soms niet meer verwoorden.

Om het begrip empathie bespreekbaar te maken 
voor de bredere groep van medewerkers hebben 
we het improvisatietoneelgezelschap “Inspinazie” 
uitgenodigd. Mede door de goede samenwer-
king met het gezelschap én door de degelijke 
inhoudelijke duiding door ethicus Bart Hansen 
van Emmaus, konden de medewerkers genieten 
van een humoristische en leerrijke voorstelling.

Het uitdiepingsproces gaat nog steeds verder.

Dergelijke grote en ingrijpende projecten vra-
gen uiteraard een degelijke voorbereiding en 
de nodige financiële middelen. Maar ook zonder 
groots tromgeroffel stroomt onze visie in het huis 
verder. Het begint bij het opnamegesprek van de 

bewoner. Van dan af is ‘respect’ de rode draad van 
het verhaal. In elk contact met de bewoner en 
zijn familie streven we een respectvolle houding 
na en tijdens briefingmomenten en notities in 
het zorgdossier worden de woorden met betrek-
king tot de bewoner zorgvuldig uitgekozen. Ook 
in een gebruikersoverleg is er steeds respect voor 
ieders mening. Medewerkers worden reeds vanaf 
hun sollicitatiegesprek voorgesteld aan onze 
visie. Zijn zij bereid om “respect in een warme 
omgeving” te bieden? Dit punt wordt systema-
tisch geagendeerd in alle evaluatiegesprekken, 
functioneringsgesprekken, briefings en teamver-
gaderingen. En als we bijvoorbeeld merken dat 
een personeelslid zich niet kan vinden in onze 
visie of hij/zij heeft niet de juiste vaardigheden, 
dan worden hieruit besluiten getrokken...

Verder houden we onze visie levend door een 
kunstwerk in de cafetaria met daarop onze visie, 
of door de slogan duidelijk te vermelden op 
uitnodigingen van bijvoorbeeld ons tuinfeest, 
of door het ophangen van affiches met citaten 
vanuit de enquêtes of door het verspreiden van 
folders. Respect moet klinken in ieder gespro-
ken en geschreven woord, elke dag, overal.

Is de identiteit van het wzc Czagani 
een christelijke identiteit?

Als je ziet hoe onze visie tot stand is gekomen, 
dan zal je gemerkt hebben dat “christelijke” 
identiteit of “christelijke” inspiratie nergens aan 
bod zijn gekomen. Er werd in het hele proces 
niet expliciet naar gevraagd en er werden ook 
geen spontane uitspraken over gedaan door de 
verschillende betrokkenen. Verdwijnt daarmee 
in Czagani de christelijke inspiratie uit het zicht 
die aan de basis heeft gelegen van de rusthui-
zen van vzw Compostela?

Je kan niet zeggen dat het christelijke afwezig 
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is in onze zorgvoorziening.

Eerst en vooral bevat onze visie waarden die 

ook als “christelijk” worden bestempeld: respect 

voor elke mens, begrip, empathie, warmte, 

betrokkenheid, waardigheid, graag zien. Vertrek-

kende vanuit de wensen en verlangens van alle 

betrokkenen komen we dus uit bij ‘christelijke’ 

waarden. Of hoe de kern van de christelijke 

boodschap – die alles te maken heeft met liefde 

- naadloos aansluit bij het diepste verlangen van 

de mens om zich bemind en aanvaard te voelen, 

gezien en beluisterd, behandeld met eerbied en 

respect. Inhoudelijk blijft het christelijke aspect 

dus aanwezig, hoewel niet benoemd.

Bovendien mag het christelijke op de werkvloer 

wel degelijk geëxpliciteerd worden.

Dat is vooreerst te zien op ruimtelijk vlak. Er is 

een stille ruimte die, uitgebreid met de kiné-zaal, 

op zaterdagmorgen dienst doet als kapel voor 

de (eucharistie)viering. In de advent staat er een 

adventskrans aan het onthaal en in de meimaand 

een Mariabeeld op de afdelingen. Bij speciale 

gelegenheden (Kerstmis, Goede Week, Pasen, 

15 augustus,…) hangen er affiches en bezin-

ningsteksten in huis en zijn er speciale vieringen. 

Bovendien krijgen de bewoners dan een kaart met 

gebeden en bezinningsteksten op hun kamer.

De keuze van de directie van VZW Czagani om 

een pastor als halftijds personeelslid aan te 

werven, is een ander teken dat het christelijke 

mag geëxpliciteerd worden in de dagdagelijkse 

realiteit van ons woonzorgcentrum. Op de afde-

lingen krijgt die pastor de nodige ruimte om 

activiteiten en vieringen te organiseren en met 

bewoners individueel of in groep in gesprek te 

gaan. Het is in die gesprekken, in die activiteiten 

en vieringen dat de pastor met haar persoon en 

met zoveel woorden de verbinding kan leggen 

van wat in ons woonzorgcentrum gebeurt met 

de christelijke boodschap en dit voor bewoners 

en hun families en voor de collega´s.

Conclusie

De christelijke inspiratie in ons woonzorgcen-

trum wordt niet met zoveel woorden benoemd 

in onze visie. Bij het zoeken naar onze identiteit 

is uitgegaan van alle betrokkenen en zij hebben 

dit aspect niet aangehaald. Maar het christelijke 

is zeker wel aanwezig in de waarden waarvoor 

we staan. Juist omdat alle betrokkenen mee heb-

ben geschreven aan de visie, is het resultaat een 

geheel van waarden die diep menselijk en dus ook 

christelijk zijn. De pastor mag deze waarden expli-

ciet verbinden met de christelijke boodschap. Het 

nadeel is dat de verantwoordelijkheid voor deze 

verbinding heel sterk bij de pastor wordt gelegd. 

Voordeel is dan weer dat er gewerkt wordt met 

en vanuit waarden die aanvaard en gedragen 

worden door de meeste betrokkenen. De (chris-

telijke) waarden zijn geen bron van discussie, wat 

de levensbeschouwing van de betrokkenen ook 

mag zijn, want ze komen van onderuit. Ze zijn niet 

opgedrongen van buitenaf of van bovenuit.

De christelijke inspiratie niet expliciet vermelden 

in de visie van ons huis houdt natuurlijk ook wel 

een gevaar in. Wat als een volgende directie 

deze waarden niet meer belangrijk acht en ook 

niet meer wil investeren in een pastor? Het feit 

dat we behoren tot de vzw Compostela, die wel 

degelijk de christelijke inspiratie vermeldt in zijn 

missie, biedt toch wel enige garantie dat chris-

telijke waarden het leven in de verschillende 

huizen zullen blijven bepalen. Ook al krijgt elk 

huis de ruimte om eigen accenten te leggen, 

algemene beleidsprincipes worden vastgelegd 

op het niveau van de koepel. De erfenis van de 

Zusters Augustinessen van Maria Middelares zal 

op die manier niet snel verloren gaan.
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Vragen en bedenkingen vanuit  
de deelnemers aan de workshop

De vraag werd gesteld naar onze omgang met 
andere culturen en andere levensbeschouwin-
gen. Het wzc Czagani is ingeplant in een lande-
lijke omgeving. Praktisch alle bewoners komen 
uit Broechem of uit de omliggende dorpen. Het 
wzc wordt dan ook (nog) niet geconfronteerd 
met multiculturaliteit in de bewonersgroep. 
Ook medewerkers van een andere cultuur zijn 
(nog) zeldzaam in ons woonzorgcentrum. Komt 
daar ooit verandering in, dan zal vanuit de visie-
tekst gezocht worden naar een manier om “res-
pect” te vertalen naar deze mensen toe. Wat de 
levensbeschouwing betreft zijn op dit ogenblik 
bijna alle bewoners christelijk/ katholiek opge-
voed. Het is wel een feit dat niet iedereen nog 
pratikerend is. Maar niets wordt opgedrongen. 
Het behoort tot de vrijheid van de bewoners 
om al dan niet in te gaan op uitnodigingen voor 
activiteiten en vieringen vanuit de pastorale 
dienst. Er is respect voor eenieders overtuiging.

Hoe de visie realiseren, rekening houdend met 
de tijds- en werkdruk?
De concretisering van onze visie in de dagelijkse 
realiteit vraagt niet noodzakelijk meer tijd, maar 
heeft alles te maken met de manier waarop en 
de intentie van waaruit iets wordt gedaan of 
gezegd. Het blijft natuurlijk wel een uitdaging 
om te zoeken naar haalbare oplossingen bij 
situaties en problemen die zich aandienen. Dat 
gebeurt in reeds bestaande overlegstructuren 
zoals de maandelijkse RVT- teamvergadering 
met vertegenwoordigers van alle diensten, de 
teamvergaderingen op de afdelingen of de 
diensthoofdenvergaderingen.

Waarom profileren we ons niet expliciet als 
een “christelijke” organisatie? De vraag om de 
christelijke inspiratie al dan niet te vermelden 
in onze visie is nooit aan de orde geweest. De 
directie is er in elk geval geen voorstander van. 
Het wzc Czagani blijft een open huis voor alle 
ouderen die onze zorg nodig hebben, ongeacht 
hun levensbeschouwing.
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Jos Mariën

In mijn eigen leiderschap probeer ik me sterk 
te laten inspireren door Franciscus van Assisi. In 
de eigen voorzieningen probeer ik dat zichtbaar 
te maken via mijn leiderschapsstijl, en wanneer 
het kan ook ter sprake te brengen in de teams 
van leidinggevenden. Een grote steun ervaar 
ik in het leernetwerk Mediander: een ‘vrijplaats’ 
– en vaak ook werkplaats – van verschillende 
voorzieningen waar leidinggevenden en 
medewerkers samenkomen in verschillende 
leernetwerken. Dit vrij gekozen verband heeft 
een Franciscaanse grondstroom.

In wat volgt doe ik mijn best om mijn Power-
Pointvoorstelling van de workshop in tekst uit 
te schrijven. Mogelijk blijft het daardoor af en 
toe wat beknopt en schematisch en ontbreken 
heel wat voorbeelden of ervaringsberichten die 
in het gesprek wel aan bod kwamen.

Ter inleiding
Zichtbaar en herkenbaar leiderschap is een 
belangrijk goed voor een organisatie, zeker als 
het zich transparant, eerlijk en open presenteert. 
Duidelijk leiderschap, dat in alle helderheid 
stuurt, brengt rust en vertrouwen in een organi-
satie. Enkele belangrijke elementen daarvan zijn:

 - afgesproken criteria formuleren waaraan het 
resultaat moet voldoen én opvolgen

 - de medewerker uitdagen om eigenaar te 
zijn en daartoe de nodige expertise te ont-
wikkelen

 - medewerkers ondersteunen door feedback 
te geven en te coachen

 - inzetten op teamwerk waarin leren centraal 
staat, conflicten benutten en diversiteit 
waarderen.10

Gehoorzamen,  
een eerste stap in leiderschap
Leiderschap en Franciscaanse 
spiritualiteit - een verkenning

10 Deze elementen in beide paragrafen krijg ik uit een artikel van Michel ROSIUS, Leiderschap in de social profit, uit de Nieuws-

brief van Caritas van oktober 2013, en uit de vorming die we van hem in KOCA kregen.
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Goed leiderschap vraagt tegelijk grote deskun-
digheid, permanente oefening en vorming, 
om permanent vernieuwend over de nodige 
competenties te beschikken. In dit verband 
bestaat een enorm aanbod van literatuur én de 
nodige vormingen. Zie voor vorming in onze 
sector bijvoorbeeld VOCA. Enkele belangrijke 
vaardigheden die door een leidinggevende 
moeten ontwikkeld worden zijn:

 - communicatieve vaardigheden
 - reflecteren over de eigen rol
 - innemen van een metapositie
 - formuleren van duidelijke verwachtingen in 

outputtermen
 - ontwikkelen van coachingvaardigheden.

Vermits het waarneembare leiderschap (van 
team of persoon) voor een groot stuk de cultuur 
van een organisatie kleurt of zelfs ‘maakt’, moet 
dit leiderschap zich voortdurend uitzuiveren en 
uitklaren, én zichzelf kritisch (laten) bekijken.

En vooral: het moet op zoek gaan naar de 
onderliggende fundamenten (bronnen, filo-
sofie) of mensvisie van waaruit dit leiderschap 
gestalte krijgt.

1. Franciscus en zijn spiritualiteit
Het is een wat hachelijke onderneming om op 
zo’n korte tijd, zonder te kunnen ‘vertellen’, de 
spiritualiteit van Franciscus samen te vatten. 
Wie daarover wat meer wil weten – en ik wil dat 
zeer aanbevelen – verwijs ik graag naar de vele 
goede literatuur. Zeker ook belangrijk: Franciscus 
is alleen te begrijpen binnen het grote Christe-
lijke Verhaal.

Sowieso houd ik een sterk pleidooi om in elk 
mensenwerk veel oog te hebben voor het ‘dra-
gende verhaal’ of de zingevingscontext van dat 
werk of van de organisatie waarbinnen dat werk 
zich afspeelt.

1.1 Franciscus van Assisi
Franciscus groeide op in het stadje Assisi in 
Umbrië, eind 12de begin 13de eeuw, als tweede 
zoon van een bemiddelde stoffenkoopman, 
een belangrijke burger die er mee voor ijverde 
onder het juk van paus en keizer uit te komen 
en zelf als burgers hun stad te besturen. Francis-
cus had een onbezorgde jeugd en was bijzon-
der graag gezien. Oorlog met buurstad Perugia, 
waar de adel van Assisi naartoe was gevlucht, 
en een jaar gevangenschap tekenen Franciscus 
erg. Na ruim een jaar ziekte en onzekerheid ver-
trekt hij opnieuw ten oorlog, maar voelt onmid-
dellijk ‘dat het niet klopt’. Hij ‘hoort de stem van 
God’ die hem aanspoort tot dienst, en verstopt 
zich in het kloostertje van San Damiano, waar 
hij klusjes opknapt, de psalmen leest en gefas-
cineerd wordt door een bijzonder kruisbeeld.

Maar de ontmoeting met de melaatse duidt 
hij zelf aan als het uiteindelijke keerpunt in zijn 
‘omkering’. Hij gaat in op de blik van de ander 
(Levinas), en stelt zich in ver-antwoord-elijkheid. 
Hij vindt zich in de parabel van de barmhartige 
Samaritaan, waarin de vraag ‘Wie is mijn naaste?’ 
wordt omgekeerd naar de vraag ‘Van wie wil ik 
de naaste worden?’

Vanaf dat moment kiest hij radicaal voor een leven 
in eenvoud en dienstbaarheid, nederig verbonden 
met God en de hele Schepping en alle schepselen, 
bij voorkeur met de meest kwetsbaren. Dit was 
zijn weg, en tot zijn verbazing wilden anderen zich 
bij hem aansluiten. Een gemeenschap stichten of 
leider worden was dus helemaal niet zijn keuze. 
Het is hem overkomen, en gaan-de-weg heeft hij 
dat leiding geven geleerd, vaak al worstelend…

1.2 Franciscus’ spiritualiteit  
in vogelvlucht

Ik volg hier Geerard Pieter Freeman in zijn hel-
dere schematische omschrijving van de spiri-
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tualiteit van Franciscus. (Wie zich wil verdiepen 

raad ik graag de boeken van enerzijds Jansen 

en anderzijds Verheij & Zweerman aan uit de 

bronvermelding op het einde.)

Altijd verbonden met zijn ‘bron’, Christus, is 

de spiritualiteit van Franciscus te omschrijven 

rondom drie kernbegrippen: broederlijkheid, 

nederigheid en vrede.

In de broederlijkheid erkent Franciscus zijn 

diepe verbondenheid met alle schepselen. Ten 

diepste erkent hij dat bestaan of mens-zijn een 

cadeau is, het overkomt je. Je krijgt je bestaan, 

en je wordt als mens ‘wakker gekeken’ door de 

blik van de ander. Door een antwoord te bie-

den op dat appel van de ander word je ver-ant-

woord-elijk, geraak je verbonden. Binnen deze 

verbondenheid is er dan ook niemand ‘baas’ van 

een ander. ‘Laat niemand je meester noemen.’ In 

dit bestaan zijn we dus allemaal gelijk en is het 

onaanvaardbaar dat sommigen als minderwaar-

dig worden bekeken of behandeld. Uitsluitings-

regels mag (of moet) je dus in de spiritualiteit 

van Franciscus altijd overschrijden.

Het besef en de beleving dat alles gekregen is, 

maakt van Franciscus een nederige mens. Eigen-

lijk ‘bezit’ een mens niets, bezit ik niets. Ik mag 

voor veel, en mogelijk voor vele mensen, zorg 

dragen, maar dat of die mensen ‘zijn niet van 

mij’! Onteigenen wordt dus een sleutelwoord 

in het leven van Franciscus. En gezien radicali-

teit wel een trekje is van zijn persoonlijkheid én 

als duidelijk teken, kiest hij dus voor een totaal 

bezitloos en eenvoudig bestaan. Deze nederig-

heid beleeft hij op drie vlakken. Wat de dingen 

betreft geeft dit de ascetische dimensie (waarop 

men in het verleden te exclusief heeft gefocust), 

de sociale dimensie in zijn verhouding met 

mensen en ten derde een religieuze dimensie: 

zijn dankbare en onthechte relatie met God.

Met vrede bedoelt Franciscus niet zozeer de 

afwezigheid van conflicten, dan wel een actieve 

houding en kwaliteit van constructieve en posi-

tieve menselijke relaties. Het is een houding 

die onderstelt dat je elk ander hoogacht, dat 

je mens voor de mensen bent, dat je er voor 

gaat dat elke mens kan uitgroeien tot een mens 

zoals door God bedoeld. Het gaat om ‘sjaloom 

zijn’ voor de ander.

2. Op zoek naar authentiek  
Franciscaans leiderschap

Hoe probeer ik deze – veel te beknopt 

omschreven – spiritualiteit van Franciscus nu te 

vertalen naar een haalbare praxis in mijn eigen 

leidinggeven? Met de drie trefwoorden als kap-

stok vertel ik in wat volgt welke weg ik ga. Maar 

vooraf nog even het volgende.

Jaap Lodewijks (zie bij literatuur) wijst erop hoe 

hij bij Franciscus een aantal kenmerken of karak-

tertrekken herkent die belangrijk zijn bij het 

opnemen van leiderschap in een organisatie.

Ondernemingszin én een stevige portie 

nieuwsgierigheid zijn belangrijk. Een zekere 

Vrede

Bron/ 
Christus

NederigheidBroederschap
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vasthoudendheid, ja zelfs koppigheid, teken-

den zeker het leven van Franciscus. En zeker: 

leiding geven vraagt dat je er staat, dat je een 

duidelijke eigenheid presenteert. Je zou deze 

elementen kunnen beschouwen als een soort 

voorwaarde om ook de spiritualiteit van Francis-

cus te kunnen implementeren in je leiderschap.

2.1 Zorg voor elkaar

cadeau

Tegenover het mensbeeld van het neo-libera-

lisme / individualisme11, waarin autonomie de 

kern van het mens-zijn uitmaakt, vertrek ik in 

deze oefening van een mens- en wereldbeeld 

waarin een mens zijn bestaan krijgt, en mens 

wordt in antwoord op ‘het gelaat van de ander’ 

(Levinas) en op de hele om-geving (‘schep-

ping’). Kern van het mens-zijn wordt dan ver-

antwoordelijkheid.

Centrale vraag die ik me als leider dan stel: stap 

ik in die verantwoordelijkheid, in die relatie? Of 

blijf ik ‘erboven staan’? Sta ik vol aandacht open 

voor dit cadeau, dat anderen mij leider maken? 

Zie ik de mensen met wie ik mag werken – in 

de volle Bijbelse betekenis van het woord ‘zien’? 

Stap ik in dit kader echt in de ont-moeting, durf 

ik me laten raken? (zie ook Marcus 5, 25-34) 

Maak ik dus ruimte voor wat me ongewild en 

ongepland overkomt in de ontmoeting, waar-

door ik soms onontkoombaar geraakt word? 

Die eerlijke bereidheid maakt zeer veel ruimte 

bij medewerkers!

Dit noem ik de eerste gehoorzaamheid: aandach-

tig het cadeau aanvaarden dat ik in ver-antwoor-

delijkheid een weg mag gaan met mensen. Deze 

gehoorzaamheid is geen slaafse onderschikking. 

Het is wel een actieve houding van ‘zien’, van 

horen, van me laten raken, en om daarin keuzes 

te maken.

zorg

Zo kan ik mogelijk model staan voor een basis-

cultuur van de organisatie. Medewerkers in zorg 

en onderwijs hebben immers veel zorg en aan-

dacht voor en werken aan hoog-kwalitatieve 

relaties met de kinderen, jongeren en volwas-

senen waarmee ze werken. Welnu: in een Fran-

ciscaanse organisatie is er – zo geloof ik – een 

zelfde kwaliteit van aandacht van medewerkers 

voor elkaar. In het vertrouwen dat er op die 

manier een stevige en gegronde basiskwaliteit 

van relaties ontstaat.

Organisatorische voorwaarde om dit te kunnen 

is dat je er samen voor zorgt dat afspraken en 

regels en structuren geïnternaliseerd zijn bij álle 

medewerkers.12 En dat betekent natuurlijk heel 

wat: zorgen dat die regels en afspraken bespro-

ken zijn en bij iedereen zijn kunnen indalen, dat 

gezorgd wordt dat ze gehandhaafd worden, dat 

ze in onderling gesprek gecontroleerd worden, 

én dat ze bij gebleken ongeschiktheid herijkt 

worden.

Wezenlijk in zo’n cultuur is ook wat Franciscus 

de ‘broederlijke controle’ noemt. Wat te maken 

heeft met het stimuleren en respecteren van 

ieders individuele verantwoordelijkheid én van 

de groepsverantwoordelijkheid. En evenzeer 

onderstelt het dat we ‘op elkaar letten’, elkaar 

steunen en dragen, dat we elkaar niet laten ont-

sporen, dat we elkaar feedback geven.

11 Zie voor een uitgebreide omschrijving: Paul VERHAEGHE, Identiteit. De Bezige Bij, Amsterdam, 2013.

12 Dit idee – en vele andere ideeën in deze nota – haal ik uit het prachtige boekje van Jaap LODEWIJKS, Als het wassen van 

andermans voeten. (zie bronnen)
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In ieder geval zal leiderschap dat zulk een cul-

tuur promoot, bijzonder scherp toekijken op 

alle vormen van uitsluitingsregels en die ook 

nooit aanvaarden.

gezamenlijk project

Zulk leiderschap is waarderend en verbindend. 

Waarderend door o.a. altijd oog te hebben voor 

‘wat er hier werkt’ en zou kunnen versterkt wor-

den. Dit is altijd vruchtbaarder dan te vertrekken 

van een probleem of conflict. En verbindend, 

door steeds zo veel mogelijk actoren te betrek-

ken en tot samenwerking te laten komen.

Hoe meer de visie op de organisatie gezamenlijk 

wordt uitgewerkt, hoe meer ruimte er in de orga-

nisatie is voor zin-geving of gedeelde betekenis, 

hoe meer beleidslijnen en toekomstplannen in 

zo ruim mogelijke dialoog ontwikkeld worden, 

hoe meer kans op een gedragen en verbonden 

organisatie. Men doet in zo’n kader niet wat de 

leider zegt of vindt, maar wat is afgesproken.

Vanzelfsprekend houdt zulk leiderschap ook 

spanningsvelden in. Bijvoorbeeld dat van de 

eigen intuïtie van de leider (of van de stichters) 

versus deze van medewerkers, gasten, … Of 

dat van enerzijds de keuze om met iedereen de 

dialoog te voeren versus de noodzaak van een 

zekere snelheid van werken. Of de spanning 

tussen de keuzen van de organisatie versus wat 

ons overkomt vanuit nieuwe vragen, wijzigende 

wetgeving, verschuivingen in de samenleving.

2.2 Dienstbaarheid

onteigenen

Alles heb ik gekregen, niets is van mij! Deze 

nederige opstelling is een adagium van Francis-

cus dat ik graag deel. Het wijst ook scherp op 

het tijdelijke van elk – en dus ook mijn – leider-

schap. Het beleven van de hele schepping als 

een magistraal cadeau waarvan ik deel mag uit-
maken zorgt voor een deugddoende relativering 
van mijn leiderschap. De wereld, de geschiede-
nis en het menselijke leven is zó veel groter dan 
‘mijn’ organisatie. Het relativeert de immense 
‘drukte’ die ons vandaag toch zo tekent, en die 
vaak ook in de kwaliteitszorg binnensluipt – elke 
dag moet kwalitatiever gewerkt worden dan de 
vorige – en waardoor het belang van de aan-
dachtige presentie nogal eens vergeten wordt.

Tegelijk daagt die gevoeligheid voor de 
schepping ook elke organisatie en elke lei-
dinggevende uit om aandacht te geven aan 
maatschappelijke verantwoord ondernemen. 
Het zorgt er onvermijdelijk voor dat thema’s als 
milieu, diversiteit, armoede, mobiliteit, … hun 
plaats krijgen in het beleid.

Het daagt in ieder geval elke leider ook uit tot 
persoonlijke armoede, in heel concrete termen 
van een zo laag mogelijk ego!

Dit onteigenen is voor mij de tweede gehoor-
zaamheid: het ruimte geven aan de schepping, 
aan de uitdagingen van de samenleving, aan 
een stevige ethische visie. Het zal vaak een ‘las-
tige’ gehoorzaamheid zijn, want ze vraagt een 
‘profetische opstelling’ van elk leiderschap dat 
zich deze spiritualiteit wil eigen maken. Al is het 
maar door met je organisatie net een tegenge-
wicht te vormen tegen de uitsluitingsregels van 
een neo-liberale samenleving. Ik geloof dus dat 
een directeur van een zorg- of onderwijsorga-
nisatie er niet onderuit kan om beleidsvoorbe-
reidend en beleidsbeïnvloedend werk te doen.

dienstbaarheid

Echt leiderschap staat ten dienste van alle mensen 
– gebruikers en medewerkers – die van de organi-
satie deel uitmaken, het staat ten dienste van de 
kwaliteit en de vormgeving van die organisatie.
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En ik wil benadrukken: nederige dienstbaarheid 
is absoluut geen willoos instrument in handen 
van ‘ondergeschikten’! Het is wel: bijzonder 
aandachtig luisteren, met grote oren en attente 
fijngevoeligheid, om van daaruit ‘dat te doen 
wat binnen een organisatie op een bepaald 
moment nodig is.’ (J. Lodewijks)

Rap uitgesproken: luisteren, en ‘ik sta ten dien-
ste van’. Maar het vraagt naar mijn ervaring een 
permanente open en zelfkritische ingesteld-
heid. In die zin zal de leidinggevende voorop 
lopen in het open staan voor het ontvangen 
van feedback. ‘Ben ik een aantrekkelijk mens om 
feedback aan te geven?’ is een vraag die een 
leidinggevende zich dagelijks moet stellen.13

uit je comfort

Een nederige en dienstbare opstelling vraagt 
ook dat je bewust ruimte maakt voor het proef-
ondervindelijke – zoals Franciscus zijn leider-
schap zelf stap voor stap ontwikkeld heeft, en 
op een bepaald moment weer doorgegeven. 
Dat is niet hetzelfde als richtingloosheid, maar 
wel: de dingen ‘gaan-de-weg’ laten ontwikkelen. 
Het betekent ruimte maken voor talent en het 
actief meedoen van medewerkers.

Dit geeft een gezonde spanning met alle beleids-
plannen die we zo gretig (moeten) opstellen. Een 
plan geeft natuurlijk rust en een terugvalpositie, 
ik vind het zelf absoluut belangrijk, maar zó veel 
is niet te plannen! En niks zo erg voor de vitaliteit 
van een organisatie als rigoureus vasthouden aan 
je ooit opgestelde plannen…

Nederigheid onderstelt het bewustzijn dat je niet 
onmisbaar bent, en dat je dus best bouwt aan 
een organisatie waarin je bij momenten gerust 

afwezig kan zijn. Je hoeft niet altijd fysiek aan-
wezig te zijn om er toch in je leiderschap te zijn.

In ieder geval daagt dit stuk van de spiritualiteit 
van Franciscus een leider uit om het aan te dur-
ven zijn/haar comfortzone te verlaten. Om waak-
zaam te zijn om niet (onnodig) in te gaan op de 
uitnodiging of verleiding van het conflict. Om 
jezelf kwetsbaar te durven opstellen. Ik verwijs in 
dit verband de lezer graag naar het verhaal ‘De 
echte vreugde’ van Franciscus.14 Een aanrader!

2.3 Nabijheid
Het aspect ‘vrede’ uit de spiritualiteit van Fran-
ciscus vertaal ik voor een leidinggevende in 
zorg en onderwijs graag door het woord nabij-
heid. Vrede is voor Franciscus immers geen 
passief woord, het duidt niet op afwezigheid 
van conflicten, wel op een actieve houding om 
alle aspecten van de schepping enerzijds en 
mensen van verschillende overtuigingen ander-
zijds in een constructieve en creatieve dialoog 
vruchtbaar te laten zijn voor en met elkaar.

trouw aan mezelf

Een wezenlijk onderdeel van zo’n vredevolle 
houding of actie is de nabijheid bij jezelf, de 
trouw aan jezelf. In mijn ‘Franciscusvertelling’ 
laat ik het broeder Leo als volgt vertellen:

‘Alleen als ik ruim de tijd neem om thuis 

te komen bij mezelf en wat gekregen is, als ik 

in soberheid kan genieten van dat ongeloof-

lijke cadeau dat de wereld is en dat ik zelf ben, 

als ik dat cadeau, mét al zijn gebreken en 

beperkingen, kan aanvaarden, ja zelfs graag 

kan zien, dan ik geloof dat ik naar anderen 

toe kan gaan en echt kan zeggen: “Ik wens je 

vrede en alle goeds”. Pax et bonum.’

13 Inzicht dat ik vooral gekregen heb van Guido VANGRONSVELD.

14 Franciscus van Assisi, De geschriften. P 124-125.
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Dit is voor mij de derde gehoorzaamheid: deze 

aan mezelf als totale, geïntegreerde mens, aan 

mijn eerste relaties (gezin, basisgemeenschap, …) 

en aan God (of levensbeschouwing).

Dit is voor mij ook een kwestie van zelfzorg, wat 

automatisch de vraag meebrengt naar waar ik 

mezelf als leidinggevende laat steunen.

nabijheid in open communicatie

Een actieve vredevolle organisatie bewerk je 

maar door er te zijn als leidinggevende. ‘Er 

zijn’! Van onnoemelijk belang: ben ik zo nodig 

beschikbaar, ben ik aanwezig waar gewenst. En 

dat ‘er zijn’ kan bij momenten best ook mogelijk 

met lege handen, maar wel met bereidwillige, 

open communicatie. Het vraagt openheid en 

ontvankelijkheid.

Deze verantwoordelijkheid vraagt ook om ‘de 

orde te handhaven’. Ik neem deze paragraaf 

bijna letterlijk over van Jaap Lodewijks. De 

(orde): wat zijn de afspraken en voldoen ze 

nog? (De) orde: waarom zijn we hier eigenlijk bij 

elkaar en hoe gaan we met elkaar om? Hand-

haven: iedereen, indien nodig, houden aan de 

afspraken, en dan weer opnieuw naar ‘de’…

Dit stukje spiritualiteit kan niet zonder perma-

nente oefening in dialoog, zonder een bijzondere 

zorg voor de communicatie in de organisatie.

open omgaan met conflicten

Wat niet wil zeggen dat spanningen of con-

flicten vermeden worden of weggemoffeld. 

Wel integendeel. In het verhaal van ‘De wolf 

van Gubbio’ (Fioretti, hoofdstuk 21) zien we 

hoe Franciscus open en rechtstreeks naar het 

conflict en de conflicterende partijen toe stapt. 

Hij staat op, ook al blijven anderen zitten of 
verschansen ze zich (met groot gelijk) in het 
conflict.

In het spoor van Franciscus gaat een nabije of 
vredevolle leider, liefst samen met de conflicte-
rende partijen, op zoek naar nieuwe perspectie-
ven, naar begrip voor motieven van de ander.

In een dergelijke opstelling neem je als leiding-
gevende altijd een risico. Ik pleit daarvoor. Een-
zijdige ontwapening of geweldloos verzet – en 
dat lukt des te beter naarmate je beter in je vel 
zit – is een enorm sterke opstelling!

Leidinggevenden moeten dus al hun vensters 
open zetten. Hopelijk staan ze model voor het 
circulair denken, tegenover het rechtlijnige zoe-
ken van de ‘schuldige’, telkens er iets misloopt.

3. Ervaring…

Het staat er allemaal zo straf als ik het terug lees. 
En doe ik dit wel in de praktijk? Tijdens de work-
shop op 11 oktober 2013 heb ik verteld hoe ik dit 
in mijn werk in KOCA (en daarvoor in De Klinkaard) 
probeer gestalte te geven, met vallen en opstaan. 
En hoe het Franciscaanse leernetwerk Mediander 
een ware vrijplaats is waar ik voor deze oefening 
inspiratie, herbronning en bevraging vind.

In het plaatsbestek van dit artikel is daar alle-
maal geen plaats meer voor – het vraagt een 
genuanceerde vertelling…

Maar wat ik – samen met Lodewijks – zeker weet, 
is dat het mij maar lukt als ik op tijd kan stilvallen. 
Als ik de tijd neem om thuis te komen bij mezelf, 
bij de schepping en bij God. En: het lukt des te 
beter naarmate ik het met passie kan doen. Als 
de passie weg is, zal ik er zeker mee stoppen…
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Uitleiding
Als uitsmijtertje geef ik graag enkele uitspraken van Franciscus zelf mee.

‘Wie over anderen is aangesteld mag zich op deze taak evenveel beroemen als wanneer hij de taak kreeg 

om de voeten van de broeders te wassen.’ (Wijheidsspreuk 4,2)

‘Gelukkig de dienaar die even nederig blijft te midden van zijn ondergeschikten als wanneer hij te midden 

van zijn heren zou zijn.’ (Wijsheidsspreuk 23,1)

‘Gelukkig de dienaar die zich permanent onder de roede van de terechtwijzing stelt.’ (Wijsheidsspreuk 23,3)
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Heidi De Clercq

Er werd gevraagd kort voor te stellen hoe de VZW 

Zorg-Saam ZKJ de christelijke identiteit gestalte 

geeft. Geen eenvoudige opdracht! De christelijke 

identiteit zit immers in alle aspecten van haar 

beleid verweven. Ik zal me in deze bijdrage beper-

ken tot enkele ervan, daarmee tekort doend aan 

de eigenlijke en ruimere realiteit van haar werking.

Voorstelling van VZW Zorg-Saam ZKJ

De VZW Zorg-saam ZKJ is een vereni-

ging van 13 woonzorgcentra verspreid over 

Oost-Vlaanderen die samen zorg draagt 

voor 2200 ouderen en dit door de handen 

van 1700 medewerkers. Het achtervoegsel 

‘ZKJ’ is niet onbelangrijk. Het staat voor Zus-

ters Kindsheid Jesu, een congregatie gesticht 

door kan. Petrus Jozef Triest. Zijn spiritualiteit 

en persoonlijkheid inspireren de VZW tot op 

vandaag. Reeds in de eerste alinea van de 

opdrachtverklaring staat “Wij werken vanuit 

de bewogenheid van de stichter Kanunnik 

P.J. Triest”. Dit wordt verder in de tekst duide-

lijk gemaakt als volgt : “tot op vandaag leven 

de accenten van zijn levenshouding door 

in de voorzieningen: zijn zin voor inzet, zijn 

oog voor religieuze zingeving, zijn voorliefde 

voor de meest kwetsbaren, zijn bijzondere 

aandacht voor deskundigheid, zijn zin voor 

een structurele aanpak van problemen, zijn 

gelovige benadering van medemensen en 

hun omgeving en zijn ijver voor een goede 

samenwerking. Al deze elementen samen 

geven vorm aan de christelijke inspiratie van 

de voorzieningen. De christelijke inspiratie 

heeft veeleer te maken met de evangelische 

grondovertuiging dat naastenliefde en solida-

riteit met de meest kwetsbaren dé basisken-

merken zijn van goede zorg. De spiegel van 

onze zorg is “heb elkander lief””

Vele brillen, één verhaal:
Identiteit en beleidskeuzes
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De opdrachtverklaring is in onze woonzorgcen-
tra meer dan een affiche die ingekaderd in de 
inkomhal en bepaalde ruimten hangt. Het is een 
baken voor ons algemeen beleid, zorgbeleid, 
personeelbeleid, pastoraal-ethisch beleid, finan-
cieel beleid. Zelfs bij bouwplannen wordt de 
opdrachtverklaring ter hand genomen om ervoor 
te zorgen dat de nieuwe woning een ,,thuis’’ is en 
de zorg voor de gehele mens ondersteunt.

Verlenen van ‘goede zorg’

De doelstelling van onze zorg is ,,elke bewoner 
een zo goed en zo gelukkig mogelijke oude 
dag bezorgen’’. Dat is ook wat onze inspirator 
Kan. Triest beoogde wanneer hij mensen zocht 
om geesteszieken, ouderen, wezen op te van-
gen. De waardigheid van de persoon stond 
daarbij telkens op het voorplan. We willen onze 
zorg zodanig uitbouwen dat het welzijn van de 
oudere zo goed mogelijk wordt gerealiseerd.

Om deze doelstelling ook in praktijk waar te 
maken ontwikkelde de vzw een structuur om 
de goede kwaliteit van zorg te borgen en te ver-
beteren waar mogelijk. Dan zitten we opnieuw 
op beleidsniveau. Op regelmatige basis komen 
kern- en werkgroepen bijeen die de algemene 
zorgvisie ontwikkelen voor de deeldomeinen 
(palliatieve zorg, zorg voor dementerende 
bewoners, zorginfectiebeleid, fixatiebeleid). De 
kerngroepen bestaan uit de zorgdirecties van de 
diverse WZC’s. De kerngroepen werken proce-
dures, richtlijnen, beleidsvisies, adviezen, oplei-
dingsprogramma’s uit om zorgmedewerkers te 
ondersteunen in het geven van goede zorg.

De ethiek van ‘de goede zorg’

Op hetzelfde niveau als het organiseren en 
bewaken van kwaliteitsvolle zorg hecht de VZW 
Zorg-saam ZKJ groot belang aan haar ethisch 

beleid. Goede zorg is voor ons niet enkel het 
verstrekken van medisch-verpleegkundige en 
technisch deskundige zorg. Het gaat even goed 
om het afwegen wat in een bepaalde situatie 
het meest menselijk mogelijke is. Omdat we een 
christelijke voorziening zijn die vertrekt van een 
aantal basiswaarden, willen we dat in moeilijkere 
situaties een afweging van waarden gebeurt.

In de eerste plaats is voor ons de ‘kleine ethiek’, 
de presentie van personeel ten aanzien van de 
bewoners cruciaal: kloppen op de deur, niet 
over de hoofden van bewoners praten, inspraak 
van bewoners enz. Daar is recent een werking 
rond gestart. Vanuit verschillende WZC’s namen 
medewerkers deel aan het zorgethisch labo 
sTimul. Die mensen werden samengebracht 
om elkaar te verrijken en versterken om wat er 
aan den lijve geleerd werd, door te geven aan 
de medewerkers. In de komende jaren zal hier 
verder rond gewerkt worden.

In de VZW werd ook een structuur ontwikkeld 
om het ethisch denken en handelen blijvend 
een plaats te geven in alle aspecten van onze 
werking. Bepaalde problemen overstijgen het 
gebruikelijke en vragen een meer gestructu-
reerd ethisch overleg. In elke voorziening is 
er naast de wondzorgreferente, de palliatief 
referente, referente dementie enz. daarom ook 
een ethisch referent. Deze heeft daartoe een 
vorming gevolgd, modereert het ethisch over-
leg en registreert de besproken casussen. Deze 
registratie rapporteert ze naar de beleidsver-
antwoordelijke pastoraal en ethiek, die zo zicht 
kan houden op wat leeft in de voorziening (en) 
en indien nodig beleidsmatig aspecten op kan 
nemen. De ethisch referenten worden verder 
gevormd door intervisiebijeenkomsten.

Samen met ethici en ethisch referenten worden 
visieteksten ontwikkeld die dan in de voorzie-
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ningen geïmplementeerd worden. Enkele van 

die adviezen betreffen het euthanasiebeleid, 

palliatieve sedatie, stopzetten van vocht- en 

voedseltoediening.

Een aantal woonzorgcentra hebben een werk-

groep ethiek die de werking op vlak van ethiek 

plaatselijk ondersteunt en stuurt.

Pastoraal beleid

Dat de Raad van Bestuur ervoor gekozen heeft 

om op groepsniveau een beleidsverantwoor-

delijke pastoraal en ethiek aan te werven, wijst 

op zich al op het belang dat ze hecht aan een 

degelijk pastoraal-ethisch beleid.

Tevens is het een keuze om in elke voorziening 

een pastoraal werker aan te werven. Dit om de 

pastorale zorg, de spirituele zorg en de christe-

lijke identiteit ter plaatse te handhaven en vorm 

te geven. Elke pastor heeft een staffunctie en 

wordt dus betrokken in het beleid van het WZC 

om vanuit zijn of haar invalshoek en deskundig-

heid de christelijke identiteit uit te dragen.

Het pastoraal beleid krijgt vorm zowel op vzw 

niveau als plaatselijk in de WZC’s. Op vzw niveau 

gebeurt dit o.a. door in visieteksten te vertrek-

ken vanuit een christelijk kader en dit ook expli-

ciet zo te duiden.

Jaarlijks hebben de leden van Raad van Bestuur, 

alle directies en pastores een inspiratiedag 

waar vanuit spiritualiteit van kan. Triest en de 

opdrachtverklaring thema’s aangesneden wor-

den. Voorbeelden hiervan zijn: respectvolle 

zorg, spiritualiteit van Triest in het beleid of de 

zorg voor medewerkers die leven in armoede.

De nieuwjaarsbijeenkomst met Raad van Bestuur 

en directies is eveneens een moment om de 

christelijke bronnen aan te boren door een 

spreker uit te nodigen die inspireert. Zo heeft 

Marc Peersman er de presentietheorie belicht, 

getuigde bisschop Luc Van Looy over zijn werk 

als missionaris en als bisschop, sprak Marc De 

smet n.a.v. zijn boek “liefde in tijden van manage-

ment” of getuigde Bieke Vandekerckhove over de 

impact van haar ziekte ALS, waardoor zij een con-

templatief en sterk innerlijk leven kon uitbouwen.

Voor alle 1700 werknemers hebben we een 

personeelsmagazine ‘Inspiratie’ waar good 

practices en de christelijke inspiratie benoemd 

worden. Het magazine behandelt telkens een 

thema waar medewerkers van verschillende 

disciplines en verschillende woonzorgcentra 

aan het woord komen. Voorbije thema’s waren 

o.a. communicatie en relaties, ‘vasthouden en 

loslaten’ en presentie.

Investeren in pastoraal betekent niet alleen kie-

zen voor een pastoraal werker, maar ook tijd en 

geld investeren voor visievorming en ondersteu-

ning. Dit gebeurt op verschillende manieren. 

Naast intervisiebijeenkomsten voor pastores, zijn 

er ook ‘congregationele bijeenkomsten’. Daarbij 

worden gezamenlijke projecten uitgewerkt, 

zoals de spirituele kaart op basis van het begrip 

‘innerlijke ruimte’ van Carlo Leget. Omdat we het 

belangrijk vinden dat pastores ook hun geloofs-

leven voeden, organiseren we jaarlijks een ‘spiri-

dag’. Een dag van herbronning en bezinning.

Ook de aalmoezeniers die aan een woonzorg-

centrum verbonden zijn, worden samenge-

bracht om hen op de hoogte te houden van 

nieuwe evoluties en in een vorm van intervisie 

van elkaar te leren.

Op niveau van het woonzorgcentrum heeft 

elke voorziening een pastorale werkgroep. Dit 

is eveneens een ‘beleidsinstrument’ die anders 

ingevuld wordt dan een liturgische werkgroep 
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waar praktische afspraken gemaakt worden. 

Een pastorale werkgroep werkt vooral inhoude-

lijke thema’s uit die verder doorstromen naar de 

werkvloer, bv. werken aan onderlinge relaties, 

communicatie, omgaan met kwetsbare mede-

werkers, omgaan met spirituele noden.

Een presente houding van onze medewerkers 

is cruciaal. Dit laatste is ook een punt waar we 

de komende tijd verder werk willen van maken. 

Een presente houding vraagt geen extra tijd, 

het gaat eerder om attitudevorming, die wel-

licht bij de meeste van onze medewerkers 

aanwezig is. We geloven erin dat blijvende sen-

sibilisering op dit vlak zijn vruchten zal afwer-

pen om “goede zorg” te realiseren. Nu, presentie 

is in onze visie niet alleen een houding van de 

basismedewerkers, zij die rechtstreeks contact 

hebben met de bewoners. Het is een houding 

voor alle domeinen, die begint bij directies die 

voeling houden met hun voorziening. De hou-

ding van onze stichter inspireert ons daartoe. 

“Hij is nogal verlegen, maar de goede mijnheer 

Triest zal niets vragen voor zichzelf, want hij is in 

alles begaan met de armen” , schrijft de bisschop 

over kan. Triest.

In de geschriften van kan. Triest komen vaak 

nederigheid, vriendelijkheid, zachtmoedig-

heid als houdingen voor en die streven we na 

bij alle personeel en vooral leidinggevenden. 

We streven naar presentie zowel ‘top-down’ 

als ‘bottom-up’, waar alle ‘geledingen’ van de 

voorzieningen, van onderhoudspersoneel tot 

management een hart hebben voor velen en 

met een open houding zich innerlijk vrij maken 

voor elkaar. Presentie hangt in die zin voor 

ons samen met motiverend leiderschap voor 

iedereen die een leidinggevende functie heeft: 

directie, maar ook hoofdverpleegkundigen, 

diensthoofden enz.

Beleid vandaag voor morgen

Het christelijk verhaal is geen evidentie meer, 
ook de beleving van het christelijk mensbeeld 
en eraan gekoppelde waarden wordt minder 
evident in een samenleving waar presteren 
norm is, afhankelijkheid moeilijk wordt en zelf-
beschikking en autonomie steeds meer op de 
voorgrond treden. Het is meer en meer een 
uitdaging om tegen die stroom in te gaan. Ook 
de eigen personeelsleden zijn kind van hun tijd 
en ademen deze sfeer in via de media. Daarin 
als organisatie blijven staan voor de christelijke 
identiteit als geheel wordt minder evident.

Vandaar zetten we nu reeds in op basisattitu-
des van personeel door vorming en blijvende 
sensibilisering vanuit presentie-gedachte. Ver-
der via ethisch referenten en pastores wordt 
het beleid verder uitgedragen en kunnen zij 
als gist in het deeg in de voorziening actief 
aanwezig zijn.

Via de startende werkgroep zorgethiek kunnen 
mensen bewust gemaakt worden van de ethiek 
van alle dag, die ook verbonden is met basis-
houding en christelijke waarden.

Bij het uitwerken van nieuwe visieteksten zal de 
VZW het christelijk fundament benoemen.

Tot slot

Ik heb geprobeerd te schetsen hoe onze 
vzw werkt en hoe zij de christelijke identiteit 
bewaart en bewaakt. Als men vanuit manage-
ment enkel beleid, regels en procedures uit-
werkt, riskeren deze ‘dode letter’ te zijn. Er is een 
ziel nodig die het geheel inspireert, motiveert 
en stuwt in een bepaalde richting. Vzw Zorg-
Saam ZKJ werkt vanuit de bewogenheid van 
Kan. Petrus Jozef Triest, vanuit zijn spiritualiteit, 
zijn voorbeeld als gelovige mens en manager. 
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Hopelijk mag doorheen deze aspecten u dui-

delijk zijn dat we voor en door alles heen voor 

onze bewoners en medewerkers pogen “de zon 

te laten schijnen, een nieuwe aarde te scheppen”.
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 Carlo Loots & Colette Schaumont 

 Don Bosco Vorming & Animatie

Inleiding

In vele social-profit organisaties komt de vraag 

naar de eigen identiteit steeds meer op de voor-

grond. Ook in de salesiaanse wereld kwam deze 

vraag naar boven. Het was opvallend dat de 

vraag niet enkel gesteld werd van buitenaf, maar 

eveneens van binnenuit als de vrucht van een 

proces van zelfreflectie over de eigen specificiteit.

Aanvankelijk dacht men over identiteit in ter-

men van uniciteit. Om te omschrijven waarin je 

uniek bent, is het belangrijk om te beschrijven 

waarin je jezelf van anderen onderscheidt. Het 

sterke van deze benadering is dat ze aanzet tot 

een kritische blik op de eigen organisatie en de 

vergelijking aangaat met andere instellingen 

(‘Waarom doen jullie het zo en wij het anders?’) 

De zwakke kant is echter dat zo’n identiteitsop-

vatting het risico loopt om defensief te worden 

en te weinig stil staat bij de overeenkomsten 

die er zijn. Overeenkomsten die dikwijls min-

stens zo bepalend zijn voor de identiteit van 

een school of voorziening. We vatten identiteit 

daarom veeleer op als een specifieke combi-

natie van elementen die ieder op zich en zelfs 

samen ook in andere organisaties een rol kun-

nen spelen (identiteit als compositie).

We beschouwen identiteit niet als iets dat eerst 

bepaald en vervolgens geïmplementeerd moet 

worden. Identiteit zit in wat men (al) doet. We 

willen daarom een kader aanbieden dat toelaat 

de verschillende identiteitsbepalende elemen-

ten te onderscheiden. Wanneer men hierover 

Samen identiteit ontwikkelen
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met elkaar in gesprek gaat en dit voor elkaar 

verheldert, zal dat ook op een nieuwe wijze 

doorwerken in de dagelijkse praktijk. Men kan 

dan ook geloven in wat men doet.

Het is ook belangrijk te onderstrepen dat iden-

titeit geen statisch maar altijd een dynamisch 

gegeven is. Identiteit heeft een procesmatig 

karakter en wordt niet van de ene op de andere 

dag gevormd. Ze krijgt gestalte in een levend 

netwerk dat voortdurend van binnenuit en 

van buitenaf aan veranderingen onderhevig 

is. Dag aan dag doen er zich grote en kleine 

identiteitswijzigingen voor. Er worden beslissin-

gen genomen, de aangehouden koers wordt 

gewijzigd, zaken worden in vraag gesteld, er 

zijn personeelswissels. Allerlei maatschappelijke 

ontwikkelingen en verschuivingen sijpelen in de 

organisatie binnen en hebben een impact op 

de identiteit. Identiteit is dus altijd in beweging. 

Wat echter niet betekent dat een organisatie dit 

enkel moet ondergaan. Het is belangrijk hier net 

actief en bewust mee om te gaan. Het levend 

houden van de organisatie-identiteit verdient 

zelfs een structurele inbedding in de organisatie.

We willen ons niet verliezen in theoretische 

discussies over identiteit, maar kiezen voor een 

pragmatische aanpak. Wat werkt in de praktijk 

en wat niet? We inspireren ons hierbij vooral 

op de inzichten van Carlo Leget.1 We proberen 

ook telkens de elementen die we aanbrengen 

concreet te illustreren en aandachtspunten te 

benoemen voor wie willen reflecteren over de 

identiteit van hun organisatie. In een eerste 

deel schetsen we hoe je de identiteit van een 

organisatie op het spoor kunt komen en waarin 

ze zichtbaar wordt. In een tweede deel beschrij-

ven we hoe identiteit gevormd wordt vanuit 

het samenspel van een aantal constituerende 

elementen.

1. Hoe wordt identiteit zichtbaar?

De identiteit van een organisatie komt op 

diverse manieren tot uiting: van het briefpapier 

tot het personeelsbeleid, van de beleidsdocu-

menten tot de werksfeer.

De diversiteit aan uitingen kan in kaart gebracht 

worden door vier dimensies te onderscheiden 

die altijd een rol spelen: taal, beleid, praktijk en 

sfeer.2 Deze vier dimensies beïnvloeden elkaar 

wederzijds. Wat nog niet wil zeggen dat ze altijd 

op een doordachte manier op elkaar betrok-

ken zijn. In de praktijk kunnen ze zelfs in grote 

spanning tot elkaar komen te staan. Zo valt de 

beleden identiteit niet per definitie samen met 

de beleefde identiteit.

1.1 Taal: de woorden en de begrippen
Een eerste constituerende dimensie van de 

identiteit van een organisatie is de taal. Woor-

den creëren werelden. Hoe mensen spreken 

bepaalt welke werkelijkheid zij samen gestalte 

geven en bepaalt ook hoe ze naar de toekomst 

kijken. Welke woorden en begrippen worden 

gehanteerd? Wordt bijvoorbeeld in de orga-

nisatie enkel onderwijs- of hulpverleningsjar-

gon gebruikt of wordt er ook een salesiaanse 

taal gesproken? Door de taal/woordkeuze die 

men maakt, komen sommige aspecten van de 

realiteit scherper naar voren, andere blijven in 

de schaduw. Het beeld dat hierdoor oplicht, is 

bepalend voor de accenten die de instelling 

vanuit haar identiteit beklemtoont.

1 LEGET, C., Geloven in wat je doet. Zorginstelling en katholieke traditie, Budel, Damon, 2004, 55 p.

2 Vergelijk: LEGET, C., Op. Cit., p. 17-19.
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De visie die door de begrippen opgeroepen 

wordt, hoeft niet te beantwoorden aan de fei-

telijke praktijk. Maar de woorden van deze eer-

ste dimensie zijn wel van grote invloed op de 

wijze waarmee opvoeders en jongeren elkaar 

tegemoet treden. Waar visie en praktijk dus niet 

op elkaar aansluiten werkt dit misleidend en/of 

contraproductief.

1.2 Beleid: de doelen en de plannen
Een tweede dimensie die mee de identiteit van 

een organisatie bepaalt, wordt gevormd door 

de geformuleerde doelstellingen in de beleids-

plannen.3

Iedere organisatie die wil blijven voortbestaan 

moet duidelijk kunnen formuleren waar zij naar 

toe wil en hoe zij dat denkt te realiseren. In deze 

doelen ligt uitgedrukt wat haar specificiteit is, 

wat ze wil, en dat ter oriëntatie voor haar beleid 

en ter inspiratie van haar medewerkers.

Als het al duidelijk is welke organisatie men wil 

zijn, rijst de vraag wat men samen moet doen 

om dat ideaal waar te maken. Volgens welk 

plan, welke strategie gaat men daarbij te werk? 

Iedere organisatie maakt geregeld keuzes in het 

perspectief van haar doelen. Deze strategieën 

kunnen geëxpliciteerd zijn in een schoolwerk-

plan, kwaliteitshandboek of beleidsnota, vaak 

zijn ze echter verborgen of van eerder informele 

of intuïtieve aard.

Wanneer een school of voorziening belang 

hecht aan haar identiteit, dient duidelijk te zijn 

hoe men die eigenheid in de toekomst wil 

blijven bewaren. Deze zorg dient beleidsmatig 

vertaald te worden. Hoe wordt dit aangestuurd? 

Welke middelen wil men hiervoor inzetten?

Ook hier geldt weer dat de geformuleerde 
doelen en strategieën niet hoeven te stroken 
met de praktijk of overeen te komen met het 
gehanteerde taalgebruik. Een mogelijke kloof 
bevordert echter niet de duidelijkheid van de 
identiteit van de organisatie.

1.3 Praktijk: de feitelijke gang van zaken
Zoals men een boom aan zijn vruchten kent 
en een mens aan zijn daden, wordt de iden-
titeit van een organisatie voor een groot deel 
bepaald door de feitelijke gang van zaken. Die 
vormt de derde dimensie van identiteit. In de 
beleidsvisie en doelstellingen van een organi-
satie kan vermeld zijn dat de jongeren centraal 
staan, maar als dat niet waargemaakt wordt op 
de werkvloer, sluiten beleid en praktijk niet op 
elkaar aan en komt de identiteit van de voorzie-
ning onder druk te staan. De feitelijke praktijk 
van handelen is dus zeer belangrijk voor de 
identiteit van een organisatie.

Dit handelen vindt plaats op vele niveaus die 
allemaal van invloed zijn op de organisatie-
identiteit. Soms is zo’n praktijk heel expliciet 
uiting van identiteit, bijvoorbeeld wanneer 
men bij het samenstellen van een nieuwe ken-
nismakingsbrochure uitdrukkelijk de figuur 
van Don Bosco portretteert en verwijst naar de 
salesianen als stichters van het werk. In andere 
gevallen zal die identiteit op een subtielere en 
verborgen wijze oplichten in de wijze waarop 
onderwijs of hulpverlening wordt geboden: 
bijvoorbeeld wanneer een opvoeder of leer-
kracht waarden voorleeft en hierover met 
jongeren in gesprek gaat, voordoet in dialoog. 

3 Zie: LOOTS, C., Een Don Boscoschool, geen kwestie van inzet of bewogenheid alleen, in LOOTS, C., (Red.), Don Bosco, de man 

naar wie wij genoemd zijn. Reflecties rond salesiaanse identiteit (Publicatiereeks van Don Bosco Vorming & Animatie, 1) 2de 

druk, Sint-Pieters-Woluwe, Don Boscocentrale, 2000, p. 113-117.
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Hiervoor hoeft hij niet eens meer te doen dan 

het gewone, dagelijkse: hoe een leerkracht de 

klas binnenwandelt, hoe een opvoeder tijdens 

de maaltijden mee aan tafel zit ... Daar wordt 

identiteit zichtbaar.

1.4 Sfeer: het klimaat en de cultuur
Naast de taal, het beleid en de praktijk, komt 

de identiteit van een organisatie ook op een 

minder rationele en praktische wijze tot uiting. 

Zo vormen de sfeer, het leef- en werkklimaat en 

de cultuur samen een vierde dimensie.

De cultuur van een organisatie wordt gedefini-

eerd als het geheel van ongeschreven normen, 

waarden en gedragsregels die het functioneren 

van medewerkers beïnvloeden. Het gaat om 

gewoonten die men in het werk hanteert, om 

de mentaliteit die er heerst.4

De cultuur van een organisatie komt veelal in 

kleine dingen tot uiting. Hoe men je aanspreekt 

en verder helpt aan de telefoon bijvoorbeeld, 

de aanwezigheid van groen, de aanspreek-

baarheid van de directie, de zorg waarmee de 

administratie wordt bijgehouden, de kwaliteit 

van de relatie tussen jongeren en leerkrachten/

opvoeders ...

De organisatiecultuur ontwikkelt zich niet alleen 

‘boven water’ - in datgene wat te zien en te 

horen is - maar ook ‘onder water’ - de verborgen 

agenda, datgene wat wel aangevoeld maar niet 

uitgesproken wordt. Deze onderwatercultuur is 

een belangrijk fenomeen wanneer het over de 

identiteit van een organisatie gaat. Hoe wordt er 

‘onder water’ door de personeelsleden over de 

identiteit van de organisatie gesproken?

De cultuur van een organisatie heeft ook te 
maken met de leer- en werksfeer die er heerst. 
Die worden door vele factoren bepaald. Som-
mige hiervan, zoals de infrastructuur zijn goed 
waarneembaar en beïnvloedbaar; andere fac-
toren, zoals de wijze van omgaan met elkaar 
en de dynamiek onder mensen, zijn lastiger te 
sturen. Ook hier geldt dat het kan voorkomen 
dat de organisatie-identiteit op het terrein van 
taal, beleid en praktijk duidelijk is maar dat men 
op het vlak van de sfeer ernstig in gebreke blijft. 
Andersom is natuurlijk evenzeer denkbaar.

Taal, beleid, praktijk en sfeer vormen vier wijzen 
waarop de identiteit van een organisatie tot 
uiting komt. Die vier dimensies kunnen op elkaar 
aansluiten en elkaar versterken. Maar het is ook 
mogelijk dat ze elkaar tegenspreken of tegenwer-
ken. In ieder geval bieden ze een kader om naar 
de identiteit van de eigen organisatie te kijken.

2. Wat bepaalt de identiteit  
van een organisatie?

Nu duidelijk is dat de identiteit van een organi-
satie op vele manieren tot uiting komt, stellen 
we ons de vraag wat nu uiteindelijk bepalend is 
voor de eigenheid, de identiteit van een organi-
satie? Drie samenhangende factoren lijken dan 
belangrijk.5

2.1 De geschiedenis en de verhouding 
tot de traditie

Een eerste element dat belangrijk is voor de 
identiteit van een organisatie is haar geschie-
denis en haar verhouding tot haar traditie. De 
identiteit van een organisatie wordt voor een 
groot deel bepaald door de keuzes die in het 

4 VANDEN BUSSCHE, Annemie, Cultuur- en cultuurverandering in organisaties, in VOCA TRAINING & CONSULT, Organisaties in 

ontwikkeling. Jaarboek 1997, Garant, Leuven, 1997, p. 147 - 155. 

5 Vergelijk: LEGET, C., Op. Cit., p. 22-24.
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verleden gemaakt zijn. Wat dit betreft is de 

identiteit van een school of instelling verge-

lijkbaar met die van een individu. Ieder mens 

heeft een eigen levensverhaal dat steeds weer 

herschreven wordt wanneer zich belangrijke 

gebeurtenissen voordoen. Op diezelfde wijze 

schrijft en herschrijft een organisatie haar eigen 

verhaal. Dat verhaal is een doorlopend proces. 

Het kan tot de geschiedenis van een organisatie 

behoren dat ze zich losmaakt van haar wortels 

met het oog op het heden of de toekomst. Dat 

proces van losmaken maakt dan deel uit van 

de identiteit van de instelling. Hoe dan ook het 

verhaal van the founding fathers (of mothers) is 

wezenlijk voor de identiteit van een organisatie.

Ruimer gezien wortelen de Don Boscoscholen 

en instellingen in de christelijke traditie. Aan 

deze traditie ontlenen deze organisaties bakens 

waarbinnen ze in steeds wisselende omstandig-

heden hun identiteit kunnen gestalte geven.6

Die bakens betreffen de manier waarop we zin 

geven aan ons bestaan, de manier waarop we 

ons verhouden tot lijden en genot, meeval en 

tegenslag, de manier waarop we onze licha-

melijkheid, onze gezondheid, ons ziek-zijn en 

ouder worden beleven, de manier waarop we 

vorm geven aan onze verhouding tot de natuur, 

inhoud en gestalte geven aan onze idealen. Het 

is onze overtuiging dat de christelijke traditie 

maatschappelijk relevant is en blijft. De toe-

stand van interne pluralisering lijkt ons op dit 

ogenblik geen voldoende reden om hiervan 

af te zien. Omgekeerd kan deze beproefde en 

levende traditie vanuit de praxis op haar beurt 

ondervraagd en verrijkt worden door nieuwe 

ervaringen, vragen en inzichten. De christelijke/

salesiaanse dimensie van de identiteit van een 
organisatie is altijd in beweging. Bovendien 
nodigt de dialoog of confrontatie met deze tra-
ditie mensen uit om zich bewust te worden van 
de levensbeschouwelijke vooronderstellingen 
van waaruit zij leven en handelen.

Naast de traditie waarin ze geworteld zit, is het 
ook noodzakelijk oog te hebben voor de eigen 
geschiedenis van de organisatie. Ook die heeft 
mee de identiteit vorm gegeven en bepaald. 
Wie deze geschiedenis verkent ontdekt dat 
de Don Boscoscholen en -instellingen, zoals 
zoveel andere christelijke organisaties ontstaan 
zijn vanuit concrete noden waardoor mensen 
zich uitgedaagd wisten. Don Bosco en vele 
salesianen na hem formuleerden geen grote 
opdrachtverklaringen, maar sloegen de hand 
aan de ploeg en startten met dikwijls beschei-
den, maar efficiënte initiatieven om concrete 
noden te lenigen.

Dit kan christelijke instellingen, inclusief de sale-
siaanse organisaties, inspireren om ook vandaag 
de nodige flexibiliteit te behouden, om nieuwe 
noden te zien en er - desnoods tegen alle 
bureaucratisering en regelgeving in - iets aan 
te doen. Hoort het trouwens niet tot de kern 
van hun identiteit om dat te blijven doen?

2.2 Het netwerk van bepalende relaties
Een tweede factor die belangrijk is voor het tot 
stand komen van de identiteit van een organi-
satie is het netwerk van bepalende relaties. Ook 
hier ligt een overeenkomst met de identiteit 
van personen. ‘Zeg me wie je vrienden zijn, en 
ik zeg je wie je bent’, zo luidt het gezegde. Iets 
vergelijkbaars geldt voor de identiteit van een 
organisatie.

6 Zie: MALFLIET, P., Christelijke identiteit en beweging? Grondgedachten ter bespreking, Brussel, Interdiocesaan Pastoraal Beraad, 

2004, Forum/174, nr. 9.
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Allereerst is er de interne organisatie zoals die 
in een organigram in kaart gebracht kan wor-
den. Welke functies zijn er, welke afdelingen, 
met welke doelen en hoe werken die samen? 
Een organisatie kan meer of minder vlak zijn; 
bepaalde functies kunnen een meer of minder 
centrale plaats innemen en afdelingen kunnen 
meer of minder zelfstandig functioneren. Naast 
het interne netwerk dat gevormd wordt door 
allen die in de organisatie werkzaam zijn, spe-
len ook de leerlingen, cliënten of bewoners een 
belangrijke rol in de totstandkoming van de fei-
telijke identiteit van een organisatie. Zeker wan-
neer men gedurende een langere periode met 
dezelfde mensen samenwerkt, drukken die een 
grote stempel op de identiteit van de organisatie.

Vervolgens is het externe netwerk en hoe een 
organisatie in haar context is ingebed bepalend 
voor de organisatie-identiteit. Om te weten met 
welke organisatie men te doen heeft, is een 
beschrijving nodig van de organisaties en/of 
personen met wie men relaties onderhoudt, 
en de precieze aard van die relaties. De relatie 
met de salesianen of zusters van Don Bosco als 
stichters van de school of instelling, bijvoor-
beeld. Ook het feit dat men deel uitmaakt van 
de Caritaskoepel of van het VSKO valt hieronder.

2.3 De identiteit van de medewerkers
Naast geschiedenis en relaties is er nog een 
derde factor belangrijk. Bij de identiteit van 
personen spelen instellingen een vormende rol. 
Andersom geldt dat de identiteit van organisa-
ties voor een groot deel bepaald wordt door 
de identiteit van de mensen die er werken. Er is 
dus een wisselwerking tussen de persoonlijke 
identiteit en de organisatie-identiteit.

Bepaalde mensen kunnen het ‘gezicht’ van 
een (deel van de) organisatie zijn en naar bin-
nen of naar buiten zeer bepalend zijn voor het 

beleid, de sfeer, kortom: de identiteit van een 

organisatie of een deel ervan. Het is daarom 

noodzakelijk zich de vraag te stellen wie zulke 

referentiepersonen geweest zijn of nog zijn.

Omgekeerd gaat er een invloed uit van de 

organisatie-identiteit op de mensen die ertoe 

behoren. Heel wat jongeren, leerkrachten en 

opvoeders spreken met waardering over het 

salesiaanse bad dat zij binnen hun organisatie 

kregen en wat dat voor hun persoon (identiteit) 

heeft betekend.

Besluit

Wie zicht wil krijgen op de identiteit van een 

organisatie kan gaan kijken naar een viertal ele-

menten waarin ze tot uiting komt: de taal, het 

beleid, de praktijk en de sfeer. Het beeld wordt 

nog duidelijker als men niet alleen kijkt naar elk 

element afzonderlijk, maar naar hun samenhang 

en (soms spanningsvolle) verhouding. Hoe meer 

zich dat presenteert als een coherent geheel, 

hoe stabieler de identiteit is en hoe groter de 

impact er van is. Komt men veel interne span-

ningen en tegenstellingen tegen, dan staat de 

identiteit onder druk. Dit hoeft niet noodzakelijk 

een probleem te zijn. We gaan er immers van 

uit dat identiteit een dynamisch begrip is waar 

interne en externe krachten op inwerken. In elke 

organisatie zijn er periodes waarin de identiteit 

onder druk komt te staan. Als men hier bewust 

mee omgaat, is dat eerder een uitdaging dan 

een probleem en zijn dat vaak periodes van ver-

nieuwing en groei. Negeert men echter de sig-

nalen dat de identiteit onder druk komt te staan 

of kiest men er voor er niks mee te doen, dan 

zullen de interne en externe krachten bepalen 

waar men uitkomt en dan zal men vaak achteraf 

constateren dat men ergens beland is waar men 

helemaal niet wilde zijn.
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Wie aan de eigen identiteit wil werken en er 
meer grip op wil krijgen beschikt over minstens 
drie handvaten: (1) men kan zich buigen over 
de geschiedenis, de zelfbeleving en toekomst-
plannen van de organisatie zoals die tot uiting 
komen in de concrete praktijk en het beleid; (2) 
men kan kijken naar het interne netwerk en de 
relatie met andere organisaties; en (3) men kan 
zich richten op de medewerkers. In werkelijk-
heid is het de interactie tussen deze drie facto-
ren die de identiteit vorm geeft en heeft men 

dan ook best oog voor het onderlinge samen-

spel als men wil werken aan de eigen identiteit.

Wie graag meer weet over hoe en vanuit welke 

achtergronden we vanuit Don Bosco Vorming & 

Animatie onze organisaties concreet ondersteu-

nen om te investeren in hun salesiaans-chris-

telijke identiteit kan terecht op onze website:

www.donboscovorming-animatie.be 

of contact opnemen via 

donboscovormingenanimatie@donbosco.be.
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Lieven Detavernier 

Vzw Mariënstede

Inleiding
Er wordt tegenwoordig veel gesproken over 
waarden. Bedrijven en organisaties publiceren al 
te graag een aantal waarden. Vaak is het zo dat, 
als er veel over iets gesproken wordt, dat dit bete-
kent dat we dat aan het verliezen zijn. (Bvb. over 
gezondheid wordt er nu ook veel gepubliceerd.)

We zijn onze christelijke wortels aan het verliezen 
en toch beseffen we dat het gevaarlijk is om het 
kind met het badwater weg te gooien. Wij zijn 
bang voor chaos en geweld.

We zijn in Mariënstede overtuigd dat we, als we 
investeren in een waarden-volle cultuur, dat we 

dan minder regeltjes en wetten moeten maken. 
Dan zullen mensen vanzelf de dingen doen die 
ze moeten doen.

We hebben zelf vaak meer vragen dan antwoor-
den. We zijn zoekend vanaf het ontstaan en hopen 
dit te blijven.

Intussen is er in ons 27 jaar bestaan toch een 
zaadje ontkiemd dat geworteld is en waar we 
soms wel wat trots op zijn. Vandaar dat we in het 
boek “Weg-wijzer” onze tocht wilden delen met 
anderen. We beseffen ook hoe broos dit plantje is 
en hopen dat het verder mag groeien en bloeien.

Bouwen aan  
een waarden-volle cultuur
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1. Het boek “Weg-wijzer”

‘Diegene die weet, spreekt niet ;
hij die spreekt, weet niet.’

Lao-Tse

Mariënstede bestaat 27 jaar. De pioniers van 
destijds maken stilaan plaats voor een nieuwe 
generatie jongeren die klaar staan om de fakkel 
over te nemen.

In deze voorbije kwarteeuw heeft Mariënstede 
veel aandacht besteed aan het spirituele aspect 
van dienstverlening. Stapje voor stapje, steentje 
na steentje werd een stevig huis gebouwd. We 
investeerden veel tijd in het leggen van solide 
fundamenten. Want, hoe mooi een huis ook 
oogt, zonder stevige basis zal het binnen de kort-
ste tijd barsten vertonen en mogelijk instorten.

Deze fundamenten die vertaald worden in de 
visie, waarden en kerncompetenties van Mari-
enstede, kan je lezen in het boek “Weg-wijzer, 

7 waarden om je te inspireren bij dienstver-

lening”. Het is een bundeling van vijfentwin-

tig jaar intensief zoeken naar de bronnen van 

authentieke dienstverlening.

Met dit boek koesteren we de hoop dat het 

een bron van houvast blijft voor en een hori-

zon biedt aan het toekomstige personeel dat de 

komende decennia het werkveld zal bezielen.

Hoezeer wij het bovenstaande citaat van de 

Oosterse filosoof Lao-Tse ook onderschrijven, 

toch zijn we ervan overtuigd dat de tijd geko-

men is om te spreken.

Met onmiddellijk hierbij de woorden van zijn 

tijdsgenoot Chuang-Tzu indachtig :

‘Een fuik dient om de vis te vangen.
Als de vis gevangen is, vergeet dan de fuik.

De strik dient om de haas te vangen.
Als de haas gevangen is, vergeet dan de strik.
Het woord dient om de gedachte te vangen.

Als de gedachte gevangen is, vergeet dan het woord.’

Enkele jaren terug schreef Mariënstede vanuit 
een personeelsenquête haar opdrachtverkla-
ring. In die opdrachtverklaring werden 7 waar-
den opgenomen. De Raad van Bestuur vroeg 
ons daarna om die 7 woorden uit te leggen en 
dagelijks in onze opdracht te integreren.

‘Weg-wijzer – 7 woorden om je te inspireren bij 
dienstverlening’ biedt een antwoord op deze uit-
daging. Het boek is een neerslag van een boei-
ende zoektocht van een voorziening die veeleer 
aandacht heeft voor visie en de daarbij horende 
attitudes dan gedragsregels en procedures.
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2. Over de kerncompetentie  
van Mariënstede

Respect eenvoud verbondenheid
De laatste jaren is er nogal wat inkt gevloeid 
over de begrippen : attitudes, visie en waarden.
Er is een huidige trend om al deze begrippen te 
omvatten in (kern)competenties.

“Een competentie is het geheel van kennis, 
vaardigheden, waarden en attitudes die de 
werknemer toepast om goed te functioneren 
in zijn functie, dit wil zeggen om de van hem 
verwachte resultaten te realiseren.”
Bron: Competentiewoordenboek Federale 
Overheid.

In de opdrachtverklaring van Mariënstede staan 
de 7 waarden vermeld die in het boek besproken 
worden.
Met deze 7 waarden zegt Mariënstede waar zij 
voor staan en wat hun idealen zijn.
Deze idealen zijn geen doel op zich. Het nastreven 
van waardengericht werken kan en mag immers 
nooit de bedoeling hebben van ‘super begeleiders’ 
te creëren. Het is veeleer een bewustwording om 
die innerlijke houdingen te cultiveren.

Om het haalbaar te houden, werden er 3 waarden 
uitgekozen: respect, eenvoud, verbondenheid.
Daarna werd met al het personeel nagedacht 
over een definitie en over gedragsindicatoren 
van deze 3 kerncompetenties.

Bezinning kan leiden tot inzicht en hopelijk tot 
kwaliteitsvolle dienstverlening. (Bing A. Bossaert)

3. Praktijkvoorbeelden  
in Mariënstede van een  
waarden-gedreven organisatie

Er werden in het verleden mooie acties onder-
nomen door verschillende mensen.

Enkele voorbeelden :

 9 Regels en afspraken beperken tot een 
minimum.

 9 Tijd anders benaderen, de ‘time is 
money’-gedachte verlaten.

 9 Oplossingen niet forceren, zoeken naar 
eenvoud.

 9 Mensen die nederig werk doen, staan 
niet lager op de ladder dan anderen.

 9 Overal picto’s voorzien voor de mensen 
die niet kunnen lezen.

 9 Geroddel en wandelganggesprekken 
vermijden.

 9 Respect voor de natuur: afval sorteren, 
aandacht voor energiegebruik, gezonde 
ambachtelijke producten in de winkel.

 9 Sollicitaties : gebruikers en personeel 
worden erbij betrokken.

 9 Spreuk in de gangen : foto met een 
inspirerende tekst (wisselt geregeld).

 9 Spiritueeltjes : mooie tekstjes rond waar-
den maandelijks mailen aan iedereen.

 9 Gastvrijheid, mensen warm ontvangen 
(vriendelijk onthaal, drankje aanbieden, 
open deur,… ).

 9 Cirkelorganogram.
 9 Bereikbare directeur.
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 9 Goed draaiende gebruikersraad.
 9 Eenvoud in papiermolen.
 9 Stilte voor de maaltijd.
 9 Verantwoordelijken die mee in de praktijk 

staan (verzorging, maaltijden, ateliers,… ).
 9 Houding van geven en nemen tussen 

gebruikers/personeel. Wederkerigheid.
 9 Inzetten van talenten van personeel.

 9 Personeel mag fouten maken, eerlijkheid 
staat voorop.

 9 Een cultuur van personeel dat kan zeg-
gen “sorry, ik was verkeerd”.

 9 Gemeenschapsvorming tussen personeel 
door : samen eten, teambuilding, ver-
vanging tussen verschillende diensten, 
overkoepelende werkgroepen,…

4. De toekomst ?

Het ‘inspiratiecomité’ wordt opgericht.

Wat is dat ?
Elk jaar zetten we één woord van de 7 waarden 
in het daglicht.
Elk jaar wordt het comité samengesteld uit 
mensen van elk team. De groepssamenstelling 
kan elk jaar anders zijn.

Wat zijn de opdrachten van het comité ?

 9 Brainstormen rond het woord.
 9 Voorstelling van ‘de waarde’ op  

de personeelsvergadering.
 9 Vanuit de tekst in ‘Weg-wijzer’,  

de zwakke en sterke punten in Mariënstede 
omtrent die waarde benoemen.

 9 Voorstellen door voor Mariënstede  
om concrete stappen te zetten om  
die waarde waar te maken.

 9 De waarde zichtbaar maken,  
op een creatieve manier, in Mariënstede.

 9 Ontwerp nieuwjaarskaart.

Onze ‘nieuwe kijk op zorg’ :
Het experiment Bruggensteun en de warme 
verbondenheid met het dorp.

Voor meer info zie website www.marienstede.be

Besluit

Een positieve cultuur behouden, gaat niet van-
zelf. Het vraagt energie en positieve creativiteit.

‘Er bestaat in ons handelen een soort wet van 
de zwaartekracht. Een ijzeren logica waardoor 
de dingen, zonder tegenkracht, steeds dezelfde 
kant uitgaan : die van het zelfbehoud en van ons 
eigen geluk of zelfs genot. Maar die logica heeft 
een afschuwelijke keerzijde : zonder tegenkracht 
is ze blind voor de ander. Juist daarom is het van 
cruciaal belang die innerlijke houdingen te culti-
veren. Ze bieden een innerlijke tegenkracht om 
‘menselijk’ met elkaar om te gaan.’ (Weg-wijzer)

Zolang enkele mensen een voorbeeld zijn en 
alert blijven om niet af te dwalen, is er hoop op 
een blijvende warme zorgcultuur.
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VElE brillEn, één VErhaal

Christelijke identiteit en inspiratie anno 2015

Cahier

C
aritas Cahier   n° 14   2014

Jan Verbanck (red.) mei n° 14

CaritasIn het Caritas Cahier ‘Zorg met hart en ziel. Over de 
christelijke inspiratie in zorgvoorzieningen.’ (2008) werd 
identiteit omschreven als een belofte naar anderen 
toe, een belofte van goede zorg waarop we kunnen 
aangesproken worden en die dus geenszins vrijblijvend is.

Die lijn werd op de studiedag van 11 oktober 2013 
doorgetrokken. Vele brillen, één verhaal. 

Er zijn vele manieren mogelijk om naar hetzelfde verhaal 
van de christelijke identiteit te kijken. Identiteit ontstaat 
in de interactie van het christelijke visioen met pastores, 
medewerkers en hulpvragers. De dialectiek van die 
interactie is telkens weer anders en laat een rijk palet 
aan verscheidenheid zien.

De ondertitel van de studiedag en het cahier luidt: 
christelijke identiteit anno 2015. Identiteit is een 
toekomstgebonden gegeven, dat zich constant moet 
weten te hertalen.  

2015 verwijst tevens naar de ‘vervaldag’ van de zogeheten 
Milleniumdoelstellingen, die bij het begin van het nieuwe 
millenium werden aangenomen en die ondermeer een 
halvering van de armoede tegen 2015 beoogden.
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