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CARITAS VLAANDEREN : SOLIDARITEIT EN ZORG IN BEWEGING
1.

Caritas Vlaanderen is een brede beweging van mensen en initiatieven die, samen met de
meer dan 150 andere lidorganisaties uit het wereldwijde Caritasnetwerk, meewerkt aan
“een wereld van rechtvaardigheid, vrede, waarheid en solidariteit; een wereld die niet langer
gekenmerkt wordt door uitsluiting en discriminatie, onverdraagzaamheid en mensonterende
armoede; een wereld waarin de waardigheid van elke mens vooropgesteld wordt en waarvan
de rijkdommen onder allen gedeeld worden; een wereld waarin zorg gedragen wordt voor
de schepping ten voordele van de generaties en de gemarginaliseerden opnieuw hoop wordt
geboden en waarin zij hun mens-zijn, geïntegreerd in de ruimere gemeenschap, ten volle
kunnen beleven” (Caritas Internationalis, Opdrachtsverklaring, 1977).

2.

Caritas Vlaanderen doet dit op het vlak van de gezondheidszorg, de welzijnszorg, de binnen- en
buitenlandse solidariteit en het vrijwilligerswerk. Binnen het kader van een snel veranderende
en complexer wordende maatschappelijke omgeving, die gekenmerkt wordt door economische
rationaliteit, door technologische evolutie, en door processen van individualisering en globalisering,
blijft ze de mens centraal stellen. Ze doet dit zowel in de solidariteit met de noodlijdende
medemens in binnen- en buitenland, als in het tegemoet komen aan de noden van de zwakke
gebruiker, patiënt of bewoner in voorzieningen van welzijns- en gezondheidszorg.

3.

Caritas Vlaanderen neemt dit engagement op zich, vanuit een christelijke mens- en
maatschappijvisie, die gebaseerd is op het evangelie en haar wortels vindt in het leven en
handelen van Jezus van Nazareth. Ze geeft op die manier mee gestalte aan Jezus’ basisopdracht
van solidaire naastenliefde voor de kerk en de ganse christelijke gemeenschap.

4.

Caritas Vlaanderen rekent daarvoor op de inzet van vele tienduizenden personeelsleden,
werkzaam in meer dan duizend aangesloten voorzieningen, en van vele duizenden vrijwilligers, en
motiveert hen ook daartoe. Het internationale netwerk waartoe ze behoort, stelt haar in staat
om dit gezamenlijk gedragen project van een solidaire samenwerking ook ter sprake te brengen
op de fora van de Europese Unie en de Verenigde Naties.

5.

Caritas Vlaanderen biedt aan haar leden een forum en aangepaste structuren om de
gemeenschappelijke werking ter sprake te brengen en om met elkaar te overleggen hoe men de
eigen opdracht best concreet gestalte kan geven. Dit behelst o.m. het voortdurend evalueren en
kritisch bevragen van het beleid, het uitwerken van toekomstgerichte en innoverende concepten,
en het opkomen voor haar doelgroepen bij de overheid.

6.

Caritas Vlaanderen verwezenlijkt haar opdracht in een pluralistische samenleving. Zij wil, vanuit
haar eigen inspiratie en haar opdracht van solidaire naastenliefde, in een open geest het gesprek
voeren met de andere actoren van het maatschappelijke middenveld en met de subsidiërende
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overheid. Zij is er van overtuigd dat ze op die wijze, vanuit een jarenlange opgebouwde
deskundigheid en ervaring, een waarde(n)volle bijdrage kan leveren aan een meer solidaire en
menswaardige samenleving en ze engageert zich hier ook ten volle toe.
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samenstelling Algemene Vergadering

EDITORIAAL

2008 was voor Caritas Vlaanderen op vele vlakken een jaar van overgang en reflectie. In het voorafgaande jaar
was heel wat werk verricht naar aanleiding van de viering van 75 jaar Caritas, waaraan alle geledingen hun
bijdrage hadden geleverd. Het jaarverslag viel als het ware samen met het overzicht van de jubileumactiviteiten.
Daarna is 2008 een ‘light year’ geweest, zoals dit ook in Europees jargon heet. Een jaar om te herbronnen
en nieuwe plannen te maken voor de volgende jaren. In die zin heeft Caritas Vlaanderen in 2008 een beging
gemaakt met een diepgaand reflectieproces, dat in 2009 zal uitlopen op een grondig hertekenen van haar
opdracht en positionering. Ook de rol van de diocesane Caritasstructuren wijzigt daarbij zeer grondig.
Het afgelopen jaar 2008 was ook nog op een ander vlak een jaar van overgang: Op 8 mei gaf prof. Willy
Geysen, na bijna 12 jaar, de voorzittershamer door aan Guido Van Oevelen. Ere-voorzitter Geysen heeft in zijn
periode als voorzitter van Caritas Vlaanderen stevig zijn stempel gedrukt op de koers van de vereniging en
haar tevens organisatorisch hervormd. We wuifden hem uit met een feestzitting van de Algemene Vergadering
gevolgd door een stemmige receptie in de Faculty Club. Zijn afscheidswoord, dat hij formuleerde in het
editoriaal van de Caritas Nieuwsbrief van april, vindt u terug in dit jaarverslag. Als afscheidnemend voorzitter
bracht prof. Geysen ook een opgemerkte tussenkomst op de Regionale Conferentie van Caritas Europa.
Toch betekent dit ‘overgangsjaar’ niet dat er niets zou gebeurd zijn. In de verschillende werkgroepen en
commissies werd gestaag doorgewerkt aan publicaties, cahiers en studiedagen. Twee nieuwe Caritas Cahiers
zagen het licht: een cahier rond ‘Deugdelijk Bestuur’ en een ander rond identiteit: ‘Zorg met hart en ziel’.
Rond dit laatste cahier werd op 7 oktober 2008 ook een studiedag georganiseerd met als thema ‘Identiteit
als belofte’.
En vanuit de werkgroep armoede werd ook binnen de voorzieningenwereld een ganse bewustmakingscampagne
opgezet in samenwerking met Welzijnszorg. Het thema van de adventscampagne 2008 was dan ook: ‘Armoede
schaadt de gezondheid’. Caritas Vlaanderen stond pal achter dit campagnethema en wenste zich actief in
te spannen om de Caritasvoorzieningen voor deze campagne te sensibiliseren. Een actief verhaal ook van
netwerking dat ook in de toekomst een belangrijk aspect van onze werking zal uitmaken.

Dominic Verhoeven
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Coördinator – geestelijk adviseur
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Guido Van Oevelen
voorzitter

IDENTITEIT EN INSPIRATIE
Deze pijler die het proprium uitmaakt van de Caritaswerking, omvat de thema’s christelijke identiteit, pastoraal
en ethiek, armoede en solidariteit, en vrijwilligerswerk. Elk thema heeft opnieuw eigen aandachtsvelden
en speerpunten en structuren. Globaal ressorteert deze pijler onder de Commissie Fundamenten, die de
verschillende interne dynamieken in één visie samenbrengt.

Christelijke identiteit, kerkbetrokkenheid, ethiek en pastoraal
Identiteit: o.m. het uitklaren van de specifieke bijdrage van de christelijke caritas: wat houdt dit in in een
pluralistische context? Verder bouwend op christelijke mens- en maatschappijvisie, willen we dit toepassen op
de Caritas-domeinen. Binnen de Commissie Fundamenten werd hiervoor een Werkgroep Identiteit opgericht.
Kerkverbondenheid: Caritas handelt vanuit een mandaat, opdracht vanwege de bisschoppenconferentie. Deze
kerkverbondenheid bepaalt mee de inhoudelijke vormgeving van de Caritaswerking en komt o.m. tot uiting in de
Overlegcomités van de Vicarissen (OVIC) en de Diocesane Directeurs (OCDD), in het overleg met de religieuze
ordes en congregaties (URV) en in de participatie in het IPB (Interdiocesaan Pastoraal Beraad).
Pastoraal: de ondersteuning van de pastoraal is in eerste instantie gesitueerd binnen de verbonden en binnen
de diocesane secretariaten. Op het niveau van Caritas Vlaanderen komen de verschillende invalshoeken samen
en worden onderling gecoördineerd.
Ethiek: binnen de beide verbonden bestaan er Commissies voor Ethiek. Daarnaast worden er ook vanuit de
diocesane secretariaten heel wat (vormings)initiatieven in verband met ethiek opgezet.
De rol van Caritas Vlaanderen situeert zich vooral op de politieke positionering hierrond (vb. het euthanasie-debat
en de brochure die daarrond in 2005 werd uitgegeven).
Rond deze thema’s worden geregeld studiedagen of symposia georganiseerd.

Armoedeproblematiek en solidariteitswerk
Armoedeproblematiek: dit is een belangrijke opdracht voor elke Caritasbeweging. Vanuit onze optiek is de
arme / zwakke medemens de belangrijkste stakeholder van Caritas Vlaanderen. Deze problematiek wordt
opgenomen in een Werkgroep Armoede onder de Commissie Fundamenten, die hierrond ook standpunten zal
ontwikkelen naar buitenuit.
Solidariteitswerk: Solidariteitswerking is een concrete vorm om armoede en sociale uitsluiting tegen te gaan.
Caritas Vlaanderen omvat twee solidariteitsacties: Caritas International, dat zich vooral toelegt op noodhulp en
wederopbouw, maar dat ook in België erg actief is op het vlak van migrantenwerking; en Caritas Hulpbetoon,
dat zich in belangrijke mate richt op projecten in voorzieningen.

Vrijwilligerswerk
Het vrijwilligerswerk behoort tot de eigen identiteit van het Caritaswerk. Hiertoe werd in het verleden
een autonome organisatie opgericht, Caritas Gemeenschapsdienst. De jongerenwerking JOKA werd hier
ondertussen terug in geïntegreerd. Er werd bijgevolg geen bijkomende structuur voorzien, maar het vrijwillig
engagement krijgt als thema een prominente plaats binnen de inhoudelijke werking van Caritas Vlaanderen.
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Commissie Fundamenten
De commissie Fundamenten zette in 2008 haar werkzaamheden verder. Binnen drie werkgroepen werd gewerkt
verder aan publicaties. De werkgroep Armoede richtte zich op het ondersteunen van de adventscampagne van
Welzijnszorg onder het thema ‘Armoede schaadt de gezondheid’. We wilden deze campagne ook aansluiting doen
vinden bij de voorzieningen. Vanuit de werkgroep werd een brochure ontwikkeld, waarin ook praktische werkvormen
waren opgenomen. De werkgroep identiteit rondde het werk van enkele jaren af met de publicatie van een cahier
en de organisatie van een gesmaakte studiedag rond identiteit als belofte. Van beide werkgroepen vindt u hieronder
een meer omstandig verslag. Een derde werkgroep met een meer uitgesproken ad hoc statuut, redigeerde het
caritas cahier rond deugdelijk bestuur: ‘Focus op deugdelijk bestuur’. Met dit cahier wilden we een handreiking
bieden voor deugdelijk bestuur in de context van christelijke voorzieningen. Een omschrijving van de inhoud van het
cahier vindt u verder in het jaarverslag, onder ‘publicaties’. Daarnaast hield de Commissie Fundamenten ook nog
de aandacht gevestigd op het belang van het vrijwilligerswerk binnen het geheel van de caritasopdracht. Gratuite
aandacht die de ander bevestigt in zijn unieke waarde. Een thema dat we ook in de toekomst willen aanpakken.

Werkgroep Armoede
De zorg voor de zwakkere medemens in onze samenleving staat centraal in de werking van Caritas. In de
statuten van Caritas Vlaanderen vzw is deze zorg verankerd en staat meer bepaald vermeld dat het bevorderen
van “overleg en samenwerking op het vlak van welzijn en gezondheid en van de solidariteit in het algemeen,
onder meer inzake (…) armoedeproblematiek » tot haar statutaire doelstelling behoort.
Door de noden van de zwakke gebruiker ter harte te nemen en centraal te stellen, werd ook in 2008 invulling
gegeven aan de opdrachtsverklaring waartoe Caritas Vlaanderen zich in 2002 heeft verbonden.
Om deze opdracht concreet gestalte te geven, werd in 2004, op initiatief van de Commissie Fundamenten,
de werkgroep Armoede opgericht. Deze werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers, werkzaam in de
verschillende sociale werkvelden en kwam in de loop van 2008, viermaal samen.
De thema’s die in 2008 in de werkgroep aan bod kwamen, waren voornamelijk de opvolging en concretisering
van het campagnethema van Welzijnszorg “Armoede schaadt de gezondheid”. In dit verband werd werk
gemaakt van een Caritasbrochure die samen met de campagnekrant van Welzijnszorg, werd overmaakt aan
alle Caritasvoorzieningen teneinde op de werkvloer nadere aandacht en invulling te geven aan dit belangrijk
thema (zie hierover meer in een volgend hoofdstuk).
Verder werd gewerkt rond de sensibilisering en het onderzoek van de denkpistes rond de invoering van
aandachtscellen en aandachtspersonen in de voorzieningen. Ook stonden de opvolging van de Europese
ontwikkelingen inzake armoedeproblematiek, de Decenniumdoelen 2017 alsmede het ethisch advies van het
VVI (thans Zorgnet Vlaanderen) over de privatisering en de commercialisering in de gezondheidszorg op het
programma.
Teneinde de ontwikkelingen inzake de armoedeproblematiek van nabij te volgen, werd in de loop van 2008
tevens deelgenomen aan de rondetafelconferentie ziekte en gezondheid te Brussel. Vertegenwoordigers van de
werkgroep waren ook nog aanwezig op de persconferentie te Brussel met presentatie van de armoedebarometer
in het kader van de Decenniumdoelen 2017, op de voorstelling van het Jaarboek 2008 over Armoede en Sociale
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Uitsluiting te Antwerpen alsook op de Derde Rondetafel over Armoede in het Vlaams Parlement te Brussel.

Armoedebestrijding, decenniumdoelen en armoedebarometer
Campagne Welzijnszorg naar de voorzieningen
De strijd tegen armoede en sociale uitsluiting is een immense uitdaging. Twee initiatieven in deze strijd tegen sociaal
onrecht trokken in 2008 onze volle aandacht en verdienden de nodige ondersteuning door Caritas Vlaanderen.
Het betreft enerzijds de armoedebarometer in het kader van de decenniumdoelen 2017 en anderzijds de
campagne Welzijnszorg 2008 in het teken van “Armoede schaadt de gezondheid”.
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Decenniumdoelen en indicatoren armoedebarometer
Een breed forum van armoede- en sociale organisaties, verenigd in het platform Decenniumdoelen 2017,
formuleerde in het kader van de strijd tegen de armoede, zes grote beleidsdoelstellingen voor de komende tien
jaar. Het eerste doel beoogt “een halvering van de gezondheidsongelijkheid tussen arm en rijk” en vertoont een
uitgesproken link met de najaarscampagne van Welzijnszorg 2008 rond het thema gezondheid.
In het kader van deze decenniumdoelen werd in april 2008 de armoedebarometer voorgesteld Deze barometer
zal jaarlijks aan de hand van geselecteerde indicatoren de vooruitgang meten van de zes vooropgestelde doelen.
Caritas Vlaanderen volgt - binnen het kader van haar werkgroep Armoede - de ontwikkelingen van dit forum
op de voet.

Campagne Welzijnszorg
Zoals hiervoor vermeld, stond de adventscampagne van Welzijnszorg in 2008 in het teken van “Armoede
schaadt de gezondheid”. Caritas Vlaanderen stond pal achter dit campagnethema en wenste zich actief in te
spannen om de Caritasvoorzieningen voor deze campagne te sensibiliseren.
Door de huidige economische crisis wordt immers de negatieve correlatie tussen armoede en gezondheid
alleen maar versterkt . Reden temeer om de medewerkers uit de voorzieningen, en ook de directies en de
bestuurders enthousiast te maken en te begeesteren om de armoedeproblematiek aan te pakken zodat we,
ook over de campagne heen, tot blijvende en beklijvende initiatieven mogen komen, ingebed in en gedragen
door het brede weefsel van de voorziening.
Om de campagne van Welzijnszorg te ondersteunen en mee uit te dragen ontwierp Caritas Vlaanderen een
specifieke brochure. Deze werd als een bijlage bij de Caritas Nieuwsbrief (nr. 44 van september – oktober 2008)
verstuurd naar alle Caritasvoorzieningen.
De brochure bevat een aantal concrete aanknopingspunten waarrond in de voorzieningen kan gewerkt worden.
Tevens worden werkmodellen aangereikt bij de film “Machteloos tegen armoede?”. Deze film sluit nauw aan
bij het Caritas Cahier “Armoede en Sociale Uitsluiting” dat in 2007 door de werkgroep armoede van Caritas
Vlaanderen werd uitgewerkt rond de rol van voorzieningen in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.
Hierbij werd (en wordt nog) een specifieke oproep gedaan om in de voorzieningen te komen tot de invoering
van aandachtscellen (in grotere voorzieningen) of aandachtspersonen (in kleinere voorzieningen).
Een ander luik betreft het aanleveren van werkmateriaal op pastoraal en liturgisch vlak dat nuttig tijdens de
campagneperiode door de voorzieningen kon worden aangewend.
Tot slot werd nog werk gemaakt van de verdere verspreiding van de kleveractie van Welzijnszorg waarbij
opgeroepen werd om de onrechtvaardige gezondheidsverschillen weg te werken en bedoeld om aan de betrokken
politici te overhandigen. Deze kleveractie kon rekenen op de steun van de directies en de medewerkers van de
Caritasvoorzieningen, waarvoor oprechte dank.

Werkgroep Christelijke Identiteit
STUDIEDAG
IDENTITEIT ALS BELOFTE
Op dinsdag 7 oktober besteedde Caritas Vlaanderen een reflectienamiddag over de rol van de christelijke
dat tot het wezen van iedere caritasorganisatie behoort. De zoektocht naar adequate begrippenkaders
waarbinnen de gedrevenheid en motivatie van mensen vorm en taal krijgt, is immers een constante uitdaging.
De hedendaagse maatschappelijke grondig van de oorspronkelijke ontstaanshorizon van vele zorgvoorzieningen
die – vaak vanuit een congregatie – als particulier christelijk initiatief het levenslicht zagen. Er dienen zich
vandaag vele nieuwe vragen aan die niet met vanzelfsprekendheden van vroeger kunnen worden opgelost. Een
verander(en)de maatschappij vraagt om nieuwe begrippen en om een nieuwe aanpak. Op de studienamiddag
werd een identiteitsbegrip ontvouwd waarin de christelijke inspiratie op een nieuwe en originele manier optreedt.
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inspiratie in het identiteitsbeleid van zorg- en welzijnsvoorzieningen. Hiermee werd een thema aangesneden

De identiteit van een zorgvoorziening, zo luidde de hypothese, kan worden geformuleerd in termen van een
belofte. Wie iets belooft, neemt een engagement op zich, verbindt er zich toe in een onbekende toekomst
trouw te blijven aan het gegeven woord. Op die manier vertelt iemand die een belofte maakt iets over zichzelf:
de belofte is constituerend voor de identiteit van de persoon. Dit geldt ook voor de zorgvoorziening, waar de
centrale belofte gaat over ‘goede zorg’ voor iedereen die een beroep doet op de voorziening, niet alleen patiënten
en bewoners, maar ook al wie als medewerker verbonden is aan de organisatie. Deze belofte is steeds gekleurd
door een eigenwijze kijk op wat goede zorg inhoudt. Vanuit christelijke inspiratie betekent dit een zorgaanbod
dat kwalitatief hoogstaand is, toegankelijk voor iedereen die er nood aan heeft, en bovendien betaalbaar blijft
voor iedereen. De uitdaging bestaat erin om van deze beloofde zorg ook een beleefde zorg te maken. Woorden
moeten daden worden. idee van ‘identiteit als belofte’ verder uitgespit. Na de voorstelling van dit cahier werd
de theoretische reflectie meteen gekoppeld aan enkele praktijkgerichte vertaalsuggesties in de werkwinkels.
Bert Vanderhaegen, ethicus en hoofdaalmoezenier in het universitair ziekenhuis te Gent, ging in zijn werkwinkel
dieper in op de relatie tussen ethiek en inspiratie. Het vertrekpunt idee van ‘identiteit als belofte’ verder uitgespit.
Na de voorstelling van dit cahier werd de theoretische reflectie meteen gekoppeld aan enkele praktijkgerichte
vertaalsuggesties in de werkwinkels. Het vertrekpunt voor deze boeiende en uitdagende sessie was de vaststelling
dat ethiek ‘in’ is, en inspiratie ‘out’ … Vanderhaegen koppelde zijn scherpe analyse van deze vaststelling aan een
pleidooi om de eigenheid van de christelijke inspiratie in de verf te zetten. Christelijke inspiratie gaat niet enkel over
kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg, maar over de ontmoeting van de medemens als beeld van God.
In de werkwinkel van Hugo Roeffaers, Jezuïet en emeritus hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, stond de
vraag naar de loyaliteit van medewerkers centraal. De opdrachtsverklaring van de voorziening vertrekt vanuit
de christelijke inspiratie, maar dit betekent niet dat dit voor alle werknemers van de voorziening geldt. Welk
draagvlak heeft de opdrachtsverklaring dan, en hoe kan hierover gecommuniceerd worden?
Rik De Wulf, netwerkdirecteur van Tabor vzw, gooide het over een andere boeg, en gidste de deelnemers aan
zijn werkwinkel doorheen het beleid met betrekking tot de financiële middelen van organisaties. Hoe aan een
onderneming ‘waardegericht’ te werk gaan wanneer het gaat over personeelsbeleid en financieel beleid?
In de laatste werkwinkel brak Filip Zutterman, hoofdpastor van het Imeldaziekenhuis te Bonheiden, een lans
voor de stevige integratie van pastorale en levensbeschouwelijke zorg in het zorgaanbod en het algemeen
beleid van de voorziening.
Na de werkwinkels volgden nog twee lezingen. Eerst gaven we het woord aan Annelies Van Heijst, zorgethica
aan de Universiteit van Tilburg. Als aanvulling op het idee van identiteit als belofte ontwikkelde zij het idee
van identiteit als herinnering. Een identiteitsbeleid moet niet enkel gericht zijn op de toekomst, het moet ook
verankerd zitten in de herinnering, in het verleden. Op die manier wordt de continuïteit gewaarborgd tussen
verleden, heden en toekomst. Van Heijst wees op enkele ‘veel-belovende’ zorgpraktijken uit het verleden, maar
voegde eraan toe dat ook ‘beschamende’ herinneringen ons veel kunnen leren. Enkel wie zich bewust is van
fouten in het verleden, zal ze in de toekomst kunnen vermijden.
Peter Degadt, afgevaardigd bestuurder van het Caritas verbond der verzorgingsinstellingen, nam de uitdaging
aan om de vele inzichten van deze studienamiddag te toetsen aan en te situeren binnen de VVI-context. De
titel van zijn lezing – ‘Anders reizen’ – zette meteen de toon voor een boeiend pleidooi waarin de belofte van
kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg centraal staat. Deze ‘goede zorg’ werd voorgesteld als een
reisdoel, en niet als een verwezenlijking die men reeds in pacht heeft. We moeten dus op weg gaan, samen
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met vele andere reisgenoten die dezelfde eindbestemming hebben. Daarbij moeten we er ons van bewust zijn
dat niet iedereen dezelfde route volgt, omdat niet iedereen dezelfde drijfveren en inspiratie heeft. Peter Degadt
sprak wel het vertrouwen uit dat het einddoel van de reis – goede zorg die toegankelijk is voor iedereen die er
nood aan heeft – voor veel reisgezellen hetzelfde is.
De studienamiddag werd geopend door vicaris Luk De Geest, die voor de gelegenheid vooral de beleidstaal
sprak van de vele directieleden en beleidsmensen in het publiek, terwijl Guido Van Oevelen als voorzitter van
het Caritasverbond het laatste woord nam en zich voornamelijk richtte tot de aanwezige pastores, ethici en
zorgverleners. Een mooie inclusie van een interdisciplinaire reflectienamiddag.
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Solidariteit
Caritas Hulpbetoon
Bij wijze van inleiding even een korte kennismaling met Caritas Hulpbetoon en haar statutaire doelstellingen.
Caritas Hulpbetoon is een vereniging zonder winstoogmerk die in 1986 werd opgericht door de vzw Caritas
Catholica Vlaanderen en de zes diocesane Caritasinstanties.
De basisstatuten van de organisatie werden in 2000 volledig herzien en in 2004 nogmaals aangepast in
functie van de vereisten van de gewijzigde vzw-wetgeving. Een nieuw gegeven is dat Caritas Hulpbetoon vzw in
2008 werd opgenomen in de beleidsorganen van Caritas Vlaanderen vzw. De achterliggende bedoeling was de
werking van beide organisaties beter op mekaar af te stemmen.
Caritas Hulpbetoon vzw is door de minister van Financiën erkend om fiscale attesten aan haar schenkers te
verlenen.
De activiteiten van Caritas Hulpbetoon zijn gericht op de ondersteuning van de minst bedeelden in onze maatschappij.
Meer bepaald worden er projecten van voorzieningen en diensten ondersteund die actief zijn op het vlak van de
hulpverlening aan zieken, bejaarden, gehandicapten, kinderen in nood of andere hulpbehoevende personen.
Dankzij de steun van haar vele schenkers, kan de Caritas Hulpbetoon tientallen projecten uit de verschillende
domeinen van de gezondheids- en welzijnssector van de nodige financiële zuurstof voorzien. Hierdoor zijn deze
in staat om nieuwe initiatieven en projecten uit te werken en te ontwikkelen. Ook in 2008 werd verder gewerkt
op de ingeslagen weg.
Naast de steun aan de meest verscheidene projecten van talrijke voorzieningen, organiseert Caritas Hulpbetoon
reeds gedurende talrijke jaren, de zogenaamde nationale mailings. Het betreft hier een grootschalige nationale
fondsenwerving waarbij telkens een ander thema aan bod komt. Soms belicht de actie één specifiek thema zoals
bv. de ondersteuning van kinderdagverblijven, de palliatieve zorgverlening, de geestelijke gezondheidszorg, het
vrijwilligerswerk. Andere keren worden de verschillende types van projecten en acties waar Caritas Hulpbetoon
bij betrokken is, extra in het daglicht geplaatst.
In 2008 werden er – zoals trouwens in het verleden het geval was – twee nationale acties georganiseerd.
De meer doelgerichte actie vond plaats in het voorjaar van 2008 en stond in het teken van de ondersteuning
van buitenschoolse educatieve activiteiten in het kader van de bijzondere jeugdzorg.
De zogenaamde “algemene” actie werd gehouden in het najaar van 2008. Hierbij werden verschillende
projecten en acties van voorzieningen die reeds samenwerken met Caritas Hulpbetoon, aan de schenkers
voorgelegd. Deze konden dan hun voorkeur kenbaar maken welk project ze concreet wensten te ondersteunen.
In totaal werd in 2008 via deze nationale fondsenwerving, nagenoeg 30.500 EUR door de schenkers
bijeengebracht, waarvoor - mede langs deze weg - onze welgemeende dank.
De schenkers die giften van 30 EUR of meer overmaakten aan Caritas Hulpbetoon vzw, ontvingen hiervoor
een fiscaal attest. In augustus 2007 werd een hernieuwing van de erkenning bij het ministerie van Financiën
ingediend. Deze aanvraag werd positief beoordeeld. Hierdoor verkreeg Caritas Hulpbetoon vzw voor de
komende 6 jaren, dus voor de periode 2008 tot en met 2013, een erkenning voor het afleveren van fiscale
attesten aan haar schenkers.
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Informatief
Contactgegevens van Caritas Hulpbetoon vzw:
Guimardstraat 1 – 1040 Brussel
Tel. : 02/507.01.11.
Fax : 02/512.01.18.
e-mail : caritas.hulpbetoon@caritas.be
website : www.caritas.be (met link naar Caritas Hulpbetoon)
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POLITIEKE POSITIONERING
& INTERVERBONDELIJKE SAMENWERKING
Deze pijler omvat volgende thema’s: politieke positionering, intersectorale ondersteuning, wetenschappelijk onderzoek
en vorming. Elk thema heeft daarbij eigen aandachtsvelden en speerpunten, en een eigen structurele inbedding.

Politieke positionering
Het betreft hier in eerste instantie de politieke contacten die, in samenspraak met de geledingen, op het niveau
van Caritas Vlaanderen worden georganiseerd en om de verspreiding van standpunten die interverbondelijk
worden ingenomen. Het kan daarbij o.m. gaan om contacten op Vlaams en Federaal niveau maar ook op het
niveau van de Europese instellingen (parlement, commissie en administratie).
De afstemming en coördinatie rond deze elementen vindt plaats binnen het Overleg Directies Instellingenverbonden
(DIRCOM); met. de opeenvolging van regeringen en de verschillende portefeuillewissels bij de ministers was
2008 alleszins geen eenvoudig jaar.

Intersectorale ondersteuning
Caritas Vlaanderen voorziet sinds jaren in de ondersteuning van de geledingen door het aanreiken van
informatie rond interverbondelijke materies via de ISB’’s (Intersectorale Beheersinformatie).
Dit aanbod wordt ontwikkeld in overleg met de verbonden, waarbij de inbreng van Caritas zich vooral richt
op die intersectorale materies die gemeenschappelijk zijn voor de sectoren van welzijn en gezondheid. Een
overzichtslijst van de ISBIs die in de loop van 2008 verspreid werden, vindt u achteraan bij de bijlagen.

Wetenschappelijk onderzoek en vorming
Voor ondersteuning in verband met wetenschappelijk onderzoek kan Caritas een beroep doen op LUCAS, het
samenwerkingsverband tussen Caritas en de KULeuven. Het uitgevoerde onderzoek situeert zich voornamelijk
op het vlak van Welzijn en Gezondheid, zonder evenwel andere invalshoeken uit te sluiten.
Naast het wetenschappelijk onderzoek hebben de Caritasgeledingen ook nood aan studiegegevens die op maat
van de dagelijkse praktijk gesneden worden zijn en die continu worden bijgewerkt en gecoördineerd.
Met VOCA Training & Consult, dat structureel ingebed is in het Centrum voor Christelijk Vormingswerk (CCV),
beschikt Caritas tenslotte over een kwalitatief hoogstaande speler op de markt voor (na)vorming voor de
Vlaamse social-profitsector, met een aanbod dat toegesneden is op de vraag van de aangesloten voorzieningen
en zich vooral oriënteert op procesbegeleiding in o.m. kwaliteitszorg, personeelsbeleid, teambuilding,
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strategische ontwikkeling,...
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VOORZITTERSWISSEL
MET DE BLIK OP DE TOEKOMST
Afscheidswoord voorzitter Geysen
Editoriaal Caritas Nieuwsbrief
Na bijna 12 jaar aan het roer van Caritas Vlaanderen, vond ik het aangewezen om naar aanleiding van de
Algemene Vergadering van 8 mei e.k. terug te treden als voorzitter en mijn mandaat ter beschikking te stellen.
Dit is dus ook mijn laatste editoriaal. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om even stil te staan bij enkele
belangrijke elementen uit deze boeiende periode die meer dan een decennium duurde. Niet met de bedoeling
om een historisch overzicht te bieden, wel om enkele lijnen naar de toekomst te trekken. Beleid voeren mag
immers geen ‘Leistung im Rückspiegel’ zijn !
De periode van mijn voorzitterschap overspant niet alleen de eeuwwende, ze viel ook samen met een
aantal ingrijpende maatschappelijke evoluties en bracht ook een belangrijke hertekening mee van de eigen
Caritasstructuur. Toen ik in 1996 het voorzitterschap overnam van wijlen prof. Gilbert De Broeck, was
Caritas Vlaanderen nog een sterk centraal aangestuurde structuur die verschillende kleinere en grotere
geledingen overkoepelde. In nauwelijks tien jaar zijn we geëvolueerd naar een dynamisch verband met twee
grote operationele verbonden, het VVI en het Vlaams Welzijnsverbond, met ACC-Partezis als de logistieke
(informatica)partner in het zorglandschap en met Caritas International als slagkrachtige partner inzake
migrantenwerking en internationale solidariteit. De rol van Caritas Vlaanderen zelf wijzigde daarbij eveneens
grondig: van een overkoepelende ‘bovenbouw’ evolueerde Caritas met haar nieuwe opdrachtsverklaring in
2002 en de nieuwe oriënteringen uit 2004, naar een meer coördinerende en ondersteunende structuur,
waarbinnen de funderende dimensies van de Caritasgedachte – identiteit, zorg en solidariteit voor en met de
zorgzoekenden – vanuit een ingebed zijn in de internationale Caritasconfederatie, een centrale plaats innemen.
Dat de verschillende geledingen meer armslag kregen, heeft voornamelijk te maken met de toegenomen
complexiteit (en regelgeving !) van de eigen werkingsgebieden en de verkaveling over regionale en federale
bevoegdheden. Dat de nieuwe organisatiestructuur in staat is om hier flexibel en adequaat op in te spelen, is
sinds de invoering ervan maar al te duidelijk geweest. Tegelijkertijd blijft de samenhang tussen de geledingen
overeind. Zorg en solidariteit zijn immers twee zijden van dezelfde munt; ze behoren beide tot de basisopdracht
van christelijke diaconie die aan de basis van het Caritasverhaal ligt. Al die tijd heeft Caritas Vlaanderen – tot
hiertoe roepend in de woestijn – gepleit voor meer homogene bevoegdheidspaketten.
Een andere maatschappelijke evolutie die onze samenleving grondig heeft gewijzigd, is de voortschrijdende
secularisering en pluralisering. Dit brengt onder meer mee dat het aantal religieuzen dat in de voorzieningen
is tewerkgesteld, in vergelijking met tien jaar geleden sterk is teruggelopen. Hun rol wordt overgenomen door
leken. Zij zullen de continuïteit van de bezieling moeten overnemen, en inhoud geven aan een vernieuwde
christelijke identiteit. Dit is geen achterhoedegevecht, noch een poging om afbreuk te doen aan het toenemende
pluralistisch karakter van onze samenleving, wel integendeel. Die pluralistische samenleving is een gegeven,
en een positief gegeven. Een te sterke monocultuur - ook op het vlak van levensbeschouwing - draagt in zich
niet alleen het gevaar dat andere tendensen weinig ademruimte overhouden - als christelijke organisatie
ervaren we dat ook in een aantal andere landen - maar heeft ook intern soms de neiging om af te glijden naar
zelfgenoegzaamheid, en intellectuele of spirituele verschraling.
Onze samenleving gestalte geven, doen we met velen, ook met mensen met andere levensbeschouwelijke
zijn we vragende partij voor een open, actief, waarachtig, authentiek pluralisme, waarbij verschillende meningen
bestaansrecht hebben juist omwille van en vanuit hun eigenheid. In de eerste plaats tussen voorzieningen,
organisaties en bewegingen (extern pluralisme), maar waarbij we ook binnen onze voorzieningen oog willen
hebben voor deze verscheidenheid (intern pluralisme), dit echter zonder dat daarmee het eigen project zou
moeten worden opgegeven. Zorgrelaties zijn in se waardegebonden. Die mogen niet ‘for the sake of neutrality’
tussen haakjes gezet worden. Die prijs is ons te hoog.
Een andere maatschappelijke evolutie die sterk aan belang gewonnen heeft, ook en vooral binnen de Europese
13
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opvattingen. Gelukkig maar, want dit samenspel bevraagt én verrijkt ons. Om die uitwisseling mogelijk te maken,

Unie, na ‘die Wende’, is de tendens van de commercialisering. Nog recent publiceerde het VVI hierrond een
genuanceerd advies, waarin vooral gewezen wordt op de randvoorwaarden die moeten gecreëerd worden
om een kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen mogelijk te maken. De Europese slinger
lijkt echter alleszins in de richting van meer liberalisering en commercialisering te gaan. Een reden te meer
om ook binnen ons Europese netwerk gezamenlijke initiatieven te ontplooien om een eigen Europees Sociaal
Model gestalte te helpen geven. Als Caritas zich meer op fundamentele uitzichten zal richten, zal het o.m.
rond dergelijke thema’s gaan, steeds in relatie tot de basisuitgangspunten van de christelijke diaconie: zorg en
solidariteit, voor iedereen toegankelijk en betaalbaar.
Twee belangrijke verdichtingsmomenten uit de laatste jaren, die eveneens op hun beurt de uitgangspunten van
de christelijke caritas in de verf zetten, waren de twee ethische congressen die we samen met de verbonden
organiseerden. In 2002 ging het congres ‘Between humanity and technology’ over de uitdagingen die de
evolutie van de wetenschap stelt aan de ethiek in de zorgsector. Vorig jaar, in het kader van 75 jaar Caritas,
handelde het congres over ‘Zorgethiek doorheen de levensloop’. Wij hebben getracht de belangrijke momenten
in het leven te leren begrijpen en te duiden vanuit een christelijk-ethisch en vanuit een technisch perspectief.
Wat kan en wat mag? Caritas richt zich daarbij niet alleen tot de eigen achterban, maar ook tot de bredere
kerkgemeenschap en samenleving. Daar liggen immers de wortels van onze organisatie, onze ‘raison d’être’.
Caritas is opgericht voor mensen, in de eerste plaats voor mensen aan de kant van de maatschappelijke
stroom: zorgzoekenden, armen en sociaal uitgeslotenen, die er anders niet meer geraken. Het gaat er niet
alleen om zorg aan te bieden, maar ook een beter leven in het vooruitzicht te kunnen stellen, getuigend van de
christelijke hoop en verwachting. Maar dat betekent onvermijdelijk ook: politiek werk, lobbywerk. Mensen een
stem geven in onze eigen werking.
Vorig jaar vierden we 75 jaar Caritas in België. Ik ben ervan overtuigd dat er ook in de toekomst een belangrijke
rol weggelegd blijft voor onze Caritasorganisatie. Onze boodschap en opdracht om zorg en solidariteit van een
christelijk mens- en wereldbeeld gestalte te geven, blijft onverkort nodig. Ik ben er evenzeer van overtuigd dat
de structurele reorganisatie die Caritas onderging, haar beter wapent om deze taak in een veranderde sociopolitieke omgeving te blijven opnemen.
Graag wil ik daarom tot slot iedereen van harte en oprecht danken, met wie ik de afgelopen jaren heb
mogen samenwerken om het Caritasverhaal vooruit te brengen en verder te doen wortel schieten.
Diezelfde bevlogenheid wens ik ook toe aan mijn opvolger, Guido Van Oevelen, aan wie ik de voorzittershamer
doorgeef.

Van harte dank !
Willy Geysen
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Voorzitter
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INTERNATIONALE DIMENSIE
Verbondenheid met Caritas Wereldwijd
Caritas Vlaanderen maakt via Caritas Belgica deel uit van Caritas Internationalis en Caritas Europa. De meeste
opdrachten in dit kader houden verband met noodhulp, wederopbouw en migratie en worden waargenomen
door Caritas International, dat ook de daaraan verbonden mandaten bekleedt in deze organisaties, mede in
naam van Caritas Vlaanderen.
Van 21 tot 24 mei 2008 vond de Regionale Conferentie – de Algemene Vergadering van Caritas Europa - plaats
te Bled in Slovenië, met als thema: ‘From exclusion to equity in Europe’. Daarmee werd enerzijds het vele werk
gevaloriseerd dat de afgelopen jaren werd geleverd en werden tevens de bakens uitgezet voor de werking voor de
komende jaren in het kader van de voorbereiding van het Europees Jaar van de bestrijding van sociale uitsluiting en
armoede in 2010. Een van de sprekers was Commissioner Spidla, die naar Bled kwam voor een debat hierrond.
Caritas Europa heeft zich duidelijk opgeworpen als een valabele gesprekspartner op het Europese toneel.

Sociaal Europa
De bedoeling was vooral om de focus te richten op een meer globale visie inzake een Europees Sociaal
Model, zoals Caritas Europa zich dat wenst. Hiertoe werd op de Regionale Conferentie een eerste aanzet
gegeven, met de voorstelling van een analytisch model door prof. Carlo Knoepfel van Caritas Zwitserland,
waarbij persoonlijke sociale bescherming gezien wordt als de resultante van een model met drie met elkaar
interagerende hoofddeterminanten, i.e. tewerkstelling, ondersteuning vanuit de (ruimere) familie, en bestaande
mechanismen vanuit de welvaartstaat. Onder meer afscheidnemend voorzitter van Caritas Vlaanderen,
professor Geysen, sprak in een reflectie over de impact van de wijzigende familieverbanden op de sociale
zekerheid en op sociale bescherming.
Het analysemodel van prof. Knoepfel vormt een eerste aanzet voor een eigen sociaal model voor Caritas
Europa. Dit werd verder opgenomen in de eerste Europese ‘Summer University’ van Caritas Europa in juli
2008 in Leuven, en zal verder binnen het INCLUSION-project en de Social Policy Commission door een
werkgroep met vertegenwoordigers uit verschillende hoeken van Europa (en uit verschillende sociale tradities)
worden opgevolgd en uitgewerkt. Streefdoel is om een document klaar te hebben tegen 2010, het Europese
Jaar tegen armoede en sociale uitsluiting, dat voor Caritas Europa een belangrijk objectief vormt, en waarbij
een gezamenlijke campagne van alle Europese Caritaslidorganisaties vooropgezet wordt.

Social Policy Commission
Caritas Vlaanderen speelt binnen Caritas Europa ook een eigen rol, in overleg met Caritas International en met
onze zusterorganisatie Caritas en communauté francophone en germanophone.
Zo is Caritas Vlaanderen actief betrokken in de Social Policy Commission en haar substructuren, waaronder
ook de opvolging van de werking van de Europese Commissie ressorteert.
In september 2008 vond in Budapest het management forum van Caritas Europa plaats. Dominic Verhoeven
belichtte er het werk van de Commissie Fundamenten rond Deugdelijk Bestuur.
Caritas Belgica was in 2008 partner bij het INCLUSION- project van Caritas Europa, waarbij vanuit de
verschillende betrokken landen het inclusiebeleid kritisch tegen het licht werd gehouden.

Tenslotte legden we in 2008 contacten met Caritas Bosnia i Herzegovina en hernieuwden we de banden met
Caritas Slovakije. Samen met Caritas Bosnia werd een project rond de ondersteuning van palliatieve zorg
uitgewerkt. Met steun van de Vlaamse Gemeenschap willen we hier de komende drie jaar werk van maken.
Met Caritas Slovakije werd de draad van de samenwerking rond ouderenzorg weer opgenomen. Ook hier is het
de bedoeling om in de loop van het komende jaar tot een hechtere samenwerking te komen.
15
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Samenwerking met Europese zusterorganisaties

COMMUNICATIE EN PUBLICATIES
Caritas Cahiers
FOCUS OP DEUGDELIJK BESTUUR
Caritas Cahier Nummer 8 – September 2008
Eind september verscheen het achtste cahier in de reeks Caritas Cahiers
met als titel : ‘Focus op deugdelijk bestuur. Aanbevelingen voor christelijk
geïnspireerde voorzieningen in zorg en solidariteit.’
Het cahier wil het reflectieproces ondersteunen dat in veel voorzieningen
op gang is gekomen rond de eigen opdracht en rond de maatschappelijke
rol die men als voorziening wil spelen. De concrete aanleidingen voor deze
reflectie zijn van velerlei aard. Enerzijds is het zo dat vele voorzieningen sinds
hun oprichting heel wat veranderingen hebben meegemaakt, en recentelijk
op een belangrijk knooppunt in hun bestaan zijn aangekomen, waarbij de
oorspronkelijke initiatiefnemers of founding fathers (and mothers) de fakkel
doorgeven aan een nieuwe generatie. De impact hiervan op de organisatie
zelf is belangrijk en mag niet worden onderschat. Tevens is het een moment
bij uitstek om de oorspronkelijke doelstellingen - die men niet wil verloochenen
- te actualiseren in het licht van de gewijzigde maatschappelijke context.
Anderzijds is het juist die gewijzigde context die de voorzieningen ook van buitenaf als het ware dwingt tot
een vorm van introspectie. De vrijheid van vereniging volstaat in het maatschappelijke debat niet meer als
legitimering van een voorziening zeker niet als deze met overheidsmiddelen werkt. Andere kritische vragen
worden gesteld: in welke mate schakelt de voorziening zich in de gangbare discussie rond maatschappelijk
(en ecologisch) verantwoord ondernemen, rond diversiteit, rond participatie, rond samenwerking in een
pluralistisch kader ? Wat is dan uiteindelijk de meerwaarde van een christelijke voorziening ?
Voorzieningen zijn met deze vragen bezig en zoeken voortdurend naar het optimaliseren van de relatie tussen
hun doelstellingen en hun werking. Met dit Caritas Cahier willen we een bescheiden handreiking bieden bij het
thematiseren en systematiseren van deze vragen. Het gaat om een aanzet tot discussie, waarvan we hopen dat het
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stof mag bieden voor herhaalde en diepgravende reflectie op Raden van Bestuur en in Algemene Vergaderingen.

16

ZORG MET HART EN ZIEL
Caritas Cahier Nummer 9 – Oktober 2008
Begin oktober verscheen het negende Caritas Cahier: ‘Zorg met hart en ziel.
Over de christelijke inspiratie van zorgvoorzieningen.’ Het cahier vormde de
‘voorzet’ die gegeven werd op de studiedag rond ‘Identiteit als belofte’, die
doorging op 7 oktober 2008 in de gebouwen van VLEKHO, en waarvan in
de Caritas Nieuwsbrief en elders in dit jaarverslag uitgebreid verslag werd
uitgebracht.
De identiteit van een zorgvoorziening wordt bepaald door talloze factoren:
het specifieke zorgaanbod, de sociale en culturele context, het management
en de geschiedenis, en vooral: de zorgverleners en de mensen die op het
zorgaanbod een beroep doen... De identiteit van een zorgvoorziening is een
verhaal dat al deze factoren met elkaar verbindt. Het Caritas Cahier ‘Zorg
met hart en ziel’ is ontstaan uit de vraag welke rol de christelijke inspiratie
in dit verhaal kan spelen.
Wat kan deze inspiratie betekenen voor de maatschappelijke taak die zorgvoorzieningen vandaag op zich
nemen? Hoe verhoudt ze zich tot het pluralisme in onze maatschappij? Wat betekent het voor de toenemende
professionalisering van de zorg en wat zijn de implicaties voor het management ? De identiteitsvraag duikt ook
op in het licht van de interne organisatie van de voorziening. Hoe kan de christelijke inspiratie gestalte krijgen in
de concrete zorgpraktijk en in het personeelsbeleid? Willen we dit wel? Wat betekent het voor de werknemers,
en welk verschil maakt het voor patiënten, cliënten of bewoners? Hoe ziet de toekomst er in dit verband uit?
Het cahier biedt een aantal elementen aan om de reflectie hierrond te voeden. We gaan op zoek naar een
hedendaagse verwoording van die identiteit en naar manieren en denkpistes om gestalte te geven aan wat ons
bezielt. Identiteit wordt in dit cahier gezien als een belofte, als een woord dat je geeft en een engagement dat
je aangaat, in casu de belofte van goede zorg. Die belofte wordt gekleurd door de christelijke inspiratie, vervat
in het visioen van de christelijke caritas, zoals ook vervat in de opdrachtsverklaring van Caritas wereldwijd.
Ze moet vervolgens ook vertaald worden. Het moet handen en voeten krijgen in de dagelijkse zorgpraktijk. En
tenslotte vergt identiteit ook erkenning, vanwege de stakeholders, maar vooral vanwege de zorgvrager die
erop vertrouwt dat de belofte van goede zorg ook voor hem gerealiseerd zal worden.
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Caritas Nieuwsbrief	
De Caritas Nieuwsbrief pikt in op de actualiteit en brengt campagnes,
studiedagen of andere evenementen uit het brede werkveld van Caritas
Vlaanderen onder de aandacht.
Vaste rubrieken zijn: het ‘Editoriaal’ aansluitend bij de actualiteit, ‘Fundamenten’
waarin de christelijke identiteit en inspiratie aandacht krijgen, ‘Nieuws uit de
geledingen’ met vaste bijdragen van LUCAS en VOCA en ruimte voor nieuws
uit alle geledingen, ‘Aankondigingen’ als een forum waar activiteiten van
geledingen en organisaties, nieuwe diensten, projectoproepen en acties een
plaatsje vinden, en het overzicht van de verschenen ISBI’s tijdens betreffende
periode.
Daarnaast komt een verscheidenheid van aandachtspunten aan bod.
In 2008 werd vanzelfsprekend de nodige aandacht besteed aan het afscheid
van Prof. W. Geysen en het aantreden van G. Van Oevelen als voorzitter van
Caritas Vlaanderen vzw (Nieuwsbrief 40 januari-februari en 42 mei-juni).
‘Armoedeproblematiek’ kwam zeer uitgebreid aan bod in de Caritas Nieuwsbrief 42 met de ‘Decennium
doelstellingen’ en de ‘Armoedebarometer’ en in het september-oktober nummer (44) schaarde Caritas
Vlaanderen zich mee achter de campagne van Welzijnszorg ‘Armoede schaadt de gezondheid’. In het kader
van deze campagne werd als bijlage bij de Caritas Nieuwsbrief een speciale katern uitgewerkt met de vertaling
van het thema naar de gezondheids- en welzijnssector toe.
Een andere extra bijlage bij de Caritas Nieuwsbrief 43 van juli-augustus 2008 focuste op de campagne
‘Solidariteit en zorg’ van Caritas International.
Aandacht verder voor: Verso en de werking van Jobkanaal (maart-april, juli-augustus en november-december),
voor de Regionale conferentie van Caritas Europa in Bled (juli-augustus) en voor de campagne 2008 van
‘Boodschap zonder Naam’ rond hoffelijkheid met de ‘Week van de Goeiedag’ (maart-april en mei-juni).
Ook organisaties of projecten waar Caritas Vlaanderen zich nauw bij betrokken voelt hebben in de Caritas
Nieuwsbrief een vaste stek: Broederlijk Delen, Welzijnszorg, Kerkwerk Multicultureel Samenleven, de
campagnes van Boodschap Zonder Naam, projecten van de Koning Boudewijnstichting, vormingsinitiatieven,
studiedagen, nieuwe publicaties.
Elke editie bevat tevens een bijlage van IDEWE waarin een bepaald thema op vlak van arbeidsgeneeskunde
toegelicht wordt.
De “Caritas Nieuwsbrief” verschijnt tweemaandelijks en wordt gratis toegestuurd aan beheerders en
verantwoordelijken van de bij de Caritasverbonden en -diensten aangesloten voorzieningen. Intekenen op de
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Pastorale Perspectieven
Overzicht jaargang 2008
Pastorale Perspectieven. Driemaandelijks vaktijdschrift voor en door pastores

ETHIEK IN DENKEN EN DOEN
NUMMER 138 – MAART 2008
Het eerste nummer van de nieuwe jaargang van Pastorale Perspectieven ging over
de relatie tussen pastoraal en ethiek. Axel Liégeois opent het nummer met een essay
istische verkenning van de relatie tussen beide. Hij staat stil bij de vanzelfsprekendheid
van de verbinding tussen pastoraal en ethiek, zoals die vaak door pastores wordt
gezien, en besluit dat de relatie toch meer is dan een ‘verstandshuwelijk’.
Henk van der Meulen gaat in zijn bijdrage in op ethiek van het pastoraat en op
ethiek in het pastoraat, om van daaruit pastorale zorg voor te stellen als presentie
en representatie. Marina Riemslagh maakt de wending naar de praktijk, en gaat op
zoek naar een geïntegreerde empirische ethiek in het pastorale gespreksproces.
De bijdrage van Theo Boer focust dan weer fundamenteel op de relatie tussen
pastoraal, ethiek en christelijke inspiratie, en verheldert onderlinge verbanden.
Bruno Aerts illustreert dit verhaal dan weer door een getuigenis over zijn rol als
ethicus/geestelijk verzorger in een algemeen ziekenhuis.
Daarna volgt een overzicht van de ethische adviezen die in de voorbije jaren door de ethische commissies van
het V.V.I. (ondertussen Zorgnet) en het Vlaams Welzijnsverbond zijn geformuleerd. Het themagedeelte wordt
afgesloten met een interview over ‘sTimul’, een zorg-ethisch lab in Moorsele.
Pastorale Perspectieven heeft sinds maart 2008 niet enkel een nieuwe naam (tot 2007 was het Pastorale
Nieuwsbrief) en een nieuw kunstwerk op de kaft, maar ook enkele bijzonder interessante nieuwe rubrieken. In
‘Over de grenzen’ verkent Anne Vandenhoeck hoe pastorale zorg in andere landen van de Europese Unie wordt
georganiseerd. In dit nummer gidst ze de lezer in de wereld van de chaplaincy in het Verenigd Koninkrijk. Het
laatste woord gaat vanaf nu naar Ann Verscuren, die in ‘Uitsmijter’ op de laatste bladzijde van het tijdschrift
vrij spel krijgt. Het eerste stukje – ‘drempelvrees’ – is alvast een aanrader.

WERKEN MET HOOP
Pastoraaltheologische uitdagingen rond hoop en wanhoop in zorgverlening
NUMMER 139 – JUNI 2008
Van de weinige werkwoorden die verbonden kunnen worden met hoop, is ‘werken’ wel
de minst vanzelfsprekende. En toch wordt in dit nummer precies het werken met hoop
onder de aandacht geplaatst, omdat het als het ware een definitie is van pastoraal
werk. Yves De Maeseneer bijt de spits af met een theologische reflectie over ‘hoop
in tijden van angst’. Hij zoekt inspiratie bij de profeet Jesaja, die Gods belofte – ‘Ik
zal er zijn voor u’ – als bron van alle hoop naar voor schuift. Anne Vandenhoeck zegt
het in haar bijdrage als volgt: ‘Hoop is een existentiële motor die kwaliteit van leven,
integratie en aanvaarding kan teweeg brengen, ook in situaties van uitzichtloos lijden.
een taak voor pastores om te luisteren naar en te werken met hoop.’ In een volgende
bijdrage gaan een aantal pastores op zoek naar de polyfonie van de hoop die zich
in hun werk afspeelt. Getuigenissen vanuit verschillende sectoren komen aan bod.
Hans Geybels neemt vervolgens het woordom de twee eerste encyclieken van paus
Benedictus XVI aan een hoopgevende lezing. Het laatste artikel van dit themanummer is gewijd aan een studie over
de religiositeit van mannen. Staf Peeters brengt een drietal geloofshoudingen van mannen – eren, hopen en humor
– in relatie met elkaar.
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Precies omdat het zich op een existentieel, spiritueel of religieus niveau bevindt, is het

Naast het themadeel is in dit nummer ook een interessante bijdrage opgenomen van Marleen Stevens, die
vanuit verpleegkundig perspectief een studie verrichte naar de beleving van familieleden die naar aanleiding van
het overlijden van hun geliefde geconfronteerd worden met de vraag naar donatie van organen.
In ‘Over de grenzen’ zijn we te gast in Oostenrijk, waar Anne Vandenhoeck ons vertrouwd maakt met de zielzorg
in dat land. In de ‘uitsmijter’ plaatst Ann Verscuren het werken met hoop in een verrassend nieuw daglicht.

‘LAAT DE SCHULDIGE OPSTAAN!’
Schuld en vergeving in pastoraal perspectief
NUMMER 140 – SEPTEMBER 2008
In het septembernummer werd gefocust op de beleving van schuld en vergeving. Arthur
Polspoel gaat dieper in op de gesprekstechnische kant van de zaak, en toont aan hoe
in een pastoraal gesprek over schuld en vergeving parallellen gevonden kunnen worden
met een klassiek kerkelijk biechtgesprek. Roeland Polspoel, pastor in de psychiatrie,
heeft het in zijn bijdrage over pathologische vormen van schuldbeleving, en laat de
pastorale heroriëntatie zien die nodig is om mensen in deze situatie nabij te zijn. Het
volgende artikel is gewijd aan het werk van Nagy, de grondlegger van de contextuele
therapie. Annemie Dillen onderwerpt er de termen exoneratie, vergeving en verzoening
aan een nauwkeurig onderzoek. Wies Beckers ten slotte staat stil bij het werk van
Jean Monbourquette. De inzichten die ze hieruit selecteert, worden in een tweede deel
van het artikel geïllustreerd aan de hand van een schilderij van Lucy D’Souza.
Na dit themadeel werd ook nog een interview met Eric-Emmanuel Schmitt, de schrijver van het prachtige
boekje over ‘Oscar en oma Rozerood’, opgenomen. De auteur spreekt er vrijuit over zijn ‘mystieke nachten’, en
hoe ze hem dichter brachten bij de creatieve mens die hij nu is. Anne Vandenhoeck neemt ons dit keer mee
naar Letland. Ann Verscuren inspireerde zich dan weer op het thema schuld en vergeving om een prachtige
‘uitsmijter’ te schrijven met als titel ‘Vergeef-mij-nietjes te koop’.

PASTORALE ZORG EN ZORGENDE VRIJWILLIGERS
NUMMER 141 – DECEMBER 2008
Vanouds liggen pastorale zorg en zorgende vrijwilligers dicht bij elkaar. Pastores
namen in het verleden vaak de rol op zich van coördinator van het vrijwilligerswerk
binnen de zorgvoorziening. Vandaag is dit minder evident. Zowel pastoraal als
vrijwilligerswerk zijn volop in beweging en verandering. Johan Tourné, nationaal
secretaris van CM ziekenzorg, geeft in het openingsartikel een overzicht van de
evoluties in het hedendaags vrijwilligersengagement. Vanuit deze analyse wijst de
auteur op een aantal noodzakelijke herijkingen in het omgaan met vrijwilligers, zowel
van vrijwilligersorganisaties als van zorgvoorzieningen. Piet Vandevoorde laat ons
in de volgende bijdrage kennis maken met het vrijwilligerswerk in het Universitair
ziekenhuis Gasthuisberg. Daar werd naast de algemene vrijwilligerswerking een
bijzondere groep pastorale vrijwilligers aan het werk gezet. Er werd gekozen
voor een ondersteunende rol voor de geëngageerde vrijwilligers, eerder dan een
begeleidende rol naast de pastores van het team. Barbara Focquaert geeft ten slotte een inkijk in hoe
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vrijwilligers meewerken aan de pastorale zorg in het WZC Sint-Elisabeth te Eeklo. Haar praktijkverhaal wordt
gekoppeld aan een evaluatie die de voornaamste uitdagingen benoemt.
Ook in dit nummer is naast het themadeel een extra artikel opgenomen. Dit keer gaat het om een bezinnende reflectie
op het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Dominiek Lootens vraagt zich af wat dit verhaal kan betekenen in de
context van residentiële ouderenzorg. Anne Vandenhoeck verkent dit keer in ‘over de grenzen’ de pastorale zorg in
Tsjechië, en Ann Verscuren heeft het in haar ‘uitsmijter’ over de spanning tussen pastores en vrijwilligers.
Info en abonnementen: Caritas Vlaanderen vzw, Mevr. R. De Bruycker, Guimardstraat 1 te 1040 Brussel, tel.:
02-507 01 08, fax: 02-512 01 18, e-mail: pn@caritas.be, website: www.caritas.be
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Intersectorale beheersinformatie (ISBI’s)
Zoals de vorige jaren het geval was, werden ook in 2008 intersectorale beheersinformatienota’s
(ook “ISBI’s”genoemd) via de verbondskanalen verspreid naar de aangesloten voorzieningen en diensten van de
vzw Caritas Catholica Vlaanderen.
Deze nota’s zijn bedoeld om de sectoroverschrijdende onderwerpen die de voorzieningen als werkgevers
aanbelangen, op de voet te volgen en nader toe te lichten.
In 2008 werden er niet minder dan 41 nota’s verspreid.
We verduidelijken nog dat de aangesloten leden deze informatienota’s (gedrukt in een groene kleur) ook via de
sites van de respectieve verbonden kunnen raadplegen. In het kader van onze bezorgdheid tot het beperken
van het papierverbruik, en de mogelijkheden van de elektronische informatieverspreiding, worden deze nota’s
in de nabije toekomst louter via elektronische weg verspreid.
We geven hierna een kort overzicht van de vernieuwende sociaal-juridische onderwerpen die in de loop van
2008 in deze informatienota’s aan bod kwamen:
Zo waren er de meer specifieke dossiers die het voorbije jaar voornamelijk betrekking hadden op de problematiek
van het educatief verlof, outplacement voor 45-plussers, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, de
reprobelovereenkomst 2007 - 2010, het ter beschikking stellen van gratis soft- en hardware voor verschillende
sectoren in welzijn en gezondheid, de omzetting van de Europese regelgeving over antidiscriminatie in een
Vlaams gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid, verlof voor pleegzorg alsook de nieuwe reglementering
inzake werkervaring ter vervanging van het WEP-Plusplan.
Tevens werd ruim aandacht besteed aan een aantal preventie- en veiligheidsdossiers, als daar zijn de
problematiek van de voedingsmiddelenhygiëne, het gezondheidstoezicht op de werknemers, het beheer van
(medisch) afval, de energieprestatieregelgeving en de energieprestatiecertificaten, de nieuwe regelgeving inzake
oude elektrische installaties, het gebruik van bewakingscamera’s alsook een overzicht van de bevoegdheden
van het comité preventie en bescherming op het werk.
Verder waren er een aantal doorheen de jaren weerkerende en meer vertrouwde items, zoals o.m. de
algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende brugpensioen, nachtarbeid,
telewerk, de gelijke beloning van mannen en vrouwen, de raadpleging en informatie van de werknemers. Ook
de aanpassing van de diverse loongrenzen vervat in de wet op de arbeidsovereenkomsten, de gewijzigde
bedragen van tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers en voor het gebruik van
een privé-voertuig voor beroepsdoeleinden, het beslag en overdracht van loon in relatie tot kinderen ten laste,
de toegelaten arbeid voor gepensioneerden en de gewijzigde tarieven van het Belgisch Staatsblad kwamen in
de ISBI’s aan bod.
In de loop van 2008 werden tevens nog een aantal uitgebreide wetten nader becommentarieerd. Het ging
meer bepaald om de programmawet en de wet houdende diverse bepalingen, beiden van 8 juni 2008.
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INSTELLINGENVERBONDEN EN –DIENSTEN
Verbond der Verzorgingsinstellingen vzw
Het Caritasverbond van Verzorgingsinstellingen heeft als prioritair aandachtspunt de vrijwaring en
behartiging van het privaatchristelijk initiatief zonder winstoogmerk bij de uitbouw van een kwalitatieve
gezondheids- en ouderenzorg.
Met respect voor de autonomie van de ledenvoorzieningen wil het VVI toonaangevend zijn in een
kwalitatief hoogstaande dienstverlening en belangenbehartiging door aan zijn leden op elk ogenblik
een gefundeerde advies- en een correcte dienstverlening te garanderen en dit voor alle problemen
waarmee zij beheersmatig geconfronteerd worden.
Guimardstraat 1
1040 Brussel
Tel.: 02/511.80.08
Fax: 02/513.52.69
E-mail : post@vvi.be
Website: www.vvi.be

Vlaams Welzijnsverbond vzw
Het Vlaams Welzijnsverbond groepeert in Vlaanderen en Brussel een 600-tal VZW’s actief in de bijzondere

jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, de gezinsondersteuning, de kinderopvang en het vrijwilligerswerk,
met 26.000 personeelsleden en 3.600 onthaalouders die zich jaarlijks inzetten voor 100.000 kinderen
en volwassenen en hun gezinnen! 10.000 vrijwilligers helpen ons hierbij. Kernopdrachten zijn: informatie
en advies aan de ledenorganisaties, beleidsontwikkeling, belangenbehartiging en vertegenwoordiging.
Guimardstraat 1
1040 Brussel
Tel.: 02 511 44 70
Fax: 02 513 85 14
E-mail: post@vlaamswelzijnsverbond.be
Website: www.vlaamswelzijnverbond.be

Partezis
De Partezis-groep profileert zich als de vertrouwenspartner van de zorgsector in België en staat garant
voor de levering en implementatie van hoogbetrouwbare IT- en business-ondersteunende oplossingen
waarmee zijn klanten op een efficiënte wijze een optimale zorg verlenen aan hun patiënten. Vandaag
is Partezis de vertrouwenspartner van honderden instellingen in de non-profit sector, waaronder
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voornamelijk ziekenhuizen en instellingen in de ouderen-, gehandicapten- en kindzorg.
Researchpark Zone 2
Interleuvenlaan 10
3001 Heverlee
Tel.: 016 39 95 11
Fax: 016 40 01 76
E-mail: info@partezis.be
Website : www.partezis.be
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LUCAS
LUCAS is het samenwerkingsverband tussen de K.U.Leuven en Caritas Catholica Vlaanderen. De
opdracht van dit centrum bestaat uit onderzoek, vorming en dienstverlening in de zorg en in de
internationale solidariteit.
LUCAS behandelt een grote diversiteit aan onderzoeksthema’s, speelt in op de actualiteit en op
het beleid in de sectoren waartoe het zich richt. Er is ook een specialisatie aanwezig in enkele
onderzoekslijnen: de zorg voor (dementerende) ouderen, de geestelijke gezondheidszorg, de
kwaliteitszorg, de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg en mobbing. In deze domeinen worden min of
meer langdurige of opeenvolgende onderzoeksprojecten gerealiseerd.
Kapucijnenvoer 35
B-3000 Leuven
Tel.: 016 33 69 10
Fax: 016 33 69 22
E-mail: lucas@med.kuleuven.be
Website: www.kuleuven.be/lucas

VOCA Training & Consult
VOCA, Training & Consult is reeds meer dan 20 jaar actief in de welzijns- en gezondheids-sector op
het terrein van begeleiding, consult, diagnose, interne vorming of opleiding in open aanbod. VOCA biedt
professionele ondersteuning op maat aan organisaties op het vlak van: kwaliteitszorg, personeelsbeleid,
teambuilding, communicatiesystemen, samenwerkings-vaardigheden, strategische ontwikkeling.
Geldenaaksebaan 277
3001 Heverlee
Tel.: 016 40 41 01
Fax: 016 40 45 62
E-mail: voca@ccv.be
Website: www.voca.be

SOLIDARITEITSACTIES
Caritas International
Caritas International helpt slachtoffers van oorlogsgeweld, natuurrampen en armoede, in hun eigen land
of op de vlucht, en werkt hiervoor samen met andere nationale en internationale netwerken, in eerste
instantie met het wereldwijde Caritasnetwerk dat 162 leden telt en actief is in 200 landen.
In België organiseert Caritas International individuele sociale en juridische bijstand en begeleiding voor
International voor een beter beleid op het vlak van onthaal, asiel en migratie.
Liefdadigheidstraat 43
1210 Brussel
Tel.: +32 (0)2 229 36 11
Fax: +32 (0)2 229 36 25
E-mail: info@caritas-int.be
Website: www.caritas-int.be
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migranten en verdedigt de rechten van vluchtelingen. Op basis van hun ruime ervaring ijvert Caritas

Caritas Hulpbetoon vzw
De activiteiten van Caritas Hulpbetoon zijn gericht op de ondersteuning van de minst bedeelden in
onze maatschappij. Meer bepaald worden er projecten van voorzieningen en diensten ondersteund
die actief zijn op het valk van hulpverlening aan zieken, bejaarden, gehandicapten, kinderen in nood of
andere hulpbehoevende personen. Dankzij de daadwerkelijke steun van vele schenkers, kan Caritas
Hulpbetoon tientallen projecten uit de verschillende domeinen van de gezondheids- en welzijnssector
van de nodige financiële zuurstof voorzien. Hierdoor zijn deze in staat om nieuwe initiatieven en
projecten uit te werken en te ontwikkelen.
Naast de steun aan de meest verscheidene projecten van talrijke voorzieningen, organiseert Caritas
Hulpbetoon tweemaal per jaar, en dit reeds gedurende vele jaren, een ‘nationale actie’. Het betreft
hier een globale fondsenwerving waarbij telkens een ander thema aan bod komt.
Guimardstraat 1
1000 Brussel
Tel.: 02-507 01 11
Fax: 02/512 01 18
E-mail: caritas.hulpbetoon@caritas.be

Present Caritas Vrijwilligerswerk vzw
Present (voorheen Caritas Gemeenschapsdienst) wil de solidariteit bevorderen met mensen die ziek
of oud zijn of een handicap hebben, en in een voorziening verblijven. Deze solidariteit krijgt concreet
vorm via:
•

werken aan sensibilisering: aandacht oproepen in de maatschappij voor deze personen en
hun specifieke situatie, met de nadruk op de aandacht voor de totale mens;

•

oproepen tot vrijwillig engagement: mensen motiveren tot een daadwerkelijke inzet voor

•

bruggen bouwen tussen de mensen die in de voorziening verblijven en de buitenwereld”

deze zorgbehoevende mensen en zo bijdragen tot het verhogen van hun levenskwaliteit;
(als wederkering proces) om zo mee te werken aan de humanisering van de voorzieningen.
•

het ijveren voor een degelijke en verantwoorde inhoud en omkadering voor het
vrijwilligerswerk met het accent op een kwalitatieve werving, vorming, begeleiding en
ondersteuning van de vrijwilligers, en zodat vrijwilligers een reële bijdrage leveren aan een
kwaliteitsvolle zorgverlening.

In 2007 werd Caritas Gemeenschapsdienst omgedoopt tot “Present, Caritas vrijwilligerswerk’.
Vanderlindenstraat 17
1030 Brussel
Tel.: 02/248.10.42
Fax : 02/248.10.44
E-mail: info@presentweb.be
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website: www.presentweb.be
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DIOCESANE SECRETARIATEN

Caritas Antwerpen vzw
Karel Mirystraat 2
2020 Antwerpen
Tel.: 03/247.88.11
Fax: 03/247.88.91
e-mail: administratie@caritasantwerpen.be
Caritas Limburg vzw
Jeneverplein 2 bus 2
3500 Hasselt
Tel.: 011/23.37.63
Fax: 011/23.37.64
e-mail: caritas.limburg@skynet.be
Caritas Oost-Vlaanderen vzw
Coupure 273
9000 Gent
Tel.: 09/224.37.69
Fax: 09/225.33.47
e-mail: caritas.oost-vlaanderen@skynet.be
Caritas Vlaams-Brabant vzw
Vicariale Dienst Voorzieningenpastoraal & Caritas

Varkensstraat 6
2800 Mechelen
Tel. 015/29.84.57
Caritas West-Vlaanderen vzw
Oostnieuwkerksesteenweg 51
8800 Roeselare
Tel. 051/26.56.26
Fax: 051/26.56.27
e-mail: post.cw@skynet.be
web: www.caritaswest.be

© Isabelle Pateer, Otherweyes

Voor meer informatie over de activiteiten van de instellingenverbonden en – diensten, de solidariteitsacties
en de diocesane secretariaten verwijzen wij naar de respectievelijke jaarverslagen die u kan opvragen via
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bovenvermelde contactadressen .
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Mandaten Partezis
Dhr.

H. Casteleyn
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J. Ennekens

E. De Sutter

E.Z. A. Van Laeken

Experten
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Dhr.
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R. Luyten
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E. Rohaert

Dhr.
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(rechtstreeks telefoonnummer: 02/507.01.05)

e-mail: dominic.verhoeven@caritas.be
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Nr.

Datum		

840

10.01.2008

Wetgeving sluiting van ondernemingen: ook van toepassing op VZW’s.

841

16.01.2008

Wijziging tarieven van publicatie van akten in het Belgisch Staatsblad.

842

21.01.2008

Nachtarbeid: toepassing van herwaarderingscoëfficiënt: CAO nr. 46 duodevicies.

843

22.01.2008

Brugpensioen: toepassing van herwaarderingcoëfficiënt – CAO nr 17 tricies bis.

844

23.01.2008

Beslag en overdracht van loon en sociale uitkeringen: nieuwe grenzen vanaf

		

caritas jaarverslag 2008

01.01.2008.

845

04.02.2008

Nieuwe regeling inzake outplacement voor 45-plussers.

846

13.02.2008

Brugpensioen: CAO nr. 91 en 92 gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

847

25.02.2008

Energieprestatiecertificaten voor Gezondheids- en welzijnszorginstellingen – overzicht.

848

26.02.2008

Educatief verlof: vereenvoudigde documenten.

849

10.03.2008

Verhoging van de bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers.

850

11.03.2008

Voedingsmiddelenhygiëne.

851

31.03.2008

Gezondheidstoezicht op de werknemers.

852

02.04.2008

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

853

03.04.2008

Beheer van (medisch) afval.

854

05.04.2008

Loonbeslag en kinderen ten laste: gewijzigde bedragen van toegelaten Inkomsten

855

07.04.2008

Plaatsing en gebruik van bewakingscamera’s ten aanzien van derden. Pictogram.

856

14.04.2008

Energieprestatieregelgeving en energieprestatie-certificaten - overzicht.

857

06.05.2008

Telewerk - CAO nr. 85bis.

858

29.05.2008

Overzicht van de bevoegdheden van het comité PBW.

859

16.06.2008

REPROBEL-overeenkomst 2007 – 2010.

860

26.06.2008

Gebruik van privévoertuig voor beroepsdoeleinden: aanpassing bedrag

		

kilometervergoeding.

861

30.06.2008

De vernieuwde sociale balans

862

30.06.2008

Beheer van medisch afval – wijziging website

863

15.07.2008

Energieprestatieregeling – aanpassing wetgeving

864

16.07.2008

Programmawet van 8 juni 2008

865

17.07.2008

Wet houdende diverse bepalingen van 8 juni 2008

866

18.07.2008

		
867
28

Omschrijving

18.08.2008

Collectieve arbeidsovereenkomst nr 9 ter – raadpleging en informatie van
de werknemers.
Nieuwe reglementering voor oude elektrische installaties

868

20.08.2008

Plaatsing en gebruik van bewakingscamera’s ten aanzien van derden - aangifte

869

01.09.2008

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen voortaan ook voor uitzendkrachten

870

16.09.2008

Gratis soft- en hardware

871

20.10.2008

Toegelaten arbeid gepensioneerden: jaarbedragen 2008

872

12.11.2008

Energieprestatieregelgeving – verstrenging wetgeving

872bis 01.12.2008

Energieprestatieregelgeving – verstrenging wetgeving Erratum ISBI nr 872

873

18.11.2008

Gelijke beloning mannen en vrouwen: CAO nr 25ter geactualiseerd

874

24.11.2008

Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten –

		

Loonplafonds vanaf 1 januari 2009

875

02.12.2008

Decreet gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid

876

08.12.2008

Verlof voor pleegzorg eindelijk in werking

877

12.12.2008

Nieuwe reglementering werkervaring ter vervanging van WEB-plus

878

15.12.2008

Wijziging kosten openbaarmaking jaarrekeningen van vzw’s

879

18.12.2008

Gebruik van privé-voertuig voor beroepsdoeleinden:

		

aanpassing kilometervergoeding met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2008

caritas jaarverslag 2008

29

caritas jaarverslag 2008

31

11:48

INSTELLINGEN

VERZORGINGS

VERBOND DER

CARITAS

24-09-2003

VZW

BRIEFHOOFD_VVI_pantone

Pagina 1

Caritas
Catholica
Vlaanderen vzw

Guimardstraat 1 - 1040 Brussel
Tel. +32 (0)2 507 01 11
Fax + 32 (0)2 512 01 18
http://www.caritas.be - e-mail: post@caritas.be

