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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 rechtvaar-

digheid, vrede, waarheid en solidariteit; een wereld die niet langer gekenmerkt wordt door uitsluiting en dis-

criminatie, 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 be-

leven” (Caritas Internationalis, Opdrachtsverklaring, 1977).

2. Caritas Vlaanderen doet dit op het vlak van de gezondheidszorg, de welzijnszorg, de binnen- en buiten-

landse solidariteit en het vrijwilligerswerk. Binnen het kader van een snel veranderende en complexer wor-

dende 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 wel-

zijns- 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 daar-

toe. 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 gemeenschappe-

lijke 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 uit-

werken van toekomstgerichte en innoverende concepten, en het opkomen voor haar doelgroepen bij de over-

heid.

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 overheid. Zij is er van over-

tuigd 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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EDITO
CARITAS OP EEN KNOOPPUNT

2009 was voor Caritas Vlaanderen op vele vlakken nog een jaar van overgang en reflectie, waarbij

het diepgaande en uitgebreide reflectieproces dat in 2008 was opgestart onder impuls van voor-

zitter Guido Van Oevelen, uiteindelijk kon worden afgerond met een hernieuwde visie op de opdracht

en positionering van Caritas Vlaanderen, die ook gepaard ging met een aanpassing van de statuten.

In deel I van dit jaarverslag gaan we nader in op dit proces, met een situering van de nieuwe 

invulling en de herformulering van het maatschappelijk doel. 

Toch betekent dit ‘overgangsjaar’ niet dat er niets zou gebeurd zijn. In de verschillende werkgroepen

en commissies werd gestaag doorgewerkt. Op het politieke forum legden de verschillende 

Caritasgeledingen gezamenlijk hun respectieve memoranda voor de regionale verkiezingen voor

aan de politieke partijen tijdens een politiek paneldebat.  Op het vlak van identiteit en inspiratie

werd vanuit het gezichtspunt solidariteit vooral voortgewerkt rond de armoedeproblematiek, terwijl

inzake pastoraal onder meer de pastorale website ‘Elisabeth’ het licht zag, en ook initiatief genomen

werd rond het bijeenbrengen van pastores in een beroepsgroep. Op het vlak van de internationale

samenwerking bleef Caritas Vlaanderen actief betrokken bij de werking van Caritas Europa en gin-

gen we ook projectmatig meer intens samenwerken met Caritas Slovakije en Caritas Bosnië en

Herzegovina.

In 2009 werd slechts één Caritas Cahier gepubliceerd, maar werd vooral ook geïnvesteerd in een

restyling van de Caritas Nieuwsbrief, die zich ent op de werkvelden die in de nieuwe oriënteringen

werden uitgewerkt.

De Algemene Vergadering van 22 december 2009 die de gewijzigde statuten goedkeurde, vormde

aldus een scharniermoment voor Caritas Vlaanderen vzw. Ze vormde ook de afsluiting van ander-

half jaar noest werken, onder impuls van voorzitter Guido Van Oevelen, die het ganse proces aan-

stuurde en in goede banen leidde. Bij het afronden van dit proces trad Guido ook terug als

voorzitter. We wensen hem te danken voor zijn inzet bij dit omvormingsproces en voor zijn oprechte

toewijding voor onze vereniging.

U lezer, wensen we veel leesgenot. 

Dominic Verhoeven Vicaris Luk De Geest,

Directeur Voorzitter ad interim
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Zoals gezegd, werd het voorbije jaar vooral gekleurd door de reflectie over de plaats en de rol van 
Caritas. Na veelvuldige besprekingen op verschillende niveaus en na overleg met de Vlaamse bisschoppen,
werden eind 2009 de nieuwe statuten goedgekeurd. Ondervoorzitter Luk De Geest verduidelijkte onder
de titel ‘Caritas op een knooppunt’ deze nieuwe oriëntaties. 
Aansluitend geven we de nieuwe omschrijving weer van het maatschappelijk doel van Caritas Vlaanderen,
zoals in de nieuwe statuten is geformuleerd.

CARITAS OP EEN KNOOPPUNT. 
NIEUWE ORIËNTATIES VOOR DE TOEKOMST

Waar men fietst langs Vlaamse wegen komt men knooppunten tegen. Het Vlaamse landschap is bezaaid

met goede en minder goede fietspaden, veilige en minder veilige wegen. Een kluwen van zeer verscheiden

draden. Maar in een goed uitgebouwd fietsnetwerk krijgen ze hun betekenis. Dank zij de knooppunten: daar

wordt de weg gekozen, de richting bepaald, de route bijgestuurd.

Caritas Vlaanderen wil in het landschap van gezondheid en welzijn, van zorg en solidariteit een specifieke op-

dracht opnemen. In het kluwen van initiatieven en voorzieningen, van maatschappelijke draden en verbanden,

wil Caritas helpen een echt netwerk uit te bouwen. Voor zo’n netwerk heb je knooppunten nodig. Anders heb

je wel een verzameling draden, maar geen net. Er zijn knooppunten nodig waar de draden bij elkaar gehouden

worden, met elkaar verbonden worden, waar losse elementen in het zorglandschap verbonden worden tot

een netwerk. Knooppunten waar je de weg kan kiezen, de richting bepalen, de route bijsturen. 

Van koepel naar knooppunt

Het maatschappelijke veld van vorige eeuw was getekend door vaste verbanden, duidelijke structuren, tra-

ditionele patronen. Men spreekt van verzuiling en verkokering. Voorzieningen en instellingen vinden elkaar

binnen een duidelijk te benoemen organisatie: een koepel van gelijkgezinden met een statische, hiërarchische

structuur. 

Het hedendaagse maatschappelijke patroon vertoont andere kenmerken: tegenover verzuiling staat verruiming,

tegenover verkokering staat verbreding en de vaste verbanden ruimen plaats in voor netwerken. Typisch

voor de huidige tijd is dat men zelf wil kiezen met wie of met welke groep men zich wil verbinden. Die band

is trouwens partieel en meervoudig: men kiest (shopt) zelf zijn pakket in verschillende organisaties. Een 

netwerk is open, de verbanden zijn er niet hiërarchisch, maar horizontaal, met verspreide ankerpunten. 

Organisaties, instellingen en voorzieningen zoeken hun gesprekspartners niet meer onder het dak van een

koepel, maar op het brede forum van het middenveld. De begrippen die op het forum de dienst uitmaken

zijn: visie, dialoog, gesprek, netwerken. Er wordt gekeken naar complementariteit, allianties en win-win-

verbanden. Hokjesmentaliteit, gesloten systemen, compartimentering zijn uit den boze. Tussenschotten tussen

sectoren, werkvormen, initiatieven stoten op onbegrip en worden afgewezen. 

Maar, zoals gezegd: losse draden vormen maar een netwerk als er knooppunten zijn. Op het forum van de

21° eeuw wil Caritas Vlaanderen als een knooppunt aanwezig zijn: een ontmoetingsplaats, een plaats waar

verbinding gemaakt wordt. Een knooppunt waar visie en praktijk elkaar ontmoeten, waar rijke traditie 

aanknoopt bij de hedendaagse uitdagingen. Waar inspiratie de deskundigheid voedt en creativiteit bron is
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van nieuwe perspectieven. Waar zorg voor specifieke doelgroepen samen gaat met aandacht voor het alge-

meen welzijn. Waar de betrokkenheid op allerlei noden vlakbij samen spoort met een wereldwijde blik en

grensoverschrijdend engagement. Waar de concrete zorg voor de zwakke medemens oproept tot maat-

schappelijke mobilisatie. Een knooppunt waar professionele actoren en vrijwillige medewerkers elkaar ont-

moeten en steunen. Waar de vele specialisten in de zorg samen spannen voor het best mogelijke en het

hoogst haalbare. 

Knooppunt in het landschap

Een knooppunt waar de zorg voor de unieke mens toch gekaderd wordt in een ruime maatschappelijke con-

text. Caritas Vlaanderen weet zich op het hedendaagse maatschappelijk forum uitgedaagd om de aandacht

voor de wereld van zorg en solidariteit levend te houden in een context van voorrang aan productie en con-

sumptie. Caritas Vlaanderen wil de stem van de zieke, de bejaarde, gehandicapte, arme of uitgesloten me-

demens laten horen in een samenleving waar het mensbeeld verengd wordt tot jong, dynamisch, sportief,

zelfstandig, ondernemend. Caritas Vlaanderen wil over deze problematiek de stem van de christelijke 

gemeenschap laten klinken, met een blijde boodschap van verbondenheid en solidariteit, van medemenselijke

zorg en aandacht voor wie door ziekte of ongeluk, door tegenslag of allerlei beperkingen aan de kant moet

blijven. 

Caritas wil hierbij niet het risico lopen enkel maar voor eigen kring te spreken, binnen gesloten, geïnstitutio-

naliseerde, hiërarchische structuren, maar wil denken en handelen in termen van gesprek en dialoog, van

inspiratie en overtuiging. Caritas vertrekt hierbij vanuit een eigen visie, die opgevat wordt als een hoopvol 

visioen, een belofte van zorg en respect voor de eigenheid van elke mens. Want goede zorg heeft niet enkel

met goede procedures, maar bovenal met een samenspel tussen mensen te maken. Het blijft een samen

te realiseren doel. 

De visie

De rijkdom en de kracht van Caritas ligt in de humane zorgvisie, aangereikt door het evangelie en geconcre-

tiseerd in talloze initiatieven met een kapitaal aan traditie en ervaring, in een brede waaier van werkvormen.

Caritas is inhoudelijk een ‘sterk merk’ met vele troeven: inspiratie en ervaring, rijke traditie, maatschappelijke

waardering, grote betrokkenheid op de veelvormigheid van zorgbehoeftes, pijler van het middenveld. 

Het evangelie is de eeuwenoude bron van onze inspiratie. Gods liefde voor de mens vraagt om een antwoord

van naastenliefde, zoals paus Benedictus XVI stelt in zijn eerste encycliek ‘Deus Caritas Est’ (God is liefde). 

De ‘werken van barmhartigheid’: de hongerigen te eten geven en de dorstigen te drinken, de vreemdelingen

opnemen en de naakten kleden, omzien naar de zieken en de gevangenen bezoeken (vgl. Mt. 25, 31-46)

blijven nog altijd zeer actueel. Ze worden op een zeer gediversifieerde wijze beoefend, zowel in de zorginstel-

lingen en de voorzieningenwereld als in het solidariteitsveld van de armoedebestrijding.

Binnen de huidige samenleving biedt Caritas Vlaanderen zich aan als het knooppunt tussen werkvelden, waar

instellingen en organisaties elkaar vinden om de visie rond zorg en solidariteit, rond mens en maatschappij

te verdiepen en te actualiseren. Caritas wil impulsen  geven van inspiratie en vernieuwing en projecten uit-

bouwen rond ethische bevraging en toetsing van het waardenkader. Want de zorg is er voor de mens, en

niet omgekeerd. Het blijft een uitdaging om binnen het kader van beperkte middelen en stevige structuren

de zorg zo te organiseren dat alle aandacht gaat naar de mens, die getekend is door zijn ziekte of handicap,

leeftijd of tegenslag en worstelt met zijn situatie. Daarom is er ‘bezielde zorg’ nodig, die vertrekt vanuit een

coherente, geïnspireerde visie.
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Sleutelwoorden

Als Caritas spreekt over visie dan zijn de sleutelwoorden daarbij brede maatschappelijke dialoog en gesprek

met andere levensbeschouwingen. Dat veronderstelt openheid naar alle mensen en groepen en organisaties

die voor waarden-volle zorg opkomen. Het Caritascahier ‘Afscheid van het leven’ brengt daar een mooi voor-

beeld van. Het geeft niet enkel informatie over de verschillende gebruiken en rituelen rond sterven in de 

onderscheiden godsdiensten of levensbeschouwingen, maar is ook in samenspraak met vertegenwoordigers

van deze stromingen samengesteld.  

De doelgroepen zijn niet enkel de voorzieningensectoren, maar ook de actoren in het solidariteitsveld en het

brede publiek. De toegevoegde waarde van deze knooppuntfunctie bestaat er juist in dat ze ervaringen uit

verschillende werkvelden samenbrengt, die zo wederzijds bevruchtend kunnen werken. Want de Caritasge-

dachte kan niet gereduceerd worden tot één werkveld of één dimensie, maar is steeds meerlagig: ze is

enerzijds steeds concreet en specifiek én tegelijkertijd ook universeel.

Werkvelden

Het Vlaams fietsknopennetwerk is uitgebouwd volgens een regionale logica: het concentreert zich op de

Kempen, de kust of de Scheldestreek. Het knooppuntennetwerk van Caritas Vlaanderen wordt uitgebouwd

volgens een logica van werkvelden: terreinen van zorg en solidariteit met een eigen benadering en insteek. 

Er is eerst en vooral het werkveld ‘Gezondheid en Welzijn’, met een netwerk van actoren binnen het zorg-

landschap. Dit eerste ‘veld’ bestrijkt de activiteiten die zich situeren op het vlak van de operationele uitbouw

van de zorgvisie. Het gaat in hoofdzaak om interverbondelijke samenwerking tussen Zorgnet Vlaanderen en

het Vlaams Welzijnsverbond. Een illustratie daarvan vindt men in het memorandum van de Caritas -

organisaties van maart 2009. Maar het is duidelijk dat in een tijd waar de zorg uit de instellingsmuren

breekt, er in de praktijk best ook andere partners hierbij kunnen betrokken worden, zoals de thuiszorg, de

mutualiteiten… (al dan niet themagebonden en al dan niet binnen een christelijk geïnspireerde context). 

De verbonden participeren vanuit hun christelijke identiteit aan dit Caritasverhaal, maar in hun eigen opera-

tionele werking blijven ze de volle autonomie over hun handelen behouden. De Caritasstructuur van ‘knoop-

punt’ biedt de verbonden hier een ontmoetings- en samenwerkingsforum aan, maar neemt geen

hiërarchische positie boven de verbonden in. Er wordt hier niet gedacht in termen van ondergeschiktheid of

onderaannemerschap, maar wel van verantwoordelijkheid en constructieve samenwerking, van bundelen

van krachten in een associatief verband.

Ten tweede is er het werkveld ‘Solidariteit’, met een netwerk van actoren binnen de  solidariteit en de strijd

tegen armoede en sociale uitsluiting. Concreet kadert dit werkveld binnen de diaconie van de kerk naar 

zieken, bejaarden, mensen met een handicap, armen, migranten en vluchtelingen, enz. Daarbij wordt een

eerste cirkel gevormd door de aangesloten geledingen Caritas Hulpbetoon, Caritas International en Present.

Maar dit werkveld tekent zich breder uit en knoopt ook aan bij de verbonden want bvb. ‘armoede in voorzie-

ningen’ blijft een prioritair thema voor de werkgroep armoede.

Vervolgens is Caritas Vlaanderen vanuit zijn ontstaan gesitueerd in een werkveld ‘Kerk en Samenleving’ met

een netwerk van kerkelijke organisaties en verbanden. De congregaties en hun koepel URV hebben een grote

en rijke traditie in gezondheidszorg en welzijnswerk.  De band met dit enorme spirituele kapitaal mag niet

verloren gaan. Maar de opdracht ligt ruimer: het is belangrijk om het diaconale aspect van de kerk centraal

te blijven stellen, christenen op te roepen tot daadwerkelijke solidariteit en inzet, … Hier is de band met de

bisdommen belangrijk. Caritas heeft een specifieke opdracht om de stem van de armen en de zwakken te

laten horen, zowel binnen de kerk als in de samenleving.
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Tenslotte is er het werkveld ‘Universele Caritaswerking’, want Caritas Vlaanderen situeert zich in een natio-

naal en internationaal Caritasnetwerk, dat in 162 landen vertegenwoordigd is. De internationale dimensie

van dit netwerk is van groot belang: het is een prikkel om de eigen activiteiten steeds weer binnen een mon-

diale dimensie te kaderen; het geeft kansen tot leren uit de ervaringen elders; het biedt kansen tot delen

van eigen kennis en verworvenheden met andere regio’s in Europa en de wereld.

Caritas Vlaanderen claimt in geen enkel werkveld een centrale positie, maar kan voor elk veld eigen accenten

inbrengen. We trachten impulsen te geven, vanuit een eigen verhaal maar in confrontatie met en bevrucht

door de samenleving waarin we staan.

Deze visie van Caritas Vlaanderen als knooppunt maakt wel duidelijk dat Caritas Vlaanderen zelf op een

knooppunt staat in zijn geschiedenis en zich duidelijk als een vaste waarde wil positioneren en profileren in

deze 21° eeuw.

Vicaris Luk De Geest

Voorzitter ad interim Caritas Vlaanderen vzw
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MAATSCHAPPELIJK DOEL VAN CARITAS VLAANDEREN

Artikel 3

Vanuit een christelijke visie op mens en maatschappij en in overeenstemming met de intenties van de

Vlaamse bisschoppen en van de internationale Caritasgemeenschap, wordt Caritas Vlaanderen opgevat als

een overleg- en samenwerkingsplatform voor de Caritasgeledingen, die werkzaam zijn in het Vlaamse 

Gewest en in het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het overleg en de samenwerking situeren zich in het bijzonder op de werkvelden ‘Gezondheid en Welzijn’,

‘Solidariteit’ (binnen- en buitenlandse solidariteit, vrijwilligerswerk), ‘Kerk en Samenleving’, en de ’Universele

Caritaswerking’.

Artikel 4

Caritas Vlaanderen heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk:

• de aandacht voor de wereld van gezondheid, welzijn en solidariteit levend te houden;

• op te komen voor de zwakke, gekwetste, arme en uitgesloten medemens;

• de stem van de christelijke gemeenschap in dit verband te laten horen. 

Caritas Vlaanderen zal zich daarbij vooral, maar niet uitsluitend, richten op volgende thematische invalshoeken:

• christelijke identiteit, ethiek, pastoraal en kerkbetrokkenheid;

• armoedeproblematiek en sociale uitsluiting;

• maatschappelijke verantwoordelijkheid en bewustmaking;

• vrijwillig engagement, belangeloze inzet;

• deugdelijk bestuur. 

Caritas Vlaanderen richt zich daarbij in eerste instantie op de eigen leden, maar streeft ook een actieve 

samenwerking na met andere kerkelijke en christelijke organisaties, alsook met andere organisaties die 

dezelfde of soortgelijke doeleinden nastreven. 

Bovenvermelde werkvelden en doelstellingen kunnen nader worden bepaald in het huishoudelijk reglement.

Het gezamenlijke overleg en de samenwerking tussen de leden gebeurt in respect voor de autonomie van

de leden. 
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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 aan-
dachtsvelden en speerpunten en structuren. Globaal ressorteert deze pijler onder de Commissie Fun-
damenten, 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 bin-

nen 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 hierover (vb. het euthanasie-

debat en de brochure die over dit thema 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, Present Caritas vrijwilligerswerk. 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 2009 haar werkzaamheden verder. De Commissie zelf was erg actief

betrokken bij het denkproces rond de heroriëntering van Caritas Vlaanderen. In de nieuwe structuur is de

centrale rol van de Commissie voor de aansturing van de inhoudelijke werking nog versterkt. De Commissie

Fundamenten zal ook van nabij de opvolging en implementatie bewaken van het activiteitenplan dat in het 

najaar werd uitgewerkt voor de periode 2010 – 2012.  Daarnaast werd aandacht besteed aan de opvolging

van de verschillende werk- en stuurgroepen. 

WERKGROEP ARMOEDE

De zorg voor de zwakkere medemens in onze samenleving staat centraal in de opdracht en de werking van

Caritas Vlaanderen. In 2004 werd daartoe, op initiatief van de Commissie Fundamenten, de werkgroep 

armoede opgericht. Deze werkgroep is samengesteld uit  vertegenwoordigers die werkzaam zijn in de 

verschillende sociale werkvelden, van binnen en buiten de Caritasgeledingen. 

De werkgroep kwam in de loop van 2009 viermaal samen. De thema’s die in 2009 door de werkgroep werden

behandeld, waren o.m. gericht op de verdere opvolging van het campagnethema 2008 van Welzijnszorg

“Armoede schaadt de gezondheid”. In dit verband vonden meerdere gedachtenwisselingen plaats over de

relatie armoede en geestelijke gezondheidszorg, en werd meegewerkt aan de kleveractie van Welzijnszorg.

Verder werd gewerkt aan de operationalisering van de denkpistes voor de  invoering van aandachtscellen en

aandachtspersonen in de voorzieningen. Stonden ook op de agenda van de werkgroep armoede: de nadere

uitwerking van het actieplan Caritas Vlaanderen 2010-2012 met o.m. de medewerking aan de Campagne

Zero Poverty van Caritas Europa (in het kader van het Europees Jaar 2010 tegen armoede en sociale 

uitsluiting) en de jaarlijkse organisatie van de Summer University te Leuven, de decenniumdoelen 2017 

alsmede de voorbereiding van de studiedag over het thema “begeleide individuele hulpverlening”, gepland in

het voorjaar 2010. 

SOLIDARITEIT

Caritas Hulpbetoon 

Caritas Hulpbetoon vzw werd in 1986 opgericht door de vzw Caritas Catholica Vlaanderen en de zes dioce-

sane 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. Sedert 2008 werd Caritas

Hulpbetoon vzw als lid opgenomen in Caritas Vlaanderen vzw. 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 maat-

schappij. Zo 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. Hoewel het gaat

om relatief bescheiden bedragen, wordt zo toch ruimte gecreëerd om nieuwe initiatieven en projecten uit te

werken en te ontwikkelen. Ook in 2009 werd  er verder gewerkt op de ingeslagen weg.
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Naast de steun aan de meest verscheiden projecten van talrijke voorzieningen, organiseert Caritas Hulpbe-

toon met haar ‘nationale mailings’ ook oproepen over gans Vlaanderen. Het betreft hier een fondsenwer-

vingsactie 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, alleenstaande ouders met kinderen.  Andere keren worden de verschillende types van

projecten en acties waar Caritas Hulpbetoon bij betrokken is, extra in het daglicht geplaatst. 

In 2009 werden  er  drie  nationale acties georganiseerd. De meer doelgerichte acties vonden plaats in de

eerste helft van 2009 en stonden in het teken van de reïntegratie van ex-gevangenen en de ondersteuning

van het vrijwilligerswerk. De zogenaamde “algemene” actie werd gehouden in het najaar van 2009. 

In totaal werd in 2009 via deze nationale fondsenwerving,  nagenoeg 55.000 EUR door de schenkers bij-

eengebracht, 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. Caritas Hulpbetoon kreeg hiertoe in 2008 een erkenning die loopt tot en met 2013.

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 (link naar Caritas Hulpbetoon)

Reknr.: 776-5902333-77.

BEROEPSGROEP VOOR PASTORES IN DE ZORGSECTOR

Omwille van de zorg voor de continuïteit van het pastoraat in de gezondheidszorg heeft de Belgische 

bisschoppenconferentie in het voorjaar van 2009 het mandaat gegeven om een beroepsgroep voor pastores

op te richten. Een beroepsvereniging zou kunnen ijveren voor een beschermd statuut voor pastores, garantie

zijn voor hun professionaliteit, de band tussen de kerkgemeenschap en de gezondheidszorg inspireren en

de aantrekkelijkheid van het beroep verhogen.

Er werd een kerngroep opgericht die op basis van regelmatige contacten met de bisschop en met de 

pastores op de werkvloer de nodige initiatieven op verschillende vlakken moet nemen en het geheel in goede

banen moet leiden. Anne Vandenhoeck (Caritas West-Vlaanderen) coördineert deze kerngroep. Daarnaast

zijn ook Bert Vanderhaegen (UZ Gent), Ria Vercamer (Dienstencentrum H. Hart, Deinze), Filip Zutterman

(AZ Imelda, Bonheiden), Koen De Fruyt (PC Sint-Amandus, Beernem), Dominiek Lootens (Caritas Antwerpen)

en Pieter Vandecasteele (Caritas Vlaanderen) geëngageerd.
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Deze pijler omvat volgende thema's: politieke positionering, intersectorale ondersteuning, wetenschap-

pelijk 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 interver-

bondelijk 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).

Intersectorale ondersteuning

Caritas Vlaanderen voorziet sinds jaren in de ondersteuning van de geledingen door het aanreiken van infor-

matie rond interverbondelijke materies via de ISBI’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 ISBI’s die in de loop van 2009 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 voor-

namelijk 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 op maat van de aangesloten voorzieningen en zich vooral oriën-

teert op procesbegeleiding in o.m. kwaliteitszorg, personeelsbeleid, teambuilding, strategische ontwikkeling,...

MEMORANDUMBEAT VERKIEZINGEN 2009

Op 7 juni 2009 vonden in België Regionale en Europese verkiezingen plaats. De verschillende deelorganisaties

van Caritas Vlaanderen: Zorgnet Vlaanderen, het Vlaams Welzijnsverbond, Present en Caritas International

stelden in de aanloop naar de verkiezingen op 17 maart 2009 samen hun memoranda voor, in een formule

waarbij de politieke formaties direct ook uitgedaagd werden hierop te reageren. 

Als locatie was gekozen voor het Stripmuseum in het hartje van Brussel. Het debat lokte een volle zaal,

waaronder heel wat vertegenwoordigers van aangesloten voorzieningen.
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Een specialistendebat

Oorspronkelijk was het de optie om een voorzittersdebat te organiseren, met de partijvoorzitters. De meeste

partijen hadden er echter voor geopteerd om hun specialisten ter zake in de frontlinie te sturen. Met twee

ministers in functie (Veerle Heeren (CD&V) en Frank Vandenbroucke (SP.A)) en één voormalige minister

(Mieke Vogels (Groen!)) was er alvast heel wat politiek gewicht afgevaardigd. De andere deelnemers aan het

panel waren Helga Stevens (N-VA), Vera Van der Borght (Open VLD) en Lieve Van Ermen (LDD).

Aan de politici werden zes stellingen voorgelegd, geformuleerd door Frank Cuyt, algemeen directeur Vlaams

Welzijnsverbond, Peter Degadt, afgevaardigd bestuurder Zorgnet Vlaanderen en Guido Van Oevelen, voor-

zitter Caritas Vlaanderen. Het debat werd in goede banen geleid door Michel Vanholder, gedelegeerd 

bestuurder van de Groep Emmaüs. Bij het afscheid kregen de dames en heren politici een reuzengroot stem-

potlood mee met het opschrift ‘Wij kiezen voor welzijn en zorg’.

De stellingen

• Stelling 1: voldoende aanbod in de zorg

• Stelling 2: subsidies moeten reële werkingskosten dekken

• Stelling 3: goede zorg vergt goede infrastructuur

• Stelling 4: maximumfactuur voor rusthuisbewoners

• Stelling 5: een meer evenredige omkadering van het vrijwilligerswerk

• Stelling 6: een snellere integratie op de arbeidsmarkt

Vragenronde

Na het geanimeerde debat volgde nog een uitgebreide vragenronde met de talrijke aanwezigen, waarbij

meestal nog wat dieper werd ingegaan op thema’s die daarvoor waren aangeraakt. Twee uur was natuurlijk

te weinig om het ganse memorandum aan bod te brengen.

Maar anderzijds hebben vooraanstaande politici – met toch twee ministers en een voormalig minister – twee

uur vrijgemaakt om met ons en met elkaar over de thema’s die ons nauw aan het hart liggen, in gesprek te

gaan.

We onthouden uit het debat vooral dat men in de belangrijkste verzuchtingen van de sectoren weliswaar

kan inkomen, maar dat het spook van de crisis de gesprekken over concrete invullingen hierrond heel moeilijk

maakt. Het beloven moeilijke jaren te worden.

Anderzijds werd veelvuldig en zo goed als unisono gewezen op de overdreven regelgeving in de verschillende

sectoren. Dat doet dan weer de hoop op verandering op dit vlak oprijzen.
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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 waar-

genomen door Caritas International, dat ook de daaraan verbonden mandaten bekleedt in deze organisaties,

mede in naam van Caritas Vlaanderen.

De Regional Conference, de Algemene Vergadering van Caritas Europa, vond dit jaar plaats in Brussel. Onder

meer op de agenda stond de goedkeuring van Common Managementstandards, die ondertussen ook door

Caritas Vlaanderen werden onderschreven en die moet toelaten de interne organisatiestructuur van de Ca-

ritas-lidorganisaties te versterken.

SOCIAAL EUROPA

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. Zo werd D. Verhoeven namens

Caritas Europa voorgedragen als lid van het European Union Health Policy Forum, een overlegplatform onder

het DG Health and Consumer Protection van de Europese Commissie.

Binnen de werking van de Social Policy Commission van Caritas Europa werd in 2009 vooral werk gemaakt

van de voorbereiding van de Zero Poverty Campagne, met het oog op het Europees Jaar voor de bestrijding

van armoede en sociale uitsluiting. Op het Social Policy Forum in Praag stond de actualiteit van de economi-

sche en financiële crisis centraal, en de impact ervan op de armste groepen in de samenleving.

In het kader binnen het INCLUSION-project, met steun van de Europese Commissie, werd in 2009 o.m. ook

voortgewerkt met de werkgroep ‘The Future of the Welfare State’, waarin verschillende sociale tradities uit

Europa vertegenwoordigd zijn. Streefdoel is om een document klaar te hebben tegen het einde van het Eu-

ropese Jaar.

In 2009 vond ook de tweede editie van de Summer University plaats in Leuven. Caritas Vlaanderen was

mee betrokken bij de inhoudelijke uitwerking van het programma, dat eveneens in het teken stond van de

voorbereiding van het Europees Jaar.

SAMENWERKING MET EUROPESE ZUSTERORGANISATIES

De samenwerking op projectbasis met andere Europese Caritasorganisaties kreeg in 2009 een nieuw elan.

Samen met de werkgroep Oost-Europa van Zorgnet werden twee projecten geactiveerd. 

Met Caritas Slovakije werd de draad van de samenwerking rond de ouderenzorg terug opgenomen. Sinds

oktober 2009 is een halftijdse medewerkster aangeworven om de verschillende social profit partijen in de

ouderensector in Slovakije samen te brengen om gemeenschappelijk politieke actie te voeren, en een sa-

menwerkingsplatform uit te bouwen om elkaar wederzijds te ondersteunen en gezamenlijke projecten van

organisatie-ontwikkeling en kwaliteitsverbetering uit te werken. 

Dit gebeurt met Caritas Slovakije als draaischijf, maar binnen het kader van een breder social profit-verband,

waar ook nog andere sectoren van deel uitmaken. De middelen hiervoor komen zowel van Zorgnet Vlaande-

ren als van Caritas Vlaanderen. Mark Smout volgt als vrijwilliger dit project op.
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Anderzijds werd op basis van de contacten die we in 2008 legden met Caritas Bosnia i Herzegovina eind

maart een project ingediend bij de Vlaamse Administratie om in de komende drie jaar werk te maken van

de ondersteuning van Palliatieve Zorg in het land. Op de valreep van 2009 kregen we de bevestiging van de

goedkeuring van ons project, dat zal lopen van 2010 tot en met 2012. Ludo Timmermans (WZC Sint Vin-

centius Deinze) en Paul Merlevede (AZ Groeninghe Kortrijk) volgen hier het project op, de financiering komt

grotendeels van de Vlaamse overheid. Ook in Sarajevo zal een halftijdse medewerkster op het project geïm-

puteerd worden.

Tenslotte vertrokken in samenwerking met Wereldmissiehulp in juli 2009 ook nog twee volle trucks met

tweedehandsmateriaal (voornamelijk bedden, maar ook andere goederen) naar Oekraïne. Het materiaal,

dat de voorafgaande maanden was opgehaald bij verschillende voorzieningen, werd door een Oekraïens

transporteur overgebracht naar ziekenhuizen in Lviv (West-Ukraïne), waar het dankbaar ingezet wordt in

zowel een Caritas-voorziening als een publiek ziekenhuis.
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CARITAS CAHIERS

‘Afscheid van het leven’

Rituelen omtrent sterven en dood in verschillende wereldgodsdiensten

Caritas Cahier 2 – tweede, herwerkte uitgave

‘Afscheid van het leven’ verscheen in oktober 2005 als tweede uitgave

in de reeks ‘Caritas Cahiers’. Een eerste herdruk werd voorzien in 

januari 2006, een tweede – licht aangepaste – herdruk verscheen in

oktober 2009. In tussentijd werden reeds meer dan 3.000 exempla-

ren van het cahier verspreid. Een duidelijk bewijs van de bruikbaarheid

van deze uitgave.

Voor verpleegkundigen, artsen, pastoraal werkenden, sociaal assistenten

of vrijwilligers, werkzaam in een algemeen ziekenhuis, bij mentaal 

gehandicapte mensen, bij personen die met dementie te kampen heb-

ben, bij psychisch zieke mensen of bij mensen bij die met ziekte of ster-

ven geconfronteerd worden, is ‘Afscheid van het leven’ een bron van

waardevolle en vooral praktische informatie.

Het Cahier is bedoeld voor allen die in contact komen met zieke en stervende mensen en hun familie. Op die

manier kan een gastvrije en attente omgeving gecreëerd worden waar (andersgelovige) mensen afscheid

nemen van het leven. Het geeft beknopte algemene informatie over het wereld-, mens- en godsbeeld in de

belangrijkste godsdiensten en levensbeschouwingen, aangevuld met praktische aandachtspunten die kunnen

helpen om de andersgelovige patiënt optimaal bij te staan. Tevens bevat het cahier nuttige adressen en een

korte literatuurlijst.

‘Afscheid van het leven. Rituelen omtrent sterven en dood in verschillende wereldgodsdiensten’ 

kost 5 euro, vanaf 5 ex 4 euro, vanaf 20 ex (groepsbestellingen) 3 euro, verzendingskosten inclusief.

Voor meer informatie over de Caritas Cahiers en bestellingen verwijzen wij u naar www.caritas.be.
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CARITAS NIEUWSBRIEF

De ‘Caritas Nieuwsbrief’, een publicatie van Caritas Vlaanderen vzw,

verschijnt zes maal per jaar en wordt verspreid op 2.300 exempla-

ren. Het wordt onder meer toegestuurd aan beheerders en verant-

woordelijken van de bij de Caritasverbonden en -diensten aangesloten

voorzieningen. 

Het september-oktober nummer van jaargang 2009 was de vijftigste

editie sinds de Caritas Nieuwsbrief in 1999 de toenmalige Caritas

Telex verving. Het vijftigste nummer was meteen ook het laatste in

de vertrouwde opmaak, na vijftig afleveringen was de Nieuwsbrief aan

een grondige restyling toe, die vanaf het zesde en laatste nummer

van de jaargang 2009 werd toegepast. 

Wat is veranderd?

In de eerste plaats de vormgeving. In samenwerking met Licap werd gezocht naar een frisse, hedendaagse

stijl, die uitnodigt tot lezen. De overstap van zwart-wit, met rood als steunkleur naar kleurendruk springt

wellicht het meest in het oog en doet het gebruikte beeldmateriaal meer recht. 

In de tweede plaats werd de inhoudelijke invulling meer afgestemd op het brede werkveld van Caritas Vlaan-

deren zoals dat uitgetekend werd voor de herstructurering en in het bijzonder rond vijf belangrijke thema’s

en werkvelden (zie ook deel I van het jaarverslag over de herstructurering van Caritas). 

• ‘Fundamenten’ diept de velden spiritualiteit, en identiteit uit. Hier gaat het over de basisopdracht van 

Caritas Vlaanderen. 

• ‘Caritas Wereldwijd’ kijkt over de grenzen en biedt een blik op de werking van de Caritasgeledingen op

Europees vlak (Caritas Europa) en op wereldvlak (Caritas Internationalis).

• ‘Solidariteit’ focust op een meer operationeel terrein. Naast actuele informatie rond noodhulp bij rampen,

campagnes, projecten, acties, willen we in de Caritas Nieuwsbrief ook het terrein ‘armoede en sociale

uitsluiting’ – zowel nationaal (Caritas Hulpbetoon) als internationaal (Caritas International) - vanuit 

verschillende invalshoeken aan bod laten komen, net als het thema vrijwilligerswerk.

• ‘Gezondheid en Welzijn’ biedt een forum aan het ruime veld van gezondheids- en welzijnswerk met een

waaier van informatie over beleid, onderzoekswerk, professionalisering en vorming.

• ‘Kerk en Samenleving’ maakt de brug naar het bredere kerkelijke veld en naar de vertaling van de cari-

tasgedachte naar de bredere kerkgemeenschap. Ook de diocesane werking en inbedding van Caritas

krijgt hier een plaats.  

Als kers op de taart zijn er de nieuwe rubrieken ‘Vers van het VELD’ en VERS van het veld’. Voor ‘Vers van

het VELD’ geven we telkens iemand uit het werkveld een voorzet; iets uit de actualiteit, krantenknipsel(s),

beeldmateriaal,… en vragen hen naar hun ideeën, dromen, mijmeringen, commentaar. Vers van het veld,

met een beschouwende ondertoon, kritische of ludieke knipoog toegelaten.

In ‘VERS van het veld’ vergast Jan Geerts, huisdichter van dienst, ons telkens op een stukje versgeplukte 

poëzie.
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Wat is niet veranderd?

De Caritas Nieuwsbrief blijft zoals voorheen aandacht geven aan organisaties en initiatieven die aansluiten

bij haar brede werkveld: Broederlijk Delen, Welzijnszorg, Kerkwerk Multicultureel Samenleven, projecten van

de Koning Boudewijnstichting, vormingsinitiatieven, studiedagen, nieuwe publicaties.

En elke editie bevat een i-flash, de katern van de arbeidsgeneeskundige dienst IDEWE.

Intekenen op de Caritas Nieuwsbrief is gratis en kan via www.caritas.be.

PASTORALE PERSPECTIEVEN

Spiritualiteit in de palliatieve zorg

Nummer  142  -  Januari-februari-maart

In het eerste nummer van de nieuwe jaargang ging de aandacht naar

de beleving van spiritualiteit in de palliatieve fase. In het openingsartikel

poogt Claude Vandevoorde te verduidelijken waarover eigenlijk gesproken

wordt als het gaat over de spirituele dimensie van de palliatieve patiënt.

Hij doet daarvoor ondermeer beroep op de inzichten van Daniel Sulmasy,

die een ‘biopsychosociaal’ én ‘spiritueel’ model ontwikkelde voor de zorg

voor palliatieve patiënten. Vandevoorde beschrijft op het einde van zijn

bijdrage een drietal attitudes die kunnen helpen bij het (h)erkennen van

de spirituele dimensie van patiënten. Dit wordt concreet geïllustreerd

met de voorstelling van de ‘spirituele checklist’ die in de palliatieve afdeling

van het universitair ziekenhuis Gasthuisberg werd ontwikkeld. In de vol-

gende twee bijdragen verschuift de focus naar de sectoren gehandicap-

tenzorg en ouderenzorg. De grote verschillen in context en visie worden

hier zichtbaar. 

Pastorale registratie

Nummer  143  -  April-mei-juni

Het zomernummer van de pastorale perspectieven snijdt een heel 

belangrijk maar ook omstreden thema aan: de noodzaak van het registre -

ren van pastorale activiteiten en zorghandelingen. Anne Vandenhoeck

ontvouwt in haar bijdrage vier verschillende vormen van registratie door

de pastor: voor jezelf als pastor, voor je collega’s pastores, voor het be-

leid van je voorziening en voor andere zorgverleners. Telkens worden de

voordelen en de uitdagingen kritisch besproken. De auteur bespreekt

ook de implicaties van pastorale registratie voor het beleid van de zorg-

voorziening en voor de andere zorgverleners. Het pleidooi voor functio-

neel, narratief en interdisciplinair registreren komt als een rode draad

in het vervolg van dit nummer terug. Verschillende pastores bespreken

hoe ze in hun voorziening met pastorale registratie aan de slag gingen,

wat de voordelen daarvan zijn, maar ook welke uitdagingen en problemen

ze ervaarden. Samen met dit nummer werd ook een online discussiefo-

rum geopend op de elisabethwebsite (www.pastoralezorg.be). Op dit

forum konden pastores met elkaar in gesprek gaan over deze thema-

tiek.
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Armoede en vermarkting

Nummer 144-145  -  Oktober-november-december

Omdat er geen Pastorale Perspectieven verscheen in het derde kwartaal

van 2009, werd het laatste nummer van deze jaargang een dubbelnum-

mer. Armoede en vermarkting – twee thema’s waarmee de pastor op

verschillende wijzen te maken heeft – kwamen aan bod.  Het nummer

opent met een overzicht van sociale ongelijkheden in gezondheid in Vlaan-

deren, door Eva Lefèvre. Dit wordt in de volgende bijdrage meteen tref-

fend geïllustreerd. Rina Verdoodt toont aan dat het ondanks de goede

sociale voorzieningen in ons land niet evident is om als MS-patiënt rond

te komen. Luc Bouckaert schrijft over ‘bezieling’ in de zorg, en vraagt

zich af of er via deze weg een alternatief voor de vermarkting te vinden

is. In de volgende bijdrage – over keuzen in de zorg – reflecteert Eugeen

Bouwen over vermarkting in de ouderenzorg. Citaten van bewoners zelf

vormen het uitgangspunt. Het nummer bevat ook nog een visietekst over

de identiteit van pastores als spirituele zorgverleners. Deze tekst is het

product van het ‘expertisenetwerk zorgpastoraat’ dat door het Acade-

misch Centrum voor Praktische Theologie georganiseerd werd.  

Het dubbelnummer sloot deze jaargang af met twee extra bijdragen die een voorstelling geven van actueel

onderzoek aan de theologische faculteit te Leuven.  Judith Cockx heeft het vanuit ethisch en pastoraal per-

spectief over prenatale diagnostiek, en Ria Vercamer stelde de resultaten voor van een onderzoek naar de

zorgethische invulling van het begrip ‘integriteit’.

PASTORALE WEBSITE ELISABETH

Na enkele maanden voorbereiding zag de Elisa-

bethwebsite op 12 mei 2009 het daglicht. Deze

website is het resultaat van een samenwerking tus-

sen Caritas Vlaanderen vzw en het Academisch Cen-

trum voor Praktische Theologie van de Leuvense

theologische faculteit. Ondertussen is de website goed ingeburgerd bij pastores en zorgverleners. 

De maandelijkse nieuwsbrief telt om en bij de 1000 geadresseerden.

De bedoeling van de website is meervoudig. Op de eerste plaats willen de initiatiefnemers een online forum

creëren voor pastores in de zorgsector. Een plaats waar pastores – en iedereen die pastoraal geëngageerd

of geïnteresseerd is – visies en werkmateriaal kunnen vinden en uitwisselen over hun beroep. Op die manier

wil de website een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van het beroep. In functie van deze

eerste doelstelling wordt nauw samengewerkt met de redactieraad van de Pastorale Perspectieven. De web-

site biedt immers een belangrijke meerwaarde voor het tijdschrift.

Naast deze eerste en prioritaire doelstelling wil de website zich ook richten tot een ruimere groep, om het

beroep van pastor meer bekendheid te geven, en om informatie te verlenen over wat een pastoraal 

zorgaanbod in de zorg- en welzijnssector kan betekenen.

Doorheen het werkjaar werden verschillende componenten toegevoegd, waardoor het aanbod gestaag

groeide. Zo werd in oktober naar aanleiding van de Pastorale Perspectieven over registratie een discussie-

forum gelanceerd, waar pastores met collega’s kunnen overleggen over de aanpak en de meerwaarde van

de registratie. Ook andere thema’s kunnen in dit forum ter sprake komen. Verder werd ook een pagina 

Caritas jaarverslag 2009

26



ontwikkeld voor het online beschikbaar stellen van recensies die ook in Pastorale Perspectieven verschijnen.

De nieuws-pagina werd op regelmatige tijdstippen geactualiseerd, en er werd ook een vacaturedatabank 

beschikbaar gesteld waar (kandidaat-)pastores de meest recente vacatures kunnen vinden. Achter de scher-

men wordt op dit moment gewerkt aan een omvangrijke database voor gebeden, rituelen, liturgische vierin-

gen,…  Via een handig zoeksysteem moeten pastores met enkele muisklikken een lijst van gepaste teksten

vinden voor iedere situatie.

In de toekomst wordt de website ook het communicatiemiddel van de beroepsvereniging voor pastores in de

zorgsector. In het najaar van 2009 werden de eerste stappen gezet naar de oprichting van deze vereniging.

www.pastoralezorg.be 

ISBI - INTERSECTORALE BEHEERSINFORMATIE

In 2009 werden 31 intersectorale beheersinformatienota’s (ook “ISBI’s”genoemd) verspreid naar de aange-

sloten voorzieningen en diensten van Zorgnet Vlaanderen en van het Vlaams Welzijnsverbond.  

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. 

We verduidelijken nog dat de nota’s thans louter via elektronische weg worden verspreid. De aangesloten

leden kunnen de informatienota’s ook via de sites van de respectieve verbonden raadplegen. 

We geven hierna een kort overzicht van de vernieuwende sociaal-juridische onderwerpen die in de loop van

2009 in deze informatienota’s aan bod kwamen:  

Zo waren er de meer specifieke dossiers die het voorbije jaar voornamelijk betrekking hadden op de proble-

matiek van de diverse vormen van verlof (educatief verlof, ouderschapsverlof, moederschaps- en vader-

schapsverlof), de collectieve ziekteverzekering, de ecocheques, de Europese en regionale verkiezingen, het

vrijwilligerswerk, de maatregelen inzake het preventief alcohol- en drugsbeleid, de overgang naar de winter-

tijd, de werkervaringsprojecten alsmede de problematiek van de evenredige participatie en diversiteit op de

arbeidsmarkt.   

Tevens werd ruim aandacht besteed aan een aantal preventie- en veiligheidsdossiers, als daar zijn de pro-

blematiek van de arbeidsongevallen en de voedingsmiddelenhygiëne, de energieprestatieregelgeving, de toe-

gankelijkheid van de publieke gebouwen alsook de  externe diensten preventie en bescherming op het werk.    

Verder waren er een aantal doorheen de jaren weerkerende en meer vertrouwde items, zoals o.m. de al-

gemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende brugpensioen, nachtarbeid,

tijdskrediet, de gelijke behandeling in de arbeidsrelatie. Ook de aanpassing van de diverse loongrenzen vervat

in de wet op de arbeidsovereenkomsten, de gewijzigde vergoeding voor het gebruik van een privévoertuig

voor beroepsdoeleinden, de aangepaste bedragen inzake loonbeslag en loonoverdracht en inzake de wetge-

ving sluiting van ondernemingen, de gewijzigde tarieven inzake de openbaarmaking van de jaarrekeningen

van bepaalde vzw’s en inzake de publicatie van akten in het Belgisch Staatsblad kwamen in de informatienota’s

nader aan bod.

De lijst met alle informatienota’s die in 2009 verschenen, is opgenomen als bijlage.

Caritas jaarverslag 2009

27



Caritas jaarverslag 2009

28



VERBONDEN

Zorgnet Vlaanderen

Zorgnet Vlaanderen vzw heeft als prioritair aandachtspunt de vrijwaring en behartiging van het privaatch-

ristelijk initiatief zonder winstoogmerk bij de uitbouw van een kwalitatieve gezondheids- en ouderenzorg.

Met respect voor de autonomie van de ledenvoorzieningen wil Zorgnet Vlaanderen 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@zorgnetvlaanderen.be
Website: www.zorgnetvlaanderen.be

Het Vlaams Welzijnsverbond

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 vol-

wassenen 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

De Partezis-groep

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 waar-

mee 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 voornamelijk zieken-

huizen 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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DIENSTEN

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 solida-

riteit.

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 ge-

handicaptenzorg en mobbing. In deze domeinen worden min of meer langdurige of opeenvolgende onder-

zoeksprojecten 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

*Eind 2009 liep de samenwerkingsovereenkomst tussen Caritas Vlaanderen en LUCAS af. De operationele

samenwerking wordt vooral een zaak van de verbonden. Caritas Vlaanderen blijft wel vertegenwoordigd in

de organen van LUCAS.

VOCA 

VOCA 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, communicatiesyste-

men, samenwerkingsvaardigheden, 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
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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 mi-

granten en verdedigt de rechten van vluchtelingen. Op basis van hun ruime ervaring ijvert Caritas Interna-

tional 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

Caritas Hulpbetoon

De activiteiten van Caritas Hulpbetoon zijn gericht op de ondersteuning van de minst bedeelden in onze maat-

schappij. 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 voor-

zien. 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 Hulp-

betoon driemaal per jaar 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

Present Caritas Vrijwilligerswerk 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 deze zorgbehoe-

vende mensen en zo bijdragen tot het verhogen van hun levenskwaliteit;

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

Vanderlindenstraat 17, 1030 Brussel
Tel.: 02/248.10.42, Fax : 02/248.10.44

E-mail: info@presentweb.be
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

Tulpinstraat 75

3500 Hasselt

Tel.: 011/24.90.68

Fax: 011/28.84.77

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 West-Vlaanderen vzw

Bosdreef 5

8820 Torhout

Tel. 050/74.56.22

Fax: 050/74.56.26

e-mail: post.cw@skynet.be

web: www.caritaswest.be

Vicariale Dienst 

Voorzieningenpastoraal & Caritas

Varkensstraat 6

2800 Mechelen

Tel. 015/29.84.57

Voor de activiteiten van de diocesane secretariaten verwijzen wij graag naar de respectievelijke websites.
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OVERZICHT CARITAS - INTERSECTORALE BEHEERSINFORMATIE   2009

Nr Datum OMSCHRIJVING

880 25.02.2009 Jaarlijkse heffing ter financiering FAVV

881 26.02.2009 Wijziging moederschapsverlof en –bescherming vanaf 1 april 2009

Wijziging vaderschapsverlof vanaf 1 april 2009

882 27.02.2009 Uitvoeringsbesluit autonome vrijwilligersorganisaties is verschenen

883 27.03.2009 Beslag en overdracht van loon en sociale uitkeringen: nieuwe grenzen vanaf 01.01.2009

884 01.04.2009 Betaald Educatief verlof – Wijzigingen.

885 22.04.2009 Forfaitaire preventiecontributie te betalen aan de arbeidsongevallen- verzekeraar bij vaststelling 

van een “verzwaard risico” van arbeidsongevallen vanaf 1 januari 2009.

886 29.05.2009 Europese en regionale verkiezingen van 7 juni 2009 – arbeidsrechtelijk beschouwd.

887 02.06.2009 Nachtarbeid: toepassing van herwaarderingscoëfficiënt: CAO nr 46 undevicies.

888 03.06.2009 Brugpensioen: toepassing van herwaarderingscoëfficiënt – CAO nr 17 tricies ter.

889 08.06.2009 VZW-problematiek: gewijzigde tarieven publicatie van akten in Belgisch Staatsblad

en een aantal administratieve vereenvoudigingen.

890 09.06.2009 Ouderschapsverlof – wijziging leeftijd kind.

891 15.06.2009 Vlaamse werkervaringsprojecten: verhoging van de premies.

892 18.06.2009 KB betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk – aanpassingen.

893 30.06.2009 Gebruik van privé-voertuig voor beroepsdoeleinden: 

aanpassing kilometervergoeding vanaf 01.07.2009.

894 01.07.2009 Telewerk – aanpassing arbeidsongevallenwet.

895 15.07.2009 Gelijke behandeling: CAO nr 38 sexies en CAO nr 95 afgesloten in de Nationale 

Arbeidsraad dd. 10.10.2008

896 27.07.2009 Energieprestatieregelgeving – verstrenging wetgeving

897 14.08.2009 CAO nr 77 quinquies maakt de overstap tussen verschillende vormen van tijdskrediet eenvoudiger.

898 21.08.2009 CAO nr 100 over een preventief alcohol- en drugsbeleid in de instelling.

899 24.08.2009 Wetgeving sluiting van ondernemingen – bijdragen 2009 en recente wijzigingen.

900 14.09.2009 Communicatieplicht werkgever over recht op individuele voortzetting en mogelijkheid 

tot voorfinanciering van collectieve ziekteverzekering.

901 24.09.2009 Recente wijzigingen: moederschapsverlof – werkverwijdering zwangere werkneemsters.

902 01.10.2009 Toegankelijkheid publieke gebouwen – wetgeving.

903 02.10.2009 Nieuw decreet vrijwilligerswerk in welzijn, volksgezondheid en gezin.

904 12.10.2009 Ecocheques.

905 13.10.2009 Impulsbeleid evenredige arbeidsdeelname en diversiteit (EAD): Bijsturing van subsidieregels.

906 15.10.2009 Overgang wintertijd 2009.

907 30.10.2009 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten -  Loonplafonds vanaf 1 januari 2010.

907bis 14.12.2009 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten - 

Loonplafonds vanaf 1 januari 2010 - Erratum.

908 21.12.2009 Wijziging kosten openbaarmaking jaarrekeningen van vzw’s.

909 22.12.2009 Aanpassing van de drempels voor loonbeslag en loonsoverdracht.
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