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EDITO 
 
TOEKOMST MAKEN WE SAMEN, ZEKER ALS HET MOEILIJK GAAT 
 
Het voorbije jaar 2014 was politiek een belangrijk jaar, met de samenvallende verkiezingen van 25 mei.  Het sociale cohesiemodel van 
ons land staat onder druk, en de verschillende regeringen zullen de komende jaren cruciale beslissingen moeten nemen.  Caritas 
Vlaanderen legde, samen met de andere Caritasgeledingen van het land, een gezamenlijk memorandum neer, waarin we uitgaan van 
een positieve visie op de samenleving, gebaseerd op solidariteit en subsidiariteit, op samengedragen verantwoordelijkheid (zie verder). 
We zullen dit memorandum gebruiken als maatstaf voor een jaarlijkse evaluatie van het beleid van de verschillende overheden,  en 
hen daarop aanspreken, zoals we ook reeds in 2014 meerdere malen politieke analyses en boodschappen naar buiten brachten.   
 
Ook voor Caritas Vlaanderen zelf was 2014 een belangrijk jaar. De lijnen werden uitgezet voor de implementatie van de heroriëntering 
die door de Algemene Vergadering van juni 2013 was beslist. Caritas Vlaanderen is geëvolueerd van een ledenkoepel met 
constituerende leden naar een thematisch georiënteerde, mission driven organisatie, waarvan ook individuen en organisaties als 
toegetreden lid deel kunnen uitmaken. Ook de opdrachtsverklaring werd in die zin herzien. De nieuwe opdrachtsverklaring werd door 
de Algemene Vergadering van 19 maart 2015 goedgekeurd. De drie inhoudelijke prioriteiten, armoedebestrijding, vrijwillig 
engagement en pastoraal en identeit werden verder scherp gesteld, en meer nadruk werd gelegd op politiek advocacywerk, waarvan 
hierboven reeds sprake. En ook de nieuwe website kwam online.  
 
2014 was ook op het internationale politieke toneel een bijzonder pijnlijk jaar, met de uitdijende conflicten in het Midden-Oosten, 
Nigeria, de Centraal-Afrikaanse Republiek of Zuid-Soedan, en de vluchtelingentragedies die er het gevolg van zijn.  Het gezamenlijke 
internationale Caritasnetwerk wil in deze tijden van duisternis en ellende een boodschap van solidariteit en hoop blijven uitdragen. De 
exhortatie van paus Franciscus, Evangelii Gaudium, wil daartoe een aansporing zijn, en een uitdaging om op deze ingeslagen weg 
verder te gaan: want toekomst maken we samen, ook als het moeilijk gaat.  
 
De vormgeving van dit jaarverslag is dezelfde als vorig jaar: naast een kort en summier overzicht van de verschillende activiteiten en 
publicaties, vindt u in een tweede gedeelte een aantal meer uitgewerkte inhoudelijke bijdragen, die u als lezer een betere inkijk geven 
in onze werking en aandachtsvelden. We wensen u veel leesgenot ! 
 
 
Dominic Verhoeven               Luk De Geest  
Directeur               Voorzitter 
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CARITAS ALS KNOOPPUNT - VISIE 
 
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 stelde in zijn eerste encycliek ‘Deus Caritas Est’ (God is liefde), en wat ook Paus Franciscus niet nalaat te 
onderstrepen in zijn exhortatie ‘Evangelii Gaudium’. 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 van Caritas zijn zowel voorzieningen in de zorg, actoren in het solidariteitsveld én het brede publiek. De toegevoegde 
waarde van de knooppuntfunctie van Caritas 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 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. 
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PRIORITEITEN SCHERPGESTELD 
 
In 2013 boog de buitengewone Algemene Vergadering van Caritas Vlaanderen zich over de prioriteiten voor de toekomst. Met deze 
oefening kregen in feite ook de verschillende stappen in het heroriënteringsproces die de laatste jaren gezet werden, hun uiteindelijke 
beslag. Caritas koos daarbij voor een duidelijk diaconaal profiel. 
 
Principieel uitgangspunt blijft de uiteindelijke opdracht van elke Caritasorganisatie wereldwijd om, in het spoor en in de naam van 
Jezus Christus de kerkelijke diaconie gestalte te geven, en zo mee getuigenis af te leggen van Gods liefde voor ons, mensen - en vooral 
dan voor de gekwetste, arme, uitgesloten medemens - en van Zijn Blijde Boodschap die toekomst en perspectief biedt voor eenieder. 
Daaraan willen we met onze solidariteit en betrokkenheid helpen meebouwen, die hoop willen we mee uitdragen. In de Belgische 
context is dit een gezamenlijke opdracht, die we delen met de andere Caritasorganisaties: Caritas International België en Caritas en 
Belgique Francophone et Germanophone, maar evenzeer Caritas Hulpbetoon, Caritas Secours en Caritas Direct én de diocesane 
Caritasinstanties. 
 
 
WELKE PRIORITEITEN VOOR CARITAS VLAANDEREN ? 
 
Vanuit dit universele uitgangspunt trachten we ons diaconaal handelen richting te geven. Al sinds meerdere jaren onderkennen we 
voor onze vier werkvelden – gezondheid en welzijn, solidariteit, kerk en samenleving, en de verdieping van de caritasopdracht zelf - 
drie prioritaire invalshoeken: pastoraal en identiteit, vrijwillig engagement en solidariteit en armoedebestrijding. Het zijn precies deze 
invalshoeken die we nog voortdurend scherper willen stellen, en die uitdrukkelijk de focus van onze werking bepalen. 
 
Solidariteit en armoedebestrijding 

Solidariteit en armoedebestrijding zijn vanuit hun aard één, zo niet dé kerndoelstelling van alle caritasorganisaties. Op operationeel 
vlak ligt de activiteit daarbij zowel in het buitenland (met de werking van Caritas International), als in eigen land. Caritas International is 
in België actief inzake asiel en migratie, maar dan hoofdzakelijk voor buitenlanders van buiten de EU. De werking van Caritas 
Hulpbetoon vzw daarentegen is gericht op alle inwoners van ons land, en inzonderheid dan op het grondgebied van de Vlaamse 
Gemeenschap (onze zusterorganisatie Caritas Secours is op gelijkaardige wijze actief in het zuiden van het land).  
 
Hier ligt een eerste prioriteit: het verder uitbouwen van de operationele werking van Caritas Hulpbetoon, zowel door het versterken 
van de inhoudelijke focus, o.m. met betrekking tot ‘begeleide individuele hulpverlening’ (we helpen individuele mensen, maar steeds 
met tussenkomst en begeleiding door een externe en competente dienst), als door een versterkte regionale inbedding, mede door het 
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uitbouwen van diocesane ‘crisisfondsen’. We willen het diocesane niveau ook opnieuw uitbouwen als impulscentrum van waaruit 
diaconale activiteiten kunnen worden opgezet en georganiseerd.  Terzelfdertijd worden ook nadrukkelijker de krachten gebundeld met 
de andere Caritasgeledingen, in het kader van een operationele samenwerking binnen Caritas Direct. 
 
Behalve het verder uitbouwen van een operationele werking willen we ook sterker inzetten op analyse, maatschappelijke 
bewustmaking en beleidsbeïnvloeding. Caritas Vlaanderen wil mee en meer stem geven aan uitgesloten medemensen die in de marge 
van de samenleving zijn terecht gekomen en wiens verhaal door armoede verstikt wordt. Dit wordt zichtbaar in een sterkere 
aanwezigheid in de openbare ruimte, met stellingnames en persreacties. Het Memorandum voor de samenvallende verkiezingen van 
mei 2014 vormde daarbij een belangrijk verdichtings-moment. 
 
Bij deze politieke positionering willen we ons ook sterker inschrijven in het gedegen werk dat gebeurt op het niveau van Caritas 
Europa. 
 
Vrijwillig engagement 

Een tweede prioriteit die we ons stellen is die van het vrijwillig engagement. Ook hier gaat het om een ‘inherente prioriteit’: de meeste 
Caritasorganisaties wereldwijd werken immers in belangrijke mate met vrijwilligers. In Europa spant Duitsland de kroon met meerdere 
honderdduizenden vrijwilligers. 
 
Bij ons is het vrijwilligerswerk in Caritasverband tot nu toe vooral een zaak van inzet in voorzieningen, met een eigen focus op vorming 
en begeleiding (o.m. van vrijwilligers-verantwoordelijken), vanuit Present Caritas Vrijwilligerswerk en Joka. Hier ligt een nieuwe 
prioriteit, met name het verbreden van de aandacht voor en de inzet van vrijwillig engagement naar de brede operationele werking, 
onder meer in verband met de werking rond de opvang van vluchtelingen en asielzoekers. 
 
Daarnaast blijven we aandacht besteden aan de inhoudelijke focus op het vrijwillig engagement. Een belangrijke prioriteit op dit vlak is 
de uitwerking van een Caritas Cahier rond het ondersteunen van de inzet van bestuursvrijwilligers in voorzieningen, waarrond de 
werkzaamheden werden opgestart, en dat in de loop van 2015 moet verschijnen.  
 
In de komende jaren willen we ook blijven inzetten op projecten rond ‘Active Parishionership’,  in navolging van het jaar van ‘Active 
Citizenship’ (2013). Op die manier willen we onze rol spelen bij de uitbouw van een diaconaal engagement van de brede 
kerkgemeenschap. 
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Pastoraal en identiteit 
De invalshoek ‘Pastoraal en identiteit’ is van oudsher een prioriteit voor Caritas Vlaanderen. Het is een typisch aandachtspunt voor 
Caritasorganisaties die actief zijn in gezondheid en welzijn. De aandacht voor deze invalshoek is steeds een belangrijke gegeven 
geweest voor Caritas Vlaanderen en dat willen we ook continueren.  
 
Sinds een aantal jaren werd de directe personeelsomkadering hiervoor uitgebreid. Inhoudelijk gaat het zowel om ondersteuning van 
pastorale commissies en werkgroepen als om publicaties (Pastorale Perspectieven), een website (Elisabeth, samen met de KULeuven), 
cahiers (o.m. rond euthanasie) en studiedagen en vormingsinitiatieven, zoals het congres rond identiteit onder de titel ‘Vele brillen één 
verhaal’, dat plaatsvond in oktober 2013, en waarrond de bevindingen in 2014 in Cahiervorm werden gepubliceerd. 
 
In de toekomst willen we zowel inzetten op een verbreding van de werking (naar alle geïnteresseerde voorzieningen) als op een 
verdieping ervan – specifiek voor voorzieningen die hun maatschappelijke opdracht expliciet vanuit een christelijke opstelling willen 
gestalte geven.  Verticale ontschotting moet dit mogelijk maken. 
 
 
 
WELKE STRUCTUUR VOOR CARITAS VLAANDEREN ? 
 
Welke structuur hebben we nodig om deze opdrachten het best te realiseren ? Caritas Vlaanderen ontstond in 1986 als 
koepelstructuur in een beweging om alle met Caritas verbonden organisaties samen te brengen na de splitsing in taalvleugels van de 
Caritas Confederatie van Instellingen. De idee van een hiërarchische koepelstructuur werd gaandeweg ingeruild voor die van een 
overleg- en samenwerkingsplatform. Maar de idee van een ledenvereniging bleef daarbij wel behouden, en de operationele invulling 
van de opdrachten bleef beperkt. 
 
De afgeslankte koepelstructuur (1999) zorgde voor een eerste interne hertekening van de opdrachten, maar de voortschrijdende 
pluralisering, schaalvergroting en verzelfstandiging van de sectoren maakte een verdere uitklaring van de opdrachten en eigenheid van 
de onderscheiden organisaties aangewezen. 
 
Caritas Vlaanderen wil zich vanuit deze evolutie vooral toeleggen op haar thematische en maatschappelijke opdrachten, zowel 
operationeel, inhoudelijk als op het vlak van beleidsbeïnvloeding, en ziet zich niet langer als een koepel met een particuliere opdracht 
naar zijn leden. Wel blijven de banden met het werkveld bestaan, onder meer inzake de samen gedragen werking rond pastoraal en 
identiteit. 
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Het lidmaatschapsmodel met geledingen en federaties maakte plaats voor een sterke mission driven organisatie waar echter nog 
steeds plaats is voor leden: sinds het najaar van 2014 wordt werk gemaakt van een nieuwe vorm van lidmaatschap, voor toegetreden 
leden, die onder meer mee worden uitgenodigd op activiteiten allerhande, én op interne reflectiemomenten.  
 
De samenstelling van de organen van Caritas Vlaanderen weerspiegelt de nieuwe invulling van onze prioriteiten. Caritas Vlaanderen 
kreeg een lichtere structuur, terwijl tegelijkertijd ook sterker de nadruk gelegd wordt op de samenwerking met de andere 
Caritasgeledingen. 
 
Caritas Vlaanderen blijft zich daarbij richten op de eigen thematische invalshoeken en op haar kruispuntfunctie voor de Vlaamse 
gemeenschap.  
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VIER WERKVELDEN VOOR CARITAS VLAANDEREN 
 
WERKVELD GEZONDHEID & 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. 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 vrijwilligerswerk binnen voorzieningen, initiatieven rond pastoraal en identiteit, bestrijding van armoede binnen 
voorzieningen. 
 
Door de knooppuntbenadering proberen we net de link te maken tussen de verschillende werkvelden, en activiteiten die hun 
oorsprong vinden in één van de drie invalshoeken van de werking van Caritas Vlaanderen. Heel wat van de activiteiten en initiatieven 
waarnaar in dit jaarverslag onder de respectieve invalshoeken verwezen wordt, 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 in het opzoeken van deze 
raakvlakken dat de meerwaarde van de oriëntering van Caritas Vlaanderen kan gevonden worden. 
 
WERKVELD KERK & 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 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. 
 
Binnen Caritas staat het Interdiocesaan Overleg Kerk en Samenleving (IOKS) in voor de opvolging van dit werkveld. Het is een 
belangrijke link tussen de bestuursorganen van Caritas en de diocesen, en speelt een grote rol in de 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 en het opzetten van concrete vormingsinitiatieven. 
Inzonderheid de ondersteuning van de pastoraal in de voorzieningen is een centraal thema, maar ook de fundering van een christelijke 
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diaconie in een maatschappelijke context die gekenmerkt wordt door een toenemende verarming van grote groepen medemensen. 
IOKS bestaat uit de vertegenwoordigers van de diocesane instanties, alsook de directeur en de pastorale stafmedewerkers van Caritas 
Vlaanderen en de CCV-Regio Cairos. 
 
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 centraal aandachtspunt in de werking van Caritas. 
 
Ook de samenwerking met de andere leden van het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede groeit. Dat uit zich zowel in een groeiende 
belangstelling en samenwerking rond de initiatieven van de NRV-werkgroepen ‘Bewogen Verzet’, 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.  
 
En ook op diocesaan niveau worden stappen gezet. Onder Caritas Antwerpen werd in december 2014 de Commissie ATTENT opgericht. 
ATTENT staat voor ‘Netwerk voor maatschappelijke inzet in bisdom Antwerpen’, en verenigt verschillende organisaties en actoren uit 
het diaconale middenveld. 
 
WERKVELD UNIVERSELE CARITASOPDRACHT 
 
De ‘Universele Caritasopdracht’ vormt een prioritair werkveld voor Caritas Vlaanderen. Het geeft gestalte aan onze verbondenheid met 
het nationale en internationale Caritasnetwerk, dat in meer dan 165 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; de 
samenwerking met zusterorganisaties wereldwijd nodigt ook uit 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. 
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EINDE VAN DE COMMISSIE INSPIRATIE, MISSIE EN STRATEGIE (CIMS) 
 
De commissie ‘Inspiratie, Missie en Strategie’ (CIMS) (voorheen de ‘Commissie Fundamenten’) was gedurende vele jaren de 
inhoudelijke motor van Caritas Vlaanderen. De Commissie vervulde daarbij de rol van proactieve denktank die erover waakte dat de 
verschillende aspecten in de werking aan bod kwamen. De Commissie formuleerde ook beleidsvoorbereidende en 
beleidsondersteunende impulsen voor de Raad van Bestuur. De evangelische inspiratie was daarbij het kompas dat richting gaf aan de 
organisatie, waarbij deze inspiratie telkens opnieuw vertaald werd in een concrete missie en in een strategie om de missie uit te 
voeren. 
 
Met de heroriëntering van Caritas Vlaanderen in 2013 was het echter duidelijk dat precies de opdrachten van de Commissie Inspiratie, 
Missie en Strategie in de toekomst de agenda zouden bepalen van de Raad van Bestuur zelf. Bijgevolg werd beslist om de Commissie 
CIMS op te heffen, en haar opdracht terug te positioneren binnen de Raad van Bestuur. 
 
Anderzijds werd wel de waarde onderkend van een expliciet forum dat zich bezighoudt met de identiteit en de missie van Caritas 
Vlaanderen. Die rol zal in de toekomst worden opgenomen door een minstens jaarlijkse open bijeenkomst of reflectiedag, waarop 
naast de leden van de Algemene Vergadering ook alle medewerkers, leden van werkgroepen en toegetreden leden van de vereniging 
worden uitgenodigd. Een eerste bijeenkomst ging door op 26 februari 2015. Ze boog zich over de nieuwe opdrachtsverklaring van 
Caritas Vlaanderen, die door de Algemene Vergadering van 19 maart 2015 werd afgekondigd en die reeds is opgenomen op de 
binnenzijde van de kaft van dit jaarverslag. 
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ADVOCACY 
 
Toekomst maken we samen, zeker als het moeilijk gaat 
 
Memorandum Verkiezingen 25 mei 2014 

De samenvallende verkiezingen van mei 2014 waren een belangrijk momentum voor ons land. De inzet was groot, en het waren 
moeilijke verkiezingen: er viel immers weinig te verdelen of te beloven, behalve de gevolgen van de crisis. Caritas Vlaanderen 
publiceerde met Caritas International en Caritas en Belgique Francophone en Germanophone een gezamenlijk ‘Caritas-memorandum’ 
naar aanleiding van deze verkiezingen, met algemene invalshoeken, én met aparte aanbevelingen per verkiezing.  
 
België bleef in de voorbije jaren dan wel gespaard van een sociaal bloedbad, de sociaal-financieel-economische crisis is geen vluchtig 
voorbijgaand fenomeen. De maatschappelijke keuzes die de verschillende regeringen de volgende jaren moeten maken, zullen 
ingrijpend zijn. De armste groepen uit de samenleving, die vaak al op een erg directe manier getroffen waren door de gevolgen van de 
crisis door verlies van werk en inkomen, dreigen nogmaals het gelag te betalen, door het terugschroeven van sociale uitkeringen en 
programma’s. Ook andere sociale groepen voelen hun levensstandaard bedreigd, wat de grenzen van de onderlinge solidariteit 
zichtbaar maakt, en de stigmatisering en stereotypering van armere bevolkingsgroepen doet toenemen. Verschillen worden 
uitvergroot. Wie arm is, treft schuld. Het discours verhardt.  
 
Als Caritas willen we andere keuzes maken en blijven we vertrekken vanuit een positief verhaal. We geloven dat iedereen in principe 
kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de samenleving, en daar zelfs het recht toe heeft. Niet vanuit wat hij of zij kan, maar 
van wie hij of zij is. Wij geloven in de daadkracht van een samenleving die in staat is voor de zwaksten onder haar medebewoners te 
zorgen, als teken van maatschappelijk gedragen zorg, en niet als geïnstrumentaliseerd vrijwilligerswerk.  
 
Als Caritas blijven we ijveren voor een samenleving waaraan iedereen die zich binnen haar reikwijdte bevindt, als actief burger kan 
deelnemen, ongeacht zijn of haar capaciteiten of juridische status. Wij zijn ervan overtuigd dat onze verantwoordelijkheid ook verder 
reikt dan de grenzen van de kiesomschrijvingen, en uiteindelijk de ganse wereld omvat.  
 
We vertrekken daarbij van de principes van solidariteit, subsidiariteit, en verantwoordelijkheid. Solidariteit, omdat we als vrije en 
verantwoordelijke mensen geroepen zijn tot solidariteit met onze nabije en verre medemens, een solidariteit waarop hij ons mag 
aanspreken en die louter en alleen gefundeerd is in zijn mens-zijn. Solidariteit is een intermenselijke categorische imperatief, geen 
gunst die wordt verleend aan wie wegens omstandigheden buiten de eigen wil uit de boot valt. 
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Subsidiariteit houdt in dat het beleid zich moet situeren op het meest geëigende niveau. Dat houdt onder meer in dat de samenleving 
zelf haar rol moet kunnen spelen, en dat de overheid niet alles naar zich toe moet trekken.  De overheid heeft een regulerende en 
faciliterende rol, maar dient verder niet alle opdrachten van de samenleving naar zich toe te trekken. Subsidiariteit betekent ook niet 
automatisch dat alles sowieso op het laagste niveau moet worden gesitueerd. Het houdt ook in dat sommige zaken best op een hoger 
niveau kunnen worden beslist, omdat de reikwijdte van de maatregelen dan ook meer omvattend is. Steeds weer zal de afweging 
moeten worden gemaakt. 
 
En we willen dit doen vanuit een verantwoordelijke opstelling. Het maatschappelijk middenveld beschikt over voldoende maturiteit en 
know-how om verantwoord met beslissingsbevoegdheden en met middelen om te gaan. 
 
Vanuit deze visie hebben we in ons memorandum een aantal eisen, vragen en verzuchtingen geformuleerd die onze samenleving meer 
menselijk moeten maken, op regionaal en federaal niveau, op Europees niveau, en zelfs mondiaal. En dit voor vijf thema’s: asiel en 
migratie, vrijwillig engagement, humanitaire hulpverlening, het recht op voedsel, en armoedebestrijding. We zullen dit memorandum 
gebruiken als maatstaf voor een jaarlijkse evaluatie van het beleid van de verschillende overheden,  en hen daarop aanspreken, zoals 
we ook reeds in 2014 meerdere malen politieke analyses en boodschappen naar buiten brachten.   
 
 
Politieke analyses en boodschappen 

Caritas Vlaanderen formuleerde in 2014 ook een aantal adviezen en opiniestukken die inspeelden op de actualiteit. Het steeds 
reflecteren over zorgthema’s vanuit een continue aandacht voor de armsten, brengt een andere stem in het debat.  
 
Zo reageerden we onder meer op wetsvoorstellen in verband met het feit dat gedetineerden verplicht moeten bijdragen aan hun 
verblijf in de gevangenis, of dat ze geen ziekte-uitkeringen meer zouden ontvangen. In de begrotingsnota voor het Rijksinstituut voor 
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 2015 konden we vaststellen dat de Federale Regering de bevallingsduur bij gewone bevallingen wil 
reduceren. Ook hiermee konden we ons niet akkoord verklaren. En we reageerden ook op de beleidsnota van de nieuwe 
Staatssecretaris voor Armoedebeleid. 
 
De reacties en persberichten hierrond vindt u ook meer uitgebreid opgenomen in het tweede deel van het jaarverslag. 
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THEMATISCHE INVALSHOEKEN 
 
ARMOEDEBESTRIJDING 
 
We onderscheidden voor 2014 een vijftal specifieke aandachtspunten:  
 
a. Patiëntencommunicatie in voorzieningen en zwakkere bevolkingsgroepen 
b. Sensibilisering rond armoede in de ouderenzorg 
c. Kinderarmoede in voorzieningen 
d. Operationele Hulpverlening: Begeleide Individuele Hulpverlening 
e. Operationele Hulpverlening: Uitbouw regionale crisisfondswerking: Antwerpen 
f. Roma - problematiek 
 
Patiëntencommunicatie in voorzieningen en zwakkere bevolkingsgroepen 

Dit deelproject sluit aan bij de projectlijn ‘armoede in voorzieningen’ waarop reeds enkele jaren wordt gewerkt. Een gebrekkige 
patiëntencommunicatie vormt vaak een aanzienlijke drempel voor mensen om toegang tot de zorg te vinden. Deze gebrekkige 
communicatie bevindt zich zowel op het niveau van de informatie als van de facturatie. Taal is vaak te moeilijk voor laaggeschoolde 
mensen, documenten zijn onoverzichtelijk of niet verstaanbaar. 
Dit thema vormde het zwaartepunt van de pijler ‘armoedebestrijding’ in de loop van 2013, en vond vorig jaar zijn beslag in een Caritas 
Cahier (Caritas Cahier 13: Armoedebestrijding via Inclusieve Communicatie, zie verder). We gingen op zoek naar ‘good practices’: 
verhalen uit de dagelijkse realiteit van voorzieningen die hierrond zinvolle en bruikbare benaderingswijzen bedachten. In elk nummer 
van de Caritas Nieuwsbrief werd ook één case study verder uitgewerkt. 
 
Sensibilisering van armoede in de ouderenzorg 

Een nieuw thema dat in 2014 werd aangepakt, was de sensibilisering rond armoede in de ouderenzorg.  Hierrond werd op 19 
september een expertenpanel georganiseerd in het Vlaams Parlement. Op basis van de vruchtbare uitwisseling, werd vervolgens een 
Charter opgesteld, dat begin 2015 door de verschillende participerende organisaties werd geratificeerd en verder in de loop van het 
jaar zal worden verspreid. 
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Kinderarmoede 

Armoede bij kinderen en jongeren is en blijft een prioriteit van Caritasgeledingen over de hele wereld. Caritas Vlaanderen bleef ook in 
2014 sterk betrokken bij de werking rond dit thema van Caritas Europa. Thijs Smeyers nam in dit verband ook actief deel aan een 
Conferentie in Boekarest rond dit thema (november 2014).  
In eigen land wordt enerzijds het kinderarmoedebeleid kritisch van nabij gevolgd, en wordt anderzijds een nieuwe publicatie 
voorbereid rond de problematiek van kinderarmoede in de Bijzondere Jeugdzorg. Operationeel staat de aandacht voor kinderen in 
armoede ook centraal in de wintercampagne van Caritas Hulpbetoon. 
 
Operationele Hulpverlening: Begeleide Individuele Hulpverlening 

Via Caritas Hulpbetoon is Caritas Vlaanderen ook operationeel actief in de strijd tegen armoede. Caritas Hulpbetoon richt zich daarbij 
in belangrijke mate op individuele hulpverlening aan de kwetsbare medemens, maar steeds bemiddeld door een begeleidende dienst 
of instantie. De vraag voor financiële ondersteuning moet ons bereiken via andere organisatie: een sociale dienst, een dienst voor 
thuisbegeleiding. In de loop van 2014 werd binnen de Raad van Bestuur van Caritas Hulpbetoon het projectenbeleid verder verfijnd en 
geoperationaliseerd. Zo wordt enerzijds sterker de nadruk gelegd op het werken met preferentiële partnerprojecten. Anderzijds wordt 
ook de eindejaarscampagne rond kinderarmoede (‘Elk kind onderdak’) sterker in de verf gezet, onder meer door een samenwerking 
met Caritas Secours (onze Franstalige zusterorganisatie) en Caritas International, binnen het nieuw opgerichte Caritas Direct. 
 
Operationele Hulpverlening: Uitbouw crisisfondswerking 

In 2014 werd ook verder werk gemaakt van de versterking van de regionale inbedding van de werking van Caritas Hulpbetoon, door 
het verder uitbouwen van regionale crisisfondsen, die lokaal kunnen opereren. De bestaande werking, zoals die in Gent bestaat, wordt 
daarbij ook opgestart in andere regio’s. In 2014 werden daartoe inspanningen geleverd in Antwerpen en Limburg.  
 
Roma-problematiek 

Volgend op onze betrokkenheid bij het seminarie van Caritas Europa rond ‘Integratie van Ethnische minderheden’ in Kosice in 2013, 
nam ook de betrokkenheid van Caritas Vlaanderen op de Roma-problematiek in eigen land toe, voornamelijk op het vlak van 
operationele hulpverlening (via Caritas Hulpbetoon) maar ook op advocacy-vlak m.b.t. de woonproblematiek, maar ook in z’n Europese 
dimensie, voor wat betreft de migratie van vb. Slovaakse Roma uit Kosice naar Gent (zie ook deel II).  
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Caritas Hulpbetoon vzw 

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 Caritasinstanties, 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 eenoudergezinnen met kinderen, mensen in 
kansarmoede die geconfronteerd worden met hoge schoolkosten… Andere keren worden de verschillende types van projecten en 
acties die reeds samenwerken met Caritas Hulpbetoon, aan de schenkers voorgelegd. Ook in 2014 werden drie dergelijke acties 
georganiseerd, met onder meer aandacht voor schuldhulpverlening, crisisfondswerking en buitenschoolse activiteiten voor jongeren in 
de bijzondere jeugdzorg. De vierde actie hernam het thema en de slogan uit 2013, met name ‘Elk kind onderdak’, ‘Un toi-t pour un 
enfant’, en werd samen georganiseerd met Caritas International en Caritas Secours in het kader van ‘Caritas Direct’.  
 
Elke actie werd aangekondigd in een nummer van de Caritas Hulpbetoon Info. 
 
Daarnaast werd de werking van Caritas Hulpbetoon ook verder structureel uitgebouwd. In de winter van 2011-2012 kwam Caritas 
Hulpbetoon voor het eerst financieel tussenbeide voor de campagne van SOS Opvang, een initiatief, mede getrokken door Caritas 
International dat in opvang voorzag tijdens de barre winterkoude voor de honderden vluchtelingen die geen dak hadden tijdens de 
nacht. Ook voor de winter 2012-2013 werden hiervoor middelen vrijgemaakt. We willen deze aandacht ook naar de toekomst toe 
continueren. Vandaar dat sinds de winter 2013 – 2014 de activiteiten gebundeld worden in de actie ‘Elk Kind Onderdak’, waarmee 
opnieuw een aanzienlijke reserve van 75.000 € beschikbaar werd gehouden voor opvangactiviteiten in de winterperiode. Hiermee 
werden o.m. projecten gefinancierd in Antwerpen, Mechelen, Gent en Brussel. 
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VRIJWILLIG ENGAGEMENT 
 
We onderscheidden voor 2014 vier belangrijke aandachtspunten inzake vrijwilligerswerk, naast de ondersteuning van de werking van 
Present. Caritas Vrijwilligerswerk als geleding van Caritas Vlaanderen (zie ook het tweede gedeelte van het jaarverslag). 
 
a. Vrijwilligerswerk in voorzieningen: bestuursvrijwilligers 
b. Vrijwilligerswerk en de opvang van migranten 
c. Vrijwillig engagement in het kader van internationaal vrijwilligerswerk 
d. Vrijwilligerswerk en interculturaliteit 
 
Vrijwilligers in voorzieningen: bestuursvrijwilligers 

Het kernthema van ‘bestuursvrijwilligers’ bleef ook in 2014 op de agenda. We bouwen hiermee verder op eerdere publicaties rond 
‘Deugdelijk Bestuur’ zowel als rond ‘Beheerders in Christelijke Voorzieningen’.  
In tegenstelling tot voorheen, is het niet langer evident om vrijwilligers te vinden die bestuurder willen worden van een raad van 
bestuur van een vzw. Niet alleen is er meer ‘concurrentieel aanbod’, ook het profiel van de vrijwilliger wijzigt (met kortere en meer 
specifieke engagementen). Bovendien komen deze bestuursvrijwilligers terecht in een sterk geprofessionaliseerde voorziening. Toch is 
het in het kader van maatschappelijke legitimering en van de continuering van visie en missie van de oprichters van een organisaties 
(mission driven) belangrijk om voldoende ‘bestuursvrijwilligers’ aan boord te blijven houden. Dit is tevens een erg belangrijk thema 
vanuit het oogmerk van de vermaatschappelijking van de zorg. 
In de loop van het jaar werd in verschillende gremia rond de problematiek van gedachten gewisseld. Op basis van deze uitwisselingen 
zal de werkgroep die hierrond werd opgericht in de loop van 2015 een cahier uitwerken, waarrond één of meerdere studiedagen zullen 
worden georganiseerd, en waaraan werkmodellen zullen worden verbonden, om dit ook verder lokaal te stimuleren en te 
ondersteunen.  
 
Vrijwilligerswerk en de opvang van migranten 

Een tweede thema betreft de inschakeling van vrijwilligers in de opvang van vluchtelingen en migranten. Gratuite inzet en engagement 
voor de zwakkeren in de samenleving vormen van oudsher kernwaarden binnen het Caritasgedachtegoed. Anderzijds bestaat een 
belangrijk onderdeel van de operationele caritaswerking in België in de opvang van vluchtelingen in individuele huizen op verschillende 
locaties verspreid over het grondgebied. We kiezen er uitdrukkelijk voor om kleinschalige opvang aan te moedigen omdat dit 
integratiebevorderend werkt. 
Binnen deze benadering willen we ook de grondslagen leggen voor een sterkere betrokkenheid van vrijwilligers. Dit moet een 
bijkomend draagvlak creëren om deze mensen die vaak uit getraumatiseerde oorlogssituaties komen, opvang en ondersteuning te 
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bieden. Tegelijkertijd streven we ernaar de samenleving modellen aan te reiken om haar verantwoordelijkheid en haar opdracht van 
zorg voor de zwaksten ten opzichte van deze groepen gestalte te geven. Het is belangrijk ook hiervoor het draagvlak te vergroten. 
 
Tegelijkertijd willen we dit vrijwillig engagement verknopen met de regionale dienstverlening die we met Caritas Hulpbetoon, in 
samenwerking met regionale preferentiële partnerorganisaties, verder willen uitbouwen.  
Dit project loopt sinds 2013 en zou eveneens in 2015 operationeel moeten kunnen worden. 
 
Internationaal vrijwilligerswerk 

Een derde thema behelst het internationale vrijwilligerswerk. Een toenemende groep jongeren (en ouderen) wil internationaal 
vrijwilligerswerk gaan doen. Dergelijke uitwisselingen kunnen een verrijking vormen voor de betrokkenen zowel als voor het project 
waaraan ze participeren, mits een goede voorbereiding en opvolging wordt georganiseerd. 
Het kan gaan om relatief korte periodes, maar ook om langdurig engagement. Verschillende Europese Caritassen bieden dit aan. Zelf 
hebben we al ervaring met de uitwisseling van jonge vrijwilligers, in een samenwerking met Caritas Jerusalem. 
In het najaar van 2013 werd een eerste veldbezoek georganiseerd aan Thailand en werden afspraken gemaakt met lokale initiatieven 
om vrijwilligers op een omkaderde en zinvolle manier in te schakelen, voornamelijk in informeel onderwijs. Bijkomende projecten 
worden nog gezocht. In 2014 werden bijkomende mogelijkheden onderzocht en uitgewerkt voor o.m. Cambodja en Nepal. 
Tegelijkertijd werden contacten gelegd met Europese zustercaritassen in Italië en Oostenrijk, in verband met het opzetten van 
voorbereidingscursussen voor kandidaat-vrijwilligers. In het najaar van 2015 willen we komen tot een pilootproject, met een 
volwaardig schema van vorming en voorbereiding, zodat de eerste vrijwilligers in 2016 kunnen worden uitgezonden. 
 
Vrijwilligerswerk en interculturaliteit  

Een vierde en laatste thema tenslotte vormt de interculturele insteek voor het vrijwilligerswerk, waar eind 2014 een eerste aanzet toe 
werd gegeven. Het is niet evident voor vb. vluchtelingen om vrijwilligerswerk te doen. Naast wettelijke barrières is er ook veel gebrek 
aan informatie en kennis.  
Anderzijds biedt vrijwilligerswerk ook heel wat mogelijkheden om aan integratie te werken, én om de beeldvorming rond vluchtelingen 
en mensen met een andere herkomst grondig te veranderen. Vrijwilligerswerk kan voor hen een opstap zijn naar een actief 
participeren aan de samenleving waar men in terecht is gekomen, en een kans om hier een eigen steentje aan bij te dragen. 
Voor Vlamingen is het een uitgelezen kans om op een andere manier met deze groepen in onze samenleving in contact te komen en 
oude vooroordelen over boord te zetten. 
Dit thema werd eind 2014 aangesneden. In 2015 wordt een eerste conceptnota voorzien. 
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IDENTITEIT EN PASTORAAL 
 
De structurele wijzigingen van 2013 hebben ook gevolgen gehad voor het domein van identiteit en pastoraal. Met Zorgnet Vlaanderen 
en het Vlaams Welzijnsverbond loopt sinds begin 2014 een samenwerkingsakkoord inzake pastorale ondersteuning, waarbij jaarlijks 
een aantal concrete projecten worden vastgelegd, zowel permanente als specifieke. De aard van de werking blijft evenwel ongewijzigd. 
 
Ondersteuning Pastorale Commissies 

Een belangrijke opdracht binnen de pijler ‘Identiteit en Pastoraal’ heeft te maken met de ondersteuning van de pastorale commissies. 
Sinds 2014 ressorteren deze commissies niet langer onder de verbonden, maar rechtstreeks onder Caritas Vlaanderen.  
 
De Commissie pastoraal Ouderenzorg (POZ) publiceerde in 2014 een eerste pastoraal advies vanuit Caritas Vlaanderen, met 
betrekking tot spiritualiteit en pastorale zorg in een christelijk geïnspireerd woonzorgcentrum. In dit advies wordt een actuele visie 
ontwikkeld op de rol van pastores in woonzorgcentra. Pastores nemen niet alleen taken op in relatie tot bewoners en op het vlak van 
liturgie. Zij zijn ook betrokken bij interdisciplinair overleg, bij ethische besluitvorming en dragen op hun manier bij tot het concreet 
maken van de identiteit van de voorziening. Dit eerste advies werd door directies van woonzorgcentra uitvoerig besproken op 
verschillende regionale overlegmomenten. 
Verder verdiepte de Commissie zich in 2014 in het thema ‘Levensmoeheid bij ouderen’, waarover eerder al een tweedaagse vorming 
was georganiseerd (2012). Bij de publicatie van dit advies (2015) wordt opnieuw aan een studiedag gedacht, om het onderwerp vanuit 
verschillende zorgdisciplines te kunnen belichten voor een groot publiek. De Commissie Pastoraal in Algemene en Psychiatrische 
ziekenhuizen (PAPZ) werkte in 2014 vooral aan het thema over vermaatschappelijking van de zorg en de consequenties hiervan. Dit 
thema overstijgt trouwens ook de grenzen van één specifieke zorgsector. De Commissie Pastoraal Welzijnssectoren richt haar 
aandacht ondertussen op het thema pastorale zorg en inclusie, wat in 2015 zou moeten uitmonden in een nieuw advies. We verwijzen 
hier ook naar de duurzame samenwerking met de Nederlandse organisatie Reliëf, waarvoor Dominiek Lootens aan een boek werkt 
over ‘Levensverhalen voor personen met een beperking. Ook met de SIPCC (Society for Intercultural Pastoral Care and Counseling) 
werd sterk samengewerkt. Caritas Vlaanderen was mee betrokken bij de organisatie van een internationaal seminarie in Mennorode, 
Nederland in september 2014. 
 
Elisabeth-website: Www.pastoralezorg.be 

Naast de Pastorale Perspectieven (zie verder onder publicaties) omvat ook de Elisabeth-website een continue dienstverlening naar 
het werkveld. Elisabeth is een interactieve website over pastorale zorg, in de eerste plaats binnen zorg- en welzijnsvoorzieningen. 
Pastores worden geconfronteerd met diverse uitdagingen en hebben bijgevolg nood aan ondersteuning, vorming, visie-ontwikkeling en 
informatie-uitwisseling. Elisabeth wil, in samenwerking met verschillende partners, pastores ondersteunen en inspireren bij de 
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belangrijke taak die zij in de voorziening vervullen. Elisabeth wordt gedragen door een samenwerkingsverband tussen de Faculteit 
Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven, en Caritas Vlaanderen. 
 
Vorming 

Vanuit de Pastorale Commissies worden ook regelmatig vormingssessies ingericht rond specifieke thema’s. Daarnaast is er ook een 
Interdiocesaan vormingsaanbod (o.m. de periodiek terugkerende vorming met Arthur Polspoel) en werd concreet werk gemaakt van 
de reorganisatie van de opleiding ‘pastorale supervisie’, die in het najaar van 2015 van start zal gaan. 
 
Het vormingsaanbod van Caritas Vlaanderen rond organisatie-identiteit en pastorale zorg gebeurt vanuit CAIROS. CAIROS werk 
hiervoor samen met een aantal bevriende Vlaamse en internationale partners: KSGV, SIPCC, Academisch Centrum Praktische Theologie 
KULeuven, UCSIA en Reliëf. Samen met deze partners organiseerde CAIROS in 2014 diverse studiedagen en seminaries. 
 
Publicaties 

Naast de vermelde pastorale adviezen, verscheen in 2014 ook het boek ‘Mensgericht sociaal ondernemen’ onder redactie van 
Dominiek Lootens en met bijdragen van diverse auteurs uit binnen- en buitenland. Vanuit theoretische en praktische invalshoeken 
worden doorheen het boek christelijke identiteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) aan elkaar gekoppeld. Dit boek 
wordt door CAIROS als achtergrond gebruikt om in voorzieningen processen op te zetten rond organisatie-identiteit. 
 
Ook het Caritas Cahier 14 dient hier vermeld, dat de bijdragen aan de studiedag van 11 oktober 2013 over ‘Vele brillen, één verhaal. 
Christelijke Identiteit anno 2015’ bundelde. Behalve de publicatie van dit cahier, was een ander gevolg van de studiedag de organisatie 
van een aantal ‘Ten Huize van’-sessies, waarbij workshopbegeleiders in hun eigen organisatie deelnemers uitnodigen voor een 
verdiepingssessie van twee uur. 
 
Euthanasie: heruitgave cahier 

De Werkgroep ‘Euthanasie’ met als gastauteur Marc Desmet sj heeft in 2014 voorlopig de herwerking afgerond van het Cahier dat 
reeds uit 2003 dateerde. Voor de finale redactie wordt evenwel gewacht op de publicatie begin 2015 van de meest recente cijfers, 
zodat we over een volwaardig up-to-date document kunnen beschikken, zowel naar cijfermateriaal als naar de meest recente 
wetgeving.  
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CARITAS NETWERK 
 
Caritas Vlaanderen maakt via Caritas Belgica deel uit van de wereldwijde confederatie Caritas Internationalis, en via de confederatie 
ook van Caritas Europa. We participeren actief in gezamenlijke campagnes en activiteiten op de verschillende niveaus. 
 
CARITAS INTERNATIONALIS 

Right to Food 
Op 8 december 2013 lanceerde Caritas Internationalis haar wereldwijde campagne ‘Right to Food’, ondersteund door een 
videoboodschap van paus Franciscus, en opgestart met een ‘Wave of Prayer’, waarbij alle Caritasorganisaties op het middaguur, lokale 
tijd, een gebeds- of bezinningsmoment hielden. De campagne loopt tot in 2015, evaluatiemoment voor de Milleniumdoelstellingen. 
 
Wereldwijd lijdt één miljard mensen honger, terwijl er voldoende voedsel is voor iedereen. Caritas Internationalis wil met haar 
campagne het recht op voedsel, dat een essentieel onderdeel vormt in de strijd tegen armoede en sociale ongelijkheid, onder de 
aandacht brengen. De voornaamste doelstelling in de Millennium Development Goals is het uitroeien van extreme armoede en honger 
in de wereld.  
 
We besteedden op verschillende momenten aandacht aan deze gezamenlijke campagne in onze publicaties, en namen ze ook specifiek 
op in ons memorandum (zie verder, Deel II). Als Caritas blijven we er immers van overtuigd dat onze verantwoordelijkheid ook verder 
reikt dan de grenzen van de kiesomschrijvingen, en uiteindelijk de ganse wereld omvat. En bovenal zijn we er van overtuigd dat dat 
armoede en honger de schande van onze tijd zijn, en dat elk kind dat honger lijdt, dat elke mens die honger lijdt, er één teveel is en op 
zich het falen van een samenleving illustreert – ook wereldwijd. 
 
CARITAS EUROPA 

Binnen Caritas Europa was Caritas Vlaanderen actief betrokken bij het tot stand komen van het jaarlijkse ‘Shadow Report’ dat de 
uitvoering van de sociale doelstellingen binnen de Europa 2020-strategie tegen het licht houdt. De bevindingen van het rapport zijn 
niet mis te verstaan. Uit de evaluatie van de Landen Specifieke Aanbevelingen, doelen die aan een lidstaat opgelegd worden door de 
Raad van Europa, blijkt de sterke keuze die Europa maakt voor economische ‘benchmarks’. De sociale dimensie van Europa blijft al te 
vaak onderbelicht in de EU2020-strategie, die Europa tegen 2020 uit de crisis moet helpen. Caritas Europa concludeert dan ook dat een 
Europa gedreven door economische motieven de sociale EU2020-doelstellingen niet zal halen. 
 
Caritas België was de voorbije vier jaar ook lid van de Raad van Bestuur van Caritas Europa, een mandaat dat werd waargenomen door 
Patrick De Bucquois. Bij de verkiezingen voor de volgende periode van vier jaar, tijdens de Algemene Vergadering in Soesterberg, 
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Nederland werd Mgr. Luc Van Looy, referendaris van Caritas in België, verkozen tot voorzitter van Caritas Europa. Zijn mandaat zal 
ingaan op het einde van de Algemene Vergadering van Caritas Internationalis in Rome in mei 2015. Aangezien Caritas België de 
voorzitter levert, komt het dus niet langer in aanmerking voor een (bijkomend) mandaat in de Raad van Bestuur. 
 
CARITAS IN BELGIË 

De samenwerking met de andere partners in Caritas in België werde de voorbije jaren geïntensifieerd. Het belangrijkste element voor 
2014 was ongetwijfeld het gezamenlijke Memorandum voor de verkiezingen. Ook de opvolging ervan willen we met elkaar afstemmen. 
 
Caritas in België vormde ook het platform om de samenwerking tussen Caritas Hulpbetoon, Caritas Secours en Caritas International 
binnen Caritas Direct te faciliteren. 
 
Een derde element is het gezamenlijke ‘Caritas Standpunt’ over migratie dat op het niveau van Caritas in België werd uitgewerkt onder 
de titel ‘Migratie, Integratie, Interculturaliteit’, waarin we onze visie op deze problematiek verder uitwerkten. Naast een overzicht van 
een aantal evoluties en cijfergegevens – ook in een mondiale context – brak het Caritas Standpunt vooral een lans voor het 
daadwerkelijk implementeren van het recht op tijdelijke bescherming, en trok het de aandacht op de problemen die voortkomen uit 
het feit dat aan asielzoekers de toegang tot de arbeidsmarkt ontzegd wordt. Caritas in België vervult zo de rol van gezamenlijke ‘Think 
Tank’ voor de verschillende Caritasorganisaties in België. 
 
Een laatste initiatief vormde het gemeenschappelijke bezoek aan Rome. Van 12 tot 15 november waren we met 25 bestuurders, 
diensthoofden en directies van de drie Caritasorganisaties in België op bezoek in Rome, ‘ad limina Caritatis’. De bedoeling bestond er 
enerzijds in om kennis te maken met de verschillende Caritas-structuren die in Rome gevestigd zijn, en tegelijkertijd ook verder 
gestalte te geven aan de samenwerking tussen de Belgische caritasorganisaties.  
We bezochten er o.m. de hoofdzetel van Caritas Internationalis, waren te gast bij Caritas Italiana en bij de Belgische Ambassade bij de 
H. Stoel, en konden ook kennis maken met de uitgebreide en erg diverse werking op het terrein van Caritas Roma, met projecten voor 
de opvang van vluchtelingen, daklozen, drugverslaafden en aidspatiënten. De lokale werking is er heel sterk verknoopt met de 
parochiale structuren en drijft op de inzet van medewerkers en van zeer veel vrijwilligers, onder het motto: ‘Ogni persona sulla strada 
è il mio compito’; ik kan mij niet wegsteken achter structuren, taakverdeling of wat dan ook: elke dakloze op straat is mijn zaak. Een 
heel uitdrukkelijk persoonlijk engagement van medewerkers en vrijwilligers, dat aan de kern van onze Caritasmissie raakt. 
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CARITAS NIEUWSBRIEF 
 
Caritas Nieuwsbrief verschijnt zes maal per jaar en heeft een oplage van 2.300 exemplaren. De 
Nieuwsbrief wordt toegestuurd aan beheerders en verantwoordelijken van voorzieningen uit de 
sectoren van gezondheid en welzijn, van organisaties waar Caritas Vlaanderen in het kader van de 
armoedeproblematiek, vrijwilligerswerk en de projectenwerking van Caritas Hulpbetoon mee 
samen werkt, en aan een aantal individuele geïnteresseerden. 
 
De inhoudelijke invulling van de Caritas Nieuwsbrief focust in de eerste plaats op de werkvelden 
en invalshoeken van Caritas Vlaanderen, met een bijzondere aandacht voor de thema’s 
‘Armoede’, ‘Vrijwilligerswerk’ en ‘Identiteit en Pastoraal’. ‘Caritas in België’, ‘Caritas Europa’ en 
‘Caritas Internationalis’ rapporteren over de diverse activiteiten van Caritas, zowel nationaal als 
internationaal. 
 
De operationele facetten van Caritas komen aan bod in de rubriek ‘Solidariteit’. Naast actuele 
informatie rond noodhulp bij rampen, campagnes, projecten, acties, willen we in de Caritas 
Nieuwsbrief ook het thema ‘armoede en sociale uitsluiting’ – zowel nationaal (Caritas 
Hulpbetoon) als internationaal (Europa en wereldwijd) onder de aandacht brengen. 

 
De rubriek ‘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 (met een bijdrage vanuit VOCA, Partner van Acerta). 
 
In ‘Kerk en Samenleving’  wordt de brug gemaakt naar het brede kerkelijke veld en 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 haar visie en werkvelden met 
aankondigingen van vormingsinitiatieven, studiedagen, evenementen, nieuwe publicaties… 
 
Elke editie bevat ook een katern van de arbeidsgeneeskundige dienst IDEWE, de i-flash. 
Caritas Nieuwsbrief  is een publicatie van Caritas Vlaanderen vzw. 
 
Intekenen op de Caritas Nieuwsbrief is gratis en kan via www.caritas.be. 
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CARITAS CAHIERS 

 
De reeks Caritas Cahier bundelt visiedocumenten en stellingnames van Caritas Vlaanderen, alsook teksten van lezingen, studiedagen, 
die door haar worden georganiseerd. 
 
In 2014 verschenen twee cahiers. 
 
Caritas Cahier 13   

Armoedebestrijding via inclusieve communicatie 
Communicatiestrategie en armoedebeleid hand in hand in de zorg- en welzijnssector 
 
Alsmaar meer wordt het duidelijk dat er een aantal evoluties gaande zijn, die leiden tot een toename van sociale ongelijkheid en 
armoede. Zij plaatsen de zorg- en welzijnsvoorzieningen voor de vraag hoe ze hierop kunnen en moeten reageren. Uit bevragingen 
blijkt dat taal en communicatie grote drempels vormen in de toegankelijkheid van de zorg- en welzijnssector. Het belang van inclusieve 
communicatie in voorzieningen kan dan ook niet worden onderschat. Zeker voor kwetsbare groepen – zoals mensen in armoede, maar 
evengoed voor anderstaligen – is de wijze waarop gecommuniceerd wordt van erg groot belang. 
 
Het Cahier Armoedebestrijding via inclusieve communicatie geeft in een eerste luik een inleidend beeld 
van de armoedeproblematiek in onze sector en staat stil bij de kansen die inclusieve communicatie ons 
geven. Dit doen we met bijdragen van Koen Hermans (LUCAS, KU Leuven), Elise Henin (Christelijke 
Mutualiteit), Thijs Smeyers (Caritas Vlaanderen) en Eric Goubin (Memori, Thomas More). 
 
In het tweede deel van het Cahier worden negen goede praktijken aangereikt uit verschillende zorg- en 
welzijnsvoorzieningen. Onder andere Gasthuiszusters Antwerpen, Wijkgezondheidscentrum Brugse 
Poort (Gent), Kinderdagverblijf De Hartjes (Tienen), Dagcentrum De Takel (Oostende) en de Federatie 
van Centra Ambulante Revalidatie geven ons inzicht in de wijze waarop zij via inclusieve communicatie 
mensen in kansarmoede betrekken bij hun organisatie.  
 
T. Smeyers (red.), Armoedebestrijding via inclusieve communicatie. Communicatiestrategie en armoedebeleid 
hand in hand in de zorg- en welzijnssector (Caritas Cahiers, 13), Brussel, april 2014 
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Caritas Cahier 14 

Vele brillen, één verhaal 
Christelijke identiteit en inspiratie anno 2015 
 
‘Vele brillen, één verhaal’ is de neerslag van de gelijknamige studiedag die plaats vond op 11 
oktober 2013 in Leuven. Op de studiedag werd gereflecteerd over de christelijke identiteit en 
inspiratie van zorgvoorzieningen, of deze inspiratie nog relevant is, hoe ze dan juist inspiratie kan 
bieden en hoe zorgorganisaties hun identiteit benoemen en gestalte geven. 
 
Via tien workshops kwamen daarbij aan bod: zin en onzin van identiteitsverklaringen, bouwen aan 
een waardenvolle cultuur, het werken met verhalen en symbolen, de implementatie van een visie, 
omgaan met interne en externe pluraliteit, organisatie-ethiek, hoe de vertaling van identiteit 
faciliteren, en beleidskeuzes en leiderschap gebaseerd op een visie. 
 
Al deze praktijkvoorbeelden zijn in het cahier opgenomen, alsook de inleidende lezing van Dr. Eric 
Sengers en de reflectie van Prof. Guido Van Heeswijck naar aanleiding van deze studiedag. 
 
J. Verbanck (red.), Vele brillen, één verhaal. Christelijke identiteit en inspiratie anno 2015 (Caritas Cahiers 14), Brussel, mei 2014 
 
 
De cahiers zijn gratis downloadbaar op de website van Caritas Vlaanderen.  
Hardcopy exemplaren kunnen besteld worden op het secretariaat van Caritas Vlaanderen, Liefdadigheidstraat  39, 1210 Brussel,  
via post@caritas.be, of via www.caritas.be, publicaties.  De kostprijs is afhankelijk van de omvang. 
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PASTORALE PERSPECTIEVEN. DRIEMAANDELIJKS VAKTIJDSCHRIFT VOOR EN DOOR PASTORES 
 
 
Het vaktijdschrift Pastorale Perspectieven sneed in 2014 vier thema’s aan die een duidelijke relevantie hebben voor het werkveld van 
de pastor, en dat vanuit verschillende perspectieven: pastoraaltheologisch, beleidsmatig, interdisciplinair, toekomstgericht. Het 
werken met een themaredacteur bleek hiervoor een heel vruchtbare optie. Met een abonneebestand van zo’n 430 adressen blijft 
Pastorale Perspectieven  
 
In het maartnummer werd stilgestaan bij de vraag naar sacrale ruimtes in zorgvoorzieningen (themaredactie door Lien Mahieu en 
Lieven Vandernbrugghen). In een gemiddelde Vlaamse zorgvoorziening anno 2014 wordt er ofwel gebouwd, ofwel wordt er een 
dossier voorbereid of afgerond. Dat is een zekerheid waar niemand aan twijfelt. Dat er ook heel vaak nagedacht wordt over de plaats 
die gereserveerd wordt voor verstilling of levensbeschouwing, is minder evident. De praktijkvoorbeelden waarmee het themanummer 
opent, illustreren echter dat er heel wat in beweging is. Lieven Vanderbrugghen (AZ Sint-Augustinus Veurne), Mieke Kerckhof (AZ Jan 
Yperman, Ieper), Hilde Van der motte (AZ Diest) en Robert Koorneef (Martiniziekenhuis, Groningen) beschrijven telkens het proces van 
totstandkoming van hun nieuwe ‘sacrale ruimte’. Dominiek Lootens reflecteerde op deze praktijkvoorbeelden. Na deze verkenning van 
de praktijk worden enkele Bijbelse en spirituele perspectieven geopend door Kees Waaijman. Interieurarchitect Tom Callebaut sluit af 
met een terugblik van ca. één decennium ervaring met het ontwerpen van religieuze ruimtes.  
 
De ervaring van een oncologiepatiënt dat iedere nieuwe dag als geschenk kan ervaren worden, 
verschafte meteen de titel van het juninummer van Pastorale Perspectieven (themaredactie Goedele 
Van Edom), dat dieper inging op pastorale zorg bij oncologiepatiënten. Manu Keirse verduidelijkt in het 
openingsartikel dat kanker tegenwoordig meer moet gezien worden als een chronische ziekte dan als 
een terminale aandoening. Nele Vanleene gaat vervolgens in op de spirituele noden die zo’n chronische 
ziekte met zich meebrengen, en hoe (spiritueel) zorgverleners hier mee aan de slag kunnen. Eva Buelens 
heeft het dan weer over de rol van de vrijwilligers ten aanzien van oncologische dagpatiënten. Goedele 
Van Edom sluit af met een indringende bijdrage over de doodsangst bij mensen met kanker, en hoe die 
te integreren valt in het proces van afscheid nemen. 
 
Het septembernummer stond in het teken van het thema van de jaarlijkse studiedag die de 
beroepsvereniging in samenwerking met Caritas organiseert. Spirituele screening werd er voorgesteld 
als een middel om pastorale zorg beter en efficiënter te integreren in het zorgaanbod van het 
ziekenhuis. Christina Puchalski is als arts én pastoraaltheoloog de ideale gesprekspartner voor deze  
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thematiek. Anne Vandenhoeck schetste vanuit een pilootproject in enkele West-Vlaamse ziekenhuizen de noodzakelijke voorwaarden 
om spirituele screening goed te organiseren. Opleiding en motivatie van verpleegkundigen en artsen blijkt alvast belangrijk. 
 
In het decembernummer werd gefocust op barmhartigheid, en wel vanuit verschillende religieuze tradities. Deze thematische focus 
illustreert nog maar eens hoeveel gelijkenissen er zijn tussen de drie monotheïstische godsdiensten – Jodendom, Christendom en Islam 
– en tegelijk de rijkdom van de diversiteit. De artikels uit dit themagedeelte zijn overgenomen uit het nieuwste boek van de SIPCC 
(Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling). Dit boek biedt een verzameling van bijdragen uit het SIPCC seminarie van 
Mainz in 2013, waar themaredacteur en Caritasmedewerker Dominiek Lootens aan participeerde.  
 
 
PASTORALE WEBSITE ELISABETH   (www.pastoralezorg.be) 
 
Voor de pastorale elisabeth-website was 2014 een heel belangrijk jaar. De grootste verandering die werd doorgevoerd, is echter 
onzichtbaar voor de bezoeker. Onder de ‘motorkap’ van de website werden immers grondige actualiseringswerken uitgevoerd, zodat 
het systeem conform de hedendaagse internetvereisten kan draaien. Daarnaast werd ook aan het zichtbare gedeelte gesleuteld, onder 
andere met een nieuwe titelbalk, die maandelijks in een ander jasje wordt gestoken. 
 
Inhoudelijk werden er verschillende rubrieken aangepakt. Er is een nieuwe rubriek ‘Uitgelicht’, waar maandelijks nieuwe thema’s 
worden uitgewerkt. Zo verschenen in 2014 onder andere dossiers over burn-out, over verbeelding en over revalidatie na een CVA. Dit 
betekent een fundamentele inhoudelijke versterking van de website. 
 
De bezoekerscijfers van de elisabeth-website volgen over de jaren heen een stijgende curve. Hoewel cijfers niet veel zeggen – zeker 
niet als het gaat over pastorale zorg – zien we hierin toch een indicatie van de betekenis en de relevantie van de website. Ook het feit 
dat steeds meer pastores materiaal aanleveren, is in dit verband opmerkelijk. 
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INTERSECTORALE BEHEERSINFORMATIE  (ISBI ) 
In 2014 werden 39 intersectorale beheersinformatienota’s (ook ‘ISBI’s’ genoemd) verspreid naar de aangesloten voorzieningen en 
diensten van Zorgnet Vlaanderen en van het Vlaams Welzijnsverbond. 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 respectievelijke verbonden raadplegen. 
 
Wij geven hierna een kort overzicht van de vernieuwende sociaal-juridische onderwerpen die in de loop van 2014 in deze 
informatienota’s aan bod kwamen: 
 
Er waren vooreerst de meer specifieke dossiers die betrekking hadden op de problematiek van het pensioen, pensioenbonus en het 
SWT (brugpensioen), toegelaten arbeid voor gepensioneerden, educatief verlof voortaan een gewestelijke bevoegdheid, nieuwe 
ontslagregels in het eenheidsstatuut, afschaffing van de proefperiode en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens een 
periode van arbeidsongeschiktheid en outplacement in het eenheidsstatuut,  bestrijding loonkloof tussen mannen en vrouwen, 
uitbreiding van het begrip “arbeidsongeval”, nieuwe welzijnswetgeving in verband met psychosociale risico’s op het werk.  Ook  de 
kostenvergoeding voor het vrijwilligerswerk werd behandeld. 
 
Tevens werd aandacht besteed aan een aantal preventie- en veiligheidsdossiers, de verstrenging van de wetgeving inzake 
energieprestatiecertificaten, verplichte aanpassing van oude elektrische installaties, nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie 
in het kader van de welzijnswetgeving, nieuwe tarifering voor de prestaties geleverd door de externe diensten voor preventie en 
bescherming op het werk. 
 
Ook de aanpassing van de gewijzigde vergoeding voor het gebruik van een privévoertuig voor beroepsdoeleinden, de gewijzigde 
bedragen inzake loonbeslag en loonoverdracht, bonusplannen, omzetting moederschapsrust in geboorteverlof, definitieve overgang 
naar elektronische maaltijdcheques,  en het contract in verband met Reprobel, kwamen in de informatienota’s aan bod. 
 
De lijst met alle informatienota’s die in 2014 verschenen, is opgenomen in bijlage. 

 
COMMUNICATIE IN VERBAND MET IDENTITEIT, PASTORAAL EN ETHIEK (CIPE) 
Naast de ISBI’s kent Caritas Vlaanderen ook CIPE’s, gelijke informatienota’s maar specifiek met betrekking tot thema’s in verband met 
christelijke identiteit, pastoraal en ethiek. Deze CIPE’s zijn zowel voor de directie als voor pastorale medewerkes van voorzieningen 
bedoeld. 
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GELEDINGEN EN DIENSTEN 
 
 
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 165 
leden telt en actief is in meer dan 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: infonl@caritasint.be 
Website: www.caritas-int.be 
 
 
 
De activiteiten van Caritas Hulpbetoon zijn gericht op de ondersteuning van de minst bedeelden in onze maatschappij. Meer bepaald 
worden er projecten van voorzieningen en diensten ondersteund die actief zijn op het vlak van hulpverlening aan zieken, bejaarden, 
gehandicapten, kinderen in nood of andere hulpbehoevende personen. Caritas Hulpbetoon wil daarbij expliciet kansen bieden om 
nieuwe initiatieven en projecten uit te werken en te ontwikkelen. 
Naast de steun aan de meest verscheidene projecten van talrijke voorzieningen, organiseert Caritas Hulpbetoon viermaal per jaar, en 
dit reeds gedurende vele jaren, een ‘nationale  actie’. Het betreft hier een globale fondsenwerving waarbij telkens een ander thema 
aan bod komt. 
 
Liefdadigheidstraat 39, 1210 Brussel 
Tel.: 02/608 00 72, fax: 02/608 00 75 
E-mail: caritas.hulpbetoon@caritas.be 
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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 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 
 

CCV – regio Cairos 

Cairos is de vormingsafdeling van en voor Caritas, die is ingebed in het centrum voor Christelijk Vormingswerk.  Cairos biedt 
ondersteuning in de gezondheids- en welzijnssector via vorming, begeleiding, intervisie, studiedagen, publicaties, en dit voor de 
thema’s:  
 
• christelijke identiteit van voorzieningen  
• zorg voor kwaliteit van wonen en leven in de ouderenzorg  
• ondersteuning van pastorale medewerkers in de zorg  
 
Geldenaakse baan 277, 3001 Heverlee 
Tel.: 016/38 98 94 
E-mail: cairos@ccv.be 
Website: www.cairos.be
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Diocesane Geledingen 
 
 
Caritas Antwerpen vzw     
DNGW (Dienst Navorming voor Gezondheids- en Welzijnsvoorzieningen)    
Theologisch en Pastoraal Centrum 
Groenenborgerlaan 149 (blok A), 2020 Antwerpen 
Tel. 03/287.35.76 
e-mail: administratie@caritasantwerpen.be 
www.inspiratiezorg.be 
 
 
Caritas in Limburg vzw       Caritas Oost-Vlaanderen vzw  
Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt      Nederpolder 24, 9000 Gent 
Tel.: 011/24.90.38, fax: 011/28.84.77     Tel.: 09/224.37.69, fax: 09/225.33.47 
e-mail: caritas.limburg@bisdomhasselt.be     e-mail: caritas.oost-vlaanderen@skynet.be 
 
 
 
Caritas West-Vlaanderen vzw      Vicariale Dienst Voorzieningenpastoraal & Caritas 
Bosdreef 5, 8820 Torhout       Frederik de Merodestraat  18, 2800 Mechelen 
Tel. 050/74.56.22, fax: 050/74.56.26          Tel. 015/29.84.51 
e-mail: tm@caritaswest.be       e-mail: vicariaat@vlbm.be 
web: www.caritaswest.be 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie over de activiteiten van de diocesane geledingen kan u contact met hen opnemen via de respectievelijke  
e-mailadressen. 
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PREFERENTIËLE VERBANDEN 
 
Voca Training & Consult 
 
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. 
 
Sinds 2012 is Voca Training & Consult ondergebracht binnen Acerta vzw. 
 
Diestsepoort 1, 3001 Heverlee 
Tel.: 016 40 41 01, fax: 016 40 45 62, e-mail: info.voca@voca.be 
Website: www.acerta.be/socialprofit/aanbod/vocatraining-consult-social-profit 

 
 

Idewe 

De Groep IDEWE wenst bij te dragen tot de fysieke en psychische integriteit van de burger en schade aan diens leef- en werkomgeving 
te voorkomen. De Groep IDEWE bestaat uit IDEWE vzw en IBEVE vzw. 

Met medisch toezicht en risicobeheersing helpt IDEWE vzw  35 000 werkgevers en 600 000 werknemers in België aan een veilige en 
gezonde werkomgeving. IDEWE vzw is de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in België. 
IBEVE vzw staat in voor de domeinen veiligheidscoördinatie, arbeidsveiligheid, milieu en industriële hygiëne op het werk. 

Een i-flash over Welzijn op het werk van IDEWE wordt als tweemaandelijkse bijdrage opgenomen in de Caritas Nieuwsbrief. 

Idewe vzw, Interleuvenlaan 58, 3001 Leuven 
Ibeve vzw, Interleuvenlaan 58/2, 3001 Leuven 
Tel.: 016 39 04 11, e-mail: info@idewe.be 
Website: www.idewe.be  
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CARITAS VLAANDEREN vzw 
Algemene Vergadering   (op 31.12.2014) en Raad van Bestuur (de leden met een * maken ook deel uit van de Raad van bestuur) 
 

EFFECTIEVE  LEDEN 
Vanuit de kerkelijke instanties in Vlaanderen en Brussel     Vanuit de Caritasorganisaties 
 
Mgr.Luc. Van Looy (bisschop-referendaris) *       Caritas International  
Vic. Luc De Geest  (voorzitter) *         Dhr. Gonzalo Dopchie  *   
Vic. Bruno Aerts  *          Dhr. Marc Nuytemans  *     
Dhr. Kris Buckinx  *          Mevr. Marie-Paule Moreau  * 
Mevr. Carine De Geeter  *         Dhr. Michel Verhulst  *   
Zr. Hilde Reynders  *  

             E.H. Piet Vandevoorde  *          Caritas Hulpbetoon     
            E.H. Daniël. De Backer  * 
Unie van de Religieuzen van Vlaanderen       Dhr. Hubert Sanders  * 
Vader Abt  Erik De Sutter  *  
Zr.  Anne Van Laeken            

     Present Caritas Vrijwilligerswerk    

Andere natuurlijke of rechtspersonen       Dhr. Albert Cluckers  *   
Mevr. Daniëlle Colsoul          Mevr. Liliane Krokaert   
Mevr. Anita Simoens             
Dhr. Etienne Rohaert          Caritas Belgica 
            Dhr. Frank De Coninck  * 
           
            Caritas en Belgique Francophone et Germanophone 
            Dhr. Patrick De Bucquois  * 
     

Adviserend lid Algemene Vergadering 
Dhr. Dominic Verhoeven 

Adviserend lid Raad van Bestuur 
E.H. Daniël De Backer          Mevr. Liliane Krokaert               Dhr. Hubert Sanders     Dhr. Dominic Verhoeven   
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TOEGETREDEN LEDEN 
 

Congregaties           Individuele leden 
 
Annonciaden van Huldenberg         Dhr. Urbain Cayzeele 
Zusters Augustinessen, Sint-Truiden         Dhr. Raf De Rycke 
Zusters van Liefde J.M., Gent 
Zwartzusters van Lier 
Zusters Franciscanessen van Gent - Vinderhoute 
Zusters van de H. Vincentius, Roeselare 
Zusters van O.L.Vrouw Visitatie, Sint-Amandsberg 
Zusters van het H. Hart van Maria, ’s Gravenwezel 
Zusters van Maria, Pittem 
Zusters van het Geloof, Tielt 
Gasthuiszusters Augustinessen, Brussel 
Broeders van de Christelijke Scholen, Ternat 
Salesianen van Don Bosco, Brussel 
Paters Jozefieten, Melle 
Salvatorianen (Sociëteit van de Goddelijke Heiland), Hamont-Achel 
Zusters van Barmhartigheid, Ronse 
Zusters O.L.Vrouw van Namen, Deurne 
Zusters van Barmhartigheid van Ronse, Nukerke 
Zusters van Bermhertigheid Jesu, Brugge 
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PERSONEELSLEDEN 
 
 

Dominic VERHOEVEN, directeur  

  02 608 00 70    dominic.verhoeven@caritas.be 

 
Lieve COOREVITS, stafmedewerker vrijwilligerswerk 

  02 608 00 76    lieve.coorevits@caritas.be 

 
Lina D’AMICO, stafmedewerker algemeen beleid 

  02 608 00 73    lina.damico@caritas.be 

 
Regine DE BRUYCKER, stafmedewerker pers en communicatie 

  02 608 00 74    regine.debruycker@caritas.be 

  
Olga HUYLENBROECK, stafmedewerker armoedebestrijding (standplaats Gent) 

  09 224 37 69    olga.huylenbroeck@scarlet.be 

 
Rosa MICHIELSEN, directiesecretaresse 

  02 608 00 72    rosa.michielsen@caritas.be 

 
Ann NIVELLE, regionaal  stafmedewerker (standplaats Hasselt) 

  011 24 90 38    ann.nivelle@caritas.be 
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Thijs SMEYERS, stafmedewerker armoedebestrijding 

  02 608 00 79   thijs.smeyers@caritas.be 

 
Griet TORREKENS, boekhouding en personeelszaken 

   02 608 00 72    griet.torrekens@caritas.be 

 
Pieter VANDECASTEELE, stafmedewerker pastoraal en identiteit 

  02 608 00 71    pieter.vandecasteele@caritas.be 

 
Bernadette VERBRUGGEN, regionaal  stafmedewerker (standplaats Antwerpen) 

  03 287 35 76    administratie@caritasantwerpen.be 

 

 

 

Medewerkers van de CCV-regio Caritas Cairos 
(regio van het Centrum voor Christelijk Vormingswerk vzw) 
 
Dominiek LOOTENS, stafmedewerker pastoraal en identiteit , educatief medewerkers Cairos  (standplaats Antwerpen) 

  03 287 35 72    dominieklootens@caritasantwerpen.be 

 
Annemie VANDEN BUSSCHE, coördinator en vormingsbegeleider (standplaats Heverlee) 

  016 38 98 94    annemie.vanden.bussche.cairos@ccv.be 

 
Tanja MILOS (standplaats Heverlee) 

  016 38 39 94     tanja.milos.cairos@ccv.be 
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Thematisch gedeelte  
 

 
 

De zorg voor het materieel en spiritueel welzijn voor elke 
mens op aarde is het uitgangspunt en de maatstaf van 
elke politieke en economische oplossing. Hieraan worden 
het welslagen en de ethische waarde van beslissingen 
afgemeten. Het doel van de economie en de politiek is 
het dienen van de mensheid, te beginnen bij de armsten 
en de meest kwetsbaren in onze samenleving, waar ze 
zich ook bevinden, zelfs in de schoot van hun moeder. 
Elke economische of politieke theorie of handeling moet 
erop gericht zijn dat elke bewoner van onze planeet de 
minimale middelen heeft om te kunnen leven in 
waardigheid en vrijheid, met de mogelijkheid om voor 
het eigen gezin te zorgen en de kinderen te onderwijzen 
en zich als mens te ontwikkelen. (…) Dat is het 
belangrijkst. Zonder dit streven is elke economische 
activiteit zinloos. 
 
 

(Brief van paus Franciscus aan David Cameron  
n.a.v. de G8 – top in juni 2013) 
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MEMORANDUM VERKIEZINGEN 2015 
TOEKOMST MAKEN WE SAMEN, ZEKER ALS HET MOEILIJK GAAT 
 
 
 
De verkiezingen van mei 2014 waren om verschillende redenen belangrijk. Het waren om te beginnen samenvallende verkiezingen. We 
kozen zowel Europese, federale als regionale vertegenwoordigers van het volk. Ofschoon het over verschillende niveaus en 
bevoegdheden gaat, leert de ervaring ons dat de resultaten meestal dicht bij elkaar liggen. De meeste burgers kiezen niet op basis van 
rationele afwegingen per niveau, maar vanuit één globaal ‘politiek aanvoelen’. Dit politiek buikgevoel is dan de inzet van de campagne. 
Het waren geen gemakkelijke verkiezingen, er viel inderdaad niets te verdelen. We surfen niet langer op een golf van optimisme, van 
beurswinsten met dubbele cijfers. Er is geen ruimte voor een ‘retour du coeur’. Wat er te verdelen valt in de komende jaren, is de fall-
out van de crisis… 
 
Caritas Vlaanderen publiceerde met Caritas International en Caritas en Belgique Francophone en Germanophone een gezamenlijk 
‘Caritas-memorandum’ naar aanleiding van deze verkiezingen, met algemene invalshoeken, én met aparte aanbevelingen per 
verkiezing. We hernemen hier enkele belangrijke elementen. 
 
 
Een somber beeld 
 
We kunnen niet vrolijk worden van de voorbije jaren. België heeft in tegenstelling tot andere Europese landen geen sociaal bloedbad 
gekend. We hebben de crisis relatief goed opgevangen. Maar deze sociaal-financieel-economische crisis is geen vluchtig voorbijgaand 
fenomeen gebleken. De implosie is maar kunnen vermeden worden door een massale kapitaalinjectie door de overheden, die dreigt te 
worden afbetaald door te bezuinigen op sociale programma’s. De armste groepen uit de samenleving, die vaak al op een erg directe 
manier getroffen waren door de gevolgen van de crisis - onder meer omdat ze de meest kwetsbare jobs hadden en het eerst hun werk 
verloren – dreigen op die manier nogmaals het gelag te betalen, doordat de sociale uitkeringen en programma’s waarop ze zouden 
moeten kunnen terugvallen, teruggeschroefd worden. 
 
De vrees leeft bij veel mensen dat we het niveau van onze opgebouwde welvaart niet zullen kunnen behouden, en dat het met minder 
zal moeten, daar waar we generaties lang gewoon waren dat de kinderen het beter hadden dan hun ouders. Dat dit mogelijks en 
wellicht niet langer het geval zal zijn, leidt er ook toe dat de grenzen van onze solidariteit zichtbaar worden. We zijn graag bereid om te 
delen van onze overvloed, maar daarom niet om in te boeten op de levensstijl die we met hard werken hebben opgebouwd. Deze erg 
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begrijpelijke reactie leidt tot terughoudendheid inzake solidariteit, en dat uit zich ook in de beeldvorming ten opzichte van diegenen 
die er een beroep op moeten doen. 
 
De sociale verschillen in onze samenleving worden terug groter, en ze worden ook in reliëf geplaatst. De stigmatisering en 
stereotypering van armere bevolkingsgroepen neemt toe: migranten en vluchtelingen ‘komen naar hier om van onze sociale zekerheid 
te profiteren’, als het al niet is om te stelen; de rijkdom van de hardwerkende burgers wordt bedreigd door het luie gelanterfanter van 
wie geen werk heeft; en het spreekt voor zich dat gedetineerden de kosten voor hun eigen detentie moeten ophoesten. Verschillen 
worden uitvergroot. Wie arm is, treft schuld. Het discours verhardt. Wie het nog goed heeft, wil het zo houden. Het sociale cement van 
onze samenleving staat onder druk, en sociale programma’s en accenten bijgevolg ook. Onze geroemde sociale zekerheid kreunt en 
wankelt. 
 
 
De inzet van de verkiezingen 
 
De verkiezingen van 25 mei kunnen dan ook uitdraaien op een lakmoestest voor het sociale gehalte van onze samenleving, op elk van 
de verschillende niveaus. Kiezen we voor een Europa dat de verworvenheden weet veilig te stellen voor de eigen bevolking en dat 
anderen zoveel mogelijk buiten  houdt, met tragedies zoals die van Lampedusa als jaarlijkse collateral damage? Of voor een gastvrij 
Europa, dat zich ook bekommert om de erg beperkte groep van vluchtelingen (vergeleken met de overgrote meerderheid onder hen 
die niet verder raken dan de vluchtelingenkampen in een buurland) die om redenen van geweld, onrecht of natuurrampen het eigen 
land moest ontvluchten? Kiezen we in eigen land voor een terugwijkende overheid, voor minder staatsinterventie, voor minder 
solidariteit en meer vrije markt? Of net voor meer sociale interventie, en meer sociale cohesie? Zorgen we niet best eerst voor ons zelf, 
in plaats van onze zuurverdiende middelen te storten in de bodemloze put van inefficiënte, corrupte en geldverslindende projecten in 
het zuiden? Of geloven we integendeel dat ook onze ontwikkeling gebaat is bij een meer rechtvaardige verdeling op wereldvlak? 
 
Het moge duidelijk zijn dat deze keuzes niet neutraal zijn. De sociale cohesie van een samenleving kent geen oneindige elasticiteit. Een 
ingesteldheid, die er bij voorbaat van uitgaat dat sommige groepen ‘verloren zijn’ voor de samenleving, en dat een armoedepercentage 
van 15 % nu eenmaal een noodzakelijk kwaad is, zet die cohesie zwaar onder druk. Een evolutie die afbreuk doet aan de veerkracht, de 
resilience, van mensen aan de rand van de samenleving, zet hen er de facto buiten. 
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Een positieve keuze 
 
Als Caritas willen we andere keuzes maken. Wij willen en blijven vanuit 
Caritas vertrekken vanuit een positief verhaal. We geloven dat iedereen 
in principe kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de 
samenleving, en daar zelfs het recht toe heeft. Niet vanuit wat hij of zij 
kan, maar van wie hij of zij is. Wij geloven in de daadkracht van een 
samenleving die in staat is voor de zwaksten onder haar medebewoners 
te zorgen, als teken van maatschappelijk gedragen zorg, en niet als 
geïnstrumentaliseerd vrijwilligerswerk. De staat is slechts een emanatie 
van de samenleving, en niet omgekeerd. Onze samenleving beschikt nog 
steeds over een vitaal en levenskrachtig sociaal netwerk waar mensen 
voor elkaar zorgen, voor elkaar in de bres springen, het voor elkaar 
opnemen, dag na dag. We beschikken nog steeds over een goed 

georganiseerd maatschappelijk middenveld dat zijn waarde meer dan bewezen heeft en dat er steeds in geslaagd is grote groepen voor 
uitsluiting te behoeden. 
 
Als Caritas blijven we ijveren voor een samenleving waaraan iedereen die zich binnen haar reikwijdte bevindt, als actief burger kan 
deelnemen, ongeacht zijn of haar capaciteiten of juridische status. Wij zijn ervan overtuigd dat onze verantwoordelijkheid ook verder 
reikt dan de grenzen van de kiesomschrijvingen, en uiteindelijk de ganse wereld omvat. En bovenal zijn we er van overtuigd dat  
armoede en honger de schande van onze tijd zijn, en dat elk kind dat honger lijdt, dat elke mens die honger lijdt, er één teveel is en op 
zich het falen van een samenleving illustreert. Daaraan worden immers het welslagen en het ethisch gehalte van beslissingen 
afgemeten. Wereldwijd heeft de internationale Caritasconfederatie in december 2013  de aftrap gegeven voor een campagne ‘Recht 
op Voedsel.’ Vanuit deze visie hebben we in wat volgt, een aantal eisen, vragen en verzuchtingen geformuleerd die onze samenleving 
meer menselijk moeten maken. Op regionaal en federaal niveau, op Europees niveau, en zelfs mondiaal. En dit voor vijf thema’s: asiel 
en migratie, vrijwillig engagement, humanitaire hulpverlening, het recht op voedsel, en armoedebestrijding. 
 

Solidariteit, subsidiariteit, verantwoordelijkheid 
 
We vertrekken daarbij van de principes van solidariteit, subsidiariteit, en verantwoordelijkheid. Solidariteit, omdat we als vrije en 
verantwoordelijke mensen geroepen zijn tot solidariteit met onze nabije en verre medemens, een solidariteit waarop hij ons mag 
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aanspreken en die louter en alleen gefundeerd is in zijn mens-zijn. Solidariteit is een intermenselijke categorische imperatief, geen 
gunst die wordt verleend aan wie wegens omstandigheden buiten de eigen wil uit de boot valt. 
 
Subsidiariteit houdt in dat het beleid zich moet situeren op het meest geëigende niveau. Dat houdt onder meer in dat de samenleving 
zelf haar rol moet kunnen spelen, en dat de overheid niet alles naar zich toe moet trekken.  De overheid heeft een regulerende en 
faciliterende rol, maar dient verder niet alle opdrachten van de samenleving naar zich toe te trekken. Subsidiariteit betekent ook niet 
automatisch dat alles sowieso op het laagste niveau moet worden gesitueerd. Het houdt ook in dat sommige zaken best op een hoger 
niveau kunnen worden beslist, omdat de reikwijdte van de maatregelen dan ook meer omvattend is. Steeds weer zal de afweging 
moeten worden gemaakt. 
 
En we willen dit doen vanuit een verantwoordelijke opstelling. Het maatschappelijk middenveld beschikt over voldoende maturiteit en 
know-how om verantwoord met beslissingsbevoegdheden en met middelen om te gaan. 
 
We hopen voor onze aanbevelingen en verwachtingen te kunnen samenwerken met politici, die ervoor kiezen behoeders van het 
algemeen belang te zijn, het bonum commune, en niet alleen de bewakers van de particuliere belangen van hun kiespubliek. Het 
eerste doel en de maatstaf van het beheer van de polis moet er immers op gericht zijn ‘dat elke bewoner van onze planeet de minimale 
middelen heeft om te kunnen leven in waardigheid en vrijheid, met de mogelijkheid om voor het eigen gezin te zorgen en de kinderen te 
onderwijzen en zich als mens te ontwikkelen.’  (Paus Franciscus) 
 
In wat volgt, halen we slechts enkele elementen naar voor. Wie het volledige bundel wil nalezen, kan daarvoor terecht op onze 
website: www.caritas.be. 
 
 
Aandachtspunten Europese Verkiezingen 
 
• Armoede en sociale uitsluiting zichtbaar brengen in de implementatie van de Europe 2020 strategie, en mogelijkheden bieden aan de 
lidstaten om de sociale doelstellingen in deze strategie ook effectief te bereiken. 
• Integratie van de Roma-bevolking, met een globale aanpak zowel in de landen van herkomst als bij ons. 
• Het uitwerken van een gedegen wettelijk Europees kader voor vrijwilligerswerk. 
• Vluchtelingen beter beschermen, en een halt toeroepen aan de criminalisering van vreemdelingen. 
• De band tussen noodhulp, heropbouw en ontwikkeling versterken. 
• Het uitbannen van armoede, voedselzekerheid en participatie moeten blijvend op de agenda gezet worden. 
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Aandachtspunten Federale Verkiezingen 
 
• Nadrukkelijke keuze voor gezondheidspreventie 
• Transparante informatie door middel van een overzichtsfactuur bij extramurale gezondheidszorg, alsook de mogelijkheid om bij 
bedragen hoger dan 30 € via bankoverschrijving te kunnen betalen. 
• Structurele maatregelen inzake kinderarmoede, en een jaarlijks terugkerend vooruitgangsrapport. 
• Waken over het specifieke karakter van het vrijwilligerswerk, en instrumentalisatie vermijden. 
• Vrijwilligerswerk door vreemdelingen faciliteren 
• Een betere bescherming van vluchtelingen, en een betere toegang tot juridische bijstand. 
• Meer middelen voor hervestiging: opname van 500 vluchtelingen per jaar. 
• Een betere opvang en ondersteuning voor erkende vluchtelingen. 
• Een humane toepassing van regularisatie om medische redenen, voor al wie in het eigen land de nodige zorg niet kan krijgen, en 
duidelijke en billijke criteria voor regularisatie om humanitaire redenen, met aandacht voor reeds gerealiseerde integratie. 
• 0,7 % van het BNP voor ontwikkelingssamenwerking. 

 
Aandachtspunten Vlaamse Verkiezingen 
 
• Uitbreiding en verbetering van de kinderopvang 
• Toegankelijke ‘Huizen van het Kind’ 
• Een coördinerende armoede-ambtenaar 
• Uitbouw van een integratieparcours voor nieuwe vluchtelingen, met o.m. kwalitatieve taalcursussen 
• Kwalitatieve en betaalbare huisvesting 
• Toegang voor vluchtelingen tot onderwijs, opleiding en de arbeidsmarkt. 
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Recht op voedsel 
 
Een element willen we er toch even uithalen, met name de aanbevelingen 
en eisen die door de wereldwijde Caritasconfederatie werden naar 
voorgeschoven in het kader van de campagne ‘Recht op Voedsel’, en die 
ook Caritas in België onderschrijft. 
 
• Het recht op voeding moet een centraal punt zijn in alle politieke 
beslissingen, vooral bij deze betreffende de klimaatveranderingen, en dit 
recht moet als basis dienen voor een hervorming van de mondiale beheer 
van het voedsel; 
• De kleine landbouwers en de landelijke organisaties moeten actief 
worden geraadpleegd; 
• Het belang van de landbouwvrouwen moet worden erkend en ze 
moeten gewaardeerd worden. Zij moeten op dezelfde wijze als de 
mannen toegang kunnen krijgen tot de middelen die ze nodig hebben: 
grond, vee, handenarbeid, opleiding, financiële diensten en 
technologieën; 
• Het multifunctionele aspect van de landbouw moet worden erkend in de ontwikkeling bij de uitwerking en uitvoering van elke 
beslissing betreffende de landbouw, genomen in het kader van de UNFCCC, overeenkomstige nationale programma’s, en van elke 
andere procedure die hen aanbelangt; 
• Landbouw op kleine schaal en agro-ecologie, vooral in familieverband, moeten worden gepromoot als doeltreffende strategieën met 
het oog op de voedselzekerheid, de aanpassing van lokale bevolkingen aan de klimaatsverandering en de verzachting van de 
uitwerking ervan. Er moet massaal geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van duurzame landelijke en stedelijke landbouw en agro-
ecologie op kleine schaal. Deze investeringen moeten vooral aangewend worden ten voordele van de armen, dienen om de 
productiviteit te verhogen en minder gegoede consumenten te laten profiteren van minder dure prijzen; 
• De initiatieven die door de lokale bevolkingen genomen zijn, moeten worden aangemoedigd en vooral deze die de traditionele 
aanpassingsmechanismen ondersteunen. Het onderling delen van doeltreffende werkwijzen en wederzijds aanleren moet 
gestimuleerd worden; 
• Aanpassingsstrategieën op lange termijn moeten ingevoerd worden op niveau van de gemeenschap. De kwetsbare landbouwers, 
vooral in de ontwikkelingslanden, moeten toegang hebben tot de nodige technische en financiële bijstand om de effecten van de 
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klimaatsveranderingen te overwinnen. Speciale aandacht moet worden geschonken aan de planning en investeringen in het 
geïntegreerde beheer van de watervoorraden gebaseerd op de actieve deelname van de plaatselijke gemeenschappen; 
• Door zowel onze systemen van voedselproductie, stockage en verdeling als de toegang tot plaatselijke markten te verbeteren, zou er 
gemakkelijker weerstand kunnen geboden worden aan de klimaatsveranderingen. Deze maatregelen zouden een gunstig effect 
moeten hebben op de duurzaamheid en voornamelijk door de rijke landen moeten worden gefinancierd; 
• De grondkwesties en het behoud van de watervoorraden moeten worden aangesneden en dit eveneens om een einde te maken aan 
de monopolisering van de gronden. Daarvoor zouden de lidstaten en de privébedrijven op een afdoende manier de Vrijwillige 
richtlijnen voor het verantwoord grondbeleid inzake het beheer van grond, visgronden en bossen in de context van de nationale 
voedselveiligheid moeten toepassen om zo de plaatselijke bevolkingen te beschermen tegen de afsluiting van oneerlijke contracten, de 
transparantie en de echte deelname van de burgermaatschappij te garanderen en voorafgaande studies te houden over de situatie van 
de rechten van de mens. Verplichte mechanismen van rekening en verantwoording moeten ingevoerd worden, samen met 
beroepsprocedures om een correct herstel door te voeren in geval van illegale monopolisering van de grond;  
• Alle ontwikkelde landen zouden moeten doelstellingen opstellen om de productie en het verbruik van biobrandstof te verminderen; 
Caritas vraagt een moratorium op de invoer van biobrandstoffen in de ontwikkelde landen en op de subsidies die hun productie op 
grote schaal stimuleren; 
• Het is noodzakelijk om te investeren in wetenschappelijk onderzoek met deelname van de lokale gemeenschappen om de 
beleidsmaatregelen en de aanpassingsprogramma’s te richten op de herwaardering 
van de traditionele kennis. 
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WELKE WELVAART VOOR EUROPA? 
Caritas Europa-rapport: “Een Europa gedreven door economische objectieven haalt de sociale EU2020-doelstellingen niet.” 

 

Het jaarlijkse rapport van Caritas Europa dat de uitvoering van sociale doelstellingen binnen de Europa 2020-strategie tegen het licht 
houdt, is niet mis te verstaan. Uit de evaluatie van de Landen Specifieke Aanbevelingen, doelen die aan een lidstaat opgelegd worden 
door de Raad van Europa, blijkt de sterke keuze die Europa maakt voor economische ‘benchmarks’. De sociale dimensie van Europa 
blijft al te vaak onderbelicht in de EU2020-strategie, die Europa tegen 2020 uit de crisis moet helpen. Caritas Vlaanderen was, samen 
met de andere Belgische collega’s, sterk betrokken bij het tot stand komen van dit rapport. 
 
Armoede stijgt, werkgelegenheid daalt 
 
Een eerste analyse is meteen bikkelhard. Waar in 2010, het jaar waarin de EU2020-strategie van start ging, 23,7% van de Europese 
burgers zich in een situatie bevonden met risico op armoede en sociale uitsluiting, is dit in 2013 gestegen tot 24,5%. In plaats van een 
daling van het aantal mensen in armoede, vooropgesteld met 20 miljoen burgers minder, is het armoederisico in heel de Europese 
Unie gestegen – met uitzondering van Letland, Litouwen en Polen.  
De werkgelegenheidsgraad is dan weer gedaald van 68,5% naar 68,4%. Een kleine daling, maar wel nog ver af van de doelstelling om 
75% van de EU-burgers tegen 2020 aan een job te helpen. 
 
Armen worden armer 
 
Daarnaast merkt het Caritas-rapport nog op dat mensen die in armoede leven, vandaag nog armer geworden zijn. Dat dit in de cijfers 
moeilijk terug te vinden is, ligt aan de wijze waarop deze cijfers tot stand komen. Om een gemiddelde te bepalen wordt er immers 
gekeken naar een mediaan, waardoor het gemiddelde (en dus de armoedegrens) mee daalt naargelang de inkomens globaal dalen. Een 
vaste, Europese armoedegrens zou alvast deze foutieve beeldvorming kunnen verhelpen. 
 
Europese aanbevelingen 
 
Om deze problemen aan te pakken, schuift Caritas Europa zelf een aantal algemene aanbevelingen naar voren, samen met voorstellen 
tot praktische oplossingen. Zo vraagt Caritas Europa een grote verandering in de implementatie van de EU2020-strategie, waarbij niet 
langer enkel gekeken wordt naar economische drijfveren, maar waar een sociaal Europa op dezelfde wijze nagestreefd wordt. De 
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pasverkozen Commissaris voor Sociale Zaken, Marianne Theyssen, heeft alvast beloofd dit thema hoog op de agenda te plaatsen, zeker 
voor de landen die door Europa (de Troika) gevolgd worden. 
 
Verder vraagt Caritas om niet alleen in te zetten op werkgelegenheid, maar op de kwaliteit van deze werkgelegenheid. Tijdelijke 
contracten of deeltijdse jobs zorgen voor lagere werkloosheidscijfers, maar ze dragen niet voldoende bij tot de stabiele werkomgeving 
die mensen nodig hebben om ten volle deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. De EU moet streven naar volwaardige 
arbeidsplaatsen, die aan mensen ook perspectieven geven, temeer het vaak de meest kwetsbaarsten zijn die in een onstabiele 
werksituatie verkeren. 
 
Investeringen in plaats van besparingen 
 
Caritas analyseerde in het kader van het rapport het Belgisch Nationaal Hervormingsprogramma en de Landen Specifieke 
Aanbevelingen. Daarnaast werd gekeken naar recente wetgeving of nieuwe initiatieven, weliswaar voor de vorming van de nieuwe 
regeringen en hun beleidsplannen.  
 
Een belangrijke aanbeveling is investeringen in plaats van besparingen. Na de crisis besloot IJsland om in plaats van sterk te besparen, 
net te investeren in haar welvaartsmodel. Een juiste keuze, gezien IJsland van alle sterk getroffen landen het snelst terug op de goede 
weg is. 
 
Zorg als motor van welvaart 
 
Niet de economie, maar zorg en welzijn zijn de motor van een welvaartssamenleving. Onderzoeken, zoals de Nationale 
Gezondheidsenquête, stellen een daling van de subjectieve gezondheid vast, wat de objectieve gezondheid en dus de sociale welvaart 
niet ten goede komt. We hopen daarom dat de overheid blijft investeren in welzijn en gezondheidszorg. 
 
Zo vragen we een gezondheidszorg die toegankelijk is voor iedereen, waarbij ook de financiële toegankelijkheid mogelijk gemaakt 
wordt. Geen, of lage, onmiddellijk te betalen vergoedingen, volledige transparantie in de gemaakte kosten en goedkope 
hospitalisatieverzekeringen zijn slechts enkele punten die de federale of regionale overheden moeten implementeren. 
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Ondersteuning jonge gezinnen 
 
Eén van de opmerkelijke vaststellingen is dat éénoudergezinnen in België een 
armoederisico kennen van 43,3%, bijna het dubbele van het EU-gemiddelde van het 
armoederisico bij tweeoudergezinnen (24,4%). Dit grote armoederisico bij 
éénoudergezinnen vraagt om bijzondere initiatieven. Wij zijn daarom voorstander 
van een progressief universeel beleid, waarbij bijvoorbeeld meer 
opvoedingsondersteuning wordt voorzien voor alle gezinnen, maar met bijzondere 
aandacht voor éénoudergezinnen en andere kwetsbare groepen. 
 
Ook op andere velden moet dit beleid zich doen gelden. Zo vragen we de regionale 
overheden om de toegang tot kinderdagverblijven niet te bemoeilijken, 
integendeel, en vragen we hen bijzondere aandacht voor sporadische kinderopvang 
– bijvoorbeeld wanneer moeder of vader een cursus volgt of een sollicitatiegesprek 
heeft.  
 
Grote hoop 
 
Caritas Europa heeft, samen met alle Europese lidorganisaties, een grote hoop gevestigd in de nieuwe Europese Commissie. Nationale 
Hervormings-programma’s en Landen Specifieke Aanbevelingen mogen niet enkel vertrekken vanuit economische paradigma’s, maar 
moeten ook, vooral, rekening houden met de sociale dimensie van Europa en haar lidstaten. Enkel door een menselijk beleid te 
voeren, kunnen we het project ‘Europa’ laten slagen. Een nauwere samenwerking met middenveldorganisaties, op alle niveaus,  draagt 
bij tot een sociaal Europa waar iedereen een plaats vindt. 
 

Europe 2020: where are we now and what way forward? 5 years after committing to poverty reduction and employment growth 
http://www.caritas.eu/sites/default/files/europe2020_shadowreport_2014.pdf 

Europe 2020: where are we now and what way forward? Country report for Belgium 
http://www.caritas.eu/sites/default/files/shadowreport2014_belgium.pdf 

De samenvatting en aanbevelingen van het Shadow Report en het integrale Country Report for Belgium worden vanaf april 2015 in het Nederlands  
en Frans beschikbaar via http://www.caritas.be/nl/armoede/nationaal-hervormings-programma/shadow-report-caritas-europa 
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ADVIEZEN VAN CARITAS VLAANDEREN 

 

Caritas Vlaanderen formuleerde in 2014 een aantal adviezen en opiniestukken die inspeelden op de actualiteit. De deelname vanuit 
Caritas Vlaanderen aan het maatschappelijke debat is een onmisbare pijler voor onze werking. Het reflecteren over zorgthema’s 
vanuit een continue aandacht voor de armsten, brengt een andere stem in het debat. Hieronder willen we graag enkele thema’s 
aanhalen, waar Caritas Vlaanderen zich in het debat mengde. 
 
Ook bij ons stond 2014 vooral in het teken van de verkiezingen. In de aanloop hier naartoe, schreven we een Memorandum. Na de 
verkiezingen gingen we aan de slag, en dat blijven we doen, om onze standpunten bij de nieuwe regeringsleden kenbaar te maken, en 
om het gevoerde of geplande beleid hieraan te toetsen: 
 
Aan het begin van 2014 sloegen we de handen in elkaar met een heleboel andere verenigingen. In Nederland werd geopperd om 
gevangenen een bijdrage te laten betalen voor hun verblijf in de gevangenis. Ook in ons land werd de discussie aangezwengeld. Onze 
reactie aan het begin van 2014 ten spijt, werd aan het eind van 2014 een gelijkaardig wetsvoorstel ingediend. In oktober verscheen in 
de pers dat de nieuwe federale regering de ziekte-uitkering van gedetineerden wilde schrappen. Ook nu reageerden we. 
 
In de begrotingsnota voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 2015 konden we vaststellen dat de Federale 
Regering de bevallingsduur bij gewone bevallingen wil reduceren. Concreet gaat het om een ligduurvermindering van 0,5 dagen in 
2015 tot een volledige dag in 2016. In totaal zou zo een structurele besparing van 14,078 miljoen € gerealiseerd kunnen worden. Ook 
in 2013 reageerden we op een dergelijk voorstel, toen gelanceerd door BVAS. 
 
Eind 2014 lazen we de beleidsnota van de nieuwe Staatssecretaris voor Armoedebeleid door. We merkten een grote aandacht voor 
kinderarmoede, maar stelden ons tegelijk vragen. Het eerste Nationaal Kinderarmoedebestrijdingsplan had bij ons – en bij andere 
organisaties – een leegte gelaten. Het bleek louter een opsomming van verschillende initiatieven, zonder eenduidige visie. We besloten 
de nieuwe Staatssecretaris te wijzen op haar verantwoordelijkheid. 
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1.  Ga direct naar de gevangenis, u ontvangt geen geld. Integendeel. 

Als het van de Nederlandse staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, afhangt, betalen gedetineerden er binnenkort 16 
euro per dag, voor een maximum van twee jaar. Het voorstel van Teeven zwengelt ook in ons land de discussie aan. Enkele organisaties 
plaatsen kanttekeningen bij dit voorstel. 
 
Tussen criminaliteit en armoede bestaat een duidelijke correlatie. Heel wat ex-gedetineerden belanden in armoede na het uitzitten van 
hun straf. Daarnaast zijn er ook mensen in armoede die (kleinere) criminele feiten plegen. Zij kennen bovendien vaak de 
rechtsprocedures niet en kunnen evenmin een advocaat betalen. Dit maakt dat er sprake is van een groot aandeel mensen in armoede 
in de Belgische gevangenissen en een groot aandeel mensen die de gevangenis verlaten in armoede. 
 
Een veroordeling tot een gevangenisstraf is zeer ingrijpend. Je wordt gestraft voor een misdrijf. Je straf bestaat uit vrijheidsberoving, 
eventueel samen met een boete en/of schadevergoeding. Het doel van de straf bestaat o.a. uit een na te streven herstel tussen dader 
en slachtoffer, de rehabilitatie van de dader en de re-integratie in de vrije samenleving na afloop van de straf. Een voorstel zoals in 
Nederland plaatst een ernstige hypotheek op dit laatste. 
 
Vandaag zien we al een zeer ambigue beleid: uitkeringen worden geschorst, de schaarse gevangenisarbeid levert slechts een fractie 
van het minimumloon op en tegelijk sta je als gedetineerde in voor eigen kosten én de vergoeding die aan slachtoffers betaald moet 
worden. 
 
Het aanrekenen van extra kosten aan gedetineerden of het opschorten van pensioenen of invaliditeitsuitkeringen zal er voor zorgen 
dat zij met een grote schuldenberg de gevangenis verlaten en nooit toekomen aan het vergoeden van hun slachtoffers. Zowel het 
vergoeden van het slachtoffer als de re-integratie worden met deze maatregel gehypothekeerd.  
 
We mogen ons niet laten leiden door wrok of verbittering, hoe moeilijk dit binnen deze thematiek ook is. Een gevangenisstraf moet in 
de eerste plaats bedoeld zijn om mensen die een misdrijf gepleegd hebben, opnieuw op het rechte pad te krijgen. Het is duidelijk dat 
het schorsen van uitkeringen of het laten betalen van een dagvergoeding veel ex-gedetineerden veroordeelt tot de vicieuze cirkel van 
armoede en het risico op mislukking van re-integratie net vergroot, met alle gevolgen van dien voor de samenleving. Ook de 
slachtoffers zijn niet gebaat met zo’n maatregel, integendeel, zij riskeren zo nooit de schadevergoeding te krijgen waar ze recht op 
hebben. 
 

Caritas Vlaanderen en het Netwerk tegen Armoede samen met 123 mede-ondertekenede organisaties 
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2.  Reduceren verblijfsduur gewone bevallingen 

Geachte mevrouw De Block, 

In de begrotingsnota voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 2015 konden we vaststellen dat de Federale 
Regering de bevallingsduur bij gewone bevallingen wil reduceren. Concreet gaat het om een ligduurvermindering van 0,5 dagen in 
2015 tot een volledige dag in 2016. In totaal zou zo een structurele besparing van 14,078 miljoen € gerealiseerd kunnen worden. 
 
Caritas Vlaanderen heeft zich in verleden reeds positief uitgesproken voor een eventuele ligduurverkorting. In juli 2013 publiceerden 
we hier over een open brief, gericht aan uw voorganger, mevrouw Laurette Onkelinx. Wij merkten toen op dat een verkorting van de 
ligduur ook voor de patiënten een vermindering van het ziekenhuisfactuur zou betekenen, wat positief is voor mensen in armoede. 
 
Toch willen wij opnieuw dezelfde kanttekening maken als in 2013. Een verkorting van de gemiddelde verblijfsduur na een bevalling is 
enkel mogelijk wanneer er een gelijkwaardige investering volgt in de thuiszorgen, zoals kraamzorg en gezinshulp. Voor het aanbrengen 
van bepaalde technieken rond baden en verproperen, het ondersteunen van borstvoeding, of het geven van duiding bij allerhande 
vragen van vader of moeder, is uitgebreide thuiszorg noodzakelijk. Extra hulp in het gezin of ondersteuning bij de dagelijkse taken, zijn 
eveneens van groot belang willen we elk kind de kansen geven die hij of zij verdient. 
 
Mensen in armoede stappen daarnaast zelf ook niet gauw naar een hulporganisatie. Willen we hen meenemen in dit verhaal, dan 
moeten we volop inzetten op pre- en postnatale begeleiding en ondersteuning, zodat zij makkelijk hun weg vinden. 

 
Toenmalig minister Onkelinx antwoordde ons in 2013 dat “het verkorten 
van een opname in het ziekenhuis zonder dat de patiënte kan beschikken 
over de noodzakelijke medisch-sociale follow-up, op medisch vlak 
ongehoord is en niet te rijmen met een beleid in volksgezondheid. 
Bovendien zou dit de sociale ongelijkheid op het vlak van de gezondheid in 
de hand werken.” Ze besloot dat mocht een dergelijke voorstel uitgevoerd 
worden, "eerst zou worden gezorgd voor een echte postnatale en 
familiale, sociaal rechtvaardige en toegankelijke follow-up". 
Mevrouw De Block, wij zijn zeker voorstander van het sneller naar huis 
sturen van pasgeboren kinderen en hun ouders. We zijn er zelfs van 
overtuigd dat, met de juiste begeleiding, dat moeders en vaders in de 
eigen thuisomgeving sneller ‘hun draai vinden’. Dat de kosten voor de  
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ouders (en de overheid) hierdoor zouden dalen, is een positief effect. Tegelijk durven wij hopen dat u, als voormalig Staatssecretaris 
voor Armoedebestrijding, wil kijken naar mensen aan de rand van onze samenleving. Willen we kinderarmoede op een duurzame wijze 
bestrijden, dan moeten we daarmee starten vóór de geboorte van het kind.  
 
Elk kind evenveel kansen geven, houdt in dit geval in dat we daadwerkelijk inzetten op de zo noodzakelijke thuiszorg. Wij hopen dan 
ook dat de uitgespaarde middelen in het BFM hun weg zullen vinden naar de bevoegdheidsniveaus die in staan voor de uitbouw van 
een degelijk en toegankelijk netwerk voor kraamzorg en gezinsondersteuning. 
 

Caritas Vlaanderen 
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3.  Ziekte uitkering gedetineerden niet schrappen 

De regering Michel I overweegt de ziekte-uitkering te schrappen voor gedetineerden, zo was gisteren te lezen in de pers (DS 23/10/14). 
Caritas Vlaanderen, Welzijnszorg, Netwerk tegen Armoede en heel wat andere organisaties plaatsen ernstige kanttekeningen bij dit 
voornemen. 
 
Tussen criminaliteit en armoede bestaat een duidelijke correlatie. Heel wat ex-gedetineerden belanden in armoede na het uitzitten van 
hun straf. Daarnaast zijn er ook mensen in armoede die (kleinere) criminele feiten plegen. Zij kennen bovendien vaak de 
rechtsprocedures niet en kunnen evenmin een advocaat betalen. Dit maakt dat er sprake is van een groot aandeel mensen in armoede 
in de Belgische gevangenissen en een groot aandeel mensen die de gevangenis verlaten in armoede. 
 
Een veroordeling tot een gevangenisstraf is zeer ingrijpend. Je wordt gestraft voor een misdrijf. Je straf bestaat uit vrijheidsberoving, 
eventueel samen met een boete en/of schadevergoeding. Het doel van de straf bestaat o.a. uit een na te streven herstel tussen dader 
en slachtoffer, de rehabilitatie van de dader en de re-integratie in de vrije samenleving na afloop van de straf. Op een ondoordachte 
wijze ingrijpen in de financiële situatie van (ex-) gedetineerden kan een ernstige hypotheek plaatsen op dit laatste. 
 
Vandaag zien we al een zeer dubbelzinnig beleid: bepaalde uitkeringen worden geschorst, de schaarse gevangenisarbeid levert slechts 
een fractie van het minimumloon op en tegelijk sta je als gedetineerde in voor eigen kosten én de vergoeding die aan slachtoffers 
betaald moet worden. 
 
Het voornemen van de regering om tot een logische regeling te komen wat betreft de verschillende soorten vervangingsinkomens voor 
gedetineerden ondersteunen wij ten zeerste. Vandaag worden pensioenen nog tijdelijk en ziekte-uitkeringen voor de ene gedetineerde 
wel en de andere niet verder uitbetaald. We vragen echter wel dat deze stroomlijning op een billijke wijze gebeurt, met aandacht voor 
het uiteindelijke objectief van de gevangenisstraf, met name de re-integratie van de (ex)gedetineerde in de samenleving, met de 
grootst mogelijke kans op slagen. 
 
Maar er staat meer op het spel dan dat. Een gevangenisstraf moet in de eerste plaats bedoeld zijn om mensen die een misdrijf 
gepleegd hebben, opnieuw op het rechte pad te krijgen. Het is duidelijk dat het ondoordacht schorsen van uitkeringen veel ex-
gedetineerden veroordeelt tot de vicieuze cirkel van armoede. Indien mensen schulden opbouwen bij hun verblijf in de gevangenis, 
indien zij nog vóór hun vrijlating al zonder een minimum aan financiële ademruimte vallen, vergroot bovendien het risico op mislukking 
van re-integratie na hun vrijlating. Met nadelige gevolgen voor de samenleving. Ook de slachtoffers zijn niet gebaat met zo’n 
maatregel, integendeel, zij riskeren zo nooit de schadevergoeding te krijgen waar ze recht op hebben. 
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Hoe moeilijk dit binnen deze thematiek ook is, we mogen ons niet laten leiden door wrok of verbittering. Indien deze regering het 
voornemen heeft een regeling uit te werken die zowel de rechten van slachtoffers als die van daders respecteert én die het algemeen 
belang dient, dan is een evenwichtiger aanpak van deze kwestie nodig. Eenzijdig de ziekte-uitkering ontnemen tijdens de 
gevangenschap is niet de juiste weg. 
 
Wij roepen de regering op hierover dringend het overleg aan te gaan met alle partners op het terrein. Als middenveldorganisaties 
actief op het vlak van armoedebestrijding en welzijnswerk worden wij daar graag bij betrokken. 
 
 

Caritas Vlaanderen samen met 13 mede-ondertekenende organisaties 
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4.  Tweede Federaal Kinderarmoedebestrijdingsplan 

Geachte mevrouw Sleurs, 

Vooreerst wensen wij uit te drukken dat we verheugd zijn over de plaats en ruimte die het thema kinderarmoede inneemt in uw 
beleidsnota. U geeft duidelijk aan om van dit thema een beleidsprioriteit te maken tijdens deze regeerperiode. Ook stemt het ons 
positief dat u aangeeft de term ‘kinderarmoede’ positief in te vullen. Wij zijn het met u eens wanneer u stelt dat niet het kind, maar 
het gezin in armoede leeft. We bestrijden deze armoede dan ook pas, wanneer we een integrale aanpak naar voren schuiven voor de 
bestrijding van armoede in al haar vormen en facetten. 
 
Verder zijn we positief dat u in uw beleidsnota gewag maakt van een tweede federaal kinderarmoedebestrijdingsplan. Een dergelijk 
plan kan helpen om concrete doelstellingen naar voren te schuiven en acties vanuit de regio’s op elkaar af te stemmen. 
We merken evenwel graag op dat het eerste kinderarmoedebestrijdingsplan net op dit punt tekort schoot. Het plan, pas samengesteld 
aan het eind van de vorige regeerperiode, bestond uit niet veel meer dan een opsomming van de diversie acties die op de 
verschillende niveaus genomen werden. Het plan ontbrak aan visie, doelstellingen en synergie, nodig om kinderarmoede effectief aan 
te kunnen pakken. 
 
Mevrouw de Staatssecretaris, wij hopen dat u er in kan slagen om een tweede federaal kinderarmoedebestrijdingsplan samen te 
stellen, dat vooreerst vertrekt vanuit een eigen visie. Tijdens de jongste jaren verschenen zowel in binnen- als buitenland diverse 
studies en documenten rond dit thema, die het uitwerken van een federale visie mogelijk moeten maken. Wij denken hierbij alvast aan 

de keuze voor een progressief universeel beleid, dat zich richt op vijf 
levensdomeinen van gezinnen: Opvoeding en onderwijs, Gezondheid, 
Subjectief welbeleven, Huis- en leefomgeving en Materieel welzijn. 
 
Naast een duidelijke visie, is enige synergie tussen de verschillende niveaus 
eveneens van belang. Zelfs in de federale staat die ons land is, zijn bruggen 
tussen de regio’s nodig om deze problematiek aan te pakken. Immers, u 
bent het met ons eens wanneer we stellen dat belangrijke hefbomen zich op 
regionaal niveau bevinden. Tegelijk blijven bepaalde beleidsdomeinen, zoals 
Werk, Sociale Zaken, Gezondheid,…, op federaal niveau. Om de 
verschillende niveaus op elkaar af te stemmen, is verregaand overleg 
noodzakelijk. Enkel door gelijklopende besluiten te nemen, kan een beleid 
ontwikkeld worden dat afgestemd wordt op de federale maatregelen.  
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Mevrouw de Staatssecretaris, in het eerste federaal kinderarmoedebestrijdingsplan werden op bepaalde aspecten volledig 
tegenovergestelde maatregelen genomen door regionale overheden. Wij hopen alvast dat u er in kan slagen een degelijk en 
onderbouwd plan uit te werken en geven via dit schrijven alvast mee dat wij bereid zijn hier constructief aan mee te werken. 
 

Caritas Vlaanderen 
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CARITAS CAHIER 13: ARMOEDEBESTRIJDING VIA INCLUSIEVE COMMUNICATIE 

 

Communicatiestrategie en Armoedebeleid hand in hand in zorg- en welzijnssector  
 
Geïnspireerd door de woorden van Paus Fransiscus in Evangelii Gaudium, publiceerde Caritas Vlaanderen in 2014 haar dertiende 
Caritas Cahier. Alsmaar meer wordt duidelijk dat er een aantal evoluties gaande zijn, die leiden tot een toename van sociale 
ongelijkheid en armoede. De veranderingen plaatsen ook de zorg- en welzijnsvoorzieningen voor de vraag hoe ze hierop kunnen en 
moeten reageren. 
 
Een mogelijk antwoord ligt in de wijze waarop we communiceren met mensen in kansarmoede. Taal, communicatiekanalen en een 
gebrek aan informatie vormen grote drempels in de toegankelijkheid van de zorg- en welzijnssector. Zeker voor kwetsbare groepen is 
duidelijke en begrijpbare communicatie van groot belang. 
 
Het ‘Cahier Armoedebestrijding via inclusieve communicatie’ geeft in een eerste luik een inleidend beeld van de armoedeproblematiek 
in onze sector en staat stil bij de kansen die inclusieve communicatie ons geven. Dit doen we met bijdragen van Koen Hermans (LUCAS, 
KU Leuven), Elise Henin (Christelijke Mutualiteit), Thijs Smeyers (Caritas Vlaanderen) en Eric Goubin (Memori, Thomas More). In dit 
Jaarverslag geven we graag een beknopte versie weer van het Caritas Cahier. 
 
In het tweede deel van het Cahier worden goede praktijken aangereikt uit verschillende zorg- en welzijnsvoorzieningen. Onder andere 
Gasthuiszusters Antwerpen, Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort (Gent), Kinderdagverblijf De Hartjes (Tienen) en Dagcentrum De 
Takel (Oostende) geven ons inzicht in de wijze waarop zij via inclusieve communicatie mensen in kansarmoede betrekken bij hun 
organisatie. 
 
Elk van deze verhalen kan inspiratie en moed bieden om te blijven werken aan een zorg- en welzijnssector die voor iedereen 
toegankelijk en betaalbaar is, zonder dat we daarvoor moeten inleveren op kwaliteit.  
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1. Onze inspiratie 
 

Een aanpak van de structurele oorzaken van de armoede kan niet op zich laten wachten, niet alleen omwille van de pragmatische eis 
resultaten te boeken en de samenleving op orde te krijgen, maar om de samenleving van een ziekte te genezen die haar kwetsbaar en 
onwaardig maakt en die haar slechts naar nieuwe crisissen zal leiden. 
 
Noodhulp die tegemoet komt aan dringende situaties zou alleen beschouwd mogen worden als een voorlopige oplossing. Zolang niet 
radicaal de problemen van de armen worden opgelost, door af te zien van de absolute autonomie van de markten en de financiële 
speculatie en door de structurele oorzaken van de sociale ongelijkheid aan te pakken, zullen de wereldproblemen onopgelost blijven 
en wordt geen enkel probleem op een definitieve manier opgelost. 
 

De sociale ongelijkheid is de wortel van alle kwalen in de samenleving. 
Paus Franciscus, Evangelii Gaudium (art. 202) 

 
 

2. Zorgvoorzieningen uitgedaagd door armoede en ongelijkheid 

 Koen Hermans (LUCAS) 

Zorgvoorzieningen vormen een onderdeel van de verzorgingsstaat die traditioneel als doelstelling heeft het algemeen en collectief 
welzijn van de bevolking te verhogen. De vormgeving van die voorzieningen kan niet los gezien worden van de ruimere 
maatschappelijke context waarin ze opereren. Ondertussen wordt het duidelijk dat er een aantal evoluties gaande zijn, die leiden tot 
een toename van sociale ongelijkheid en armoede. Zij plaatsen de zorgvoorzieningen voor de vraag hoe ze hierop kunnen en moeten 
reageren.  
 
Toegenomen sociale ongelijkheid en armoede 
 
Verschillende maatschappelijke evoluties leiden tot een toenemende sociale ongelijkheid en armoede.  De ‘nieuwe’ economie creëert 
een meer welvarende wereld voor sommigen en uitsluiting van anderen.  In een in 2007 gepubliceerd rapport over de evolutie van de 
loonongelijkheid, stelt de OESO dat in 16 van de 19 landen waarvoor data beschikbaar zijn sinds het midden van de jaren ’90 de lonen 
van de 10% best betaalde werknemers gestegen zijn in verhouding tot deze van de 10% minst betaalde.  In drie op de vier van de 30 
OESO-landen is de kloof tussen rijk en arm tussen 1985 en 2005 toegenomen. Inzake sociale ongelijkheid kunnen we ook kijken naar de 
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inkomensongelijkheid (OECD, 2008). De dualisering in de samenleving neemt dus toe. Er is als 
het ware een samenleving met twee snelheden.  
 
Allerlei studies wijzen op de nadelige gevolgen van sociale ongelijkheid op de gezondheid. De 
resultaten van de gezondheidsenquêtes van 1997, 2001 en 2004, uitgevoerd door het 
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, wijzen op de aanwezigheid van sociaal-
economische verschillen in gezondheid en leefstijl enerzijds en in de toegankelijkheid van de 
gezondheidszorg anderzijds. Zo bevat gemiddeld gezien het leven van een persoon uit een 
lagere sociale klasse 8 gezonde jaren minder dan een persoon uit de hogere sociale klasse.  
 
Welzijnsverhoging in tijden van groeiende ongelijkheid 
 
In een veranderde samenleving die gekenmerkt wordt door nieuwe vormen van ongelijkheid 
en armoede, is de essentiële vraag wat het in die maatschappelijke context betekent om het 
algemeen welzijn van de bevolking te verhogen. Er tekenen zich grofweg twee manieren af om 
welzijn te definiëren. In de psychologische literatuur wordt met psychologische welzijn 
verwezen naar een vijftal dimensies (Ryff & Singer, 2008): zelfaanvaarding, doelgerichtheid in 

het leven, controle over zijn persoonlijke omgeving, positieve relaties, persoonlijke groei en autonomie 
. 
Naast deze psychologische benadering is er ook een meer sociaal-wetenschappelijke benadering die vertrekt vanuit een 
maatschappelijk perspectief op welzijn. Toonaangevend op wereldniveau is hier het rapport van "Commission on the Measurement of 
Economic Performance and Social Progress" (The Stiglitz-Sen-Fitoussi Rapport), dat acht dimensies onderscheid om welzijn te 
definiëren: (1) materiële levensomstandigheden, (2) gezondheid, (3) opleiding, (4) persoonlijke activiteiten (inclusief werk), (5) 
politieke inspraak, (6) sociale relaties, (7) milieu, (8) veiligheid. De auteurs argumenteren dat het meten van welzijn meer is dan enkel 
het subjectief bevragen van levenstevredenheid en geluk. Ook objectieve maatstaven moeten meegenomen worden die een indicatie 
geven van de mogelijkheden en kansen die mensen hebben en hun capaciteiten en keuzevrijheid om datgene te kunnen kiezen dat zij 
in het leven belangrijk vinden. Essentieel is dus het meten van de mogelijkheden die mensen hebben. Deze conclusie sluit aan bij 
eerder werk van Sen (1993) en Nussbaum (2000) en hun ‘capabilities’ benadering.  
Sociale problemen ten gronde aanpakken 
Een grondrechtenbenadering brengt het (her)verdelingsvraagstuk op de voorgrond: hoe verdelen we de verworven welvaart over de 
bevolking zodat de grondrechten van ieder individu gegarandeerd zijn? Wilkinson en Pickett (2010) leveren de nodige argumenten om 
dit ook ten gronde te doen in de sectoren van zorg en welzijn. Zij plaatsen vraagtekens bij de traditionele aanpak van welzijns- en 
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gezondheidsproblemen die erin bestaat steeds nieuwe diensten te creëren voor afgebakende welzijns- en gezondheidsproblemen. 
Dokters en verpleegkundigen worden ingezet om zieken te behandelen, pedagogen om opvoedingsproblemen te remediëren, 
maatschappelijk werkers om armoedeproblemen aan te pakken. 
 
Ondanks dat een ruim leger van welzijns- en gezondheidspersoneel wordt ingezet, slaagt dit type van interventies volgens Wilkinson en 
Pickett er onvoldoende in om sociale problemen ten gronde aan te pakken. De reden waarom dit beleid weinig succesvol is, is omdat 
het onvoldoende inspeelt op de sociale ongelijkheid in de samenleving. Mensen vergelijken zich voortdurend met mekaar en zien dat 
ze het minder goed doen dan anderen. Dit veroorzaakt heel wat stress. En stress ligt aan de basis van heel wat welzijns- en 
gezondheidsproblemen. Wilkinson en Pickett bepleiten dan ook het verminderen van inkomensongelijkheid om zo het maatschappelijk 
‘onwelzijn’ te verminderen. De focus moet verschuiven van de meest achtergestelde groepen of groepen met specifieke zorgbehoeften 
naar het functioneren van de samenleving en hoe de ongelijkheid binnen die samenleving mee aan de basis ligt van het ontstaan van 
allerlei welzijns- en gezondheidsproblemen.  
 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 2008) pleit de laatste jaren meer en meer om de beleidsfocus te leggen op de sociale 
determinanten van gezondheid en welzijn. De determinanten van gezondheid en welzijn zijn aan de linkerkant van de figuur terug te 
vinden. Interventies van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen spelen vooral in op de intermediaire determinanten van gezondheid 
en welzijn. Op die manier leveren zij een onschatbare bijdrage aan welzijn. Tegelijkertijd wijst dit model op het belang van de  
onderliggende structurele determinanten. Een gezondheids- en welzijnsverhogend beleid zet volgens de WHO daarom best ook in de 
structurele determinanten. Anders uitgedrukt, een sterke sociale bescherming, een toegankelijk en effectief onderwijssysteem, een 
sociaal huisvestingsbeleid en een uitgesproken arbeidsmarktbeleid zijn noodzakelijke voorwaarden om aan welzijnsbevordering te 
doen, naast het verbeteren van levensomstandigheden, het gedrag en het psychosociaal functioneren van individuen en gezinnen. 
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3. Wie arm is, benut gezondheidszorg te weinig 

   Elise Henin (CM) 

Mensen in armoede gaan maar de helft zo vaak naar de tandarts voor een preventieve controle dan anderen. Ze gaan ook minder naar 
de huisarts en vaker naar de spoeddienst, zo wijst een CM-studie uit. Een bijkomend signaal dat we de strijd tegen de sociale 
ongelijkheid in de gezondheidszorg moeten opvoeren. 
 
Minder preventie 
 
In 2010 en 2011 ging 20 procent van de mensen met een leefloon (en hun gezinnen) naar de tandarts voor een preventief 
mondonderzoek. Niet-leefloners deden dat dubbel zo vaak. CM vulde de ervaringen van haar diensten Maatschappelijk Werk aan met 
input van enkele armoedeverenigingen en vond enkele verklaringen. De kostprijs speelt hier zeker een rol. 
  
Dat kan vreemd lijken, want sommige maatregelen beperken de kostprijs voor tandzorg, zoals de gratis tandzorg tot de 18e verjaardag 
voor iedereen en de volledige terugbetaling van het mondonderzoek en tandsteenverwijdering voor mensen met verhoogde 
tegemoetkoming (onder andere leefloners) tussen de 18e en 63e verjaardag die het jaar ervoor ook naar de tandarts gingen.  
Maar ook het gebrek aan informatie speelt een rol. Mensen in armoede geven aan dat ze de regels niet kennen, vaak omdat de 
informatie niet bij hen geraakt of niet duidelijk gecommuniceerd wordt.  
 
Een derde verklaring die vaak gehoord wordt bij mensen in armoede is de vrees voor de prijs van de behandeling die volgt op een 
preventief onderzoek bij de dokter of tandarts. De arts schrijft een geneesmiddel voor, verwijst door naar een specialist, of vraagt een 
bijkomend onderzoek aan.  Ook daar zijn grote kosten aan verbonden. En wat kan een ouder tegen zijn kind zeggen, wanneer de 
tandarts zegt dat het kind een beugel nodig heeft, maar hij het niet kan betalen? 
 
Minder naar huisarts, meer naar spoed  
 
Mensen in armoede gaan ook minder naar de huisarts. 63 procent van de leefloners ging in 2011 minstens eenmaal naar de 
huisdokter, bij niet-leefloners was dit 9 procent meer. Dat ondanks het feit dat verschillende studies al aangeven dat mensen in 
armoede ongezonder zijn. Ook hier spelen bovenvermelde factoren een rol: vrees voor de kostprijs, de verwachte kostprijs van de 
opvolgbehandeling (bvb. medicatie, naar de specialist), en het gebrek aan informatie. Een lichtpunt in dit verband zijn ongetwijfeld de 
wijkgezondheidscentra: zij slagen er in om met hun laagdrempelig aanbod toch bijna 12 procent van de leefloners te bereiken. Ter 
vergelijking: slechts 2,8 procent van de mensen zonder leefloon is ingeschreven in een wijkgezondheidscentrum. 
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Wie een leefloon ontvangt, gaat ook vaker naar de spoeddienst, dan wie geen leefloon krijgt (resp. 24 procent en 15 procent). Deze 
duurdere vorm van gezondheidszorg blijkt meer vertrouwen te krijgen van mensen met een leefloon. Dat daar de rekening niet 
meteen moet betaald worden, speelt ongetwijfeld een rol. Ook zijn de wachtdiensten van huisartsen nog niet overal even toegankelijk. 
 
Sociale ongelijkheid wegwerken 
 
Het is een open deur intrappen, maar daarom niet minder juist: armoede wegwerken vereist een aanpak op verschillende vlakken: 
inkomen, werk, huisvesting, opvoeding, gezondheid, enzovoort. Het succes van een armoedebeleid zal dan ook afhangen van de 
prioritisering in al deze  beleidsdomeinen 
. 
Het belang van de eerstelijnszorg (de huisarts) en van preventie (bvb. tandzorg) moet van jongs af aan aangeleerd worden. Dat zou het 
gebrek aan kennis over gezondheidspreventie en over het gezondheidssysteem kunnen wegwerken. Het onderwijs kan deze hefboom 
leveren via lessen gezondheidsopvoeding, net zoals zij ook verkeersopvoeding geeft.  
 
Ten tweede staan wij achter een verdere automatisering van de rechten voor mensen uit sociale categorieën. De dokters zouden 
automatisch de derdebetalersregeling (waarbij de patiënt enkel het remgeld betaalt) moeten toepassen. En als de 
belastingsadministratie de ziekenfondsen een automatisch signaal zou geven welke mensen een laag inkomen hebben dat recht geeft 
op het Omnio-statuut, dan kunnen de ziekenfondsen deze mensen pro-actief benaderen en begeleiden.   
Tot slot: om het oneigenlijk gebruik van de spoeddiensten tegen te gaan, zouden de huisartsenwachtposten en de spoedgevallendienst 
van het ziekenhuis beter op elkaar afgestemd moeten zijn. 
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4. Communicatie en armoedebeleid in voorzieningen 

 Thijs Smeyers (Caritas Vlaanderen) 

Het belang van patiëntgerichte communicatie in voorzieningen mag niet onderschat worden. Zeker voor kwetsbare groepen, zoals 
mensen in armoede maar evengoed voor anderstaligen, is de wijze waarop gecommuniceerd wordt van erg groot belang. 
 
Investeren in loyaliteit 
 
Onze Vlaamse zorg- en welzijnssector, is niet voor iedereen even vlot toegankelijk. Willen we dit probleem aanpakken, is het 
noodzakelijk de verschillende oorzaken van deze gebrekkige toegankelijkheid te kennen en kunnen onderscheiden. Algemeen worden 
de drempels van onze zorg ondergebracht in vijf clusters: (1) het financiële aspect, (2) administratieve obstakels, (3) culturele en 
psycho-sociale obstakels, (4) obstakels gelieerd aan sociale controle en (5) praktische obstakels. 
 
Het valt meteen op welk belang communicatie heeft in het aanpakken van de armoedeproblematiek binnen de zorg- en welzijnssector. 
In de vijf hierboven aangehaalde obstakels, spelen menselijke relaties een belangrijke rol. Het belang van een doordacht, duidelijk, 
doelgroep specifiek communicatiebeleid kan zeker niet onderschat worden. Het is in de eerste plaats met de communicatie van een 
voorziening waar elke patiënt/bewoner/… mee te maken krijgt. Voorafgaand aan een consultatie neemt hij telefonisch contact op, 
brengt hij een bezoek aan de website of raadpleegt hij een brochure die via de huisarts meegegeven wordt. 
 
Investeren in goede communicatie, is ook investeren in de waardering van je voorziening of zelfs investeren in een positieve kijk naar 
de zorg- en welzijnssector. Deze positieve waardering is van groot belang bij mensen in armoede. De manier waarop de mensen uit de 
eigen kring kijken naar en spreken over de gezondheidszorg of een specifieke voorziening, is voor hen vaak van groot belang. Meer nog 
dan elke andere vorm van communicatie, is dit eigen netwerk voor hen vaak het grootste (of zelfs enige) klankbord. Wanneer iemand 
ziek is, vraagt hij of zij in de eerste plaats wat raad aan de mensen uit de eigen kring. Net omdat deze raad in veel gevallen gevolgd 
wordt, is het belangrijk ervoor te zorgen dat dit ‘goede raad’ wordt. 
 
Om deze positieve waardering te bekomen, is het belangrijk dat in de dagdagelijkse praktijk de patiënt centraal gesteld wordt. Fred 
Lee, auteur van de bestseller ‘If Disney ran your hospital’, hertaalt deze positieve waardering naar ‘loyaliteit’. Uit onderzoeken die hij 
voerde rond de beleving van patiënten na een ziekenhuisbezoek, besluit Lee dat de loyaliteit die patiënten aan de dag leggen, vaak 
eerder te maken heeft met de bewogenheid van de zorgverleners naar hun patiënten toe, dan met hun vakkennis. Elk contact met een 
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patiënt, elk proces dat betrekking heeft op de zorg, zou de patiënt centraal moeten stellen en straalt daarom (of net daardoor) 
bewogenheid van het personeel uit. Zeker tijdens moeilijke momenten gedurende een opname, dragen positieve ervaringen bij tot een 
zekere loyaliteit tegenover de gezondheidszorg. Deze positieve kwaliteitsbeleving zorgt er op haar beurt voor dat mensen met 
zorgvragen sneller de weg vinden naar de zorgsector. Op die manier worden drempels verlaagd. 
 
Caritas Vlaanderen is een groot voorstander om alle communicatie, zowel informatief (bv. brochures), administratief (bv. 
opnamedocumenten) en persoonlijk (bv. een gesprek met een verpleegkundige), steeds af te stemmen op de moeilijkste en 
kwetsbaarste groepen. Door resoluut de keuze te maken voor de meest kwetsbaarste mensen, ben je zeker dat je hen niet vergeet in 
je beleid. Wat je voor deze groep doet, doe je ook meteen voor alle andere patiënten. 
 
We nemen de leesbaarheid van brochures als voorbeeld. Een brochure schrijf je niet voor jezelf of je voorziening, maar voor de 
patiënten. Daarvoor moet je natuurlijk je lezer kennen. Je kunt dus af en toe je oor te luister leggen bij de doelgroep of je kan een 
enquête houden. Om rekening te houden met deze groep, moet je ook de leesbaarheid van je brochures vergroten. Je kan hiervoor 
formules gebruiken, zoals de Flesch-formule. Die houdt rekening met het aantal woorden per zin en het aantal lettergrepen per woord. 
Lange zinnen of zinnen met veel lange woorden, zullen hoog scoren. Een score tussen 60-70 geldt als een standaard waardering. Dit 
komt overeen met het opleidingsniveau lager middelbaar onderwijs. Eenvoudig en leesbaar woordgebruik dus, dat voor iedereen 
begrijpelijk is zonder als kinderachtig over te komen bij hoger opgeleiden. 
 
Hoe patiëntgericht communiceren 
 
In het voorgaande gaven we al enkele korte aanzetten of voorbeelden over de wijze waarop je patiëntgericht kan communiceren in de 
zorg- en welzijnssector. In dit laatste deel willen we verder stil staan bij deze grote uitdaging. 
 
a. Het netwerk van de patiënt 

 
Als het over communicatie gaat, denken we vaak meteen aan folders, flyers, het internet, etc. Waar we niet meteen aan denken – en 
wat door de zorgverlener ook moeilijker te manipuleren is – dat is het eigen netwerk van de zorgvrager. Toch is dit eigen netwerk niet 
te onderschatten, zeker bij mensen uit kansengroepen. Meer nog dan anderen, is de kring rond de zorgvrager voor hen het grootste (of 
het enige) klankbord. Wanneer iemand ziek is, vraagt hij of zij in de eerste plaats wat raad aan de mensen uit de eigen kring. Net 
omdat deze raad in veel gevallen gevolgd wordt, is het belangrijk ervoor te zorgen dat dit ‘goede raad’ wordt. 
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Denk bijvoorbeeld aan een zorgvrager bij wie een bepaalde ziekte werd vastgesteld. De arts stelt voor om over te gaan tot een 
operatie, die een opname vraagt. Wanneer iemand dat verhaal doet en vervolgens uit de eigen omgeving minimaliserende (“Ach, ik 
had dat ook en dat gaat wel vanzelf over”, “Opereren, daarvoor? Dat is allemaal niet nodig, het is juist voor hun eigen zakken te 
vullen”) of negatieve (“In dat ziekenhuis? Dat trekt daar op niks”, “Maar, die dokter moet aan mij niet komen hoor, die heeft het altijd 
verkeerd”) signalen krijgt, is de kans bestaande dat de zorgvrager het advies van de arts naast zich neer legt. 
 
Belangrijk hier is de loyaliteit die eerder in deze bijdrage al aan bod kwam. Er voor zorgen dat zorgvragers een goede indruk hebben 
van de sector, draagt bij tot een representatief beeld van de sector. In bevolkingsgroepen waar de klanken vanuit het eigen netwerk 
een grote rol spelen, is het belangrijk om een positief beeld van de sector na te streven. Het is immers moeilijk om binnen dat eigen 
netwerk in te grijpen. 
 
Toch is ook dit mogelijk. Via bijvoorbeeld Verenigingen waar armen het woord nemen of OCMW’s kan de sector zelf informatie 
verspreiden. Belangrijk hierbij is dat je informatie geeft wanneer de zorgvrager hierom vraagt en niet wanneer je hier als zorgverlener 
zelf aandacht aan wil besteden. De informatiebehoeftes moeten langs beide kanten overeenstemmen. Dit kan door bijvoorbeeld de 
verantwoordelijken of de coördinatoren van de Verenigingen waar armen het woord nemen op 
de hoogte te houden van bepaalde nieuwsberichten of hen duidelijk te informeren over 
zorggerelateerde kwesties. Binnen het netwerk van de zorgvrager, zijn zij een mogelijk 
klankbord dat kan bijdragen aan een positief beeld van de sector. Wanneer in jouw buurt een 
dergelijke vereniging actief is, is het zeker aangeraden hen op te nemen in de eigen 
Aandachtscel Armoede en Uitsluiting (zie verder in deze publicatie) – of in een ander 
overlegorgaan. 
 
b. Opnameplanner 
 
Een ander goed voorbeeld van het ziekenhuissector is het inschakelen van de opnameplanner 
binnen het sociale beleid van een voorziening. Meer en meer is er een persoon, of een hele 
dienst, die de opnames in functie van kamerbezetting en behandelingsagenda plant. Patiënten 
maken dan, voorafgaand aan een geplande opname, een afspraak met deze opnameplanner, die 
hen vervolgens doorheen de stappen van het zorgproces leidt. 
 
Opnameplanners kunnen echter ook een extra rol spelen. Zij overlopen in de aanloop naar de 
opname alle papieren samen met de patiënt. Daardoor is hij perfect geplaatst om op een  
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degelijke manier, zonder de tijdsdruk van een open loket, in te gaan op de financiële en sociale aspecten van het nakende zorgpad. 
Ook al kan de opnameplanner geen volledig kostenplaatje voorleggen, toch kan hij een goede indicatie geven van de kosten verbonden 
aan de opname. De opnameplanner kan trouwens ook aangeven dat sommige kosten onvoorspelbaar zijn. Op die manier kan de 
verwachting van de zorgvrager worden bijgesteld. Tot slot kan de zorgplanner op die manier ook een verbindingsfunctie zijn naar de 
sociale dienst van een voorziening toe. 
 
c. Communicatie tijdens het zorgtraject 
 
Pas je communicatie aan, aan de zorgvrager die voor je zit. Eigenlijk is dat de belangrijkste stap. Telkens opnieuw nagaan wie er aan de 
andere kant van de tafel zit en de communicatie op hem of haar afstemmen. Obstakels als een verschillende culturele achtergrond of 
een ander taalgebruik komen hier uiteraard terug. 
 
Waar we nog het minst bij stilstaan, zijn de gewone consultaties en de onverwachte ziekenhuisbezoeken. Wanneer een patiënt 
opgenomen wordt voor een geplande ingreep, is er ruimte om elkaar te leren kennen, om documenten zoals een opnameverklaring 
door te nemen en wordt meestal ook rekening gehouden met de achtergrond van de zorgvrager. Consultaties gebeuren daarentegen 
bij de vleet en het contact tussen zorgvrager en zorgverlener wordt dan ook een stuk korter en oppervlakkiger. Hierdoor gebeurt het 
vaak dat zorgverleners niet begrepen worden of zorgvragers niet gehoord. Tijd nemen voor de zorgvrager en zich proberen een beeld 
te vormen van de achtergrond van de zorgvrager, kan hier erg bepalend zijn voor een goed begrip van de situatie. 
 
Bij een onverwachte ziekenhuisopname is het dan weer van belang om de persoon die de patiënt begeleidt mee te betrekken binnen 
de administratieve noodzakelijkheden. Terwijl zorgen worden toegediend aan de patiënt, kunnen de documenten met iemand anders 
overlopen worden, zodat deze persoon op de hoogte is. Wanneer de patiënt op een later moment zelf kan beslissen, kan men hem 
vragen de opnameverklaring in te vullen en de ondertekenen, eventueel samen met iemand van de opnamedienst. Tot wanneer de 
patiënt, of iemand die in zijn plaats mag tekenen, geen beslissing genomen heeft rond de kamerkeuze, moet hij standaard op een 
meerpersoonskamer verblijven. 
 
Transparantie over de kostprijs van zaken die zelfsprekend lijken, is ook belangrijk in rechtstreekse communicatie met de zorgvrager. 
Vooral wanneer het gaat over mondelinge vragen, loopt het soms fout. Na een bevalling wordt aan de kersverse papa bijvoorbeeld 
gevraagd of hij wilt blijven slapen en desgevallend ook een ontbijt wenst. Over de extra kosten verbonden aan rooming-in en de prijs 
van het ontbijt, wordt niet gesproken. Het is moeilijk om op alles meteen een prijs te kleven, maar het kan bijvoorbeeld voldoende zijn 
te vermelden dat een bepaalde dienst betalend is. Het is noodzakelijk dat van bij het begin een onderscheid gemaakt wordt tussen 
‘krijgen’ en ‘kopen’, tussen ‘inbegrepen’ en ‘supplement’. Dit kan hard klinken, zeker wanneer mensen net daardoor niet blijven slapen 
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of geen extra items aan willen kopen. Toch is het beter daar duidelijk over te zijn: het zijn de zorgvragers die achteraf de factuur 
moeten betalen… en die de zorgsector misschien zien als een puur op geld beluste sector. 
 

5. Communicatie met mensen in kansarmoede 

 Eric Goubin (Thomas More / Memori) 

Vlaanderen kenmerkt zich door een alvast principiële sociaal inclusieve ingesteldheid op het vlak van zorg en welzijn. Diensten in de 
zorg- en welzijnssectoren horen niet alleen kwaliteitsvol, maar ook laagdrempelig te zijn. Meer nog, de factor laagdrempeligheid is 
gewoon een onderdeel van dat kwaliteitsstreven. In deze bijdrage beschrijven we het belang van een positieve communicatiehouding 
om met het nodige inlevingsvermogen laagdrempelige communicatie te kunnen realiseren. 
 
Zelfreferentialiteit versus empathische communicatiehouding 
 
Thijs Smeyers vermeldt vijf obstakels in de gezondheidszorg. Een mengvorm van financiële, administratieve, culturele/psycho-sociale 
en praktische obstakels, alsook sociale controle weerhouden mensen om een beroep te doen op hulp. Gelijkaardige drempels stellen 
zich in de communicatie met deze kansengroepen. Het is zaak om die drempels te detecteren, te erkennen en aan te pakken. Zoiets 
veronderstelt vanuit de zorg- en welzijnssector een empathische communicatiehouding. Dit is echter minder vanzelfsprekend dan het 
lijkt. 
 
De waardering van informatie en communicatiekanalen is iets wat ook beleidsmensen en medewerkers in de zorgsector vaak door hun 
eigen, persoonlijke bril bekijken. Dat is niet meer dan menselijk: elkeen voelt zichzelf minstens ervaringsdeskundige als het met 
appreciatie van communicatie te maken heeft. In het communicatiewetenschappelijke jargon heeft men het over “zelfreferentialiteit”: 
jezelf als referentie nemen in het aanvoelen of informatie of communicatiekanalen al dan niet geschikt zijn voor anderen dan jezelf. 
Maar dan kan er aardig wat mis lopen. Als je bent opgegroeid in een omgeving waar je niets tekort had, is het des te moeilijker je voor 
te stellen wat informatiebehoeften zijn van mensen die dag in dag uit gefocust zijn op louter kunnen overleven. 
Daarom komt het er op aan om zich vanuit de welzijns- en zorgsector bewust te zijn dat het belangrijk is om de doelgroepen te 
herkennen, ze beter te leren kennen, en te erkennen dat de drempels die er zich stellen een aangepaste communicatie vergen. Met zo 
een empathische communicatiehouding heb je een goede basis voor het ontwikkelen van adequate communicatieboodschappen, 
laagdrempelige informatie en geschikte communicatiekanalen. 
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Maar hoe kom je tot zo’n empathische communicatiehouding? De eerlijkheid gebiedt te vermelden dat dit tijd en energie vergt. Want 
als je wilt weten wat écht leeft bij je publiek, dan moet iemand er de tijd voor nemen om dat in kaart te brengen. 
 
Mogelijke drempels  

Als je gericht wilt communiceren is het vooreerst zaak te weten welke drempels zich kunnen stellen. Op communicatievlak 
onderscheiden we vier types drempels: materiële, fysieke, intellectuele en psychologische drempels. 
 
Materiële drempels stellen zich indien er op een of andere manier een “kost” hoort bij het geïnformeerd worden. Dat begrip “kost” 
kunnen we breed intepreteren. Indien mensen zich bijvoorbeeld moeten verplaatsen naar een welzijnshuis, vergt dat tijd en de kost 
van de verplaatsing. Het kopen van een busticket kan voor armen al een hele drempel zijn. Idem als ze moeten telefoneren naar een 
nummer dat geen gratis lijn is. Werkloze jonge moeders zullen twijfelen om naar een jobbeurs te gaan, indien daar geen kinderopvang 
voorzien is en ze de organisatie en mogelijke kost van kinderopvang zelf moeten dragen. 
 
Bij de 15% Vlamingen die thuis geen internet hebben (o.a. omdat ze zich dat mogelijk niet kunnen veroorloven) stelt zich een materiële 
drempel indien je als organisatie enkel via digitale weg info zou aanbieden. 
 
Materiële drempels kan men remediëren, mits ze vooraf onderkend worden. Het terugbetalen van transportkost, het aanbieden van 
kinderopvang, het zelf op bezoek gaan bij cliënten, het aanbieden van gratis internetvoorzieningen, een gratis telefonische infolijn… : 
dat kan allemaal helpen om dit soort drempels te beperken. 
 
Fysieke drempels zijn er niet alleen bij mensen die in armoede leven. In België is 1 op de 100 mensen ernstig slechtziend (60-90% 
gezichtsverlies) en is 1 op de 1000 blind. Een veel groter aantal mensen kampt met minder verregaande maar toch ook weer niet te 
negeren gezichtsproblemen: kleurenblindheid, het moeilijk kunnen lezen van tekst op een wat donkere achtergrond, en dergelijke. 
Een en ander maakt dat heel veel mensen fysiek gewoon niet in staat zijn om snel bepaalde informatie te horen, te bekijken, te lezen, 
te vatten. Daarom is het belangrijk dat bijvoorbeeld campagnebeelden en informatiekanalen zoals websites en folders vooraf getest 
worden bij de beoogde doelgroepen. 
 
Niet te onderschatten zijn de intellectuele drempels die zich vaak stellen. Kansarmen verdrinken nog meer dan anderen in de 
informatieoverload, eigen aan onze informatiesamenleving, en zien door de vele bomen het bos niet meer. Stel dat je plots 
geconfronteerd wordt met het overlijden van je partner: waar moet je je dan gaan informeren over wat er administratief allemaal 
moet opgevolgd worden in je huishouden? Want er zijn potentieel véél aanbieders van (stukjes) informatie in deze delicate materie: 
gemeentehuis, OCMW, pensioendienst,… 
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Voorlichtingsboodschappen en het bijhorende tekstmateriaal zijn vaak te slecht lees- en begrijpbaar voor grote publieksgroepen. Velen 
hebben slechts een begrensde scholingsachtergrond. Dat maakt dat het lezen en begrijpen van administratieve of technische teksten 
niet voor de hand ligt. Bovendien hebben deze mensen vaak slechts een beperkt vermogen tot abstract denken. Dat laatste brengt 
bijvoorbeeld met zich mee dat in communicatieboodschappen ingelaste dubbele bodems of grappige invalshoeken vaak niet of 
verkeerd begrepen worden.  
 
Daarmee komen we aan een vierde en vaak moeilijkst grijpbare barrière: de psychologische drempels. 
 

Een centraal gegeven is de motivatie van iemand in het openstaan voor, 
het verwerven en verwerken van informatie. Zoals veel Vlamingen, staan 
ook nogal wat kansarme Vlamingen onverschillig tegenover informatie van 
welzijns- en zorginstellingen. Zeker indien deze boodschappen niet 
onmiddellijk van nut zijn of indien ze weinig of geen aanknopingspunten 
bieden met de eigen omgeving. Niet alleen de socialprofitsector en de 
overheden kampen met dit gegeven. Ook in een commerciële omgeving is 
onverschilligheid de voornaamste reden voor het niet bereiken van de 
klant. 
  
Overigens worden kansarmen niet graag bestempeld als «kansarme». Ze 
hebben hun fierheid, en wensen als andere burgers volwaardig en met 
respect behandeld te worden, met gelijke rechten en plichten. Dat maakt 
dat alles wat betuttelend kan overkomen te mijden valt. 

 
Cruciaal belang van persoonlijke communicatie 

In dit hoofdstuk beschreven we vooral hoe belangrijk het is om te communiceren op een manier dat de aanpak daarvan rekening 
houdt met verschillende aandachtspunten bij je doelpubliek. Dat veronderstelt vooreerst communicatieboodschappen en dito 
inhouden die aansluiten bij de te detecteren informatienoden en -gevoeligheden van het publiek. In tweede instantie is het dan 
kwestie van de juiste communicatiekanalen te kiezen voor het informeren en zich laten informeren van het publiek. 
 
Er stellen zich evenwel enkele hardnekkige mythes aangaande de al dan niet geschikte communicatiekanalen naar kansengroepen. 
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Zo is er de mythe en tegelijk de realiteit van de digitale kloof. Zoals eerder al aangegeven heeft inderdaad 15% van de Vlamingen geen 
internet thuis. En bij gezinnen die thuis wel internet hebben is er een aanzienlijke groep mensen die er zelf niet de vaardigheid of 
gewoon niet de gelegenheid heeft (bvb. indien slechts één computer beschikbaar is in een groot gezin) om met computer en internet 
om te gaan. Veel organisaties trekken uit die vaststelling de verkeerde conclusie dat het dan maar beter is om vooral, en zeker naar 
kansarme doelgroepen, in te zetten op drukwerken (folders, brochures, …). 
 
Anderzijds blijkt dat het potentieel van digitale media in het bereiken van kansengroepen vaak onderschat wordt. Ook voor een 
groeiende groep mensen die op een of andere manier kansarm zijn is het internet, zoals bij de meeste Vlamingen, het laagdrempelige 
informatiezoekinstrument nummer één geworden. “Laagdrempelig” geldt hier in de psychologische betekenis: je kan rond gevoelige 
thema’s online informatie zoeken op een perfect anonieme manier, zonder dat je daarvoor eerst zelf bij iemand je mogelijk wat 
delicate of zelfs gênante verhaal moet doen. 
 
Maar het succesvol informeren en overtuigen van mensen in armoede om een beroep te doen op welzijns- en zorgvoorzieningen 
veronderstelt meer dan een informatief aanbod in al dan niet gedrukte of digitale vorm. In alle praktijkgebaseerde onderzoeken met 
betrekking tot communicatie naar kansengroepen vind je één rode draad terug: het succes van die communicatie staat of valt met 
persoonlijke, vaak mondelinge communicatie. 
 
Mensen die bang zijn om voor hun persoonlijke problemen hulp te vragen komen daar vaak pas echt toe indien bijvoorbeeld huisarts, 
goede buren of andere vertrouwenspersonen daartoe op hen inpraten. Maar niet alleen voor het overwinnen van dergelijke 
psychologische drempels is persoonlijke, mondelinge communicatie belangrijk. Mensen die hun probleem niet verwoord kunnen 
krijgen, of die het intellectueel moeilijk hebben om informatie te zoeken, te vinden en te begrijpen zijn ook het best geholpen met 
iemand die hen daarbij helpt. Toch zijn er niet zo gek veel organisaties die werk maken van een systematische en professionele aanpak 
van mondelinge communicatie, met inbegrip van het actief opzetten, informeren en onderhouden van een netwerk van intermediairs. 
Communicatiebeleidsmensen bij welzijnsvoorzieningen vanwege lokale overheden getuigen dat ze soms tot 80% van hun 
communicatiemiddelen moeten inzetten om net die meest kansarme 20% van het publiek te bereiken én te “beraken”. 
 
De communicatietoekomst in de welzijns- en zorgsector is daarom tegelijk digitaal en mondeling, mits het evenwel op een persoonlijke 
en vertrouwenwekkende manier gebeurt. De kwaliteit en het effect van die communicatie is in deze sector vooral afhankelijk van de 
bereidheid en het vermogen om bij de doelgroepen drempels en sleutels te detecteren. Een positieve communicatiehouding vergt 
inlevingsvermogen. En dat komt niet vanzelf. 
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6. Praktijkvoorbeeld: Begeleiding op maat van de patiënt 

In het Caritas Cahier werden negen praktijkvoorbeelden opgenomen, die nadien ook in de Caritas Nieuwsbrief verschenen. We laten u 
in dit jaarverslag alvast kennis maken met de GasthuisZusters Antwerpen.  
 
De GasthuisZusters Antwerpen hebben een lange traditie als het gaat over het werken met mensen aan de rand van de samenleving. 
Vanuit deze traditie werken we al jaren aan een sociale dienst dicht bij de patiënt. Sinds enkele jaren koos GZA Ziekenhuizen er voor 
nog een stap verder te gaan. Met de sociaal administratief bemiddelaars willen we nog meer aanwezig zijn bij de patiënten. 
 
Sociale dienst 
 
Voor de medewerkers van de sociale dienst, is patiëntgerichte communicatie zeer belangrijk. In eerste instantie werken de sociaal 
werkers vraaggericht: dat wil zeggen dat patiënten met al hun vragen bij hen terecht kunnen. Daarnaast proberen ze ook 
aanbodgericht te werken, door bijvoorbeeld het verspreiden van informatiebrochures. Op deze manier trachten wij ook die patiënten 
te bereiken die niet zelf hun vraag (durven) komen stellen. 
 
Een derde manier om in contact te komen met een sociaal werker is via doorverwijzing. Regelmatig worden kwetsbare patiënten 
doorverwezen door derden zoals artsen, onthaalmedewerkers of externe organisaties zoals Kind en Gezin.  
 
In GZA Ziekenhuizen bestaat een sterke samenwerking met de opnamedienst, consultaties, enz. Al deze diensten kennen de sociale 
dienst en kunnen een patiënt doorverwijzen als dit wenselijk blijkt. Het is zeer belangrijk dat patiënten tijdig, liefst nog voor het 
ziekenhuisbezoek, al de nodige informatie krijgen. Zo kunnen we hun vragen op voorhand beantwoorden en eventuele problemen 
proactief aanpakken.  
 
Tijdens eventuele contacten voor een ziekenhuisbezoek, maar ook wanneer de patiënt reeds in het ziekenhuis is, staat de sociale 
dienst klaar om de patiënt bij te staan en te antwoorden op allerlei vragen. Naast de algemene vragen, wordt er ook specifiek 
gecommuniceerd over facturen, kamerkeuzes, mutualiteiten en verzekeringen, kostendekkende voorschotten, doorverwijzingen naar 
OCMW’s, mogelijke tegemoetkomingen, enzoverder. 
 
Vertrouwen en zelfredzaamheid 
 
Het is zeer belangrijk om het vertrouwen van patiënten te winnen door uit te leggen dat de sociaal werkers beroepsgeheim hebben. De 
sociaal werkers maken duidelijk dat ze enkel datgene zullen doen dat werd besproken binnen de relatie tussen de patiënt enerzijds en 
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de sociaal werker als professionele hulpverlener anderzijds. Communicatie hierrond blijft belangrijk. Er wordt dan aan de slag gegaan 
met de concrete hulpvraag, maar indien wenselijk voor de patiënt en indien mogelijk, kijkt men daarnaast ook naar het bredere kader, 
zodat er naar een structurele oplossing kan gezocht worden. Overleg met de patiënt is, zoals we al schreven, zeer belangrijk. In de 
eerste plaats blijft de verantwoordelijkheid immers bij de patiënt, als hij sterk genoeg is om deze te dragen.   
 
Het bevorderen van de zelfredzaamheid van een patiënt is dan ook belangrijk. Door hier aan te werken, kunnen we vooral inzetten op 
ondersteuning en begeleiding met informatie en advies. Bij patiënten met een kleine zelfredzaamheid, neemt de sociaal werker 
meestal de situatie bij aanvang over, zet de patiënt op goede weg en geeft de verantwoordelijkheid dan opnieuw aan de patiënt, zodat 
de zelfredzaamheid kan groeien. 
 
Samenwerking 
 
Binnen het ziekenhuis werd een goede samenwerking uitgebouwd tussen verschillende pijlers: opnamedienst, facturatiedienst, 
debiteuren, ombudsdienst en sociale dienst. Regelmatig vindt er een overleg plaats tussen de verschillende partijen (met  uitzondering 
van de ombudsdienst) om samen patiëntendossiers op te volgen en structurele problemen aan te pakken. 
 
Vooral de patiënt in armoede staat binnen dit overleg centraal. Er wordt stilgestaan bij hoe de medewerkers van het ziekenhuis ervoor 
kunnen zorgen dat deze gepast begeleid wordt. Omdat we het belangrijk vinden om voldoende informatie te verspreiden vóór het 
ziekenhuisbezoek, wordt er momenteel binnen deze verschillende diensten gewerkt aan een computerprogramma waar patiënten op 
eenvoudige wijze informatie kunnen vinden over de kostprijs van hun behandeling. Op deze manier krijgen de patiënten geen 
tegenstrijdige informatie van de medewerkers van al deze verschillende diensten, maar kunnen eenduidige, duidelijke boodschappen 
verspreid worden. In de eerste plaats wordt dit opgemaakt voor de patiënten die financieel moeilijkheden ondervinden, maar 
uiteraard zullen alle patiënten van dit systeem profiteren. 
  
Verklein de kloof 
 
Een ander aandachtspunt dat hoog op de agenda staat, is de huidige ongelijkheid in het al dan niet betalen van voorschotten. De 
medewerker van de sociale dienst gaat hierin discreet bemiddelen. Zo wordt dit onderwerp steeds op een bureel besproken en niet in 
de gang. Onder andere door contact te nemen met schuldbemiddelaars of budgetbeheerders kan er op maat van de individuele 
patiënt gewerkt worden.  
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Discretie is in al deze situaties dan ook van het allergrootste belang. Zo krijgt de patiënt vertrouwen in de dienstverlener, maar ook in 
de instelling. Daarnaast is het belangrijk om het recht op privacy ook voor mensen in armoede toe te passen.  
 
We willen nogmaals beklemtonen dat het niet is omdat iemand in financiële moeilijkheden zit, dat die geen recht heeft op volwaardige 
hulpverlening en medische behandeling. Onze sociale dienst ziet het als haar taak om te proberen de kloof tussen de patiënt in 
armoede en de medische wereld of instelling te verkleinen. 
  
Preventieve communicatie 
 
Zo veel mogelijk preventief werken is belangrijk, omdat al deze zaken veel tijd vragen en niet meteen in orde kunnen gebracht worden. 
Vooral voor de patiënt is het veel aangenamer als alles geregeld is bij opname of voor de consultatie.  
 
Zo kan de patiënt op een rustige en ontspannen manier opgenomen worden of naar de consultatie gaan en wordt hij niet 
aangesproken over bijvoorbeeld openstaande schulden. Op deze manier vermijden we onaangename conversaties in een overvolle 
wachtzaal. 
 
Sociaal administratief bemiddelaars 
 
Binnen GZA Ziekenhuizen werden middelen vrijgemaakt om een aparte 
functie binnen het departement van de sociale dienst te creëren. De 
sociaal administratief bemiddelaar (SAB), heeft wel hetzelfde diploma als 
de andere sociaal werkers, namelijk bachelor sociaal verpleging of 
bachelor maatschappelijk assistent, maar hij heeft een ander, specifiek 
takenpakket. Concreet zijn er zo drie medewerkers (SAB’s) die er in 
gespecialiseerd zijn om mensen in armoede, mensen zonder papieren, 
mensen zonder mutualiteit of verzekering te begeleiden binnen de 
ziekenhuiscontext. 
De sociaal administratief bemiddelaar werkt tevens proactief. Artsen 
bijvoorbeeld verwijzen wanneer mogelijk op voorhand patiënten, die 
binnen deze doelgroep vallen, door naar de sociaal administratief 
bemiddelaar. Dit gebeurt regelmatig bij bijvoorbeeld een zwangerschap. 
Op deze manier kan er tijdig naar oplossingen gezocht worden. Uiteraard  
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worden ook patiënten die bijvoorbeeld via de spoedgevallendienst worden opgenomen deskundig begeleid door de SAB. 
 
De sociaal administratief bemiddelaar geeft in de eerste plaats informatie aan de patiënt over wat hij moet doen en welke documenten 
nodig zijn om in orde te zijn voor een ziekenhuisbezoek. Soms is het niet mogelijk om in regel te geraken en dan gaan ze samen op weg 
naar de meest wenselijke situatie, voor zowel de patiënt als de organisatie.  
 
De SAB ondersteunt en begeleidt vooral de patiënt en volgt de situatie verder op. Deze patiënten worden meestal niet alleen tijdens 
een ziekenhuisbezoek begeleid, maar ook ervoor en erna. De begeleiding stopt niet als de patiënt het ziekenhuis heeft verlaten, net 
omdat het vaak om structurele moeilijkheden gaan, die zich op verschillende levensdomeinen bevinden. 
   

Ondersteuning in een specifieke situatie 
 
De begeleiding gaat dikwijls verder dan administratieve bemiddeling en ondersteuning. Ook psychosociaal volgen we de patiënt verder 
op. Deze psychosociale ondersteuning houdt in dat er niet enkel geluisterd wordt naar de patiënt, maar dat er door middel van de 
juiste – niet veroordelende – houding, begrip wordt getoond voor de situatie. We reiken handvaten aan zodat de patiënten zich beter 
te kunnen handhaven in hun moeilijk medische situatie en in de maatschappij in het algemeen.  
 
Het doel van de sociaal administratief bemiddelaar is niet enkel om mensen “in regel” of “in orde” te krijgen, maar vooral ook om hen 
in hun specifieke situatie te ondersteunen en ervoor te zorgen dat ze op een betere manier verder kunnen. Ze bekijken de patiënt 
hierin als een uniek persoon die het recht heeft om zijn eigenwaarde te behouden. Spijtig genoeg is het niet altijd mogelijk om alle 
financiële en administratieve problemen op te lossen. Wel kunnen we steeds het gesprek aangaan en de patiënt als mens behandelen, 
zodat hij weet dat er diensten zijn die voor hem klaarstaan om mee naar mogelijke oplossingen te zoeken. Het is dus belangrijk om de 
patiënt in zijn geheel te zien en niet als een “onbetaald dossier” of “een financieel moeilijk geval”. 
 
Menselijk en bereikbaar 
 
In vergelijking met bijvoorbeeld de facturatiedienst of de opnamedienst, is wat we hierboven geschetst hebben de grote meerwaarde 
van de sociale dienst en de sociaal administratief bemiddelaar. Facturatie- of opnamediensten focussen vooral het op administratieve 
en minder op het sociale. In dialoog gaan en op een menselijke, correcte manier communiceren blijkt echter keer op keer een goede 
begeleidingsmethode te zijn. 
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De medewerkers van de sociale dienst en de sociaal administratief bemiddelaar zijn iedere werkdag bereikbaar tijdens de kantooruren. 
Het doel is om de toegangsdrempel zo laag mogelijk te houden. Daarom wordt er zo flexibel mogelijk gewerkt, volgens de noden en 
mogelijkheden van de patiënt. Het is dus niet altijd nodig om afspraken te maken, de deur staat altijd open om vragen te stellen en 
hulp of informatie te vragen.  
 
Sandwich 
 
Tot slot willen we nog even de aandacht vestigen op de sandwichpositie van de sociaal administratief medewerker. Enerzijds verwacht 
het ziekenhuis, als een economische organisatie, dat de facturen betaald worden. Anderzijds is er de patiënt met al zijn problemen, die 
door ons geholpen moet worden. 
Voldoende afstand bewaren, maar tegelijkertijd voldoende nabij zijn om de patiënt te ondersteunen is steeds een moeilijke 
evenwichtsoefening. Overleg, supervisie en intervisie zijn belangrijke methoden om de sociaal werker hierbij te helpen. 
Het doel blijft immers om voor elk probleem een oplossing te vinden die voor beide partijen aanvaardbaar is. 
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WERKNOTA CARITAS VLAANDEREN TER VOORBEREIDING  VAN EUROPE 2020  
SHADOW RAPPORT 2014 – COUNTRY REPORT FOR BELGIUM 
 

Integratie Roma 

In heel wat lidstaten is de maatschappelijke en politieke wil nog niet aanwezig om werk te maken van een gedegen integratie van 
Roma in hun eigen samenleving. Ook in België verklaren velen zich voorstander van het verbeteren van de situatie van Roma, maar dan 
wel in hun land van herkomst. In realiteit ontstaat er een soort pingpongspel tussen Oost- en West-Europa die elkaar de hete 
aardappel proberen door te schuiven. Hetzelfde scenario speelt zich af op lokaal niveau waar het verdrijven van groepen Roma 
schering en inslag is.  
 
In België ontsnappen Roma er hier ook niet aan. In Brussel en Gent zijn er Slowaakse Roma-families die reeds een tiental jaren van de 
ene naar de andere gemeente zwerven, vaak dakloos of verblijvend in een kraakpand. Zij verkeren in een specifieke situatie van 
kwetsbaarheid.  Gemeentelijke, regionale en federale overheden trachten elkaar telkens opnieuw de zwarte piet door te geven. 
 
Het is zeer belangrijk om de realisatie van de aanbevelingen die de lidstaten hebben goedgekeurd op voorstel van de Commissie op 
9.12.2013 zeer nauw op te volgen (Geerts 2014). 
 
De verschillende vormen van discriminatie, racisme en andere mensenrechtenschendingen beleefd door de Roma in Europa kunnen 
niet worden bestreden totdat de Commissie alle instrumenten die tot haar beschikking staan, effectief gebruikt (Amnesty 
International/Info/EURO2/002/2013/en). 
 
Roma, meestal afkomstig uit Centraal of Oost-Europa, lidstaten van Europa, zijn de belangrijkste en de meest kansarme minderheden 
in Europa. Zij vluchten uit de miserie en een onzeker  bestaan in hun land van oorsprong. De Roma die in West-Europa immigreren, zijn 
EU- vluchtelingen. Het leed en de onveiligheid vervolgen hen tot en met bij ons in België. Deze ondraaglijke situatie moet op twee 
niveaus worden bestreden 
 
Het eerste niveau, betreft de Lidstaten van de Europese Unie die grote aantallen Roma-burgers onder hun bevolking tellen, opdat hun 
fundamentele rechten worden gegarandeerd. Misdrijfprocedures moeten worden gestart tegen de lidstaten die het respect van de 
fundamentele mensenrechten van haar burgers niet garandeert. Het is onontbeerlijk dat deze eis wordt afgedwongen opdat de Roma 
niet meer  worden verplicht om te vluchten uit hun eigen herkomstland. 
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Het tweede niveau betreft de onthaal lidstaten, opdat  een minimum van sociale rechten worden 
toegekend om de sociale uitsluiting en de grote armoede die de Roma ondergaan wanneer zij bij ons  
toevlucht nemen, te beëindigen. De Europese Unie kan van echte vooruitgang spreken in de integratie 
van haar Roma minderheden, als ze aan deze twee voorwaarden kan voldoen (Philip Hensmans, 
Amnesty International – Le soir 4.4.2014) 
 
www.caritas.eu/sites/default/files/shadowreport2014_belgium.pdf 

www.caritas.eu/sites/default/files/europe2020_shadowreport_2014.pdf 

 

 

 

 

 

Brussel – Netwerkopbouw rond Roma 

Caritas Vlaanderen/Belgium heeft in samenwerking met vzw Ocasa, Huurdersunie Marollen, Huurdersunie St-Gillis, Brusselse Federatie 
voor Huurdersverenigingen, European Federation of National Organisation working with Homeless People,  CIRE,  Algemeen 
afgevaardigde van de Franse Gemeenschap voor de rechten van het kind,  Mensenrechten Liga, Platform for International Cooperation 
on Undocumented Migrants, the European Network of Migrant Women én in overleg met de Roma  meegewerkt aan het oplossen van 
de huisvestingsproblemen waarmee Roma gezinnen in Brussel geconfronteerd zijn in 2014. Er werd samen aan een 
sensibiliseringscampagne gewerkt via een persconferentie en een perscommuniqué ‘Families op drift: Voor een plan  4 seizoenen‘ op 
25.05.20014  om de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te stimuleren hun verantwoordelijkheid op te nemen via het 
‘Vier seizoenen Opvangbeleid’. Tevens heeft Caritas Hulpbetoon via de vzw O’Casa financieel bijgedragen aan  de huisvestings- en 
administratieve kosten om het hoofd te bieden aan het huisvestingsprobleem van Roma gezinnen te Brussel. 
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Slovaakse Roma in Gent 

In november 2013 was Caritas Vlaanderen nauw betrokken bij de organisatie van een conferentie in het Slovaakse Kosice over de 
integratie van Roma in de samenleving. Bij die gelegenheid brachten we met de deelnemers aan de  conferentie ook een bezoek aan 
Lunik IX, een verloederde stadswijk waar naar schatting 8.000 Roma wonen, en waarmee het stadsbestuur heel andere plannen had. 
 
Enkele maanden later werden die plannen plots heel tastbaar, toen begonnen werd met de sloop van een aantal gebouwen. Al gauw 
circuleerden verhalen over Roma die met have en goed uit Lunik IX vertrokken, richting Gent. Veel van de Roma die in Gent verblijven, 
zijn immers afkomstig uit Kosice en de regio errond.  
 
In nauwe samenwerking met de collega’s van Caritas Slovakije werd de aandacht zowel in België als in Slovakije op deze stille 
ontwikkelingen getrokken.  
 

Persbericht Duizenden weggepeste Roma op weg naar België - HLN 14.02.2014 

‘De Roma worden er al jaren weggepest’, zegt Dominic Verhoeven, 
directeur van Caritas Vlaanderen. 
 
Slovaakse hulporganisaties waarschuwen België en bij uitstek de stad 
Gent voor een massale instroom van Roma. De meeste Gentse 
zigeuners hebben familie in Košice, waar het stadsbestuur enkele 
verloederde flatgebouwen heeft gesloopt waardoor veel Roma nu 
dakloos zijn. In Gent wonen nu al zo’n tweeduizend Roma, vaak in 
armoedige omstandigheden. Zij krijgen kleren, voedselpakketten en 
extra verwarmingselementen. De voorbije dagen steeg de vraag naar 
hulp. De oorzaak ligt voor de hand, meldt de Slovaakse tak van Caritas. 
Het stadsbestuur van Košice – na Bratislava de grootste stad van 
Slowakije en de oorspronkelijke thuisstad van veel Gentse Roma – heeft 
zopas meerdere flatgebouwen gesloopt in Luník IX, een verloederde 
stadswijk waar naar schatting 8.000 Roma wonen.  
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VRIJWILLIGERS 
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‘DIVERS’ SENSITIEF VRIJWILLIGERSWERK 

 
Behalve in steden, vinden nog weinig mensen met een migratieachtergrond de weg naar een residentiële opvang. Maar de komende 
jaren zal hun aantal waarschijnlijk stijgen.   
 
Caritas wil hierop voorbereid zijn en bekijken hoe we het vrijwilligerswerk in de zorg kunnen afstemmen op de grote diversiteit in onze 
samenleving. Enerzijds vrijwilligers ondersteunen bij hun contact met de diverse groep zorgvragers. Anderzijds drempels naar onze 
vrijwilligerswerking wegwerken zodat meer mensen, met heel diverse achtergronden, de weg vinden naar deze vorm van 
maatschappelijke inzet. 
 
Superdiversiteit 
 
In 2013 verscheen het boek 'Superdiversiteit' van de socioloog Dirk Geldof. Superdivers is niet zomaar een synoniem voor divers of 
multicultureel. De term wijst op het complexer worden van de migratie. Niet alleen het aantal landen of regio’s van herkomst neemt 
toe. Er is meer en meer diversiteit in de diversiteit: verschil in migratiemotieven (werk, gezinshereniging, studies, politieke of 
economische migratie), in verblijfsstatuten en verblijfsduur, in sociaal-economische  status, talenkennis, religie, leeftijd. Daarbovenop 
leven migranten, door de ontwikkeling van communicatietechnologie en snelle, relatief goedkope mobiliteit, in een transnationale 
realiteit. Voorbeelden genoeg van wereldfamilies die in België wonen, familie hebben in Parijs, de Verenigde Staten en het thuisland. 
Via telefoon of skype hebben ze wekelijks contact én ze gaan af en toe op bezoek. 
 
We bekijken hier in de eerste plaats hoe een vrijwilliger, of breder de zorgverlener, best omgaat met het diverser worden van de 
wensen en verlangens  van zorgvragers.  
 
Van kennis naar vaardigheden 
 
Vroeger maakten organisaties die in contact kwamen met groepen met een andere cultuur verschillende fiches op met do’s en don’ts  
per geloof of per nationaliteit, bv. over de islam, over de chinese cultuur, … Gezien de zeer diverse samenleving is het onmogelijk 
geworden dergelijke fiches op te maken. Deze werkwijze is ook niet de beste. Is het mogelijk een fiche te maken wat voor alle Belgen de 
wensen zijn bij ziekenhuisopname of bij een verblijf in een woonzorgcentrum?  
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Het is veel belangrijker vaardigheden als actief luisteren en zelfkennis  verder te ontwikkelen, 
flexibel te zijn en telkens met een open houding de zorgvrager te ontmoeten. Tijdens de 
basisvorming voor nieuwe vrijwilligers bijvoorbeeld geven we hen de tip hun rugzak met hun 
eigen leven en zorgen aan de deur van de voorziening achter te laten. Het zal in de toekomst 
belangrijk worden daarin ook hun vooroordelen achter te laten. 
 
Ieder mens bestaat immers uit deelidentiteiten. De cultuur waar iemand opgroeide vormt 
slechts gedeeltelijk hoe iemand is. Het gezin waar iemand opgroeit, de tegenslagen die iemand 
te verwerken krijgt, de studiekeuze, de partner, de plaats(en) waar iemand gewoond heeft, 
enz. bepalen vaak meer hoe iemand in het leven staat. 
 
Zo ook voor de toekomstige ‘allochtone’ zorgvrager. Het is voor vrijwilligers belangrijk zich 
bewust te zijn van de meervoudige identiteit van de zorgvrager, maar ook van die van henzelf, 
om zo onbevangen mogelijk op zoek te gaan naar het verhaal van elke persoon.  
 
Onterecht worden heel wat conflicten onder de noemer ‘intercultureel’ geplaatst, terwijl het 
soms  het gevolg is van slechte communicatie. Een burenruzie tussen een ‘Vlaamse’ en een 
'Turkse' buur wordt herleid tot het cultuurverschil, terwijl we bij twee ‘Vlaamse’ buren op zoek 
(moeten) gaan naar een andere oorzaak.  
 
In de zorg 
 
In de praktijk stellen zich ook heel praktische problemen. Andere eetgewoontes, gebedsmomenten, rituelen bij het sterven,… Voor 
zorgverleners en zorgvoorzieningen niet altijd gemakkelijk om hiermee om te gaan. 
 
Van belang hierbij is een goed evenwicht. Creativiteit, gulheid, goede wil vanuit een oprechte interesse voor andere culturen zijn een 
goede start om dergelijke vragen aan te pakken. Als mensen merken dat er moeite wordt gedaan om op hun vraag een oplossing te 
zoeken, is het ook mogelijk om bij een andere vraag te zeggen dat dit echt niet kan. Brugfiguren of interculturele bemiddelaars kunnen 
hierbij nuttig zijn. Transparant werken en afspraken nakomen zorgt ervoor dat vertrouwen ontstaat bij de de zorgvrager en zijn familie. 
Het is daarbij belangrijk om elke vorm van racisme en vooroordelen binnen de organisatie aan te pakken. Vorming, informatie en het 
goede voorbeeld geven, kunnen het wederzijds begrip vergroten. 
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Algemeen bereidt de zorg zich voor op een meer individuele benadering van de zorgvrager. Daardoor zal een deel van de interculturele 
vragen automatisch opgevangen worden. 
 
Besluit 
 
Uit alle theorie en praktijkervaring blijkt dat cultuursensitieve zorg eigenlijk ‘divers’-sensitieve zorg is: geen specialisatie maar een 
basishouding. Voor onze vrijwilligers betekent dit dus geen grote verandering. Wel nog meer aandacht voor actief luisteren en 
erkenning voor de persoon, zijn familie en zijn leefwereld - nu ook al componenten van de basishouding. Met die houding en met het 
inzicht dat ieder mens uit verschillende deelidentiteiten bestaat, moet het mogelijk zijn om tot de kern van elke mens door te dringen. 
Want er zijn meer gelijkenissen dan verschillen: iedereen wil met respect verzorgd worden. Ieder mens wil zijn geliefden bij zich in 
moeilijke momenten. 

 
Lieve Coorevits 

Stafmedewerker Vrijwilligerswerk 
  
 
Thomas Peeters, stafmedewerker racisme en diversiteit van Orbit vzw, gaf over dit onderwerp een vorming voor de vrijwilligers van Present Caritas 
Vrijwilligerswerk en schreef hierover onderstaand artikel. 
 
 
 
‘NIET CULTUREN, MAAR MENSEN ONTMOETEN ELKAAR’  
 

Over het omgaan met cultuurverschillen in de zorg1 
 
Dit jaar viert België vijftig jaar Turkse en Marokkaanse immigratie. In 1964 sloten de Belgische, Turkse en Marokkaanse regeringen 
akkoorden om de komst van ‘gastarbeiders’ te regelen. Ze kwamen leemtes vullen op de Belgische arbeidsmarkt. België onderging 
sindsdien een sterke verandering. De overwegend blanke samenleving met haar volle kerken van toen is niet meer. In enkele decennia 
is het straatbeeld verkleurd. In een eerste fase onderschatten velen deze omwenteling. Het verkiezingsresultaat van het Vlaams Blok 
op Zwarte Zondag (24 november 1991) werkte als een wake-up call. Mede door de aanstelling van Paula D’Hondt als Koninklijk 

1 Dit artikel inspireert zich voor een groot deel op de KMS-vorming Omgaan met Racisme en HOFFMAN (E.), Interculturele gespreksvoering. Theorie en praktijk van het TOPOI-model, 
3e druk, Houten, 2013. 
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Commissaris voor het migrantenbeleid en een betere dialoog met het middenveld is een trage inhaalbeweging op gang gekomen om 
een verbonden multiculturele samenleving vorm te geven. 
  
Deze evolutie naar een ‘regenboognatie’, waar iedereen ongeacht huidskleur, afkomst, levensbeschouwing of migratiegeschiedenis tot 
zijn recht komt, brengt vele uitdagingen met zich mee. Ook in de zorg stellen zich nieuwe interculturele vraagstukken. Hoe ga je als 
vrijwilliger om met patiënten die een andere levensbeschouwing of culturele achtergrond hebben? Wat betekent het om te luisteren 
naar iemand die mogelijk een ander referentiekader heeft? Als we de mens achter de patiënt willen ontmoeten, spelen 
cultuurverschillen soms de rol van een stoorzender. Geconfronteerd met verrassende praktijken - een andere omgang met dood en 
lijden, andere ziektebeelden… - botsen we soms tegen onze eigen tolerantiegrens. We spreken aanmoedigende of troostende woorden 
uit die we zelf graag zouden horen en waarvan we denken dat ze bij andere mensen ook soelaas zullen brengen. Maar de ‘andere’ 
gesprekspartner heeft er geen oren naar. 
 
Omgaan met cultuurverschillen: meer dan cultuurkennis  
 
Omgaan met cultuurverschillen wordt vaak herleid tot kennis van andere culturen. Kennis is inderdaad belangrijk: reis je naar Togo? 
Dan houd je er best rekening mee dat de meeste Togolezen zich beledigd voelen wanneer je hen iets met de linkerhand geeft. Ben je 
verwonderd dat je Slovaakse dokter al na 5 minuten de consultatie afrondt, zonder je de tijd gegeven te hebben om vragen te stellen? 
Misschien is dit te verklaren door het feit dat de communicatie tussen dokter en patiënt in Slovakije meer eenrichtingsverkeer is: de 
dokter is de expert, de patiënt luistert. Hoe meer je weet over de ander, hoe beter je verrassend gedrag kunt plaatsen. Toegegeven, 
het is  anno 2014 quasi onmogelijk om alle culturen die in België aanwezig zijn te kennen. Meer en meer wordt Europa gekenmerkt 
door ‘superdiversiteit’2. In Antwerpen woonden begin 2013 meer dan 168 verschillende nationaliteiten; in sommige straten hoort men 
meer dan 15 talen en staan katholieke kerk, moskee en evangelische Pinksterkerk vlak naast elkaar; je Bengaalse buur heeft de lagere 
school niet afgemaakt, maar je wordt geopereerd door een Egyptische orthopedist; Ahmet leeft in armoede, Safia bezit verschillende 
supermarkten; Kwesi, Aba en Felix hebben elk Ghanese roots, maar de ene is als Belg geboren, de ander leeft als uitgeprocedeerde 
asielzoeker van clandestiene arbeid terwijl de laatste met een studiebeurs naar België kwam. Kortom: de diversiteit aan leefstijlen en 
leefwerelden is niet meer in één simpel beeld te vatten. Zelfs binnen zogenaamde ‘gemeenschappen’ – ‘dé moslims’, ‘dé Congolezen’… 
– is het diversiteit troef. Waslijstjes aan tips over een juiste houding tegenover ‘dé moslims’ of ‘dé Congolezen’ zijn dan ook 
ontoereikend. Net daarom is het belangrijk verder te gaan dan cultuurkennis alleen.  
 
Een te sterke focus op cultuurkennis leidt al vlug tot hokjes-denken, wat de meervoudige identiteit van mensen onrecht aandoet. Je 
gedragen  tegenover iemand ‘volgens het boekje’, en niet volgens wat je via een simpele vraag van de persoon zelf kan te weten 

2 Over superdiversiteit: http://www.kifkif.be/actua/superdiversiteit 

   Caritas Vlaanderen     Jaarverslag 2014     87 
 

                                                           

http://www.kifkif.be/actua/superdiversiteit


komen, leidt soms tot merkwaardige situaties. De volgende anekdote is daar een treffend voorbeeld van: een patiënt van Marokkaanse 
afkomst merkte na enkele dagen dat hij alleen vegetarisch eten kreeg. Wat bleek? Om rekening te houden met diversiteit vroeg het 
ziekenhuis de patiënten bij de opname om hun levensbeschouwing aan te duiden. De man voelde zich eerder ‘moslim’, waaruit het 
personeel afleidde dat hij geen varkensvlees at. Indien het personeel naar zijn eetgewoonten gepolst had – een neutralere vraag waar 
elke patiënt ongeacht afkomst baat bij heeft – dan waren ze te weten gekomen dat de man geen enkel probleem had om varkensvlees 
op zijn bord te krijgen3. 
 
Ken jezelf  
 
Er is dus meer nodig dan kennis van de ‘andere’ om met interculturele situaties om te gaan. Ook kennis van jezelf  is onontbeerlijk. 
Deze kennis situeert zich hoofdzakelijk op drie vlakken: 1) welk referentiepatroon heb je? Vanuit welke culturele achtergrond kijk jij 
naar de wereld? 2) Hoe sta je tegenover cultuurverschillen? Wat zijn jouw gevoeligheden? En je verwachtingen? 3) Welke 
vooroordelen heb je tegenover mensen met een migratieachtergrond?  

 
Wat is je culturele achtergrond? 

 
Omgaan met interculturele situaties is in de eerste plaats omgaan met zichzelf. We staan elk in de multiculturele wereld vanuit een 
bepaald perspectief. Onze culturele achtergrond beïnvloedt de manier waarop we interculturele situaties bekijken en aanpakken. Je 
bewust zijn van je eigen cultuur – wat voor jou als ‘normaal’ ervaren wordt – is van grote meerwaarde. Wat voor de ene persoon 
vanzelfsprekend lijkt, is voor iemand anders misschien net heel bizar, en omgekeerd. Alleen door de eigen vanzelfsprekendheden te 
achterhalen, kunnen we met cultuurverschillen aan de slag. Het is de beste garantie om naast de gelijkenissen ook de verschillen te 
waarderen, in plaats van ze kost wat kost te willen wegdenken of te vervallen in een vruchteloos concurrentie-denken: ‘wie past zich 
aan wie aan?’  
 
Het cultuurmodel van Geert Hofstede4, cultuurwetenschapper, helpt om de eigen cultuur in haar verschillende dimensies te 
ontdekken. Hofstede stelt cultuur voor als een ui, met verschillende lagen: de kern bestaat uit waarden en normen, die we vanaf de 
prille kinderjaren onbewust aanleren: wat is proper en vuil, beleefd en onbeleefd, mooi en lelijk, moreel en immoreel? Hoe hoort men 
zich te gedragen? 

3 Met dank aan Dr. Mouloud Kalaai, specialist acute geneeskunde en rampen management, die dit voorbeeld aanhaalde tijdens de studiedag “Moslims en christenen samen in de 
zorg”. Deze studiedag, die doorging in Gasthuisberg op 23 november 2013, was een initiatief van KMS en ROMC (Relatieopbouw moslims-christenen) samen met Caritas 
Vlaanderen. 
4 Zie HOFSTEDE (G.), HOFSTEDE (G.J.), MINKOV (M.), Allemaal andersdenkenden. Omgaan met cultuurverschillen, 2012, p.23-25. 
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De tweede laag bestaat uit rituelen: ‘collectieve activiteiten die technisch gezien 
overbodig zijn om het gewenste doel te bereiken, maar binnen een cultuur als sociaal 
essentieel worden beschouwd’. Dit omvat zowel situaties die doorgaans als rituelen 
gezien worden (doopsel, huwelijk, begrafenis, eucharistie…) als begroetingen of manieren 
om respect te betuigen. Daarnaast valt er veel te leren over een cultuur door aandachtig 
te kijken naar de helden: ‘personen, dood of levend, echt of fictief, met eigenschappen die 
in een cultuur hoog in aanzien staan, en die daarom fungeren als gedragsmodel’ (Pater 
Damiaan, Nelson Mandela, Jezus, Kim Clijsters, Beyoncé…). De buitenste cultuur-laag, 
tenslotte, is samengesteld uit symbolen: ‘woorden, gebaren, afbeeldingen of voorwerpen 
met een betekenis die alleen begrepen wordt door hen die deel hebben aan de cultuur’ 
(taal, architectuur, vlaggen, kleding…). De buitenste lagen – symbolen, helden en rituelen 
– vormen samen ‘praktijken’: ze zijn zichtbaar en ook het gemakkelijkst aan te leren. 
Waarden zijn echter onzichtbaar en moeilijk onder woorden te brengen. Volgens Hofstede 
leren we onze eigen cultuur via opvoeding van binnen naar buiten kennen, van de 
belangrijkste naar de oppervlakkigste lagen. Een buitenstaander legt de omgekeerde weg 

af: hij ontdekt eerst de symbolen, dan de helden, de rituelen, en na lange tijd zou het kunnen dat hij een deel van de onuitgesproken 
waarden begint te begrijpen. Waarden maken nochtans de kern van cultuur uit. Net daarom is aanpassing een hele uitdaging: waarden 
liggen het meest gevoelig, maar zijn het moeilijkst te achterhalen voor mensen die met andere waardepatronen opgegroeid zijn. Wie 
langere tijd in een ander land geleefd heeft – vooral landen met culturen die grote verschillen vertonen met de thuiscultuur – heeft 
wellicht de ervaring dat sommige aspecten van de eigen cultuur gemakkelijk te veranderen zijn, terwijl andere ‘vanzelfsprekendheden’ 
niet onderhandelbaar zijn: ‘dat heb ik altijd zo gedaan en zo hoort het ook. Het maakt een wezenlijk deel van mijn identiteit uit. Ik kan 
en wil dit niet veranderen’. Ook voor mensen met een migratiegeschiedenis is dit zo. 
 
 
Welke verwachtingen heb je? 
 
Vanuit het culturele referentiepatroon, de levenservaring en opvoeding ontwikkelt elke persoon een kijk op de multiculturele 
samenleving. We hebben een visie als iemand ons vraagt hoe wij de multiculturele samenleving zouden doen functioneren. Sommigen 
verwachten dat migranten zich ‘aanpassen’ of zelfs ‘assimileren’ door hun thuiscultuur af te zweren en de ‘Belgische/Vlaamse/…’ 
cultuur over te nemen. Zoals eerder gesteld, is het belangrijk realistisch met deze verwachting om te springen. ‘Integracisme’ loert al 
vlug om de hoek als uitsluitingsmechanisme: men maakt de toegang tot bepaalde rechten afhankelijk van integratie. Door een te vage 
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definitie van wat ‘integratie’ inhoudt of door onrealistische verwachtingen gaat het snel om een persoon met migratiegeschiedenis 
eeuwig als ‘niet geïntegreerd’ te beschouwen, welke inspanningen hij of zij ook levert. In de zorg komen we daarenboven kwetsbare 
mensen tegen: zieken, bejaarden, mensen met een beperking, bezoekers die het emotioneel moeilijk hebben… Wanneer iemand ziek 
is, is het niet het moment om taaleisen te stellen of onnodige ‘aanpassingen’ te vragen. Daarom zijn sommigen van mening dat er 
meer flexibel met cultuurverschillen moet omgegaan worden: mensen mogen hun cultuur vrij beleven, zolang ze maar de wet en de 
principes van de moderne staat – scheiding van Kerk en Staat, democratie, emancipatie – respecteren. Tenslotte verruimen sommigen 
het niet-onderhandelbare kader tot de mensenrechten. Binnen dit kader kan iedereen die in België woont een gedeelde 
verantwoordelijkheid opnemen om de samenleving vorm te geven. Via oprechte interesse en respectvolle dialoog kunnen we dan 
samen zien hoe we de concrete uitdagingen van de multiculturele samenleving aanpakken. Wat je visie op de samenleving moge zijn, 
het helpt om zich ervan bewust te zijn. Ook de meer of minder expliciete kijk van de organisatie waar iemand vrijwilligerswerk doet, 
bepaalt mee welke ruimte er bestaat om interculturele situaties aan te pakken. 
 
Sleutelen aan de eigen vooroordelen  
 
Maar er is meer. Naast cultuurverschillen spelen ook vooroordelen stoorzender. Het beeld dat we van mensen hebben, beïnvloedt de 
manier waarop we hen benaderen: ‘Maarten doet sinds verschillende maanden vrijwilligerswerk in een multiculturele buurt. Zijn 
collega-vrijwilligers zijn voor het merendeel vrouwen met een hoofddoek. In het begin wist hij niet goed hoe hij hen moest begroeten. 
Uit de vele debatten over multiculturaliteit had hij namelijk onthouden dat sommige moslima’s geen hand geven aan mannen. Uit 
respect begroette hij zijn collega’s schuchter, zonder kus of hand. Na enkele dagen merkte hij dat ze helemaal geen probleem hadden 
om een hand te geven en verwonderd waren dat hij hen aarzelend begroette.’  
 
Relativeringsmomenten 
 
Willen we effectief met interculturele situaties omgaan, dan is het een ‘must’ om te graven naar de eigen vooroordelen en de oorzaken 
ervan bloot te leggen. Van daaruit kunnen we geleidelijk aan naar een zo realistisch mogelijk, dynamisch en genuanceerd beeld over de 
ander streven. Wie negatieve ervaringen had met mensen van een bepaalde bevolkingsgroep, kan op zoek gaan naar steun om dit te 
verwerken: slachtofferhulp, politie… Ook het inbouwen van relativeringsmomenten helpt. Net zoals iemand die een auto-ongeluk 
gehad heeft zo vlug mogelijk het stuur moet vastpakken om het vertrouwen terug te winnen – ‘het is niet telkens wanneer ik de auto 
neem dat ik een ongeval heb’ – zo ook bij ‘cultuurschokken’: reizen naar andere werelddelen, herhaalde positieve ontmoetingen met 
mensen uit een bepaalde bevolkingsgroep (op de werkvloer, in het ziekenhuis…), gegidste wandelingen in een multiculturele buurt 
helpen om negatieve ervaringen te relativeren en juist te analyseren. Op die manier vergroten we de kans dat we een nieuwe persoon 
‘fris’ benaderen. 
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Reductionisme ‘ad culturem’ 
 
Een tweede mogelijkheid om aan vooroordelen te werken, bestaat erin de 
impact van cultuurverschillen zo juist mogelijk in te schatten. Interculturele 
situaties worden te vaak door een louter ‘culturele bril’ bekeken. Dit is 
menselijk: om de realiteit verstaanbaar te maken hebben we de neiging 
mensen in categorieën op te delen via zichtbare verschillen. We reduceren 
personen tot één (of enkele) kenmerken die meer in het oog springen. 
Kenmerken waaraan we zelf een grotere verklaringswaarde toekennen, 
bepalen onze analyse van de situatie. Dit ‘reductionisme ad culturem’ – ‘het 
is de cultuur die alles verklaart’ – beknot ons gezichtsveld. Het maakt ons 
blind voor de complexe identiteit van personen en situaties. Nochtans staat 
iedereen op het kruispunt van verschillende identiteitsdelen: gender, 
socio-economische achtergrond, seksuele geaardheid, beroep, geloof, 
cultuur, burgerlijke staat, interesses, karakter… Naargelang de situatie en het 
moment in ons leven heeft elk deeltje meer of minder gewicht in het bepalen 
van keuzes of omgang met anderen. In de zorg neemt opleiding en socio-economische achtergrond voor sommigen een grote plaats in 
het bepalen van hun houding. Dezelfde personen profileren zich op andere momenten als vader en echtgenoot. Thuis neemt 
levensbeschouwing een grote plaats in, maar dit is niet altijd zo geweest en zal niet altijd zo blijven. En soms is levensbeschouwing een 
motivatie om gedreven de taken op het werk tot een goed einde te brengen. Identiteit is m.a.w. dynamisch en context-gebonden. Het 
is niet omdat iemand tot een andere bevolkingsgroep behoort dat elk gedrag door cultuurverschillen te verklaren valt. Een voorbeeld: 
aan een stadsloket gedroeg een Afghaanse man zich nogal onrustig. De stadsmedewerkster besloot dat dit met cultuur te maken had: 
ze had geleerd dat contact met vrouwen gevoelig ligt voor Afghaanse mannen. Aangezien ze haar vrouw-zijn niet van zich kon 
afschudden, had ze geen antwoord klaar op deze ongemakkelijke situatie. Een week later kwam dezelfde man opnieuw langs. Het 
gesprek liep zeer rustig en gemoedelijk. Wat bleek? Bij zijn eerste bezoek had de man zijn auto verkeerd geparkeerd. Hij wilde zo snel 
mogelijk buiten zijn om een boete te vermijden. Zijn ‘man-zijn’ en ‘Afghaan-zijn’ speelden in deze situatie geen enkele rol. 
 
De andere vraag 
 
Het is dus zaak onze kijk op situaties te verbreden, zodat we met zoveel mogelijk factoren rekening houden. Wanneer we een 
vermoeden hebben dat een situatie door cultuurverschillen te verklaren valt, is het zinvol de andere vraag te stellen: zouden er ook 
andere oorzaken zijn voor dit gedrag? Dit werkt ook omgekeerd: vermoedt men dat een misverstand met opleiding te maken heeft, 
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dan kan men zich afvragen of ook cultuurverschillen een rol spelen. Dit leidt tot een meervoudige kijk, waardoor we ons gedrag beter 
kunnen afstemmen op wat zich echt voordoet. Maar vaak bedenken we zelf snel bepaalde scenario’s, we zetten de mogelijke 
verklaringen voor gedrag op een rijtje en handelen dan volgens onze vermoedens, zonder deze hypotheses bij de gesprekspartner te 
toetsen. De grootste expert over iemands cultuur of situatie is de persoon zelf. Een simpele vraag om mijn interpretaties te checken, 
kan veel misverstanden voorkomen. Diep luisteren is de boodschap. 
 
Interculturele communicatie is communicatie 
 
Tenslotte nog een woordje over interculturele communicatie. Cultuurverschillen – reële of ingebeelde – werken soms als een 
vogelverschrikker. Een situatie op voorhand als ‘intercultureel’ bestempelen, haalt ons soms uit onze kracht, omdat we denken dat we 
anders zullen moeten communiceren dan we gewoon zijn en nieuwe ‘interculturele’ vaardigheden moeten ontwikkelen. Nochtans 
beschikken we over heel wat communicatievaardigheden die tijdens interculturele ontmoetingen ingezet kunnen worden: flexibiliteit, 
openheid, empathie, aanpassingsvermogen, luistervermogen, enz. Een open houding die gepaard gaat met luisterbereidheid doet vaak 
wonderen. We hebben er baat bij interculturele relaties dus zoveel mogelijk te normaliseren, door ze te zien als een 
communicatiecontext als een andere. Wanneer je de volgende keer met een persoon uit een andere cultuur geconfronteerd wordt, 
kun je je afvragen hoe je zou handelen indien deze persoon jouw culturele achtergrond had. Met de nodige openheid om eventuele 
cultuurverschillen een plaats te geven en je oor te luisteren te leggen, is de belangrijkste stap gezet om naar een zo diep mogelijke 
relatie te streven en deskundig met onverwachte situaties om te springen. 
 

Thomas Peeters 
stafmedewerker racisme en diversiteit van Orbit vzw 
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Mensgericht sociaal ondernemen:  een inleiding5 
 
 
De auteurs van dit boek delen de overtuiging dat het voor christelijke zorg- en welzijnsorganisaties noodzakelijk en zinvol is om hun 
organisatie-identiteit te verhelderen. Het formuleren van die identiteit vraagt om een een dynamisch en participatief proces.6 Tegelijk 
blijkt de eigenheid van een sociale onderneming niet louter uit haar opdrachtsverklaring. Die wordt vooral inzichtelijk en tastbaar in de 
dagelijkse praktijk. In deze publicatie wordt de identiteit van christelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen uitdrukkelijk verbonden met de 
werking van de organisatie. We doen hiervoor beroep op christelijke en ethische denkkaders. We brengen die kaders in dialoog met het 
concept en de praktijk van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).  
 
 
1. Motieven om te werken rond organisatie-identiteit 

 
Bij de uitwerking van een opdrachtverklaring gaat het erom de missie, visie, waarden en competenties van de organisatie te 
verhelderen.7 Waarom kiezen christelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen voor de explicitering van hun identiteit? Medewerkers en 
beleidsverantwoordelijken geven diverse redenen aan waarom zij willen werken aan een opdrachtsverklaring.8  
 
Een eerste reden is communicatie. Het samen uitklaren van de missie, visie, waarden en competenties levert een communicatief 
voordeel op. Dankzij de opdrachtsverklaring kan men aan de interne en externe stakeholders verduidelijken wat de eigenheid en de 
aard van de organisatie is.9 Het is een manier om samen een antwoord te formuleren op de vraag wie men als organisatie is.  
 
Een tweede is inspiratie. Het gaat er niet alleen om te verduidelijken wat men doet, maar ook waarom men de dingen doet, die men 
doet. Een opdrachtsverklaring geeft betekenis aan het werk van de medewerkers en leidinggevenden en situeert de organisatie binnen 
de ruimere maatschappelijke context. Het geeft uitdrukking aan datgene wat in de organisatie motiverend werkt en wat de onderlinge 
samenwerking en de betrokkenheid op de cliënten kan versterken.  

5 Uit: LOOTENS, D. (red.)(2014). Mensgericht sociaal ondernemen, Garant, Antwerpen, 11-26. 
6 VAN DER LOO, H., GEELHOED, J. & SAMHOUD, S., Kus de visie wakker. Organisaties energiek en effectief maken. Sdu, Den Haag, 2011 (7de); BARRETT, F., FRY, R. & WITTOCKX, H., 
Appreciative Inquiry. Het basiswerk, LannooCampus/Scriptum, Diest/Schiedam, 2012 (4de). 
7 VAN DER LOO, H., GEELHOED, J. & SAMHOUD, S., Kus de visie wakker, p. 25-47. 
8 PIJNENBURG, M., GORDIJN, B., VOSMAN, F., TEN HAVE, H., Catholic Healthcare Organizations and the Articulation of their Identity, in PIJNENBURG, M.A.M., Sources of Care, 
Catholic Healthcare in Modern Culture. An ethical study, Nijmegen, 2010, p. 105-130. 
9 Bestuurders, leidinggevenden en medewerkers zijn voorbeelden van interne stakeholders van sociale ondernemingen. Clïenten, leveranciers, lokale gemeenschap, overheid, 
milieubewegingen, gebruikersorganisaties en NGO’s zijn voorbeelden van externe stakeholders. Het begrip stakeholder staat voor belanghebbende of betrokkene.  
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Een derde is integriteit. Het gaat hierbij om de overeenstemming tussen wat men zegt en wat men concreet doet. Een opdrachtsverklaring kan 
worden beschouwd als een oproep tot integer handelen. Op basis hiervan kunnen medewerkers en leidinggevenden de morele kwaliteit van hun 
professioneel handelen toetsen.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een vierde reden is uitnodiging. Het werken aan een opdrachtsverklaring helpt medewerkers en leidinggevenden om uit te klaren hoe zij zich als 
sociale onderneming willen verhouden tot de christelijke traditie. Hierbij worden zij uitgedaagd om zowel rekening te houden met de 
ontstaansgeschiedenis van de organisatie als met de huidige maatschappelijke context. Onze samenleving heeft tegelijk een seculier en een 
multireligieus karakter. Wanneer in de missie van de opdrachtverklaring christelijke kaders doorklinken, kan dit de betrokkenen van de organisatie 
uitnodigen om te komen tot een inter-levensbeschouwelijke dialoog. Hierbij hoeft het interne pluralisme bij de medewerkers en leidinggevenden 
niet als probleem beschouwd te worden, maar als vertrekpunt voor een diepgaand gesprek over de diverse levensbeschouwelijke achtergronden. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Een vijfde heeft te maken met ethiek. Het uitwerken van een opdrachtverklaring leidt tot een uitklaring van waarden. Die kunnen richtinggevend 
zijn bij de ethische besluitvorming. In een opdrachtsverklaring is er nood aan een brede waaier van waarden, die kunnen worden gehanteerd op de 
verschillende niveaus binnen de organisatie. Persoonlijke en inter-persoonlijke waarden, waaronder respect, eerlijkheid, integriteit, vertrouwen, 
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medemenselijkheid. Daarnaast ook organisatie- en maatschappelijke waarden, waaronder kwaliteit, gelijkwaardigheid, solidariteit, sociale 
rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid.10  
 
Een zesde heeft betrekking op strategie. Een opdrachtsverklaring kan een sociale onderneming ondersteunen tijdens veranderingsprocessen, bij 
een fusie of bij momenten van crisis. Zij biedt een kader om te komen tot korte en lange termijn doelstellingen. Tot welke specifieke doelgroepen 
richten wij ons? Welke keuzen maken wij in ons zorg- en ondersteuningsaanbod? Wie betrekken wij in onze besluitvorming? Hoe zorgen we voor 
een ethisch en gezond financieel beleid? Met wie werken wij in de toekomst samen? 
 
Een zevende is profetisch. De uitwerking van een opdrachtverklaring nodigt medewerkers en leidinggevenden uit om hun verhouding tot de 
maatschappij te verhelderen. Enerzijds verhouden christelijke voorzieningen zich loyaal ten opzichte van de subsidiërende overheid. Anderzijds kan 
hun opdrachtsverklaring hen ertoe aanzetten om zich maatschappelijk innovatief en kritisch in te zetten. Zij kunnen ervoor kiezen om zich als 
organisatie op een specifieke manier te engageren voor humanisering en ecologische duurzaamheid.  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Uit het voorgaande blijkt het belang van het komen tot een opdrachtverklaring. Hierin zit een impuls om de eigen christelijke identiteit concreet te 
maken in de dagelijkse praktijk. Hiermee is nog niet verhelderd op welke christelijke denkkaders men beroep kan doen bij de uitklaring van die 
identiteit. Bovendien is daarmee nog niet duidelijk welke bouwstenen er nodig zijn om die identiteit in de praktijk om te zetten.  
 
2. Christelijke denkkaders en strategische keuzes 
 
In de christelijke traditie zijn er een overvloed aan verhalen, thema’s en concepten terug te vinden die verwerkt kunnen worden in een 
opdrachtverklaring. Een belangrijke bron is de Bijbel. Daarnaast zijn er spirituele en theologische bronnen en kerkelijke documenten. De selectie 
van het materiaal uit de christelijke traditie dient op een zinvolle manier te gebeuren. Richtinggevend is de vraag of de gekozen denkkaders kunnen 
helpen om als sociale onderneming te komen tot bredere, diepere, rijkere en meer gelegitimeerde strategische keuzes.11 

10 MAAK, T. & PLESS, N.M. Responsible Leadership: A Relational Approach, in MAAK, T. & PLESS, N.M. (Ed.), Responsible Leadership, Routledge, New York, 2006, p. 33-53. 
11 KARSSING, E., Morele competentie in organisaties, van Gorcum, Assen, 2000, p. 58.    
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• Breder: zij helpen om een ruimere waaier aan waarden te respecteren, zodat de interesses van huidige en nieuwe stakeholders meer in 

rekening kunnen worden gebracht, in het bijzonder die van de zwaksten. 
• Dieper: zij helpen om de in het verleden gemaakte en de toekomstige beleidskeuzes meer in rekening te brengen. 
• Rijker: zij bieden bijkomende perspectieven en alternatieven die gebruikt kunnen worden bij het onderbouwen van beslissingen. 
• Meer gelegitimeerd: zij inspireren professioneel handelen dat meer doordacht is en meer rekening houdt met de verwachtingen van de 

betrokken stakeholders. 
  

De Ierse theoloog en adviseur Dorr heeft materiaal uitgewerkt dat beantwoordt aan deze vier criteria. Hij heeft hiervoor beroep gedaan op de 
Bijbel, de Katholieke sociale leer, de bevrijdingstheologie, de feministische en de ecologische theologie.12 
 
2.1  Organisatiespiritualiteit 

In zorg- en welzijnsorganisaties worden beleidsmakers en medewerkers voortdurend uitgedaagd om in de spanningsverhouding te 
gaan staan tussen economische en technische rationaliteit enerzijds en solidariteit, rechtvaardigheid en medemenselijkheid anderzijds. 
Zij kunnen zich slechts met hart en ziel inzetten voor sociale waarden, wanneer zij zich laten inspireren door iets wat hen diep raakt.13 
 
Dorr wijst erop dat voor beleidsmakers en medewerkers spiritualiteit die betekenis kan hebben.14 Spiritualiteit kan binnen sociale 
ondernemingen echter niet overleven, wanneer het gereduceerd wordt tot een persoonlijke attitude. Wat nodig is, is een 
geïntegreerde spiritualiteit, die doorheen de organisatie gestalte krijgt. Het is daarom zinvol om een organisatiespiritualiteit te 
verhelderen in de opdrachtsverklaring. Dergelijke spiritualiteit kan zich enkel ontwikkelen, wanneer die ook belichaamd wordt in de 
structuren en de dagelijkse praktijk.15 Wanneer er op alle niveaus van de organisatie hiervoor bewust wordt gekozen, worden de 
beleidsmakers en medewerkers bekrachtigd om ethisch om te gaan met de uitdagingen die eigen zijn aan sociale ondernemingen.  
 
Om de dimensies van een organisatiespiritualiteit te verduidelijken, baseert Dorr zich op een Bijbels fragment, dat een brede visie geeft op 
spiritualiteit.16 Voor gelovige medewerkers en directies kan die visie een bindend karakter hebben. Voor zorgverleners en beleidsmakers die zich 

12 DORR, D.,  Option for the Poor and for the Earth. Catholic Social Teaching, Orbis Books, Maryknoll, New York, 2012. 
13 Freire spreekt in dit verband over een ‘generatief thema’. Zie FREIRE, P., Pedagogie van de onderdrukten, In den Toren, Baarn, 1972.  
14 DORR, D., Bringing Ethics and Spirituality into Business, in PONTIFICAL COUNCIL FOR JUSTICE AND PEACE (Ed.), Work as a Key to the Social Question. The Great Social and 
Economic Transformations of the Subjective Dimension of Work, Libreria Editrice Vaticane, Rome, 2002, p. 203-205. 
15 DORR, D., Time for a Change. A Fresh Look at Spirituality, Sexuality, Globalisation and the Church, Columba, Dublin, 2004, p. 166. 
16 DORR, D., Integral Spirituality. Resources for Community, Peace, Justice, and the Earth, Orbis Books, Maryknoll, New York, 1990, p. 1-11.; LOOTENS, D., “Er is jou, mens, gezegd 
wat goed is.” Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Bijbelse inspiratie, in Zin in zorg, nr. 2, 2011, p. 10-11.  
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bewust willen richten op medemenselijkheid, solidariteit, sociale rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid, kan dit Bijbelfragment een 
inspirerend karakter hebben.   
 
In het Bijbels boek Micha (6,8) is volgend fragment terug te vinden: “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets 
anders dan recht doen, trouw te betrachten en nederig de weg gaan van je God.” De profeet Micha maakt duidelijk dat spiritualiteit vooral blijkt uit 
concreet handelen. Het deelnemen aan rituelen volstaat voor hem niet. Dit Bijbelfragment kan de basis vormen voor een uitgebalanceerde en 
omvattende spiritualiteit in zorg- en welzijnsorganisaties. Er kunnen hierbij drie kernthema’s worden onderscheiden. Bij die thema’s horen 
spirituele aandachtsgebieden of competenties die voor leidinggevenden en medewerkers relevant zijn. Het zijn aandachtgebieden die zich 
bevinden op persoonlijk, interdisciplinair en organisatorisch vlak.  
 
‘Nederig de weg gaan’ kan worden geconcretiseerd als persoonlijke integriteit 
en verantwoordelijkheid. Het is opvallend hoe in sommige actuele 
leiderschapstheorieën het begrip nederigheid of bescheidenheid een centrale 
plaats inneemt. “Bescheidenheid betekent dat je als leidinggevende weet waar 
je zwakke en sterke punten liggen en beseft wat je van anderen kunt leren. Als 
een leidinggevende in staat is te laten blijken dat hij/zij de kennis/mening van 
anderen nodig heeft om een project, afdeling of organisatie tot een succes te 
maken, zullen medewerkers zich waardevoller voelen.”17 
 
Integriteit, verantwoordelijkheid en transparantie betekenen voor 
leidinggevenden en medewerkers het vermogen om authentiek te handelen 
en de bereidheid om in een veilige omgeving hun eigen persoonlijke drijfveren 
binnen te brengen in relatie met collega’s. In zorg- en welzijnsorganisaties kan 
er geen strikte scheiding worden gemaakt tussen de persoonlijke attitude van 
medewerkers en leidinggevenden en hun professioneel handelen. Integriteit, 
verantwoordelijkheid en transparantie bieden een basis voor een ethische en 
interlevensbeschouwelijke dialoog op de werkvloer en op niveau van het 
beleid.18  
In de oorspronkelijke Bijbeltekst wordt voor ‘trouw betrachten’ het woord ‘chesed’ gebruikt.19 Met dit begrip wordt het concrete handelen 
bedoeld dat gericht is op de behoeften van een gemeenschap. Trouw betrachten is hiervan een voorbeeld. ‘Chesed’ kan concreet worden ingevuld 
als inter-persoonlijk respect. Inter-persoonlijk respect in zorg- en welzijnsorganisaties veronderstelt een mensgericht personeelsbeleid. Het gaat om 

17 NUYTEN, I., De weg naar succes. Alles begint bij vertrouwen, in Nieuwe leiders, nr. 1, 2009, p. 32-35.  
18 LIÉGEOIS, A., Christelijke identiteit van een zorginstelling: een taak voor de pastor? in DEMASURE, K. & DEPOORTERE, K., Pastor zijn, geven wat je ontvangt, Halewijn, Antwerpen, 
2002, p. 69-96.  
19 MICHEL, D. (u.a.), Aufmerksam mitgehen. Der Prophet Micha. Auslegungen und Gestaltungsvorschläge, Aussaat, Neukirchen-Vluyn, 1995, p. 70.  
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het vermogen om de mens achter de functie te zien. Inter-persoonlijk respect betekent zorg, solidariteit, betrokkenheid en burgerschap en gaat in 
tegen consumentisme, afsluiting en xenofobie.20  
 
‘Recht doen’ kan worden geconcretiseerd als participatief leiderschap en structurele rechtvaardigheid. Deze spirituele dimensies zijn verbonden 
met de structuur van de organisatie. Het is cruciaal voor christelijke sociale ondernemingen dat zij de maatschappelijke uitsluiting niet herhalen, 
waarvan hun cliënten mogelijks het slachtoffer zijn. Om dit te vermijden, is het continu verwerven van specifieke feedback van hun interne en 
externe stakeholders onontbeerlijk. De meerderheid van sociale organisaties blijven tot op heden hiërarchisch gestructureerd. Een sociale 
organisatie die eenzijdig hiërarchisch is, riskeert de opportuniteit te verliezen om op basis van concrete feedback ethisch te handelen. Zonder een 
adequate structuur, kunnen de visie en strategie van de organisatie niet gerealiseerd worden in de dagelijkse praktijk.21 Participatief leiderschap 
impliceert teamspirit, een ontwikkeld solidariteitsbesef en een sterke vertrouwensrelatie met de stakeholders. 
 
De samenlevingsopdracht van een zorg- en welzijnsorganisaties bestaat ook in het verminderen van de ecologische voetafdruk. Medewerkers en 
leidinggevenden kunnen vanuit hun persoonlijke achtergrond zelf een ecologische gevoeligheid ontwikkeld hebben. Het werkt voor hen 
motiverend wanneer zij in een organisatie kunnen werken die een zelfde bezorgdheid deelt.  
 
Het Bijbels fragment uit Micha levert concrete spirituele aandachtvelden op die leidinggevenden en medewerkers kunnen inzetten in het omgaan 
met de ethische spanningsverhouding tussen enerzijds rechtvaardigheid en medemenselijkheid en anderzijds technische rationaliteit en 
rendabiliteit. Het zet hen ertoe aan om die spiritualiteit ook organisatorisch te verankeren. De Joods-christelijke traditie nodigt hen uit om dit te 
doen vanuit het bekrachtigende visioen van gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping (‘shalom’).22     
  
2.2  Een spectrum aan strategische keuzes 

Een centraal aandachtspunt binnen de christelijke traditie is de ‘voorkeursoptie voor de armen’. Dorr geeft een spectrum aan mogelijkheden hoe 
sociale organisaties dit basisprincipe strategisch kunnen omzetten.23 Centraal voor hem staan de verhoudingen die zorg- en welzijnsorganisaties 
aangaan met de subsidiërende overheid, de interne en externe stakeholders, de personen, groepen en organisaties waarmee zij netwerk vormen.  
Het gaat om een schematische indeling. Christelijke sociale ondernemingen kunnen zich tegelijk op verschillende plekken op het spectrum 
bevinden.  
 
Rechts staan zorg- en welzijnsvoorzieningen met een mainstream karakter. Zij noemen zich christelijk en streven kwaliteit na. Zij richten zich op 
taken en doelgroepen die door de overheid worden gefinancierd. De ‘voorkeursoptie voor de armen’ wordt beleidsmatig niet echt gethematiseerd. 

20 VAN DEN ENDE, T. & KUNNEMAN, H., Normatieve professionaliteit en normatieve professionalisering: een pleidooi voor conceptuele verdieping, in JACOBS, G., MEIJ, R., 
TENWOLDE, H., & ZOMER, Y. (red.), Goed werk: verkenningen van normatieve professionalisering, SWP, Amsterdam, 2008, p. 68-87.   
21 DOPPELT, B., Leading Change Toward Sustainability. A Change-Management Guide for Business, Government and Civil Society, Greenleaf, Scheffield, 2003, p. 81.  
22 DORR, D., The Social Justice Agenda. Justice, Ecology, Power and the Church, Orbis Books, Maryknoll, New York, 1991, p. 75.   
23 DORR, D., Option for the Poor and for the Earth, p. 340-365.  
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Links daarvan staan christelijke organisaties die zich concentreren op nieuwere initiatieven, die deels door de overheid gesubsidieerd worden. Ze 
doen dit bewust vanuit hun missie, visie, waarden en competenties. Ze geven een sterk omlijnde invulling aan de ‘voorkeursoptie voor de armen’.  
 
Er zijn ook christelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen die door het zien van nieuwe maatschappelijke noden eigen initiatieven opzetten, niet of 
nauwelijks gesubsidieerd door de overheid. Ze gaan als sociale ondernemers op zoek naar eigen financiering. Op die manier willen ze hun 
‘voorkeursoptie voor de armen’ beleidsmatig en praktisch omzetten.  
 
Midden op het spectrum staan christelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen die het christelijk karakter van de organisatie expliciet aan de orde willen 
brengen. Ze doen dit door samen met de medewerkers en beleidsverantwoordelijken te werken aan de opdrachtsverklaring, door het voorzien van 
een pastorale dienst, door het aanbieden van spirituele en ethische vorming en door het opzetten van een inter-levensbeschouwelijke dialoog.24   
 

 
Links daarvan staan christelijke organisaties die zich vanuit hun 
maatschappelijk engagement bewust willen richten tot de 
externe omgeving. Zij doen dit door samen te werken met 
vrijwilligersorganisaties, belangenorganisaties, NGO’s en andere 
externe stakeholders. Zij willen hun expertise ter beschikking 
stellen aan cliënten die anders moeilijk de weg vinden naar de 
eigen organisatie.  
 
Er zijn ook christelijke voorzieningen die gefocuste campagnes 
opzetten naar aanleiding van een crisissituatie in de ruimere 
context. Zij doen dit door samen te werken met 
vrijwilligersorganisaties, belangenorganisaties, NGO’s en andere 
externe stakeholders. Met hun initiatieven willen ze de publieke 
opinie sensibiliseren rond een bepaalde problematiek.  

  

24 LIÉGEOIS, A., Christelijke identiteit van een zorginstelling, p. 69-96. 
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Bij lobbyen richten christelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen zich rechtstreeks tot de overheid. Vanuit hun ‘voorkeursoptie voor de armen’ en 
samen met hun externe stakeholders zetten zij zich van op hun positie in voor een aanpassing van de huidige regelgeving en financiering.   
 
In sommige landen kan de overheid niet echt als een gesprekpartner worden beschouwd. Omwille van hun christelijke inspiratie en ter verdediging 
van mensenrechten kunnen sommige zorg- en welzijnsorganisaties ervoor kiezen om in confrontatie met de overheid hun engagement op te 
nemen. Hiervoor zullen zij ondersteuning zoeken in hun internationaal netwerk. 
  
2.3  Christelijke inspiratie en innovatie 

Uit het voorgaande is gebleken dat zorg- en welzijnsvoorzieningen die innovatief en maatschappijbetrokken willen handelen, beroep kunnen doen 
op christelijke denkkaders. Het gaat erom die op een zinvolle manier te integreren in de opdrachtsverklaring. Hierdoor kunnen er bredere, diepere, 
rijkere en meer gelegitimeerde strategische keuzes worden gemaakt. Bovendien kunnen de gekozen kaders inspirerend werken voor beleidsmakers 
en medewerkers in de professionele praktijk. Voor de dialoog met de interne en externe stakeholders is het daarnaast ook zinvol om beroep te 
doen op denkkaders die hieraan complementair zijn. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een denkkader en een praktijk die zich 
hiertoe heel goed leent.  
 
 
3. MVO als concept en strategie 

Er bestaan diverse opvattingen over MVO. Klassiek is het concept dat Elkington heeft ontwikkeld.25 Hij gaat ervan uit dat ondernemingen mee 
verantwoordelijk zijn voor een duurzame ontwikkeling van de samenleving. Zij kunnen dit concreet maken door zich tegelijk te engageren voor 
mensen (people), ecologie (planet) en economische rendabiliteit (profit). Wanneer een onderneming zich hierop toelegt, wordt de continuïteit van 
de organisatie vergroot en kan zij beleidsmatig rekening houden met maatschappelijke doelen die voor veel mensen belangrijk zijn. Het wijzen op 
die verantwoordelijkheid betekent echter nog niet dat organisaties er effectief mee aan de slag zullen gaan.  
 
3.1  Aanknopingspunten voor MVO 

Er kunnen vier clusters van redenen worden onderscheiden die verklaren waarom sociale ondernemingen de stap zetten naar MVO.26 Die 
aanknopingspunten situeren zich op persoonlijk, organisatorisch en contextueel vlak. 
 

25 JONKER, J., DIEPSTRATEN, F. & KIEBOOM, J., Inleiding in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Chronologisch overzicht & Verklarende woordenlijst, Kluwer, 
Deventer, 2011, p. 87-108; ELKINGTON, J., Cannibals with Forks. The Triple Bottom Line of 21st Century Business, Capstone, Oxford, 1999.     
26 ROOME, N., DOOVE, R.-P. & POSTEMA, M., An Anatomy of Corporate Social Responsibility: Causal Factors in CSR as a Social Movement and Business Practice, in JONKER, J. & DE 
WITTE, M. (Ed.), The Challenge of Organizing and Implementing Corporate Social Responsibility, Palgrave, New York, 2006, p. 78-92.    
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Diverse organisatiekenmerken kunnen een stimulans zijn om integraal te gaan werken rond MVO. Het kan zijn dat er gebruik wordt gemaakt van 
managementsystemen en kwaliteitsprocessen die gemakkelijk gelinkt kunnen worden aan MVO. Mogelijks is er een proces ingezet om de klassieke 
hiërarchische en bureaucratische structuur af te bouwen en te komen tot een lerende en innovatieve organisatie. Een dergelijke 
organisatieverandering biedt een goede voedingsbodem voor MVO. Misschien wordt er al projectmatig samengewerkt met de buurt. Het 
betrekken van externe stakeholders maakt essentieel deel uit van MVO.27 Het kan ook zijn dat zorg- en welzijnsvoorzieningen zich al toeleggen op 
het verkleinen van hun ecologische voetafdruk. Zich engageren voor ecologische duurzaamheid is voor veel sociale ondernemingen een 
vertrekpunt om werk te maken van een integraal MVO beleid.28 
 
Ook uit de context kunnen er diverse impulsen komen om met MVO aan de slag te gaan. Het kan zijn dat er structurele samenwerkingsverbanden 
worden aangegaan met organisaties die veel aandacht besteden aan MVO. Sociale ondernemingen in het eigen netwerk kunnen gestart zijn met 
MVO initiatieven. Koepelorganisaties brengen het thema in de aandacht. De overheid moedigt niet alleen bedrijven, maar ook NGO’s en zorg- en 
welzijnsvoorzieningen aan om werk te maken van MVO. Het is een thema dat in de publieke opinie meer en meer aan bod komt. Mogelijks maken 
medewerkers en leidinggevenden kennis met MVO via vormingsprogramma’s en coaching. 
 
Concrete gebeurtenissen kunnen een start betekenen voor MVO. Het is mogelijk dat medewerkers en 
leidinggevenden in hun vriendenkring bevraagd worden over de duurzaamheid van hun organisatie. Het kan zijn 
dat zij door hun vrijwillig eenzamen gepassioneerd raken door het thema. Een voedselinfectie bij cliënten of een 
milieuvervuiling met effecten in de omgeving kunnen aanleiding zijn om ernstig werk te gaan maken van MVO. Het 
is mogelijk dat het begrippenkader van MVO meer en meer in de mond wordt genomen door leidinggevenden en 
medewerkers.  
 
Een laatste stimulans is het leiderschap dat binnen de organisatie wordt opgenomen rond MVO. Het gaat hierbij 
zowel om informeel als formeel leiderschap. Dit betekent dat iedereen binnen de voorziening rond MVO een 
voortrekkersrol kan opnemen. Interne sociale veranderaars kunnen zich overal in de organisatie bevinden. Zij 
kunnen op verschillende manieren katalysator zijn voor een organisatieverandering in de richting van MVO.29 Het 
kan zijn dat zij concrete haalbare stappen zetten en op die manier kleine successen boeken die kunnen worden 
uitvergroot naar het geheel van de organisatie. Mogelijks zoeken zij collega’s op die gebeten zijn door dezelfde 
passie en zetten zij samen het thema op de agenda. Als sociale veranderaars hebben zij oog voor diverse 
aanknopingspunten om aan de slag te gaan met MVO. 

27 JEURISSEN, E. & LEONARD, C., Vreemdgaan voor managers. Met stakeholders naar je doel, LannooCampus, Diest, 2013.  
28 KERSCH, R., LAANEN, E., WABNEGG, M., JULANIYA, A., Sustainability in Health Care. A Study on the Relation Between Sustainablility Initiatives and Organizational Design Elements 
in Hospitals, Squarewise, Rotterdam School of Management, Erasmus University, June 2011.    
29 MARSHALL, J., COLEMAN, G. & REASON, P. (Ed.), Leadership for Sustainability. An Action Research Approach, Greenleaf, Scheffield, 2011; MEYERSON, D.E., Rocking the Boat. How 
to Effect Change Without Making Trouble, Harvard Business Press, Boston, 2008; NOORDZIJ, K., Op weg naar nieuw leiderschap. Van superieure strategie naar integere cultuur, Van 
Gorcum, Assen, 2012.   
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3.2  MVO en organisatie-identiteit 

Zorg- en welzijnsvoorzieningen kunnen MVO als centraal aandachtpunt meenemen bij het verhelderen van hun organisatie-identiteit. Net zoals in 
het hierboven uitgewerkte christelijke denkkader staan in MVO ethische waarden en competenties centraal zoals verantwoordelijkheid, integriteit, 
transparantie, participatief leiderschap, structurele rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid. Bij MVO gaat het er ook om dat het niet louter 
als concept wordt verwerkt in de opdrachtsverklaring. Het vraagt om een strategisch beleid dat aansluit bij de kernactiviteiten van de sociale 
onderneming. Dit betekent dat bij MVO in zorg- en welzijnsvoorzieningen het menselijke aspect centraal staat, zonder dat hierbij de andere 
dimensies uit het oog worden verloren. 
 
MVO besteedt veel aandacht aan de relatie met de interne en externe stakeholders. In de christelijke inspiratie staat de ‘voorkeursoptie voor de 
armen’ centraal. Dit betekent dat christelijke organisaties, die integraal werk maken van MVO, er zich zullen op toeleggen dat stakeholders, die 
maatschappelijk niet of nauwelijks aan het woord komen, door hen worden gehoord. Zij zullen hun strategisch beleid op hen afstemmen en op 
basis hiervan korte en lange termijn doelstellingen uitwerken. Tegelijk biedt MVO als conceptueel kader en praktijk verschillende relevante 
aanknopingspunten om de eigen identiteit concreet te maken.  
 
4. Opbouw van het boek 

In de verschillende hoofdstukken van dit boek is een afwisseling terug te 
vinden van conceptueel, spiritueel, ethisch, technisch, empirisch en 
praktisch taalgebruik. Met de hulp van christelijke en ethische denkkaders 
en het concept en de praktijk van MVO wordt de organisatie-identiteit van 
christelijke zorg- en welzijns-voorzieningen verhelderd en geconcretiseerd. 
De inhoud en de opbouw van het boek kan beschouwd worden als een 
oefening in meertaligheid. De eigenheid van de verschillende perspectieven 
wordt gerespecteerd, en tegelijk wordt er gezocht naar verbinding. De 
auteurs van dit boek zijn vooraf uitvoerig met elkaar in gesprek gegaan om 
elkaars ideeën en invalshoeken beter te leren kennen. Zij hebben zelf 
ervaren hoe hieruit nieuwe inzichten en creatieve praktijken konden 
ontstaan. 
 
Voor de opbouw van het boek baseren we ons op het MVO 
ondernemingsmodel van Jonker en de Witte.30 Dit model biedt een 
antwoord op de vraag hoe MVO concreet georganiseerd kan worden. Het 

30 JONKER, J. & DE WITTE, M., Conclusion: The Real Challenges of Organizing and Implementing CSR, in JONKER, J. & DE WITTE, M. (Ed.), The Challenge of Organizing and 
Implementing Corporate Social Responsibility, Palgrave, New York, 2006, p. 237-247.  
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biedt de nodige ruimte om op een sectorspecifieke manier aan de slag te gaan met MVO.   
 
In het eerste hoofdstuk staat de context centraal. De subsidiërende overheid en koepelorganisaties wijzen toenemend op de relevantie van MVO 
voor zorg- en welzijnsorganisaties. Dominiek Lootens maakt een analyse van drie overheidsdocumenten die betrekking hebben op MVO. Daarnaast 
bekijkt hij hoe twee koepelorganisaties de thematiek hebben opgepakt. Er worden een aantal concrete aandachtpunten genoemd met betrekking 
tot de strategische integratie van MVO. Ten slotte laat hij de lezer kennismaken met enkele internationaal erkende managementinstrumenten. 
  
In het tweede hoofdstuk wordt er stilgestaan bij de organisatie-identiteit. Op basis van een zorgethisch en christelijk denkkader ontwikkelt Thijs 
Tromp enkele belangrijke bouwstenen voor een omvattend zorgconcept. Dit referentiekader kan als basis dienen voor de formulering van een 
opdrachtsverklaring. Hij brengt dit zorgconcept in relatie met het concept en de praktijk van MVO. 
 
Het derde hoofdstuk is gewijd aan de interactie met cliënten. Thijs Smeyers baseert zich hiervoor op een christelijk referentiekader, de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens en op empirisch materiaal. Hij laat zien hoe zorg- en welzijnsorganisaties zich concreet kunnen engageren 
voor meer toegankelijkheid en betaalbaarheid. De wijze waarop een sociale onderneming met arme cliënten communiceert, geldt hierbij als een 
centrale hefboom.  
 
Het vierde en het vijfde hoofdstuk staat de organisatiestructuur centraal. Bij de structuur horen de thema’s bestuur, leiderschap en cultuur.31 
Bernadette Van den Heuvel en Bart Hansen wijzen op het belang van MVO voor raden van bestuur van zorg- en welzijnsorganisaties. Zij reiken een 
aantal criteria aan die bestuurders kunnen helpen om het MVO karakter van hun organisatie te toetsen. 
  
In het vijfde hoofdstuk staat Donal Dorr stil bij het thema leiderschap. Hij brengt een aantal leiderschapsmodellen in dialoog met een ethisch en 
christelijk referentiekader. Mensgericht leiderschap draagt uitdrukkelijk bij tot een integratie van MVO in de organisatiecultuur. 
 
In het zesde en laatste hoofdstuk nodigt Bernadette Van Den Heuvel zorg- en welzijnsvoorzieningen uit om meer rekenschap af te leggen van hun 
beleid en activiteiten. Zij verheldert de relatie tussen transparantie en MVO in de context van zorg- en welzijnsorganisaties. Zij sluit haar hoofdstuk 
af met enkele concrete aandachtspunten.  
  

31 JONKER, J. & DE WITTE, M., Conclusion: The Real Challenges of Organizing and Implementing CSR, 246.  
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5. Besluit 

Maatschappelijke ontwikkelingen dagen christelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen uit om op een innovatieve en sociaalkritische manier hun 
organisatie-identiteit te verhelderen en te concretiseren. Met dit boek nodigen we de lezer uit om hiervoor gebruik te maken van relevante 
christelijke en ethische denkkaders en van het concept en de praktijk van MVO. We hopen dat dit boek beleidsmakers, medewerkers, 
pleitbezorgers en externe stakeholders kan inspireren bij hun inzet voor mensgerichte sociale ondernemingen.  
 

                Dominiek Lootens 

 

 

 

De tekst werd in ongewijzigde versie met toestemming van de uitgever overgenomen uit Lootens, D. (2014). Mensgericht sociaal ondernemen, Antwerpen-Apeldoorn: Garant. 
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CAIROS: ZORG VOOR WONEN EN LEVEN IN DE OUDERENZORG 

 

Woon- en zorgcentra zijn in evolutie. Hun bewonerspopulatie evolueert snel. De mens met dementie is alsmaar meer en meer 
aanwezig. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen en ontdekkingen rond moderne dementiezorg. Ook de schaarste in de zorg neemt toe. 
Iedereen wordt ouder. Plaatsen in de residentiële zorg worden schaarser. Samenwerking lokaal met thuishulp dringt zich op….  We 
zitten in de schakeljaren! Een tijd met veel boeiende uitdagingen op het gebied van vorming en begeleiding om als woon- en 
zorgcentrum deze toekomst aan te kunnen. In 2014 schakelde CAIROS hier mee op in.  
 

Uitdagende terreinen 

 

De oudere zorgvrager (met dementie) 

Er is geen boeiender cliënt dan de oudere zorgvrager. Er is geen sneller evoluerende groep dan die van de oudere zorgvrager. Het 
aandeel mensen met dementie neemt toe in onze woon- en zorgcentra en tegelijk zien we veel nieuwe inzichten in het syndroom van 
dementie en de zorg die dit vraagt. Psychische problematieken binnen onze huizen worden zichtbaar. Veel bewoners lijden aan angst 
en depressie. Het is een opdracht om hier preventief mee om te gaan. Institutionalisering en eenzaamheid tenslotte zijn uitdagingen 
om animatief mee om te gaan.  
 
Dit klinkt allemaal negatief. Tegelijk ontdekt men de oudere zorgvrager met zijn levensloop, zijn kracht en alles wat hij nog kan of zou 
kunnen.  
 
Al deze inzichten samen zetten ons voor de opdracht meer emancipatorisch met onze doelgroep om te gaan. De belevingsgerichte 
benadering, waarin de beleving en gevoelswereld van de bewoner centraal komt te staan, te combineren met een actieve, 
stimulerende houding die recht doet aan de waardigheid van de bewoner.  
  

   Caritas Vlaanderen     Jaarverslag 2014     107 
 



 
Concreet hebben we in 2014 ingezet op: 
 
Psycho-educatie voor medewerkers rond dementie en de beleving ervan 
Psycho-educatie rond psychische problemen in het woon- en zorgcentrum 
Vorming rond lerend vermogen van mensen met dementie 
Workshops rond animatieve benaderingen zoals muziek, massage, beweging, die tegemoetkomen aan noden van bewoners 
 

De zorgverlener 

De zorgverlener ervaart dat hij aan het schakelen is. Het ‘zorg’model waarin zorgkundigen en verpleegkundigen opgeleid zijn, voldoet 
niet meer. Ook al worden de fysieke zorgnoden van bewoners groter, de vraag naar begeleiding en aandacht groeit eveneens. Via 
vorming en opleiding wordt uiteraard geïnvesteerd in nieuwe inzichten, in animatieve grondhouding, in attitudeverwerving, in psycho-
educatie. Alle evoluties in zorg vragen investering van de zorgverlener. Bij de huidige snelle evoluties in doelgroep en zorg geeft dit 
spanning bij zorgverleners. 
 
Wat doet dit alles aan zorgverleners? Wat betekent het om van fysieke zorgverstrekker begeleider te worden? Wat doet het met me 
om na 20 jaar in de zorg mijn rol te herzien? We willen hierrond met zorgverleners en teams aan de slag zodat ze authentiek en écht in 
hun rol van zorgverlener kunnen gaan staan en erin kunnen groeien.  
 
Concreet is er vorming gegeven rond: 

Gekkenwerk: superheld zijn in de zorg?  
‘Ongehoorzaamheid’ als innovatieve kracht in de zorg 
 

Zorgthema’s van vandaag 

Directies en middenkader gaan aan de slag met zorgthema’s, ingegeven door de registraties die ze uitvoeren in het kader van het 
referentiekader. Of ingegeven door een merkbare ontwikkeling in huis en een ervaren nood om het zorgproces bij te sturen. We willen 
handvaten meegeven rond zorgthema’s om er visie rond te ontwikkelen, ethische reflectie rond te stimuleren, een zorgaanpak rond te 
ontwikkelen, medewerkers rond te stimuleren, verandering rond te introduceren… 
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De thema’s worden ingegeven door academische ontwikkelingen van vandaag, door noden die door directies zelf aangegeven worden, 
door samenwerking met deskundigen op verschillende terreinen.  
 
Concreet hadden we vorming rond: 

Het beperken van vrijheidsbeperking van bewoners 
Een aangenaam maaltijdgebeuren verwezenlijken 
Leefgroepwerking opstarten in huis 
Kwaliteitszorg ontwikkelen of nieuw leven inblazen dat recht doet aan zorg voor bewoners.  
Animatie in huis: een beleidskeuze 
 
Kwaliteitszorg her-ontwikkelen 

In samenwerking met Zorgnet Vlaanderen investeert CAIROS in PREZO Woonzorg, een 
integraal kwaliteitssysteem voor de ouderenzorg. Annemie Vanden Bussche werkt als 
projectmedewerker mee aan de verdere ontwikkeling en uitbouw van het kwaliteitssysteem in 
de sector. Ook individuele voorzieningen kunnen bij haar terecht voor advies of begeleiding 
van implementatie in hun huis.  
 
VDAB projecten afronden 

CAIROS heeft jaren meegewerkt aan zij-instroom in de zorgsector. Via terugkeercursussen 
werden verpleegkundigen die er een tijdje uitwaren, voorbereid op herintrede in de zorg. Via 
screening werden volwassen kandidaten voor de opleiding verpleegkunde geselecteerd. Dit 
alles gebeurde samen met VDAB. Eind 2014 zijn al deze projecten afgerond. CAIROS zal zich 
vanaf 2015 uitsluitend richten op Vorming en begeleiding.  
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PREZO WOONZORG:  KLAAR VOOR EEN VLIEGENDE START?  
 (gedeeltelijk overgenomen uit de brochure: Prezo Woonzorg: klaar voor een vliegende start? ) 

 

PREZO Woonzorg is een integraal kwaliteitssysteem voor zelf- evaluatie, voor het borgen en verbeteren van kwaliteit en voor certifice-
ring in de woonzorg. 
 

Ontwikkeling 

Zorgnet Vlaanderen ontwikkelde PREZO Woonzorg samen met de stichting Perspekt, een toonaangevend kwaliteitsinstituut voor de 
langdurige zorg in Nederland. Perspekt boekt in Nederland goede resultaten met PREZO, dat staat voor PREstatiemodel in de ZOrg. 
 
In 2012 werkte een groep directies en kwaliteitsverantwoordelijken uit leden-voorzieningen het kwaliteitssysteem uit, begeleid door 
Zorgnet Vlaanderen en Perspekt. Begin 2013 startte het pilootproject PREZO Woonzorg in 19 woonzorgcentra. Zij gingen – inhoudelijk 
ondersteund door Zorgnet Vlaanderen – proefondervindelijk met het kwaliteitsmodel aan de slag in hun organisatie. De piloot-
voorzieningen hielpen om de inhoud van het model te toetsen en te valideren, alsook de aan het model gerelateerde processen en 
documenten. Daarnaast gaven ze input voor de ontwikkeling van het softwarepakket. 
 
In oktober 2014 werd deze ICT tool op de markt gebracht.  Vandaag, begin 2015,  staat Prezo Woonzorg in de startblokken om breder 
uitgerold te worden in alle woonzorgcentra van Vlaanderen die kwaliteit hoog in het vaandel dragen.  
 
Op dit punt krijgt CAIROS de kans hieraan mee te werken. Enerzijds door vanuit Zorgnet Vlaanderen de sector te ondersteunen met 
opleiding en verdere ontwikkelingen uit te werken. Anderzijds door als Prezo ImplementatiePartner (PIP) individuele voorzieningen 
advies te verlenen of in huis te begeleiden. 
 

Prezo Woonzorg in een notedop … 

Prezo Woonzorg telt in totaal 60 kwaliteitsthema’s, gekoppeld aan een concrete doelstelling voor de cliënt (Plan) . Elk thema is 
uitgewerkt in concrete acties die de medewerker en de organisatie kunnen ondernemen om deze doelstelling te bereiken (Do). Je vindt 
eveneens richtlijnen hoe je kan meten of je resultaat bereikt op dit thema (Check). Daartoe zijn indicatoren bepaald, met koppelingen 
naar het referentiekader Kwaliteit van de Vlaamse overheid bijvoorbeeld, of naar Navigator Indicatoren van het Centrum voor 
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ziekenhuiswetenschappen. Als je die resultaten meet 
en ook je eigen acties evalueert, krijg je zicht op het 
nuttig en nodig zijn van verbetering in het thema (Act).  
U merkt zelf dat de klassieke  PDCA-cyclus hierin terug te 
vinden is. Ook de ICT tool ondersteunt de hele logica van 
werken volgens PDCA, met allerlei hulpmiddelen om de 
verschillende stappen te zetten. Zo kan u linken leggen naar 
uw procedures in huis, vindt u een tool om een grove 
inschatting te maken van een verbetertraject, enz...  
 

De 60 kwaliteitsthema’s bestrijken de totale werking in de 
woonzorg. Ze zijn geordend in een cirkelmodel met in het 
hart 6 domeinen die de levensgebieden van de cliënt 
beschrijven: welbevinden in wonen en leven, sociaal 
welbevinden, psychisch welbevinden en gezondheid, 
lichamelijk welbevinden, zingeving en spiritueel 
welbevinden, partnerrelaties en intimiteit. De domeinen 
zijn het hart van Prezo Woonzorg. Per levensgebied staat 
beschreven welke prestaties de cliënt mag verwachten.  
 
Rond dit hart van domeinen liggen drie pijlers; Deze 
beschrijven wat nodig is om de prestaties per levensdomein 
te kunnen realiseren: een cyclisch geborgd woonzorgplan, 
een adequate werkwijze voor informatie en communicatie, 
continuïteit van zorg- en dienstverlening. 
 

Tenslotte liggen hierrond de voorwaarden. Zij beschrijven 
de noodzakelijke ondersteunende prestaties binnen de organisatie. Het gaat om tal van managementfuncties die moeten maken dat kwaliteit in de 
dagelijkse praktijk grond krijgt.    
 
Er bestaan tal van Kwaliteitssystemen. PREZO Woonzorg is niet het eerste. Wat maakt dit kwaliteitssysteem dan zo uitzonderlijk? Want ja -  dat we 
fan zijn, mag blijken.  
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Inhoudelijk ingevuld model 

De 60 kwaliteitsthema’s van Prezo Woonzorg zijn ingevuld. Er is inhoud meegegeven aan elke prestatie. En dat is niet evident voor een 
kwaliteitssysteem. Veel systemen zijn ‘inhoudsloos’. Ze omschrijven een thema maar geven dan verder als criteria enkel mee dat de voorziening 
haar visie en werkwijze moet bepaald hebben, haar kwaliteit moet meten en naar verbetering moet trachten. De inhoud is dus enkel de PDCA-
cirkel. Niets meer. Kwaliteit uit zich enkel door aan te tonen dat je doet wat je zegt. Dat wat je zegt - dat wat dus kwaliteit hoort te zijn - bepaal je 
zelf.  
 
Niet in Prezo Woonzorg. Hier wordt duidelijk per prestatie gezegd wat kwaliteit is, wat een medewerker daartoe kan doen en wat een organisatie 
daartoe moet aan voorwaarden voorzien. In Prezo stappen is je dus verbinden aan een inhoudelijk referentiekader. 
 
Dat referentiekader is overigens zeer consequent doorgetrokken. In elke prestatie zal je sterk de dialoog met de cliënt terugvinden, de 
emancipatorische insteek om de cliënt dàt te laten doen, beslissen en bepalen wat hij nog zelf kan. Overal vind je het belang terug van een 
gedocumenteerd woonzorgplan, van doeltreffende communicatie tussen zorgverstrekkers. Overal vind je de zorg terug voor deskundige en 
betrokken medewerkers, voor inspanningen vanuit de organisatie om aan visie te werken op het thema.  
 
Je kan dit model een zeer duurzaam model noemen, met maatschappelijk verantwoorde visie op kwaliteit van zorg, met een emancipatorische 
houding naar de cliënt, met een duurzame kijk op ondernemen. Als je met deze bril aan de slag gaat, verbindt je je tot de hoogste 
kwaliteitsstandaarden.  
 

Groeimodel 

Kern van het verhaal is om een thema op te starten in een nooit aflatend 
zelfevaluatieverhaal. Eens een thema opgestart, krijg je tijd en ruimte om een 
zelfevaluatie te maken, resultaten te meten, samen tot diagnose te komen en 
eventueel aan verbetering te werken. Een vooraf bepaald aantal maanden later ga 
je opnieuw een zelfevaluatiecyclus in en kan je vaststellen hoeveel groei er al 
bereikt is in het werken aan dit thema. Zo start je jaarlijks een aantal nieuwe 
themata op en herneem je tegelijk de thema’s die in de vorige jaren al werden 
opgestart. Tot ze alle 60 draaien en blijven draaien. Als bordjesdraaiers in het 
circus. Ze allemaal aan de gang houden, hier en daar een draai bijgeven... 
 
Een perpetuum mobile dus, maar wel met groei in het kwaliteitsniveau. Het is niet 
de bedoeling dat je rond een bepaald thema in één jaar de maximale kwaliteit 
haalt. Wel dat je kan aantonen dat er groei is, en dat elk thema blijft prikkelen en  
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zorgen voor dynamiek en verdere groei.  
 
Op die manier is het perfect mogelijk dat verbeterthema’s worden uitgesteld, dat verbetertrajecten worden opgesplitst in deeltrajecten, dat van de 
tien nieuwe thema’s die je in een jaar opstart, er maar een tweetal thema’s zijn waarrond je NU aan het verbeteren gaat. Ook hier, dat bepaal je 
zelf… 
 

Relationeel en gedragen 

Als organisatie bepaal je zelf hoe snel je gaat, bepaal je zelf waarrond je gaat verbeteren, waarmee je aan de slag gaat. Dat is belangrijk. Het maakt 
dat je kan ingaan op waar de energie van de mensen zit, dat je kan temporiseren, dat je je organisatiecultuur kan uitdagen of even wat rust geven.   
 
Werken aan kwaliteit is in die zin subjectief. Het model en de tool geven objectieve bakens aan om aan zelfevaluatie te gaan doen. Tot conclusies 
komen is iets wat gebeurt tussen de mensen. Dialoog maakt dat conclusies groeien, dat diagnose gesteld wordt. Medewerkers betrekken bij de 
zelfevaluatie maakt dat er meer en meer draagvlak komt in de  organisatie om aan kwaliteit te werken. Is men nog niet klaar om een bepaald 
probleem ten gronde aan te pakken? Dan wacht je, en werk je een quick- win uit om het volgende jaar een stap verder te staan en misschien wel 
een stap dichter bij de kern van het probleem. Alles heeft zijn tijd, ook verbeteren… 
 
We horen soms mensen zeggen: ‘kan de ICT tool ons niet vertellen waar onze grootste problemen zitten? Dan gaan we daaraan werken’ Maar zo 
werkt het niet. De ICT tool is nuttig en nodig als managementtool. Ze ondersteunt het coördineren van alles wat er gebeurt rond Prezo Woonzorg.  
 
Maar de tool denkt niet voor ons. En dat mag ook nooit zo worden. Een organisatie bestaat uit mensen en het is dit samenspel van mensen dat 
groei maakt en dynamiek creëert. 
 

Kwaliteit speelt zich dus in de eerste plaats af tussen de neuzen en pas later tussen de oren… 

En zo werkt een goed gebruikt PREZO Woonzorgmodel automatisch aan de ontwikkeling van uw organisatie als lerend netwerk 

 

Annemie Vanden Bussche 
Medewerker CAIROS 

Projectmedewerker Prezo Woonzorg Zorgnet Vlaanderen 
Prezo ImplementatiePartner 
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OVERZICHT CARITAS - INTERSECTORALE BEHEERSINFORMATIE   2014 
 

Nr Datum OMSCHRIJVING 

1078 28.01.2014 Nieuwe wetgeving inzake de keuze, de aankoop en het gebruik van 
collectieve beschermingsmiddelen. 

1079 11.02.2014 Aanpassing vanaf 1 januari 2014 van de bedragen voor loonbeslag en 
loonoverdracht. 

1080 12.02.2014 Geen herwaarderingscoëfficiënt voor brugpensioen en nachtarbeid in 
2014. 

1081 13.02.2014 Vrijwilligers: maximale forfaitaire kostenvergoeding vanaf 1 januari 2014. 

1082 14.02.2014 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten – loongrenzen 
vanaf 1 januari 2014. 

1083 15.02.2014 Uitbreiding van het begrip arbeidsongeval. 

1084 03.03.2014 Verstrenging wetgeving inzake energieprestatiecertificaten voor publieke 
gebouwen – herinnering. 

1085 25.03.2014 Eenheidsstatuut: de nieuwe ontslagregels. 

1086 26.03.2014 Eenheidsstatuut: afschaffing van de proefperiode. 

1087 27.03.2014 Eenheidsstatuut: beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens een 
periode van arbeidsongeschiktheid. 
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1088 28.03.2014 Eenheidsstatuut: afschaffing van de carenzdag. 

1089 31.03.2014 Bepaalde beëindigingsvergoedingen voortaan onderworpen aan de RSZ-
bijdragen. 

1090 01.04.2014 Bonusplannen: maximale sociale en fiscale vrijstellingsgrens voor 2014. 

1091 02.04.2014 Doelgroepvermindering eerste aanwervingen: nu ook voor de vierde en 
vijfde aangeworven werknemer. 

1092 03.04.2014 Uitbreiding activa-plan: nu ook voor laaggeschoolde jongeren tot 30 jaar. 

1093 

 

04.04.2014 Het eenheidsstatuut: CAO nr 109 betreffende de motivering van het 
ontslag. 

1094 25.04.2014 Verkiezingen van het Europese Parlement, van de kamer en van het 
Vlaams Parlement van 25 mei 2014 – arbeidsrechtelijk beschouwd. 

1095 28.04.2014 Wijzigingen aan de welzijnswetgeving inzake aangifte van 
arbeidsongevallen en eerste hulp bij ongevallen. 

1096 29.04.2014 Welzijnswetgeving - oude elektrisch installaties op arbeidsplaatsen - 
herinnering. 

1097 20.05.2014 Eenheidsstatuut: outplacement. 

1098 21.05.2014 Toegelaten arbeid voor gepensioneerden: grensbedragen 2014. 

1099 22.05.2014 Enkele wijzigingen aan de pensioenwetgeving: eenheid van loopbaan en 
loonbasis. 
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1100 23.05.2014 Nieuwe bijzondere compenserende werkgeversbijdrage op 
verbrekingsvergoedingen. 

1101 26.05.2014 Welzijnswetgeving - nieuw KB betreffende de brandpreventie op 
arbeidsplaatsen. 

1101bis 17.06.2014 Welzijnswetgeving - nieuw KB betreffende de brandpreventie op 
arbeidsplaatsen  -  rechtzetting van rubriek 4.7.2. 

1102 18.06.2014 Welzijnswetgeving – wijziging in de nieuwe KB’s van de codex, vooral voor 
wat de nieuwe tarifering betreft voor de prestaties geleverd door de 
externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. 

1103 25.06.2014 Het betaald educatief verlof: voortaan een gewestelijke bevoegdheid. 

1104 27.06.2014 Wetgeving met betrekking tot de bestrijding van de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen. 

1105 07.07.2014 Gebruik van privé-voertuig voor beroepsdoeleinden: aanpassing 
kilometervergoeding vanaf 01.07.2014 

1106 09.07.2014 Welzijnswetgeving – wijzigingen in de nieuwe KB’s van de codex, vooral 
voor wat de nieuwe tarifering betreft van de prestaties geleverd door de 
externe diensten voor preventie en bescherming op het werk – 
aanvullende informatie. 

1107 15.07.2014 Inwerkingtreding bepalingen analyseverslag wet bestrijding loonkloof. 

1108 04.08.2014 Nieuwe welzijnswetgeving in verband met psychosociale risico’s op het 
werk. 

1109 13.08.2014 

 

Verklarende nota bij de analyse van de bezoldigingsstructuur – wet 
bestrijding loonkloof tussen mannen en vrouwen. 
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1110 20.08.2014 Contract Reprobel. 

1111 06.11.2014 Definitieve overgang naar elektronische maaltijdcheques vanaf 
01.01.2016. 

1112 07.11.2014 

 

Omzetting moederschapsrust in geboorteverlof: voorlopig nog geen ZIV 
uitkering mogelijk voor co-ouders. 

1113 10.11.2014     Utilitaire voertuigen: terugvordering mogelijk van onterecht betaalde 
CO2-solidariteitsbijdrage. 

1114 25.11.2014 Brussels bedrijfsvervoerplan. 

 
1115 17.12.2014  Nieuwe tariefregeling voor prestaties geleverd door de externe diensten 

voor preventie en bescherming op het werk vanaf 1 januari 2016. 

1116 18.12.2014 Bonusplannen: maximale sociale en fiscale vrijstellingsgrens voor 2015 
bekend. 

  

 

 

COMMUNICATIE IDENTITEIT, PASTORAL & ETHIEK  2014   (CIPE) 

37 20.06.2014 Wenskaart Kerkwerk Multicultureel Samenleven voor het einde van de 
ramadan. 
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OPDRACHTSVERKLARING  

 

 

Caritas Vlaanderen behoort tot het wereldwijde Caritasnetwerk van Caritas Internationalis van de Rooms-Katholieke Kerk 

Caritas Vlaanderen wil Gods Liefde uitdrukken en laat zich inspireren door de evangelische waarden van mededogen, rechtvaardigheid  
en solidariteit. 

Caritas Vlaanderen bouwt mee aan een samenleving die gebaseerd is op liefde voor de mens, waar niemands rechten worden 
geschonden en waar iedereen kansen krijgt om er in vrijheid en verantwoordelijkheid ten volle aan deel te nemen.  

Caritas Vlaanderen ondersteunt gezondheids- en welzijnsvoorzieningen en organisaties en groepen die opkomen voor de erkenning 
van de rechten van kwetsbare mensen, met een voorkeursoptie voor de armen. 

Caritas Vlaanderen ondersteunt en stimuleert het vrijwillig engagement in onze samenleving.  

Caritas Vlaanderen ondersteunt en stimuleert pastorale en spirituele zorg in het veld van gezondheid en welzijn.  

Caritas Vlaanderen richt zich zowel op de katholieke gemeenschap als op de bredere samenleving en vindt hier partners voor de 
realisatie van haar doelstellingen. 
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