Jaarverslag 2011

OPDRACHTVERKLARING
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 rechtvaardig ‐
heid, 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 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 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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CARITAS VLAANDEREN
DE KRACHT VAN MENSEN. VRIJWILLIG ENGAGEMENT.

Eind 2009 werden de nieuwe statuten van Caritas Vlaanderen goedgekeurd. De opdrachten van
onze organisatie werden opnieuw op scherp gesteld en ingebed in een knooppuntenperspectief,
waarbij Caritas Vlaanderen vooral tracht verbindingen te maken binnen en tussen de
verschillende werkvelden waarbij het betrokken is, met name gezondheid en welzijn, solidariteit,
kerk en samenleving, en de universele caritasopdracht. De invalshoeken die we daarbij hanteren
zijn vooral deze van identiteit en pastoraal, van armoede en sociale uitsluiting, en van vrijwillig
engagement. Caritas Vlaanderen kreeg een nieuwe Raad van Bestuur en verhuisde in 2010 ook
naar de Liefdadigheidstraat. Dit proces van vernieuwing werd in 2011 verder gezet en afgerond,
met de goedkeuring van een nieuw Huishoudelijk Reglement, waarin ook de werking van de
nieuwe structuren werd vastgelegd.
Daarnaast werd ook de vormingsdienst van Caritas, VOCA, grondig gereorganiseerd. Na meer dan
20 jaar inbedding in het CCV, werd de afdeling VOCA Training & Consult hieruit losgemaakt, en
vanaf 1 januari 2012 ondergebracht in het grotere geheel van de ACERTA‐groep. We zijn ervan
overtuigd dat daardoor de slagkracht van onze hoogkwalitatieve vormingsdienst wordt veilig
gesteld en verder kan groeien. De andere poot van VOCA, de afdeling Terugkeer & Herbronning,
blijft wel binnen de samenwerking met het CCV, maar wordt herdoopt tot ‘CAIROS. Competent in
Zorg’ en zal zich ook toeleggen op de uitwerking van een breder aanbod naar de sectoren op het
vlak van navorming. De CCV‐regio Caritas krijgt trouwens in zijn geheel een groter gewicht
toegemeten en zal in de toekomst ook als draaischijf dienen voor de coördinatie van de regionale
werking rond pastoraal enerzijds, en voor de werking rond identiteit anderzijds. De synergie met
de CCV‐expertise oogt daarbij veelbelovend.
Terzelfdertijd namen we afscheid van Partezis als lid van Caritas Vlaanderen. Na de interne
reorganisatie, na het vertrek van het SSC, was de groep zelf immers zelf geen operationele speler
meer, waardoor ook het lidmaatschap van Caritas Vlaanderen niet langer voor de hand lag. We
danken de verantwoordelijken van de Partezis‐groep van harte voor de jarenlange goede
samenwerking.
Inhoudelijk lag de focus vorig jaar vooral op het vrijwilligerswerk, met zowel een cahier en een
eigen studiedag, als met de participatie aan het Europese Festival de l’Engagement Solidaire, in
samenwerking met Caritas Europa. We zijn ervan overtuigd dat de kracht van onze beweging
inderdaad voor een groot deel uitgaat van het gratuit engagement van mensen die het beste van
zichzelf investeren in zorg en solidariteit voor anderen, bij ons maar ook wereldwijd.

Daarnaast bleven ook de andere activiteiten doorlopen, zoals u kan lezen. In het kader van de
nieuwe oriëntaties werden heel wat inhoudelijke impulsen uitgewerkt volgens de nieuwe
krijtlijnen. Zo werden voor elk van de drie invalshoeken specifieke initiatieven gelanceerd, die zich
situeren op het knooppunt tussen verschillende werkvelden. Door de knooppuntbenadering
proberen we inderdaad net de link te maken tussen de verschillende werkvelden, met activiteiten
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die hun oorsprong vinden in één van de drie invalshoeken. Zo zit pastoraal op het snijpunt tussen
kerk en samenleving en het werkveld van de zorg, en situeert het project rond armoedebeleid van
voorzieningen zich op het raakvlak van zorg en solidariteit. Het is precies het opzoeken van deze
raakvlakken waar de meerwaarde van de nieuwe oriëntering van Caritas Vlaanderen kan
gevonden worden.
Dit alles kan alleen maar gezien worden tegen de achtergrond van de zware financieel‐
economische crisis die ons trof en waarvan de effecten nog lang zullen nazinderen. Dit mag ons
echter niet verlammen of ontmoedigen. In 2010 kregen we van internationaal voorzitter kardinaal
Maradiaga de dwingende opdracht ‘om te blijven dromen’. Vanuit een caritasperspectief mogen
we ons niet beperken tot het beheren van de armoede, maar moeten we werk maken van de
uitroeiing ervan. ‘One Human Family, Zero Poverty’ blijft de slogan, wereldwijd. Omdat elke arme
in Gods ogen er één te veel is. Ook al is er geen mirakeloplossing tegen morgen, met de inzet van
velen in een samengedragen engagement, vaak om niet, willen we wegen blijven zoeken voor
een betere wereld. ‘Tous ensemble pour les autres, mobilisons‐nous !’ was het motto van het
afsluitend moment van Caritas Europa voor het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk, in
december in Straatsburg. In die kracht van mensen willen we blijven geloven !

We wensen U veel leesplezier !

Dominic Verhoeven,
Directeur

Luk De Geest,
Voorzitter
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VISIE – CARITAS ALS KNOOPPUNT
De rijkdom en de kracht van Caritas ligt in de humane zorgvisie, aangereikt door het evangelie en
geconcretiseerd in talloze initiatieven met een kapitaal aan traditie en ervaring, in een brede
waaier van werkvormen. Caritas blijft inhoudelijk een ‘sterk merk’ met vele troeven: inspiratie en
ervaring, rijke traditie, maatschappelijke waardering, grote betrokkenheid op een 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 zorginstellingen 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 uitbouwen 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 en ondersteuning 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.
Sleutelbegrippen voor deze visie zijn brede maatschappelijke dialoog en gesprek met andere
levensbeschouwingen. Dat veronderstelt openheid naar alle mensen en groepen en organisaties
die voor waarden‐volle zorg opkomen.
De doelgroepen zijn niet enkel de voorzieningensectoren, maar ook de actoren in het
solidariteitsveld én 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 Caritasgedachte 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.
Caritas Vlaanderen claimt in geen enkel werkveld een centrale positie, maar wil 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.

Commissie Inspiratie, Missie en Strategie (CIMS)
De commissie ‘Inspiratie, Missie en Strategie’ (CIMS) is de opvolger van de Commissie
Fundamenten. De CIMS blijft de inhoudelijke motor voor Caritas Vlaanderen en vervult daarbij de
rol van proactieve denktank die erover waakt dat de vier aspecten in de werking aan bod komen.
De Commissie formuleert beleidsvoorbereidende en beleidsondersteunende impulsen voor de
Raad van Bestuur.
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Met de nieuwe naamgeving wil de commissie duidelijk aangeven dat de evangelische inspiratie
het kompas is dat richting geeft aan de organisatie. Deze inspiratie moet telkens opnieuw
vertaald worden in een concrete missie en in een strategie om de missie uit te voeren.
Inhoudelijk volgt de Commissie de verschillende thema’s op in het kader van het jaarlijkse
Activiteitenplan, en de werk‐ en stuurgroepen die in dat verband werden opgericht. Veel
aandacht ging daarbij naar de finalisering van het Huishoudelijk Reglement, en naar de
werkzaamheden van de Stuurgroep Deugdelijk Bestuur, o.l.v. Jan Verbanck van VOCA, die
inhoudelijk verder bouwt op het cahier over deze thematiek (Focus op deugdelijk bestuur.
Aanbevelingen voor christelijk geïnspireerde voorzieningen in zorg en solidariteit, Caritas Cahier
nr. 8), naast natuurlijk de vele activiteiten in het kader van het Jaar van het vrijwilligerswerk.
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WERKVELDEN CARITAS VLAANDEREN – ORGANISATIE EN STRUCTUUR

WERKVELD GEZONDHEID EN WELZIJN

Het werkveld ‘Gezondheid en Welzijn’, met een uitgebreid netwerk van actoren binnen het
zorglandschap, is van oudsher een erg belangrijke pijler voor Caritas. 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. Maar het is duidelijk dat in een tijd waar de zorg uit de instellingsmuren breekt, er
in de praktijk ook andere partners hierbij kunnen betrokken worden, zoals de thuiszorg en de
mutualiteiten… (al dan niet themagebonden en al dan niet binnen een christelijk geïnspireerde
context).
De belangrijke plaats die zorg en gezondheid innemen binnen Caritas, blijkt vooreerst uit de
manier waarop dit veld verknoopt is met de andere werkvelden. We hebben het over de
verspreiding van algemene beheersinformatie voor de voorzieningen (via de ISBI’s), over vrij‐
willigerswerk binnen voorzieningen, initiatieven rond pastoraal en identiteit, armoedebestrijding
binnen voorzieningen. Door de knooppuntbenadering proberen we net de link te maken tussen
de verschillende werkvelden, met activiteiten die hun oorsprong vinden in één van de drie
invalshoeken van de werking van Caritas Vlaanderen. Heel wat van de activiteiten en initiatieven
die in dit jaarverslag beschreven worden onder de respectieve invalshoeken, hebben betrekking
op het werkveld Gezondheid en Welzijn, vaak in samenspel evenwel met andere velden: zo zit
pastoraal op het snijpunt tussen kerk en samenleving en het werkveld van de zorg, en het
armoedebeleid van voorzieningen op het raakvlak van zorg en solidariteit. Het is precies het
opzoeken van deze raakvlakken waar de meerwaarde van de nieuwe oriëntering van Caritas
Vlaanderen kan gevonden worden.
De verbonden participeren vanuit hun christelijke wortels aan het Caritasverhaal, maar in hun
eigen operationele werking behouden ze de volle autonomie over hun handelen. De
Caritasstructuur van ‘knooppunt’ biedt de verbonden hier een ontmoetings‐ en samen‐
werkingsforum aan, maar neemt geen hiërarchische positie boven de verbonden in. Er wordt dus
niet gedacht in termen van ondergeschiktheid of onderaannemerschap, maar wel van
verantwoordelijkheid en constructieve samenwerking, van bundelen van krachten in een
associatief verband. Hiertoe werd ook een eigen structuur voorzien, het Interverbondelijk Overleg
Gezondheid en Welzijn (IOGW).
Het Interverbondelijk Overleg Gezondheid en Welzijn (IOGW)
Het Interverbondelijk Overleg Gezondheid en Welzijn (IOGW) is een permanent overlegorgaan
binnen Caritas Vlaanderen voor de organisaties behorend tot het werkveld Gezondheid en Welzijn,
met name Zorgnet Vlaanderen en het Vlaams Welzijnsverbond. Het vormt een belangrijke link tussen
de bestuursorganen van Caritas Vlaanderen en de verbonden. De opdracht van het IOGW zit vooral
in de uitwerking en operationalisering van de doelstellingen vervat in de maatschappelijke opdracht
van Caritas Vlaanderen, in het bijzonder waar deze betrekking hebben op het werkveld gezondheid
en welzijn.
Meer specifiek heeft het IOGW vooral als opdracht het onderling overleg en de onderlinge
afstemming en samenwerking tussen de organisaties, vb. rond mandaten, gezamenlijke memoranda,
standpuntbepalingen en politieke contacten, rond de werkgeversproblematiek, afspraken rond
Reprobel en intersectorale beheersinformatie, en dergelijke.
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Het Interverbondelijk Overleg Gezondheid en Welzijn (IOGW) is samengesteld uit vertegen‐
woordigers van de verbonden die lid zijn van de vereniging, alsmede uit de voorzitter, de
ondervoorzitters, en de directeur van Caritas Vlaanderen.

WERKVELD KERK EN SAMENLEVING

Caritas Vlaanderen is van bij 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. Hier ligt op zich al een enorm spiritueel
kapitaal dat behouden dient te worden. De opdracht op het werkveld ‘Kerk en Samenleving’ is echter
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.
Interdiocesaan Overleg Kerk en Samenleving (IOKS)
In 2010 werd voor de opvolging van dit werkveld het Interdiocesaan Overleg Kerk en Samenleving
(IOKS) in het leven geroepen. Het is een belangrijke link tussen de bestuursorganen van Caritas en
de diocesen, en speelt een grote rol in de uitwerking en operationalisering van de doelstellingen
vervat in de maatschappelijke opdracht van Caritas Vlaanderen, in het bijzonder waar deze
betrekking hebben op de christelijke identiteit. Meer specifieke opdrachten betreffen informatie‐
uitwisseling rond en het opzetten van concrete initiatieven als vorming, studiedagen of thema‐
avonden in verband met pastoraal, ethiek, diaconie en kerkbetrokkenheid. Inzonderheid de
ondersteuning van de pastoraal in de voorzieningen is een centraal thema, maar ook de fundering
van een christelijke diaconie in een maatschappelijke context die gekenmerkt wordt door een
toenemende verarming van grote groepen medemensen.
Het IOKS komt in de praktijk in de plaats van de vroegere organen OVIC (Vicarissenoverleg), OCDD
(Overlegcomité van Diocesane Directeurs) en OVIC‐OCDD (de gemeenschappelijke vergadering van
beide groepen), al blijft het Vicarissenoverleg in principe wel bestaan. Het bestaat uit
vertegenwoordigers van de diocesane instanties die lid zijn van Caritas Vlaanderen, alsmede de
directeur en pastorale stafmedewerker(s) van Caritas Vlaanderen. Naast Pieter Vandecasteele werkt
ook Dominiek Lootens in samenspraak met Caritas Antwerpen voor een periode van drie jaar
geïntegreerd mee aan de pastorale ondersteuning.

WERKVELD SOLIDARITEIT
Een derde werkveld is 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 zoals gezegd tekent ook dit werkveld zich breder uit en
knoopt het aan bij het werkveld ‘Gezondheid en Welzijn’, want vb. ‘armoede in voorzieningen’ blijft
een prioritair thema voor de werkgroep armoede.
We merken in deze ook een groeiende samenwerking met de andere leden van het Netwerk
Rechtvaardigheid en Vrede, waarvan Caritas Vlaanderen deel uitmaakt. Dat uit zich zowel in een
groeiende belangstelling en samenwerking rond de initiatieven van de NRV‐werkgroep ‘Bewogen
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Verzet’, rond inspiratie, en ‘Zorg voor een Diakonale Kerk’, maar ook in bijvoorbeeld de
participatie van medewerkers uit NRV‐organisaties aan de werkgroep Armoede, Caritas
Hulpbetoon, en andere ad hoc initiatieven.
Precies omdat de verschillende Caritaspartners ook lid zijn van NRV, werd hiervoor geen interne
coördinatie (zoals IOKS of IOGW) opgericht. Desgevallend wordt ad hoc overleg in huis
georganiseerd.

WERKVELD UNIVERSELE CARITASOPDRACHT

De ‘Universele Caritaswerking’ vormt een centraal werkveld voor Caritas Vlaanderen. Het geeft
gestalte aan onze verbondenheid met het nationale en internationale Caritasnetwerk, dat in 162
landen vertegenwoordigd is. De internationale dimensie van het netwerk is van groot belang: het is
een prikkel om de eigen activiteiten steeds weer binnen een mondiale 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.
VERBONDENHEID MET CARITAS WERELDWIJD
Algemene Vergadering in Rome, mei 2011: ‘One Human Family, Zero Poverty’
Caritas Vlaanderen maakt via Caritas Belgica deel uit van Caritas Internationalis en Caritas
Europa. In 2011 vonden de Algemene Jaarvergadering van Caritas Europa en van Caritas
Internationalis plaats in Rome. Voor Caritas Internationalis gaat de vierjaarlijkse Algemene
Vergadering telkens ook gepaard met verkiezingen. Voorzitter kardinaal Maradiaga werd voor
een tweede mandaat verkozen, terwijl Michel Roy werd gekozen tot secretaris‐generaal. Die
verkiezing lag wat moeilijk, omdat de uitgaande secretaris‐generaal, Lesley‐Ann Knight, geen nihil
obstat had gekregen om zich opnieuw kandidaat te stellen. De discussie over de hervorming van
de statuten en het uitklaren van de ingewikkelde relatie met Cor Unum is dan ook een van de hete
hangijzers op het bord van de nieuwe secretaris‐generaal.
Inhoudelijk moet meegegeven worden dat ook Caritas Internationalis met ‘One Human Family.
Zero Poverty’ expliciet de kaart trekt die ook Caritas Europa reeds had getrokken, met name de
radicale afwijzing van armoede. Armoede en sociale uitsluiting zijn een ‐ ook wereldwijd ‐
schandaal. Er is dringend nood aan een nieuwe cultuur van solidariteit en samengedragen
verantwoordelijkheid waarbij sociale rechtvaardigheid en armoedebestrijding even hoog in het
vaandel geschreven staan, als individuele rechten. Armoede is een meer‐dimensioneel gegeven,
en dus moet ook armoedebestrijding evenzeer de niet‐materiele vormen van armoede in het
vizier nemen. We denken daarbij dan vooral ook aan empowerment van de armen, en van het
verhogen van de sociale participatie.

CARITAS EUROPA: NAAR EEN NIEUW STRATEGISCH PLAN
Ook voor Caritas Europa was 2011 een belangrijk jaar, met een nieuw stragetisch plan, en met de
kanteling van haar structuren, waarbij de focus vooral kwam te liggen op advocacy en capacity
building. Samen met Caritas International België en met Caritas en Belgique Francophone et
Germanophone willen we meebouwen aan dit nieuwe Caritas Europa, waarbij sterker zal geleund
worden op de participatie van de lidorganisaties. Caritas in België is sinds 2011 officieel lid van de
Board, met Patrick De Bucquois, en is daarnaast ook vertegenwoordigd in de beide stuurgroepen
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voor Advocacy (Dominic Verhoeven) en Institutional Development (Marc Somers, Caritas
International België). Vanaf 2012 moet de nieuwe structuur vruchten beginnen afwerpen.
De inhoudelijke werking blijft ondertussen verder lopen, met onder meer het Inclusion‐
programma, waarbinnen ook in 2011 weer een editie van de Summer University plaatsvond, en
met, in 2011, een werkgroep rond Volunteering die zich zowel met de uitwerking van een position
paper bezighield, als met de ondersteuning van initiatieven zoals het Festival de l’Engagement
Solidaire – Solifest – in Straatsburg (zie ook verder, onder vrijwilligerswerk), elementen waaraan
ook Caritas Vlaanderen participeerde.
Summer University
In 2011 waren we toe aan de vierde editie van de Summer University in Leuven. Caritas Vlaanderen
was opnieuw sterk betrokken bij de inhoudelijke uitwerking van het programma, dat eveneens in
het teken stond van het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk. Gastsprekers waren onder meer
Professor Ides Nicaise van het HIVA, over ‘Europe 2020 and social inclusion: a new welfare state
model?’, professor Peter Thijssen (UA) met een gesmaakte inbreng over participatie, en professor
Lieven Boeve, decaan van de faculteit Theologie over christelijke identiteit. In het kader van het
Europees Jaar was een ontmoeting voorzien met minister Jo Vandeurzen.
De ontmoeting tussen Caritas‐medewerkers uit verschillende landen van Europa was opnieuw
heel verrijkend, zowel om de verschillende werkingen van Caritas te leren kennen ‐ elk land heeft
zijn eigenheid ‐ als voor de uitwisseling over concrete werksituaties en projecten.

SAMENWERKING EUROPESE ZUSTERORGANISATIES
De samenwerking op projectbasis met andere Caritasorganisaties werd in 2011 voortgezet. Het
ging daarbij zowel om ondersteuning inzake ouderenzorg (Caritas Slovakije), palliatieve zorgen
(Caritas Bosnia i Herzegovina) als vrijwilligerswerk (Caritas Jerusalem).
Caritas Slovakije: ouderenzorg
Het project in verband met ouderenzorg in samenwerking met Caritas Slovakije kwam tot een
einde met de organisatie van een tweede seminarie, eind september 2011, rond verschillende
aspecten van kwaliteitszorg in het kader van ouderenzorg. De uitwerking van het seminarie was
in handen van Alzbeta Krajcikova, vanuit Vlaanderen werd het ganse project opgevolgd en
begeleid door Marc Smout. Ludo Timmermans (directeur WZC Sint Vincentius, Deinze) nam als
gastspreker deel aan het seminarie.
Behalve de organisatie van seminaries of workshops had het project ook als bedoeling een begin
te maken met de uitbouw van een lokaal samenwerkingsplatform waarbij de leden elkaar
wederzijds ondersteunen en gezamenlijke projecten van organisatie‐ontwikkeling en
kwaliteitsverbetering uitwerken. In eerste instantie werd vanuit Vlaanderen gedurende twee jaar
in een deeltijdse medewerker voorzien (opeenvolgend Maria Kolkova, Jozef Zuffa en Alzbeta
Krajcikova). Na het beëindigen van onze tussenkomst, werd binnen Caritas Slovakije inderdaad
een cel ‘ouderenzorg’ opgericht, met een vast medewerker die hiervoor instaat. In overleg ook
met de Slovaakse bisschoppenconferentie wordt de samenwerking gecontinueerd, maar zal ze
zich in de toekomst eerder toespitsen op punctuele ondersteuning, eerder dan op het opzetten
van projecten met personeelsinzet.
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Caritas Bosnia i Herzegovina: palliatieve zorg
2011 was ook het tweede jaar van onze samenwerking met Caritas Bosnia i Herzegovina op het
vlak van de ondersteuning van Palliatieve Zorg in het land, een project dat loopt in samenwerking
met de Vlaamse Gemeenschap. In het voorjaar van 2011 vond een tweede trainingsseminarie
plaats in Sarajevo, waarna een tweede reeks van seminaries over het ganse land werden
georganiseerd.
Ludo Timmermans (WZC Sint Vincentius Deinze) en Paul Merlevede (AZ Groeninghe Kortrijk)
volgen het project verder op, de financiering komt grotendeels van de Vlaamse overheid. Ook in
Sarajevo wordt een halftijdse medewerkster, Sanja Horvath, op het project geïmputeerd.
Caritas Jerusalem: vrijwilligerswerk
In 2011 werd ook een begin gemaakt met een derde project van internationale samenwerking,
met name in verband met vrijwilligerswerk, en in samenwerking met Caritas Jerusalem. Na een
voorbereidende missie in april, namen in augustus 6 jongeren van JOKA deel aan een uitwisseling
met Palestijnse jongeren van de Westbank. Ze verbleven een week bij leeftijdsgenoten en namen
deel aan vrijwilligersactiviteiten van het Youth Programme van Caritas Jerusalem. In 2012 wordt
een tegenbezoek van Palestijnse jongeren aan Vlaanderen voorzien, met op hun beurt een
participatie aan JOKA‐kampen. We willen op deze wijze het vrijwilligerswerk van Caritas
Jerusalem verder helpen uitbouwen. Dit project wordt mee mogelijk gemaakt met de steun van
de Norbertijnen van Averbode.
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INVALSHOEKEN CARITAS WERKING

INVALSHOEK VRIJWILLIG ENGAGEMENT
2011 was het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk. Dit
wilde Caritas niet zomaar laten voorbijgaan. De
vrijwilligers zijn te kostbaar en hun inzet onvervangbaar in
de verschillende werkvelden van Caritas. Zowel op
Europees als Belgisch niveau was Caritas Vlaanderen
actief. Het vrijwillig engagement stond dan ook centraal
in onze werking in 2011.

CARITAS EUROPA
Inter‐Caritas werkgroep Vrijwilligerswerk
Het Europees Jaar 2011 was de katalysator voor het samenbrengen van vertegenwoordigers van
Caritas lidorganisaties, die zich heel bewust zijn van de waarde van vrijwilligerswerk en de
noodzaak tot het versterken ervan. In Parijs, Brussel, Freiburg, Malta en Straatsburg, vaak
gekoppeld aan andere Caritas Europa‐activiteiten, werden enkele concrete projecten uitgewerkt
en kreeg de samenwerking vaste vorm en uitwerking. Vanuit Caritas Vlaanderen waren Lieve
Coorevits en Dominic Verhoeven betrokken bij de Werkgroep. Dominic Verhoeven was
gastspreker op het symposium over vrijwilligerswerk van Caritas Malta en sprak er over de
waarde van het vrijwilligerswerk en de politieke positionering van Caritas Europa. Ook op de
Summer University van Caritas Europa kwam het thema van het vrijwilligerswerk uitvoerig aan
bod.
Het resultaat van deze samenwerking voor 2011 is onder andere het ‘policy statement’ over
vrijwilligerswerk van Caritas Europa (opgenomen in ons Cahier) en het ‘Solifest’ – Festival de
l’Engagement Solidaire ‐ georganiseerd in het weekend van 2 tot 5 december 2011 in Straatsburg.

SOLIFEST: I COMMIT MYSELF TO SOLIDARITY IN EUROPE
Secours Catholique‐Caritas France nam het initiatief voor een grootse Caritas ontmoeting in het
kader van het Europees jaar voor het vrijwilligerswerk. Het tijdstip van het gebeuren ‐ 2 tot 5
december ‐ en de locatie ‐ Straatsburg ‐ werden niet geheel toevallig gekozen: 5 december is
immers de international dag van de vrijwilliger en Straatsburg was een logische keuze aangezien
het de bedoeling was op het einde van het evenement een tekst aan de Europese instellingen te
overhandigen. Het evenement kreeg de titel “Solidarity festival on the commitment to
volunteering: I commit myself to solidarity in Europe” en had de bedoeling zowel vrijwilligers en
beroepskrachten als de doelgroep van de verschillende organisaties samen te brengen die zich op
een of andere manier inzetten voor solidariteit. Er waren 650 mensen aanwezig in Straatsburg en
nog eens 350 anderen waren betrokken in de voorbereidende bijeenkomsten op vrijdag. Deze
groep vertegenwoordigde 23 landen en 160 Caritas partners.
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Vooraleer alle deelnemers naar Straatsburg afreisden,
werden op vrijdag ontmoetingen georganiseerd in de
wijde omgeving rond Straatsburg. Vanuit Caritas in België
organiseerden we een ontmoeting met vijf organisaties in
de gebouwen van de Cliniques universitaires UCL Mont‐
Godinne nabij Yvoir: het Maison d’accueil Pierre Jansen, ’t
Hope van Roeselare, Wieder van Brugge, La Moisson asbl
en les Logis de Louvranges. De nadruk lag tijdens het
festival op ontmoeting over de grenzen heen en in die
geest mochten we in Mont‐Godinne ook enkele
deelnemers verwelkomen van Caritas Bilbao, Caritas
Oekraïne, Caritas Marseille en Caritas Puy de Dôme.
Hoewel de aanwezige organisaties sterk verschillen van
doelstelling en werking en er grote taalbarrières te
overbruggen waren, bleek de gemeenschappelijke insteek
van solidariteit en vrijwilligerswerk genoeg om deze
mensen op een heel positieve manier samen te brengen
en inhoudelijk waardevolle discussie op gang te brengen.
Eenmaal in Straatsburg was er verspreid over het weekend tijd voor workshops, plenaire
zittingen zowel het halfrond van het Europees Parlement als van de Raad van Europa, een
avondfeest, bezoek aan de tentoonstelling, een eucharistieviering, ….
Voor Caritas in België was de deelname alvast geslaagd. Het was een zeer aangename en sterke
manier om het werkveld te leren kennen. Het samenbrengen van al deze verschillende mensen,
het samen op stap gaan, rekening houdend met elkaar en elkaars situatie, heeft ons meer
bijgebracht dan welk rapport, studiedag of boek ook. Deze positieve ervaring willen we heel
graag vasthouden en bijgevolg zullen we ook in 2012, in het kader van 80 jaar Caritas in België,
een dergelijke ontmoeting organiseren.
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EY2011 – ALLIANCE

De Alliantie, het netwerk van verenigingen en belangengroepen werkzaam voor of met
vrijwilligers, was op Europees niveau de motor van het jaar voor het vrijwilligerswerk. Deze groep
boog zich tijdens drie werkvergaderingen over zes specifieke thema’s en stelde hierover
beleidsaanbevelingen op. Deze beleidsaanbevelingen zijn gebundeld in het P.A.V.E. document, de
Policy Agenda for Volunteering in Europe. Lieve Coorevits, projectmedewerker vrijwilligerswerk,
nam deel aan de werkgroep ‘Waarde van vrijwilligerswerk’ in naam van Caritas Europa.

BELGIË

Cahier ‘De waarde van het vrijwilligerswerk’
Maar ook op kleinere schaal lieten we het Europees jaar niet voorbij gaan. Het aangekondigde
Caritas Cahier over vrijwilligerswerk verscheen in oktober. Dit cahier bevat het Belgische Caritas
verhaal waarvoor verschillende organisaties samen rond de tafel gingen zitten. Zowel
vrijwilligerswerk in de zorg als in de opvang van asielzoekers komen aan bod; er is specifieke
aandacht voor jonge vrijwilligers, bestuursvrijwilligers, vrijwilligerswerk via Europese
programma’s of online vrijwilligerswerk. Dit cahier werd vertaald in het Frans.
Meer over dit cahier vindt u onder ‘Publicaties’ verder in dit jaarverslag.

Studiedag 25 oktober 2011
Vrijwilliger in de social‐profit: medewerker van het jaar. Investeren in vrijwilligers(beleid)
Caritas Vlaanderen nam naar aanleiding van het Europees Jaar voor het vrijwilligerswerk ook het
initiatief voor een studiedag over vrijwilligerswerk in de social profit. Samen met Present, het
Vlaams Welzijnsverbond en Zorgnet Vlaanderen, kreeg de inhoud van deze dag vorm.
De studiedag vond plaats in het Animatie‐ en Vormingscentrum van het Universitair psychiatrisch
centrum in Kortenberg op 25 oktober 2011. Er waren ongeveer 115 deelnemers. “De vrijwilliger in
de social profit: medewerker van het jaar. Investeren in vrijwilligers(beleid)”, was de titel van het
gebeuren. We wilden het hebben over vrijwilligers en vrijwilligersbeleid in de social profit: in
ziekenhuizen, woonzorgcentra, voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg, bijzondere
jeugdzorg, organisaties die gezinnen en personen met een handicap ondersteunen, kinderopvang
en in autonome vrijwilligersorganisaties binnen deze sector. We richtten ons vooral op directies
en besturen aangezien zij de nodige beslissingen kunnen nemen. Maar ook de grote opkomst
vrijwilligersverantwoordelijken deed ons plezier. Het toonde de nood aan informatie en
uitwisseling over vrijwilligersbeleid in de social profit.

Sprekers waren Herman De Dijn ‐ filosoof en professor emeritus in de wijsbegeerte, Linda Roosen
‐ vrijwilligerscoördinator ’t Weyerke, Jan Ennekens ‐ directeur AZ Sint‐Maarten Mechelen‐Duffel,
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Luc Bulckens ‐ algemeen directeur van het Woonzorgcentrum Vincenthove in Roeselare, Peter
Degadt ‐ gedelegeerd bestuurder Zorgnet Vlaanderen, Frank Cuyt ‐ algemeen directeur Vlaams
Welzijnsverbond, en Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen.
De deelnemers konden in de namiddag kiezen tussen vijf workshops: opstarten van een
vrijwilligerswerking, de koers wijzigen van een bestaande werking, talentgericht werken met
vrijwilligers, projecten voor jonge vrijwilligers en samenwerken met vrijwilligersorganisaties. De
neerslag van deze studiedag is terug te vinden in een Caritas Cahier dat in het voorjaar van 2012
verscheen.
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Couleur Café
Zoals in 2010 naar aanleiding van Zero Poverty, was Caritas in België ook in 2011
vertegenwoordigd in het Solidarity Village van Couleur Café, het Brusselse kosmopolitische
muziekfestival, dat eind juni het begin van het festivalseizoen markeert. Sinds de start in 1990
werd het festival uitgebreid met muziekgenres uit de hele wereld, dansworkshops, freestyle‐ en
graffitikunst, performances, maar ook met een Solidarity Village met ruimte voor sociale vzw’s en
ngo’s.
Dit jaar was het thema immers opnieuw gekoppeld aan het thema van het Europees jaar. Samen
met Caritas International, Present, Joka en Volont’R waren we opnieuw met een stand aanwezig
in het solidarity village – ditmaal o.m. met een quiz over vrijwilligerswerk. Het blijft een
uitgelezen kans om jonge mensen in een ongedwongen sfeer te ontmoeten.
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INVALSHOEK IDENTITEIT EN PASTORAAL
In 2011 stonden opnieuw een aantal initiatieven op stapel rond de invalshoek identiteit en
pastoraal. Er waren verschillende studiedagen in het pastorale veld en de oprichting van de
Beroepsvereniging voor Pastores in de Gezondheids‐ en de Welzijnszorg was eveneens een
belangrijke mijlpaal. Daarnaast waren er de ‘lopende zaken’: de werking van de pastorale
commissies van de beide verbonden, de vier nummers van ‘Pastorale Perspectieven’, en de
update van de pastorale website ‘Elisabeth’. Voor deze beide laatste elementen verwijzen we
naar het gedeelte ‘Publicaties’ verder in het jaarverslag.

Studiedag Ontsluitende Zorg. Over de toekomst van het pastoraal beroep
Op 18 februari vond in Antwerpen een studiedag plaats waarop de toekomst van het pastoraal
beroep in het middelpunt van de belangstelling stond. De studiedag werd georganiseerd door
Caritas Vlaanderen, in samenwerking met de DNGW (Dienst Navorming voor Gezondheids‐ en
Welzijnsvoorzieningen – Caritas Antwerpen), Kerk onder stroom en het UCSIA. Axel Liégeois,
Carlo Leget en Doris Nauer brachten elk vanuit hun eigen perspectief een inbreng over de
toekomst van de pastorale zorg. Dat leverde boeiende en soms tegenstrijdige inzichten op, wat
door de deelnemers positief geapprecieerd werd.
De neerslag van deze studiedag vond z’n weg naar een publicatie, die in het najaar van 2011 ter
perse ging. Dominiek Lootens (Caritas Vlaanderen en Antwerpen) schreef als eindredacteur een
inleiding, en samen met Wim Smeets (faculteit Geesteswetenschappen, Utrecht) formuleerde hij
als besluit van het boek tien stellingen over de thematiek. Het boek zal in de loop van 2012 ook in
het Frans beschikbaar zijn.

Pastorale Commissies Zorgnet Vlaanderen
De pastorale commissie voor algemene en psychiatrische ziekenhuizen publiceerde in 2011 het
advies over de pastorale competenties, waarin een onderscheid gemaakt wordt tussen
beroepsspecifieke competenties waarover een pastor moet beschikken, en generieke
competenties die de rol van de pastor in de voorziening verder verduidelijken. Verder werkte de
pastorale commissie aan een advies over de rol van de pastor in het omgaan met diversiteit in de
zorgvoorziening.
De pastorale commissie voor ouderenzorg organiseerde op 17 maart een Breed Beraad over de
plaats en verankering van pastorale en spirituele zorg in de ouderenzorgvoorziening. Daarnaast
begon de commissie met de voorbereiding van een advies over levensmoeheid bij ouderen.
Hierbij aansluitend wordt een intensieve vormingstweedaagse georganiseerd voor pastores die in
de sector van de ouderenzorg werken.

Pastorale Commissie Vlaams Welzijnsverbond
Op donderdag 13 oktober 2011 organiseerde Caritas Vlaanderen, samen met Kerk onder stroom,
DNGW en CCV in het bisdom Antwerpen, in samenwerking met het Vlaams Welzijnsverbond en
Het Grote Plein een studiedag rond rouwzorg bij mensen met een mentale beperking en hun
rouwproces.
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De titel van de studiedag luidde: ‘Zorgsaam verbinden’. In de voormiddag leidden twee sprekers
het thema in. Koen Trappeniers verhelderde hoe je met zorg mensen met een handicap nabij kan
zijn in hun omgang met dood‐ en verlieservaring. Aansluitend verkende Jos Mariën hoe het
christelijke verhaal een extra perspectief kan geven aan de gezamenlijke rouwarbeid, die vanuit
een diep vertrouwen mensen kan teruggeven aan zichzelf. In een overgang naar de namiddag
brachten Tim De Borger en Katrien Lenaerts (bewoners van De Stappe – Katrinahome) een
getuigenis over hoe zij naar dood en verlies kijken.
De namiddag bood twee sessies met werkwinkels, voor verschillende doelgroepen. Er was
aandacht voor de rouwzorg binnen een voorziening, in een gezin en in de pastorale context.

Beroepsvereniging voor katholieke pastores in de gezondheids‐ en welzijnszorg vzw
2011 was voor de beroepsvereniging een cruciaal jaar. In januari werden de statuten neergelegd,
waardoor de vereniging rechtspersoonlijkheid verwierf. Daarop volgde een periode waarin een
systeem uitgedacht werd om tien bestuurders te kiezen. De verkiezing zelf vond plaats in de
maand september, en op 15 oktober volgde het officiële startcongres van de beroepsvereniging.
Dat congres, waar ca. 130 leden op afkwamen, werd op gang getrokken door Mgr. Van Looy, die
de leden verwelkomde en het belang van pastorale zorg in zorgvoorzieningen benadrukte. Het
voormiddagprogramma stond in het teken van twee basiskarakteristieken van iedere pastor:
meertaligheid en spiritualiteit. Anne Vandenhoeck (stafmedewerker pastoraat in bisdom Brugge
en onderzoeker aan het Academisch Centrum Praktische Theologie) verkende in haar bijdrage
verschillende talen die iets zeggen over de identiteit van de pastor: de theologische taal, de
cijfertaal, de taal van de zorgvoorziening,… Johan Verstraeten (Hoogleraar moraaltheologie,
K.U.Leuven) zorgde voor het andere deel van het tweeluik en peilde naar het belang van een
verankerde spiritualiteit voor het pastorale werk. Ine Pauwels (pastor in de U.Z.Leuven) en Koen
De Fruyt (diensthoofd pastoraat bij de Broeders van Liefde) brachten elk een getuigenis vanuit
hun pastorale praktijk. Het werd een verrijkende en deugddoende ervaring voor alle aanwezigen,
en het deed vooral naar meer smaken!
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In de namiddag volgde de eerste algemene vergadering van de vzw en werden de kandidaat‐
bestuurders door de leden bevestigd in hun engagement.
Tot de Raad van Bestuur behoren o.m. ook Mgr. Luc Van Looy als bisschop‐referendaris, vicaris
Bruno Aerts (namens de Vlaamse vicarissen voor Caritas) en Pieter Vandecasteele vanuit Caritas
Vlaanderen.
In de eerste vergadering van deze kersverse raad van bestuur werden zes werkterreinen, zes
doelstellingen geselecteerd, waar de bestuursploeg werk van wil maken: 1. Bescherming van het
beroep en ijveren voor een wettelijk statuut; 2. ontwikkelen van een deontologie van de pastor;
3. ontwikkelen van normen voor het aantal mandaten voor pastores per patiëntengroep; 4.
nadenken over de inhoud van het beroep in verhouding tot andere levensbeschouwingen; 5. een
duidelijke omschrijving nastreven van de verhouding tussen de zendende instantie en de feitelijke
werkgever; en 6. bijdragen aan de visibiliteit en aantrekkelijkheid van het beroep! Voor elk van
deze werkvelden werd een ‘taskforce’ opgericht, bestaande uit enkele bestuurders, die goed
onderbouwde voorstellen moeten formuleren aan de raad van bestuur. Op het congres van 2 juni
2012 zal een omvangrijke stand‐van‐zaken gegeven worden over deze verschillende
doelstellingen.

INVALSHOEK ARMOEDEPROBLEMATIEK
Werkgroep Armoede – Project Armoedebeleid in Voorzieningen
De zorg voor de zwakkere medemens in onze samenleving blijft centraal staan in de werking van
Caritas Vlaanderen. Om deze opdracht concreet gestalte te geven, werd een aantal jaren geleden
de werkgroep Armoede als permanente werkgroep opgericht. Deze werkgroep is samengesteld
uit vertegenwoordigers, werkzaam in de verschillende sociale werkvelden. De werkgroep kwam
in de loop van 2011 viermaal samen.
In de loop van 2010 verwelkomde de werkgroep Koen De Koster als halftijds projectmedewerker
rond de armoedeproblematiek in de voorziening. Dit project bouwt voor op de concretisering en
stimulering van de aandachtscellen en de aandachtspersonen in de Caritasvoorzieningen, zoals
die in het Caritascahier uit 2007 werden gethematiseerd. Koen De Koster presenteerde hiertoe
begin 2011 een eerste versie van een actieplan, onder de titel ‘Naar een toegankelijkere welzijns‐ en
gezondheidssector: aanzet tot visie en stappenplan’. Hij vertrok voor dit actieplan terecht vanuit de
stelling dat het in een land waarin 1 op 7 mensen in armoede leeft en 1 op 5 (20%!) kinderen in
armoede opgroeien, het voor geen enkele voorziening mogelijk is om aan het thema armoede te
ontsnappen.
Op basis van dit actieplan werd binnen de werkgroep Armoede gezocht naar een methode om
het armoedebeleid van voorzieningen te koppelen aan maatschappelijk verantwoord
ondernemen en kreeg het project dat vzw De Link opzette rond het opleiden van opgeleide
ervaringsdeskundigen ruime aandacht van de werkgroep.
Na het vertrek van Koen De Koster werd in het najaar van 2011 Thijs Smeyers verwelkomd als
nieuwe halftijdse projectmedewerker. Thijs Smeyers zal het project rond armoede in de
voorzieningen verder uitbouwen. Na een eerste inwerkfase, presenteerde Thijs Smeyers intussen
op zijn beurt een visienota op het toegankelijker maken van de zorgsector en de specifieke
aandacht hierbij voor mensen in armoede. Hierbij wil hij focussen op twee ‘fronten’, zich baserend
op het reeds uitgevoerde werk van Koen De Koster.
Enerzijds is er het spoor van de Ervaringsdeskundigheid. Zeker in het kader van culturele,
psychologische of sociale obstakels kunnen de positieve ervaringen van personen in dezelfde
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positie helpen om mensen op hun gemak te stellen en vertrouwen te creëren. Dit kan eventueel
via het bekende concept van Opgeleide Ervaringsdeskundigen, maar de ervaringen van deze
mensen kunnen ook opgenomen worden in eenvoudig leesbare brochures. Daarnaast is het
belangrijk je als zorgverstrekker in te kunnen leven, doorheen het praten over en opnemen van
ervaringen van mensen in precaire posities.
Een tweede spoor is dit van het Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Armoede‐
problematiek ‐ en bij uitbreiding het hele diversiteitsvraagstuk ‐ dient een plaats te krijgen binnen
de visie van instellingen. Toegankelijke zorg kan immers geen apart begrip zijn, het gaat hand in
hand met een kwaliteitsvolle voorziening die haar maatschappelijke rol ten volle wil opnemen.
Binnen dit spoor kan de koppeling gemaakt worden met de nieuwe ISO 26000‐richtlijn, die
duidelijke verwijzingen naar een onderbouwd armoedebeleid in zich draagt.
Vanuit de christelijke voorkeursoptie voor de armsten en zwaksten wil Caritas Vlaanderen net
voor deze groep bijzondere aandacht opeisen. Wij willen, samen met onze partners, streven
naar een gedragen zorg die, zonder al te grote financiële investeringen, ook aan de armsten de
zorg kan geven die zij verdienen. Met de verdere ondersteuning van dit project wil de
werkgroep deze problematiek de nodige prioriteit (blijven) geven.
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WERKING CARITAS HULPBETOON
De ondersteuning van de werking van Caritas Hulpbetoon vormt een belangrijk onderdeel in het
takenpakket van de medewerkers van Caritas Vlaanderen.
Caritas Hulpbetoon werd in 1986 opgericht vanuit Caritas Catholica Vlaanderen vzw en de
diocesane Caritas‐instanties, met als doel om ‘vanuit een christelijke visie op mens en
maatschappij, aandacht, zorgverlening, ondersteuning en daadwerkelijke hulp te bevorderen en
te organiseren voor armen, kansarmen en minstbedeelden, en in het bijzonder voor zieken,
bejaarden, gehandicapten, kinderen in nood of andere hulpbehoevende personen.’ In de
afgelopen 25 jaar heeft Caritas Hulpbetoon heel wat vernieuwende initiatieven kunnen
ondersteunen in het brede veld van de sectoren van gezondheid en welzijn. Sedert 2008 maakt
de organisatie zelf rechtstreeks deel uit van Caritas Vlaanderen.
Doorheen de jaren werd het actieveld uitgebreid en werden ook eigen initiatieven opgezet in het
kader van ‘nationale mailings’, globale fondsenwervingsinitiatieven waarbij telkens een ander
thema aan bod komt. Meestal belicht de actie één specifiek thema zoals bv. de ondersteuning van
kinderdagverblijven, de palliatieve zorgverlening, de geestelijke gezondheidszorg, het
vrijwilligerswerk, de bijzondere jeugdzorg,
de reïntegratie van ex‐gevangenen, de
eenoudergezinnen met kinderen, mensen in kansarmoede die geconfronteerd worden met hoge
schoolkosten en de ondersteuning van volwassen personen met een handicap die in een
voorziening wonen. Andere keren worden de verschillende types van projecten en acties die
reeds samenwerken met Caritas Hulpbetoon, aan de schenkers voorgelegd. In 2011 werden er
vier dergelijke nationale acties georganiseerd.
Innoverend voor 2011 was de introductie van het driemaandelijks tijdschrift ‘Caritas Hulpbetoon
Info’. Met dit tijdschrift wil Caritas Hulpbetoon haar trouwe schenkers op de hoogte houden van
nieuwe en bestaande activiteiten en van de besteding van de overgemaakte giften. Het tijdschrift
wordt voortaan ook in elektronische versie verspreid om beter in te spelen op de hedendaagse
digitale evoluties. Het is de bedoeling dat in elk nummer van de nieuwsbrief één of enkele
projecten in de kijker worden geplaatst.
In het eerste nummer van de Caritas Hulpbetoon Info, in het
tweede kwartaal van 2011, kwam het Crisisfonds Caritas Oost‐
Vlaanderen aan bod, een project dat eind 1998 tot stand
kwam op initiatief van het bisdom Gent. In het tweede
nummer én met de winterperiode voor de deur, werd
uitgebreid ingegaan op de problematiek van de dak‐ en
thuislozen. In de derde editie van Caritas Hulpbetoon Info
van 2011 heeft Caritas Hulpbetoon oog voor vrijwilligerswerk
en armoedebestrijding. Hierbij is het de bedoeling om met de
ingezamelde middelen projecten en initiatieven te steunen
waarbij vrijwilligers een cruciale inbreng hebben in de
realisatie ervan.
Schenkers die 40 EUR of meer schonken aan Caritas
Hulpbetoon vzw, ontvingen hiervoor een fiscaal attest.

Caritas Hulpbetoon vzw, Liefdadigheidstraat 39 – 1210 Brussel
Tel. : 02/608.00.72, fax : 02/608.00.75
E‐mail : caritas.hulpbetoon@caritas.be, website : www.caritas.be (met link naar Caritas Hulpbetoon)
Rekeningnummer: BE80 7765 9023 3377.
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REGIONALE WERKING

CARITAS ANTWERPEN
2011: van Caritashuis naar Caritas Antwerpen.
De grote veranderingen die in 2009‐10 waren ingezet en leidden tot het einde van het diocesane
secretariaat Caritas Antwerpen in zijn toenmalige vorm, hebben voor Antwerpen in 2011 een
nieuwe fase bereikt.
De afwezigheid van middelen maakte het niet langer mogelijk om nog een functionerend
secretariaat open te houden. Onze vormingsdienst, onder de naam DNGW, was de eerste die
verhuisde naar het TPC in Wilrijk. Hierbij moesten we ook afscheid nemen van een aantal
medewerkers. Systemen die jaren lang hun deugdzaamheid hadden bewezen hielden op te
bestaan. 2010 was dan ook een uiterst pijnlijk jaar.
Ook werd er gekeken naar de samenwerking met de andere partners in Antwerpen, Caritas jeugd‐
en kinderzorg en CAW De Mare. Ook naar hen toe konden wij geen ondersteuning meer bieden.
Meer nog we waren verplicht om alles te bekijken, ook de manier waarop we met onze locatie
zouden omgaan. Al vlug werd duidelijk voor de raad van bestuur van de VZW Caritas Antwerpen
dat wij ook niet langer het gebouw aan de Karel Mirystraat 2, op het Kiel te Antwerpen, zouden
kunnen behouden. Er werd gezocht naar een erfpachter, deze werd gevonden in de
hoedanigheid van VZW Kiosk, een koepel van organisaties die zich allemaal bezig houden met
bijzondere jeugdzorg. In december van 2011 werd de erfpachtovereenkomst bij de notaris
verleden. Dit was formeel het einde van het caritashuis zoals velen het kenden. Buiten de
maatschappelijke zetel van de vzw is Caritas Antwerpen hier nu niet meer actief.
Al deze veranderingen hebben ook een eigen interne zoektocht op gang gebracht binnen de
schoot van Caritas Antwerpen, naar nieuwe uitdagingen, maatschappelijke doelen waar we anno
2012 een verschil kunnen maken. Kortom trouw aan de statuten en de diaconale insteek zoals elke
caritasdienst behoort te zijn. Dit proces hopen we dit jaar te kunnen afronden.

CARITAS LIMBURG
Contacten met voorzieningen uit gezondheids‐ en welzijnszorg.
Zoals uit voorgaande jaarverslagen blijkt, ondergaat de werking van het Limburgse diocesane
caritassecretariaat de afgelopen jaren een diepgaand transitieproces. Ook al is het secretariaat
behoorlijk afgeslankt, toch worden enkele deeltaken nog steeds opgevolgd. Zo probeert het
vicariaat voor de diaconie van het bisdom de contacten met de instellingen te onderhouden. Er
zijn weliswaar geen systematische contacten meer via de coördinatiecomités, maar toch werden
het afgelopen jaar enkele directies van ziekenhuizen, woon‐ en zorgcentra en psychiatrische
ziekenhuizen bezocht. Naast de algemene werking kwam ook steeds de pastorale werking ter
sprake. Over het algemeen betrof het deugddoende contacten die vanuit beide zijden
geapprecieerd werden. We nemen ons voor om in de toekomst deze contacten meer gericht te
organiseren. De gespreksvraag wil telkens zijn: “Hoe kunnen we als Caritas, als bisdom, als kerk,
dienstbaar zijn voor uw instelling en zijn bewoners?”
In 2011 werd geen ontmoetingsavond voor directies en bestuurders georganiseerd. Voor 2012 is
deze avond reeds gepland en ook de komende jaren willen we deze ontmoetingskans blijven
organiseren.
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Caritas International ‐ solidariteitswerking
Net zoals de voorgaande jaren voerde Caritas International in 2011 een actie in een 30‐tal
voorzieningen en zorginstellingen in Limburg. Van september tot en met november werd een
fondsenwervingscampagne georganiseerd met een verkoop van paraplu’s ten voordele van Zuid‐
Soedan.
Andere evenementen waren o.a. een deelname aan het Wereldfeest in Bokrijk, een stand op de
folklorefeesten in Meeuwen‐Gruitrode, deelname aan de wereldmarkten te Sint‐Truiden en
Landen en de jaarlijks terugkerende actie ‘Eén miljoen sterren’ in december, een sfeervolle
happening met 1600 kaarsjes aan de Sint‐Quintinuskathedraal in Hasselt.
Present – ondersteuning van het vrijwilligerswerk
Op het Caritassecretariaat in Limburg werd er verder gewerkt aan de ondersteuning en de
uitbouw van het vrijwilligerswerk in de verschillende voorzieningen. Present Limburg telde ± 670
vrijwilligers, actief in 21 voorzieningen (op 37 locaties).
Naast de secretariaatsfunctie, werden tal van vormingen en ontmoetingsmomenten gepland,
voorbereid en georganiseerd i.s.m. de ploeg, de provinciale stuurgroep. Promotie en aantrekken
van nieuwe vrijwilligers bleven belangrijke werkpunten. Jubilarissen werden gevierd en in de
bloemetjes gezet; contacten met directies, interne en externe vrijwilligersverantwoordelijken
werden onderhouden. JOKA Limburg, de 2de pijler van Present, organiseerde activiteiten voor de
jeugd.

CARITAS OOST‐VLAANDEREN
Caritas Oost‐Vlaanderen ontplooit vormingsactiviteiten en begeleiding in verband met de
christelijke identiteit van voorzieningen, de pastorale werking en ethiek. Daarnaast ondersteunt
COV ook de werking van Caritas Hulpbetoon, in het bijzonder door ondersteuning van de
nationale projecten en door de werking van het diocesane Crisisfonds.
Christelijke Identiteit
Eerbiedwaardigheid van het leven versus levenskwaliteit. Op deze vormingsnamiddag voor
directies en bestuurders en pastorale werkers, pastorale animatoren en aalmoezeniers en diakens
reikte Prof. Herman De Dijn elementen aan om als christelijke voorziening te functioneren in dit
spanningsveld.
Pastoraal
Tot vrede geroepen, mooi maar wollig. Op deze vormingsdag voor pastores bracht Claude
Vandevoorde het pastor‐zijn in de spanning tussen onzichtbaarheid, individuele presentie,
inpirator en resultaatgericht management, in beeld.
Over kwaad, schuld en vergeving. In een themanamiddag voor pastores en pastorale medewerkers
stelde Johan Van der Vloet de brochure van de Vlaamse en Nederlandse Bisschoppen voor.
Mindfulness. Johan Vanhoute sj stelde voor pastores en pastorale werkers deze hedendaagse
gedachtenstroming voor.
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Kerstmis vieren vandaag. Voor pastores en pastorale medewerkers en andere belangstellenden
werd als aanloop naar kerstvieringen, door Monseigneur Paul Van den Berghe de betekenis van
de evangelische kerstverhalen toegelicht.
Pastorale werk(st)ers in de gezondheidszorg. Elk jaar wordt ook een infosessie georganiseerd in
samenwerking met CCV en vormingsdienst van het bisdom voor mogelijke kandidaten Pastorale
werkers in de gezondheidszorg. Daar wordt o.a. de betekenis en het opzet van pastoraal werk in
de zorginstellingen toegelicht en ook de noodzaak van degelijke opleiding en vorming.
Vorming medewerkers in de pastoraal
Proviand voor de toekomst: in dit project worden 17 mensen uit de ouderenzorg via een
persoonlijk vormingstraject begeleid op weg naar het getuigschrift van pastoraal animator. Deze
opleiding begon in september 2009 en loopt verder tot de deelnemers de beoogde doelstellingen
hebben bereikt. Elk jaar is er instap mogelijk voor nieuwe kandidaten. In 2011 traden 3 nieuwe
deelnemers toe.
Denkgroepen Pastoraal Algemene Ziekenhuizen en Geestelijke Gezondheidszorg.
Na het publiceren van de recente adviezen van de Pastorale Commissie van Zorgnet Vlaanderen
over Pastorale Competenties, werden de denkgroepen uitgenodigd om naar de eigen
voorzieningen toe, mekaar te ondersteunen naar de implementatie toe van deze adviezen.
Ethiek
Een aantal modules in verband met ethisch zorg verlenen bij het levenseinde worden op vraag in
de voorziening gebracht voor personeelsleden (leidinggevenden/ medewerkers). Drie instellingen
bespraken deze problematiek ook met de Raad van Bestuur.

VICARIALE DIENST VOOR VOORZIENINGENPASTORAAL EN CARITAS, VLAAMS‐BRABANT EN MECHELEN
Het jaar 2011 was vooral gekenmerkt door de aanstelling van de nieuwe Hulpbisschop Mgr Leon
Lemmens. Vrij snel heeft Mgr Lemmens een beleidsploeg samengesteld voor het vicariaat Vlaams
‐ Brabant en Mechelen. Zo volgde Zuster Hilde Reynders, religieuze van de Congregatie van de
Heilige Harten, Marcel De Pauw msc op als vicariaal verantwoordelijke voor Caritas en Diaconie.
Marcel De Pauw bleef verder werken als assistent van de Hulpbisschop. Gunter Schollaert bleef
coördinator ziekenhuispastoraat. E.H. Rony Timmermans volgde Ilse Craps op als coördinator
pastoraal ouderenzorg en gehandicaptenzorg.
Ziekenhuispastoraal
Het Bureau Ziekenhuispastoraat (BZP), samengesteld uit verkozen vertegenwoordigers uit de
verschillende geledingen van het ziekenhuispastoraat, vergaderde als naar gewoonte
maandelijks. De Ronde van Brabant – het formele jaarlijks vicariaal bezoek aan alle ziekenhuizen
met pastorale dienst‐ werd dit jaar vervangen door een meer informeel kennismakingsbezoek van
Zr Hilde aan de verschillende pastorale diensten en directies van de ziekenhuizen.
De lentesessie voor pastores in de Algemene Ziekenhuizen had plaats op 30 maart 2011. Het was
een dag van reflectie en uitwisseling rond het thema: ”De pastor, behoeder van
menslievendheid”. De lentesessie voor pastores in de psychiatrie ging door op 25 maart 2011 en
ging over “stigmatisering van psychiatrisch patiënten”. Voor alle ziekenhuispastores in Vlaams
Brabant en Mechelen had er een Algemene Vergadering plaats in juni 2011. Dit was vooral een
gelegenheid om de nieuwe Hulpbisschop welkom te heten . Er werd een uitgebreide voorstelling
gedaan van de ziekenhuizen en de (nieuwe)pastores. Er werden bij deze gelegenheden al een
aantal prangende vragen aangekaart zoals de plaats van de sacramenten, het pastoraat en
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euthanasiebeleid in de ziekenhuizen. De herfstsessie voor alle ziekenhuispastores had plaats op
25 oktober 2011 , in aanwezigheid van Mgr Lemmens en Mgr Léonard.
Inhoudelijk werd er veel aandacht besteed aan het functioneren van de pas opgerichte
beroepsvereniging voor pastores in de zorg en welzijnssector. Er werd verder nagedacht rond de
spanning tussen persoonlijk geweten en pastorale taak. Er werd opnieuw nagedacht en overlegd
rond de opleiding van ziekenhuispastores evenals de procedure bij aanwerving
ziekenhuispastores. Er werd uitgewisseld rond de opleiding van supervisoren.
Pastoraal ouderenzorg
De Stuurgroep rusthuispastores (SRP) kwam naar gewoonte vier maal per jaar samen. Met deze
vertegenwoordigers van de sector werd er gereflecteerd over de organisatie van de navorming
en intervisiesessies voor pastores.
Op 29 september 2011 ging de Algemene vergadering van rusthuispastores door. Hier werd er
uitgewisseld met spreker Axel Liégeois over “Beroepsethiek in de pastorale zorg”.
Het in 2010 opgericht overlegorgaan Adviesgroep voor pastoraal beleid in de residentiële
ouderenzorg ( APBRO) bleef verder functioneren. Dit overlegorgaan bestaat uit directies,
verantwoordelijken en leden van de raad van bestuur van woonzorgcentra. Er werd onder andere
nagedacht over de mogelijkheid van het inschakelen van de parochieassistent in het pastoraat in
de voorzieningen voor ouderenzorg.
Ook de maandelijkse contacten met de directies via Brandpunt Ouderenzorg Vlaams Brabant
gingen verder door.
Pastoraal in de gehandicaptenzorg
Het jaar 2011 was een jaar van bezinning rond de organisatorische aspecten van deze sector.

CARITAS WEST‐VLAANDEREN
Op 24 maart 2011 organiseerde de vormingswerkgroep ouderenzorg Caritas West‐Vlaanderen vzw
voor de tweede maal een innovatiebeurs. Doorheen 25 standen en 15 lezingen konden 350
medewerkers uit de West– en Oost‐Vlaamse ouderenzorg contacten leggen, inspiratie opdoen en
leren van elkanders werk. Tussendoor werden de bezoekers verrast door acts van Yves Bondue
en Marino Punk. Het geheel werd omkaderd door een fototentoonstelling van Nele Delvoye.
Speciale aandacht ging naar het optreden van de cabaretgroep ‘Inspinazie’. De dag werd
afgesloten met de prijsuitreiking voor het meest innovatieve project ‘Op zoek naar zin’ van WZC
St.‐Vincentius vvo te Kortrijk en een key lezing ‘Innovatie in de ouderenzorg’ door trend watcher
Herman Konings.
Eind 2011 werd afscheid genomen van directeur Jacques De Vlieger. Het afscheidsfeest werd een
dankfeest voor vele jaren van inzet en engagement. Tegelijkertijd werd ook dit gebeuren een
ontmoetingsplaats voor vele mensen werkzaam in de gezondheids‐ en welzijnssectoren.
Naast deze belangrijke gebeurtenissen legde Caritas West‐Vlaanderen vzw terug de accenten van
haar werking op overleg en vorming. Daarnaast werd ook een aanbod uitgewerkt rond pastoraal
en ethiek bestaande uit vorming en begeleiding.
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PUBLICATIES

CARITAS NIEUWSBRIEF
‘Caritas Nieuwsbrief’, een publicatie van Caritas Vlaanderen vzw, verschijnt zes maal per jaar en
heeft een oplage van 2.300 exemplaren. Deze Nieuwsbrief wordt onder meer toegestuurd aan
beheerders en verantwoordelijken van de bij de Caritasverbonden en ‐diensten aangesloten
voorzieningen.
De inhoudelijke invulling van de Caritas Nieuwsbrief is afgestemd op de werking en focust op de
werkvelden en invalshoeken van Caritas Vlaanderen.
‘Fundamenten’ diept de velden spiritualiteit en identiteit uit; en gaat in op 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 meer operationele facetten van de Caritaswerking. 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. Ook het vrijwilligerswerk komt in dit werkveld ruim aan bod.
‘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 brede kerkelijke veld en naar de vertaling van de
Caritasgedachte naar de bredere kerkgemeenschap. Ook de diocesane werking en inbedding van
Caritas krijgt hier een plaats.

Verder biedt de Caritas Nieuwsbrief een forum aan
organisaties en initiatieven die aansluiten bij het brede
Caritaswerkveld: Broederlijk Delen, Welzijnszorg, Kerkwerk
Multicultureel Samenleven, projecten van de Koning
Boudewijnstichting,
vormingsinitiatieven,
studiedagen,
nieuwe publicaties…
Elke editie bevat bovendien een katern
arbeidsgeneeskundige dienst IDEWE, de i‐flash.

van

de

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

28

PASTORALE PERSPECTIEVEN
Maart 2011: Pastorale zorg en suïcide (Nr. 150)
In 2011 verschenen vier lijvige nummers van Pastorale
Perspectieven. Het maartnummer stond in het teken van
‘Pastorale zorg en suïcide’ en de themaredactie was in
handen van Filip Zutterman. Grieke Forceville gaat in op de
preventie van zelfdoding, en heeft daarbij bijzondere
aandacht voor wat een pastor daarin kan betekenen. Linus
Vanlaere bekijkt vanuit zorgethisch perspectief de
problematiek van zelfdoding bij ouderen. Denise Hoedt en
Patrick Perquy reiken elementen aan voor een
gedachtenisviering in de voorziening, en Johan Tavernier
ontwikkelt een aantal kerkelijke‐ethische beschouwingen bij
zelfdoding.
Voor het extra artikel in dit nummer gaven we het woord
aan Lien Mahieu, pastor in het AZ Damiaan in Oostende. Zij
ziet in het vrijwaren en koesteren van de waardigheid van
mensen met dementie een profetische taak van de pastor.
Juni 2011: Integratie, samenwerking en communicatie (Nr. 151)
Dominiek Lootens en Koen De Fruyt verzorgden de themaredactie van het juninummer, dat
handelde over de spirituele dimensie in de integrale zorgverlening. Vertrekkend vanuit het
gedachtegoed van Mia Leijssen over existentieel welzijn en spiritueel georiënteerde
psychotherapie verkent Koen De Fruyt wat de gedeelde aandacht voor de spirituele dimensie kan
betekenen voor patiënten in de intramurale geestelijke gezondheidszorg. Anne Vandenhoeck
thematiseert de complementariteit tussen het werk van pastores en het werk van psychologen,
en pleit van daaruit voor samenwerking tussen beide perspectieven. Anne Gessler heeft het in
haar bijdrage over de betekenis van de ‘vrijplaats’ in het licht van de samenwerking tussen
pastores en andere zorgverleners, en het volgende artikel betrekt dit op het elektronische
patiëntendossier.
Stefan Vermuyten brengt in het extra artikel van dit nummer verslag uit van de
tevredenheidsmeting die hij met zijn collega’s van de pastorale dienst van het Nationaal Multiple
Sclerose Centrum (Melsbroek) heeft uitgevoerd.
September 2011: Wat met spiritueel leiderschap? (Nr. 152)
Over leiderschap en leiderschapsstijlen wordt in de managementliteratuur heel veel geschreven.
Opvallend is dat men dit heel vaak verbindt met spiritualiteit. Een nummer over spiritueel
leiderschap moest vroeg of laat dus het daglicht zien. Dirk Snackaert (Oude Abdij Kortenberg)
nam de themaredactie voor dit nummer op zich. Hij bijt zelf de spits af met een bijbels
geïnspireerd artikel over leiderschap, verandering en spiritualiteit. Charles Van Leeuwen illustreert
in zijn bijdrage hoe professionaliteit en spiritualiteit elkaar kunnen versterken. Jos Marien gaat op
zoek naar de grondhouding van waaruit authentiek leiderschap vertrekt: het gehoorzamen,
gehoor geven aan bewoners en medewerkers. Dominiek Lootens besluit dit themanummer met
een interview met Birgit Burbaum, ziekenhuispastor in het Sint Vincentiusziekenhuis in
Antwerpen. De onderliggende vraag van het interview is of het werk van de pastor gezien kan
worden als een soort van spiritueel leiderschap.
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December 2011: Licht op blinde vlekken (Nr. 153)
Iedereen die in z’n leven een beetje zelfkennis verzameld heeft, weet dat hij ‘blinde vlekken’
heeft. Bepaalde (bewuste of onbewuste) gedachten of (voor)oordelen die een rol spelen in de
manier waarop je functioneert, als collega, als pastor, als mens. In dit nummer dat geredigeerd
werd door Marina Riemslagh gaan we hier dieper op in, want wie zicht heeft op z’n blinde
vlekken, kan er beter mee omgaan. Een eerste perspectief dat gekozen werd, vertrekt vanuit de
neurobiologie, en onderzoekt de relatie tussen ethisch correct handelen en het functioneren van
ons brein. Daarna wordt een casus voorgesteld, een pastoraal gesprek dat verbatim werd
weergegeven. Marina Riemslagh vervolgt met een interview met Joop Korthuis, de grondlegger
van de PMA methodiek (Progressive Mental Alignment).
Stefan Gärtner heeft het over de professionele samenwerking binnen het categoriale pastoraat in
twee verschillende contexten: de kerkgemeenschap en de zorgvoorziening. Hij verduidelijkt zijn
pleidooi aan de hand van een concrete casus.
Abonneren op Pastorale Perspectieven kan via www.caritas.be, publicaties.

CARITAS CAHIERS
Caritas Cahier 11.
De waarde van vrijwilligerswerk voor Caritas . Theorie en praktijk.
Naar aanleiding van het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk namen Caritas Vlaanderen en
Caritas en Belgique Francophone et Germanophone het initiatief voor een cahier over de waarde
van vrijwilligerswerk voor Caritas. Dit cahier zet het vrijwilligerswerk in de spotlight, verduidelijkt
onze Caritasvisie en geeft vrijwilligers het woord. Het is geen exhaustief studiedocument, maar
een cahier over de waarde van vrijwilligerswerk, waarmee we onze waardering willen tonen voor
de inzet van alle vrijwilligers.
Het cahier heeft het over vrijwilligerswerk in alle werkvelden van Caritas en spreekt voor Caritas in
België. Daarom werd samengewerkt met Zorgnet Vlaanderen, het Vlaams Welzijnsverbond,
Present, la Fédération des Institutions hospitalières, Volont’R en Caritas International.
Het cahier vertrekt van de brede waarde van vrijwilligerswerk
voor de samenleving, om daarna te komen tot de specifieke
waarde voor Caritas, vanuit haar eigen identiteit. Een volgend
hoofdstuk biedt zicht op organisaties die vrijwilligers(werk)
omkaderen: de kwaliteit van vrijwilligerswerk is voor Caritas
immers zeer belangrijk. Verschillende organisaties bouwden
een jarenlange ervaring op in het omkaderen en
ondersteunen van vrijwilligers. De vrijwilligers komen
uitgebreid aan bod in de praktijkvoorbeelden: concrete
verhalen en getuigenissen van grote inzet en warme
solidariteit. Een laatste hoofdstuk verzamelt enkele
bezorgdheden en aanbevelingen die het vrijwilligerswerk
moeten vrijwaren en versterken.
Dit en vorige Caritas Cahiers kunnen besteld worden via
www.caritas.be, publicaties.
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ISBI –INTERSECTORALE BEHEERSINFORMATIE
In 2011 werden 37 intersectorale beheersinformatienota’s (ook “ISBI’s”genoemd) verspreid naar
de aangesloten voorzieningen en diensten van Zorgnet Vlaanderen en van het Vlaams
Welzijnsverbond. Het betrof een geringer aantal nota’s in vergelijking met het vorige jaar,
grotendeels te wijten aan de politieke verwikkelingen in het land, waardoor het wetgevende
werk langere tijd stil lag.
Deze nota’s behandelen sectoroverschrijdende onderwerpen die de voorzieningen als
werkgevers aanbelangen. Ze worden sedert enige jaren via elektronische weg verspreid. De
aangesloten leden kunnen de nota’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 2011 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 de diverse vormen van verlof (vaderschapsverlof, ouderschapsverlof), de
maaltijd‐ en ecocheques, de sociale verkiezingen, het vrijwilligerswerk, de diverse tewerkstellings‐
maatregelen (waaronder de werkervaringsprojecten, de versoepeling van de individuele
beroepsopleiding, de ondersteuningspremie voor personen met een arbeidshandicap, de
loonbonus), het decreet rechtenverkenner, de maatregelen inzake mobiliteit (met o.m. de
bedrijfsvervoerplannen, de federale mobiliteitsenquête), de fiscale aftrekbaarheid van giften, de
schijnzelfstandigen, de reprobelovereenkomst voor de periode 2011‐2012, de ontslagproblematiek
(wijziging opzeggingstermijnen, ontslaguitkering, bescherming tegen ontslag), alsook de
hervorming van het sociaal strafrecht.
Tevens werd aandacht besteed aan een aantal preventie‐ en veiligheidsdossiers, als daar zijn de
problematiek van de arbeidsongeschiktheid (eerste hulpverlening, gedeeltelijke werkhervatting)
alsook nieuwe maatregelen betreffende het welzijn op het werk.
Tenslotte waren er een aantal doorheen de jaren weerkerende en meer vertrouwde items, zoals
o.m. de algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende
brugpensioen, nachtarbeid, borstvoedingspauzes, tijdskrediet en loopbaanvermindering. 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
gewijzigde bedragen inzake loonbeslag en loonoverdracht, en inzake de wetgeving 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 aan bod.
De lijst met alle informatienota’s die in 2011 verschenen, is opgenomen in bijlage.

ELISABETHWEBSITE
De Elisabethwebsite op www.pastoralezorg.be, is de ‘www.thuisbasis’ voor veel pastores die
werken in de gezondheids‐ of welzijnssector. Ook andere zorgverleners en geïnteresseerden
vinden er heel wat relevante informatie.
De Elisabethwebsite is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen het Academisch
Centrum voor Praktische Theologie en Caritas Vlaanderen. Er zijn twee mensen halftijds
tewerkgesteld om zowel inhoudelijk als webtechnisch goede kwaliteit te kunnen afleveren.
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De Elisabethwebsite groeide in 2011 verder uit tot één van de referenties voor Nederlandstalige
pastorale zorg op het wereldwijde web. Er werden heel wat inhoudelijke thema’s ontwikkeld en
ter beschikking gesteld. Er werd ook een ‘pastorale blog’ gelanceerd, en de vernieuwde
vacaturepagina behoort tot de drukstbezochte delen van de website. Aan de hand van een
maandelijkse e‐nieuwsbrief, waarop meer dan 4000 mensen geabonneerd zijn, worden de
geïnteresseerden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De handige nieuwsscroller op
de homepage zorgt eveneens voor een vlotte communicatie over actuele zaken.
Dominique Stinissen, de webmaster van Elisabeth, ontwikkelde ook een online systeem voor de
ledenadministratie van de beroepsvereniging. Ieder lid van de vereniging heeft een individuele
webpagina op Elisabeth, waarop de persoonlijke infofiche staat, en waarop berichten kunnen
gepost worden die specifiek voor dat lid van toepassing zijn.
www.pastoralezorg.be
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GELEDINGEN EN DIENSTEN

VERBONDEN

Zorgnet Vlaanderen vzw is een werkgeversorganisatie die initiatieven verenigt uit de social profit:
algemene ziekenhuizen, voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg en uit de ouderenzorg.
Meer dan 500 voorzieningen zijn lid van Zorgnet Vlaanderen. Samen stellen ze ca. 80.000
personeelsleden tewerk.
Zorgnet Vlaanderen is een netwerk van voorzieningen, een kennisdelende organisatie en een
overlegplatform waar informatie en ideeën worden uitgewisseld.
Zorgnet Vlaanderen verdedigt de belangen van zijn leden bij de verschillende overheden en
gezondheidsactoren, zowel op Vlaams als op federaal en op internationaal niveau.

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 vzw groepeert in Vlaanderen en Brussel een 700‐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 105.000 kinderen, volwassenen en hun gezinnen! 10.000 vrijwilligers helpen ons
hierbij. Kernopdrachten zijn: informatie en advies aan de aangesloten leden, belangenbehartiging
beleidsbeïnvloeding en vertegenwoordiging.

Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel.: 02 511 44 70, fax: 02 513 85 14
E‐mail: post@vlaamswelzijnsverbond.be
Website: www.vlaamswelzijnsverbond.be
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SOLIDARITEITSACTIES
Caritas International vzw 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 migranten en verdedigt de rechten van vluchtelingen. Op basis van hun ruime ervaring ijvert
Caritas 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@caritasint.be
Website: www.caritas‐int.be

De activiteiten van Caritas Hulpbetoon vzw zijn gericht op de ondersteuning van de minst
bedeelden in onze maatschappij. Zo worden tientallen projecten gesteund van voorzieningen en
diensten die actief zijn op het vlak van hulpverlening aan zieken, bejaarden, gehandicapten,
kinderen in nood of andere hulpbehoevende personen.
Deze projecten worden zo van de nodige financiële zuurstof voorzien en zijn daardoor in staat om
nieuwe initiatieven en projecten uit te werken en te ontwikkelen.
Driemaal per jaar organiseert Caritas Hulpbetoon een ‘nationale actie’. Het betreft hier een
globale fondsenwerving waarbij telkens een ander thema uit de werking aan bod komt.
Liefdadigheidstraat 39, 1210 Brussel
Tel.: 02/608 00 72, Fax: 02/608 00 75
E‐mail: caritas.hulpbetoon@caritas.be

Present Caritas Vrijwilligerswerk vzw 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 zorgbehoevende 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.
Liefdadigheidstraat 39, 1210 Brussel
Tel.: 02/248.10.42, fax : 02/230.23.77
E‐mail: info@presentweb.be, website: www.presentweb.be
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DIENSTEN
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 voornamelijk ziekenhuizen en instellingen in de ouderen‐, gehandicapten‐ en
kindzorg.
* Vanaf 1 januari 2012 maakt Partezis geen deel meer uit van Caritas Vlaanderen vzw
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

CCV‐Regio Caritas
VOCA Training & Consult is reeds meer dan 20 jaar actief in de welzijns‐ en gezondheidssector op
het terrein van begeleiding, consult, diagnose, interne vorming of opleiding in open aanbod.
VOCA Training & Consult biedt professionele ondersteuning op maat aan organisaties op het vlak
van: kwaliteitszorg, personeelsbeleid, teambuilding, communicatiesystemen, samenwerkings‐
vaardigheden, strategische ontwikkeling.
* Vanaf 1 januari 2012 maakt VOCA Training & Consult deel uit van Acerta
Interleuvenlaan 15b, 3001 Heverlee
Tel. 016 40 41 01, fax 016 24 53 35
E‐mail: info.voca@voca.be, website: www.acerta.be/socialprofit/aanbod/voca‐
training‐consult‐social‐profit

VOCA Terugkeer & Herbronning wil een vormingsaanbod bieden aan verplegenden en
verzorgenden, werkzoekend of werkend, dat hen ondersteunt in hun zorginhoudelijke opdracht.
Hiernaast wordt een aanbod uitgewerkt dat woon‐ en zorgcentra wil ondersteunen in hun
zoçrginhoudelijke kwaliteit.
* Sinds 1 januari 2012 veranderde VOCA Terugkeer & Herbronning van naam. Dit onderdeel van de CCV‐Regio Caritas
Training & Consult heet sinds dan CAIROS. Competent in Zorg.

Geldenaaksebaan 277, 3001 Heverlee
Tel.: 016 38 98 94
E‐mail: cairos@ccv.be, website: www.ccv.be/cairos
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DIOCESANE SECRETARIATEN
Caritas Antwerpen vzw (boekhouding)
Karel Mirystraat 2
2020 Antwerpen
Tel.: 03/247.88.11
Fax: 03/247.88.91
DNGW (Administratie Caritas Antwerpen en dienst navorming pastores)
Theologisch en Pastoraal Centrum
Groenenborgerlaan 149 (blok A)
2020 Antwerpen
Tel. 03/287.35.76
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@bisdomhasselt.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
e‐mail: vdvc.vbm@telenet.be
Vicariaat Brussel
Vlasfabriekstraat 14
1060 Brussel
Tel. 02/533.29.52
e‐mail: hosppastbru@skynet.be

Voor de activiteiten van de diocesane secretariaten verwijzen wij graag naar de respectievelijke websites, of
via www.caritas.be, via doorklikken op ‘Vlaanderen’ en op ‘Diocesane Werking’.
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Bijlagen
CARITAS VLAANDEREN vzw Algemene Vergadering
(op 31.12.2011)
Voorzitter
Vic. L. De Geest
Bisschop‐Referendaris
Mgr. L. Van Looy

Werkveld ‘Gezondheid & Welzijn’
Zorgnet Vlaanderen

Vlaams Welzijnsverbond

Dhr. P. Degadt
Dhr. R. De Rycke
Dhr. G. Van Oevelen

Mevr. R. De Keyser
Dhr. H. Delaruelle
Dhr. J. Van Hees

Werkveld ‘Solidariteit’
Caritas International

Caritas Hulpbetoon

Present Caritas Vrijwilligerswerk

Dhr. G. Dopchie
Dhr. M. Verhulst

E.H. J. De Vlieger
E.H. M. De Wever

Mevr. L. Krokaert
Dhr. A. Cluckers

Werkveld ‘Kerk en Samenleving’
Diocesane Vertegenwoordigers
Vic. B. Aerts
Dhr. K. Buckinx
Vic. K. Depoortere
Zr. M.R. Dirix
Zr. H. Reynders

Diocesane Directeurs
E.H. D. De Backer
Unie van de Religieuzen van Vlaanderen
Vader Abt E. De Sutter
Zr. A. Van Laeken

Werkveld ‘Universele Caritaswerking’
Caritas Belgica

Caritas Francophone

Dhr. F. De Coninck

Dhr. P. De Bucquois

Anderen
Partezis

Welzijnszorg

Gecoöpteerd

Dhr. M. Vanhauwenhuyse

Mevr. D. Colsoul

Dhr. E. Rohaert
Mevr. A. Simoens

Adviserende leden
Dhr. F. Cuyt

Dhr. R. Lemmens

Dhr. D. Verhoeven
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CARITAS VLAANDEREN vzw Raad van Bestuur
(op 31.12.2011)

Voorzitter
Vic. L. De Geest

Bisschop‐Referendaris
Mgr. L. Van Looy

Werkveld ‘Gezondheid & Welzijn’
Zr. G. Callens

Dhr. F. Cuyt

Dhr. P. Degadt

Dhr. R. De Rycke

Dhr. J. Renders

Dhr. G. Van Oevelen

Werkveld ‘Solidariteit’
E.H. J. De Vlieger

E.H. M. De Wever

Mevr. L. Krokaert

Dhr. M. Verhulst

Werkveld ‘Kerk & Samenleving’
Vic. B. Aerts

Dhr. K. Buckinx

Vader Abt E. De Sutter

Zr. H. Reynders

Vic. K. Depoortere

Werkveld ‘Universele Caritaswerking’
Dhr. P. De Bucquois
Dhr. F. De Coninck

Anderen
Dhr. R. Luyten

Adviserende leden
E.H. D. De Backer

Dhr. G. Dopchie

Dhr. R. Lemmens

Dhr. D. Verhoeven
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MEDEWERKERS

Dominic VERHOEVEN, directeur
tel. 02/608 00 70, e‐mail: dominic.verhoeven@caritas.be

Lieve COOREVITS, projectmedewerker vrijwilligerswerk
tel. o2/608 00 76, e‐mail: lieve.coorevits@caritas.be

Regine DE BRUYCKER, stafmedewerker pers en communicatie
tel. 02/608 00 74, e‐mail: regine.debruycker@caritas.be

Gerda GOEMAN, stafmedewerker algemeen beleid
tel. 02/608 00 73, e‐mail: gerda.goeman@caritas.be

Rosa MICHIELSEN, directiesecretaresse
tel. 02/608 00 72, e‐mail: rosa.michielsen@caritas.be

Griet TORREKENS, boekhouding en personeelszaken
tel. 02/507.01.75, e‐mail: gt@zorgnetvlaanderen.be

Koen DE KOSTER, projectmedewerker armoedebestrijding (tot april 2011)
Thijs SMEYERS, projectmedewerker armoedebestrijding (vanaf oktber 2011)
tel. 02/608 00 79, e‐mail: thijs.smeyers@caritas.be

Pieter VANDECASTEELE, stafmedewerker pastoraal en identiteit
tel. 02/608 00 71, e‐mail: pieter.vandecasteele@caritas.be

Ann NIVELLE, stafmedewerker solidariteit en vrijwilligerswerk (Standplaats Hasselt)
tel. 011/24 90 68, e‐mail: ann.nivelle@caritas.be

Dominiek LOOTENS, projectmedewerker pastoraal en identiteit
(Samenwerkingsverband Caritas Vlaanderen – Caritas Antwerpen (Standplaats Antwerpen)
tel. 03/287 35 72, e‐mail: dominieklootens@caritasantwerpen.be

Marc SMOUT, advisor Elderly Care, vrijwilliger
tel. 0476 22 31 02, e‐mail: marc.smout@pandora.be
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OVERZICHT CARITAS ‐ INTERSECTORALE BEHEERSINFORMATIE 2011
956

10.01.2011

Verlenging anticrisismaatregelen, waaronder crisispremie ontslagen arbeiders.

957

11.01.2011

Elektronische maaltijdcheques mogelijk vanaf 2011.

958

09.02.2011

959

10.02.2011

960

11.02.2011

Aantal CAO’s algemeen verbindend verklaard:
‐ CAO nr 77 sexies i.v.m. tijdskrediet en loopbaanvermindering;
‐ CAO nr 80bis i.v.m. borstvoedingspauzes.
VZW‐problematiek: nieuwe bedragen vanaf 01.01.2011.
Openbaarmaking van jaarrekeningen;
Bekendmaking van akten in Belgisch Staatsblad.
Aanpassing vanaf 01.01.2011 van drempels voor loonbeslag en loonoverdracht.

961

14.02.2011

962

15.02.2011

Loonbeslag en kinderen ten laste: gewijzigde bedragen vanaf 2011 van toegelaten
inkomsten van kinderen.
Nachtarbeid: toepassing herwaarderingscoëffiënt: CAO nr 46 vicies.

963

16.02.2011

Brugpensioen: toepassing van herwaarderingscoëfficiënt: CAO nr 17 tricies quater.

964

17.02.2011

Vrijwilligerswerk: verhoging van maximumgrenzen forfaitaire kostenvergoeding
vrijwilligers.

965

18.02.2011

Eerste hulpverlening bij ongeval of onwel worden van werknemers.

966

21.02.2011

Fiscale aftrek van giften: vanaf 2011 minstens 40 EUR.

967

22.02.2011

Niet‐recurrente resultaatgebonden voordelen (loonbonus): verduidelijkingen en
administratieve vereenvoudigingen.

968

23.02.2011

Nieuwe maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten.

969

03.03.2011

Schijnzelfstandigen/oprichting commissie ter regeling van de arbeidsrelatie.

970

28.03.2011

Wijziging regeling Vlaamse ondersteuningspremie voor personen met een
arbeidshandicap.

971

18.04.2011

Reprobel globale overeenkomst periode 2011‐2012.

972

19.05.2011

Sluitingsfonds: bijdragen 2011.

973

23.05.2011

Vaderschapsverlof: uitbreiding tot meeouder.

974

24.05.2011

Ouderschapsverlof voor kinderen met een handicap opgetrokken tot 21 jaar.

975

25.05.2011

Versoepeling individuele beroepsopleiding (IBO): tot 31 december 2011.

976

26.05.2011

Ecocheques: CAO nr 98 bis:
Nieuwe lijst van producten en aantal verbeteringen.

977

27.05.2011

Wet houdende diverse bepalingen: aantal tewerkstellingsmaatregelen.

978

30.05.2011

Decreet rechtenverkenner.

979

20.06.2011

Brussels bedrijven met meer dan 100 werknemers moeten voortaan een
bedrijfsvervoerplan opstellen.

980

21.06.2011

Opzeggingstermijnen arbeiders e en bedienden voor arbeidsovereen‐komsten ingaand
vanaf 1 januari 2012.

981

24.06.2011

Gebruik privé‐voertuig voor beroepsdoeleinden: aanpassing kilometervergoeding vanaf 1
juli 2011.

982

30.06.2011

Sociale verkiezingen in mei 2012: dienstverlening door SD Worx

983

04.07.2011

Ontslagen arbeiders: crisispremie tot 31 december 2011 en “ontslaguitkering” vanaf
01.01.2012.

984

24.08.2011

Werkervaringsprojecten: nieuwe bedragen van (aanvullende) omkaderingspremie.

985

25.08.2011

Invoering sociaal strafwetboek.

986

31.08.2011

Gedeeltelijke werkhervatting: is de voorafgaande toelating van de geneesheer van het
ziekenfonds nog verplicht?

987

01.09.2011

Ouders voortaan beter beschermd tegen ontslag met ingang van 30 juli 2011.

988

30.09.2011

Sociaal Strafwetboek – Impact op het toezicht en de bestraffing van inbreuken op de
welzijnswetgeving.

989

03.10.2011

Aantal nieuwigheden inzake de sociale verkiezingen 2012.

990

14.11.2011

De Federale Mobiliteitsenquête: versie 2011

991

28.11.2011

Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten – loonplafonds vanaf 1 januari

992

12.12.2011

Wijziging opzeggingstermijnen vereist een wijziging van het arbeidsreglement.
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V.U.: Dominic Verhoeven, directeur Caritas Vlaanderen vzw
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