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Woord voor af

De con gres com mis sie en het be stuur van de Stich ting Chris te lijk So ciaal Con gres wa ren

bij zon der ver heugd dat zo veel men sen de con fe ren tie “Wat zijn waar den waard?” heb -

ben be zocht. Het the ma houdt ken ne lijk ve len be zig. Te recht.

De con fe ren tie was niet een bij een komst waar het on der werp ‘waa rden en nor -

men’ voor het eerst op de agen da kwam. Dat on der werp was al meer dan een jaar in dis -

cus sie. De con gres com mis sie had daar om ge ko zen voor een aan pak waar bij ge leerd kon

wor den van de er va rin gen die op ge daan wor den door men sen die se ri eus pro be ren om

waar den in prak tijk te bren gen. Daar om zijn po li ti ci en on der ne mers on der vraagd door

we ten schap pers die op de uni ver si teit on der zoek doen naar waar den en nor men. We

scha kel den de we ten schap in om een stap ver der te kun nen ko men met het the ma van de 

mo raal. In de work shops wa ren ook een groot aan tal men sen be schik baar die in de soms

ver hit te prak tijk met waar den en nor men te ma ken heb ben. Bij voor beeld de prak tijk van

de voet bal sta di ons of de prak tijk van het on der wijs, of de prak tijk van de stad se ti quet te,

of de prak tijk van de in ter na tio na le ge rech tig heid. De con gres com mis sie is de in lei ders in

de work shops dank baar dat zij be reid wa ren zich bloot te ge ven op dit kwets ba re punt.

Om dat de deel ne mers de ge le gen heid te baat na men om hen in de work shops ook hun

ei gen er va rin gen voor te leg gen, kon den we al le maal veel le ren op de con fe ren tie. Dat

was ook pre cies de be doe ling. 

De con fe ren tie werd af ge slo ten met een ge za men lij ke oe fe ning in lef. Die oe fe ning

was niet ge heel ge slaagd. De grond ge dach te blijft ech ter over eind. Want er is lef voor no -

dig om waar den en nor men in prak tijk te bren gen te gen de sys teem druk in van het gro te

geld, van de markt, van te wei nig geld, of ge woon te gen de druk van de macht der ge -

woon te of van de scep sis dat het uit ein de lijk toch het ei gen be lang is wat de door slag geeft 

als er waar den in het ge ding zijn.

De bij bel toont zich er van be wust dat je kracht no dig hebt om waar den in prak tijk

te bren gen.  De apos tel schrijft in de Ga la ten brief:

Ik be doel dit: als u zich in uw le vens wan del laat lei den door de Geest, zult u geen ge volg ge -

ven aan zelf zuch ti ge ver lan gens. Want wat onze zelf zucht ver langt, is strij dig met het geen de

Geest ver langt, en om ge keerd. Ze zijn el kaars vij an den, met het ge volg dat u niet kunt doen wat u 

zou wil len. (…) Want wat de Geest doet groei en en rij pen, is lief de, vreug de en vre de, ge duld,

vrien de lijk heid, goed heid en ver trou wen, een voud en zelf be heer sing.

We heb ben aan het be gin van de con fe ren tie de aan we zig heid van de ze Geest ge vraagd

door het ge bed te bid den dat de rec tor van de Ka tho lie ke Uni ver si teit Nij me gen bidt bij

de aan vang van aca de mi sche plech tig he den: “Spi ri tus Sanc tus gra tia il lu mi net sen sus et cor da
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nostra. Mo ge de ge na de van de Hei li ge Geest onze zin nen en har ten ver lich ten.” 

Ik hoop dat dit ver slag van de con fe ren tie ook de in spi ra tie van de ze Geest laat door wer -

ken in de prak tijk van het han de len van chris te lijk- so cia le or ga ni sa ties.

prof.dr. Kees Klop, voor zit ter van de con gres com mis sie
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Ec hte wel vaart

Een op war mer tje om de zaal

dui de lijk te ma ken dat het van -

daag me nens is: er wordt in -

breng ver wacht. Rosa Lu cas sen

van ‘Ec hte Wel vaart’, voor heen 

een ini tia tief van de stich ting Na tuur en Mi lieu, maar nu een zelf stan di ge stich ting

(www.ech te wel vaart.nl) zet de zaal aan tot na den ken. Hoe kun je el kaar op waar den aan -

spre ken, zo dat die waar den ook ge stal te krij gen in de prak tijk?

Ie der een heeft een vel pa pier ge kre gen, waar op in spie gel beeld een tien tal waar den 

staan, die af kom stig zijn uit de mis sies en vi sies van de or ga ni sa ties waar uit de deel ne mers

af kom stig zijn. Ie der een moet zich aan de ze waar den spie ge len en zich af vra gen wel ke

waar de hem of haar het meest aan spreekt. Dat moe ten dus waar den zijn waar op ie mand

echt aan spreek baar is. Na en ke le mi nu ten wordt de zaal ge vraagd de ge dach ten hier om -

trent met buur man of buur vrouw te de len. Het la waai dat daar op volgt is oor ver do vend.

Blijk baar maakt het the ma heel wat los.

Al lo pend door het mid den pad, vraagt Rosa en ke le deel ne mers om hun re ac tie.

Voor Hans Brüning van ICCO gaat het voor al om ver zoe ning. Vol gens hem kun nen al le

an de re be grip pen mak ke lijk weg ge stopt wor den ach ter al ler lei struc tu ren. Ver zoe ning

ech ter raakt je zelf. Het is een grond hou ding die al je keu zes in het da ge lijks le ven be paalt.

Bij Rien Tim mer van het Le ger des Heils staat ge rech tig heid bo ven aan. Het woord -

je recht dat daar in op ge slo ten zit, spreekt hem aan. Ie der mens moet recht op kun nen lo -

pen. Rosa vraagt zich af of dit een per soon lij ke waar de is, of dat het toch veel meer in ge -

ge ven wordt door de or ga ni sa tie waar voor Tim mer werkt. Vol gens hem is dat ech ter

niet te schei den. Hij heeft ten slot te niet voor niets voor ‘het Le ger’ ge ko zen.

De der de re ac tie komt van Aad Kik van het Geert Gro te In sti tuut, on der deel van

Ho ge school Win des heim in Zwol le. Zijn be lang rijk ste waar de is zorg zaam heid. “We kun -

nen pas wat voor el kaar be te ke nen als we een zorg za me hou ding heb ben naar el kaar. Dat

geldt voor al le fa cet ten van het le ven. Zelfs voor dit con gres. Als er niet voor al ler lei za -

ken ge zorgd zou zijn, had dit con gres niet ge hou den kun nen wor den.”

De oefening wordt afgesloten met de opdracht om bij elkaar te verkennen waarop

de ander aangesproken wil en mag wor den. Dat is niet eenvoudig. Rosa noemt uit haar

eigen leven de waarde ‘vrijheid’, “en toch word ik geleefd door mijn werk, mijn kinderen,

enz.” Maar ondanks de moeilijkheidsgraad blijkt ook deze uitwisseling een flink aantal

decibels te pro du ce ren. (BdJ)
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Waarden, normen en deugden in de mission statements
van christelijk-sociale organisaties

Het eer ste ka bi net- Bal ke nen de gaf het waar den- en nor men de bat in ons land een vlie gen -

de start. Voor al toen de pre mier zelf tij dens de con fe ren tie van het Chris te lijk So ciaal

Con gres eind au gus tus 2002 de fak kel over nam van licht ge wicht Heins broek sloeg de

vlam in de pan. Een spe cia le com mis sie naar Noors voor beeld kwam er te recht niet, maar 

de re ge ring ont wik kel de wel een in te res sant be leids pro gram ma. Daar in was een pro mi -

nen te plaats weg ge legd voor ini tia tie ven van bur gers en ge meen te be stu ren. Die zijn, sa -

men met de mo raal be vor de ren de da den van de mi nis te ries, in fe bru ari 2003 op een voor -

tref fe lij ke ma nier be schre ven door het Fo rum voor De mo cra ti sche Ont wik ke ling

(Sec to ra le, lo ka le en de par te men ta le ini tia tie ven rond waar den en nor men, 25 fe bru ari 2003;

de pu bli ca tie staat op de web stek van het Mi nis te rie van Al ge me ne Za ken on der de Ka -

mer stuk ken).

Sinds dien is het stil ge wor den. De re ge rings ver kla ring van het ka bi net Bal ke nen de

II heeft het nog wel over de om gangs vor men in het pu blie ke do mein, maar spreekt nog

uit slui tend van een niet na der mo reel be paal de ei gen ver ant woor de lijk heid van de bur -

gers en het on der wijs. Waar om lijkt een op zich zelf in te ger en door de bur gers als be -

lang rijk er va ren ini tia tief mèt de LPF uit het re ge rings pri o ri tei ten ver dwe nen te zijn? Dat

kan toch niet ko men om dat de eco no mie en de staats boek hou ding al le aan dacht op eisen? 

Vindt de re ge ring wel licht dat zij er zelf niet zo veel meer aan kan doen, nu de aan zet is ge -

ge ven? Of wacht zij het WRR- rap port hier over af, dat aan het eind van het jaar moet ver -

schij nen? Mij dunkt dat de Troon re de straks in sep tem ber een goe de ge le gen heid is om te 

la ten zien dat het ook het ka bi net Bal ke nen de II me nens is met de pu blie ke mo raal. Als

het ka bi net dat wil, dan moet het con se quen ties trek ken uit de stand van za ken en aan ge -

ven wat het nu ver der wil.

Er is op het vlak van waar den en nor men be lang rij ke voort gang ge boekt. Na ja ren lan ge af -

we zig heid op de pu blie ke agen da, werd het on der werp in het Ka mer de bat van de cem ber

2002 Ka mer breed se ri eus ge no men. Voorts zijn de aan van ke lij ke on be noemd heid van de

waar den en nor men die in het ge ding zijn en de aan van ke lij ke ver smal ling van het de bat

tot fat soen door bro ken ten gun ste van een rijk sca la van waar den en nor men. De ka bi -

nets brief die in dit de bat werd be spro ken, sprak al niet meer van fat soen, maar van res -

pect, so li da ri teit en ver ant woor de lijk heid. Dat was een te rech te ver rij king ten op zich te

van het wel be lang rij ke, maar toch snel met be ne pen bur ger lijk heid in ver band ge brach te

fat soens be grip. De bo ven ge noem de Fo rum- pu bli ca tie in ven ta ri seert de waar den waar -

voor men sen lo kaal in ac tie ko men zelfs als: res pect, to le ran tie, vrij heid, vei lig heid, recht -

vaar dig heid, vre de, zorg voor na tuur en mi lieu, ge lij ke be han de ling en rech ten, ge lij ke
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kan sen, pri va cy, zorg voor zwak ken, res pect voor ei gen dom, eco no mi sche ont wik ke ling,

ken nis, schoon heid etc. Ook de frac tie woord voer ders in het Ka mer de bat brach ten een

breed pa let van waar den naar vo ren. Te ge lijk on der ken den zij haar scherp dat het hier

niet om een aca de mi sche dis cus sie ging, maar dat de be spro ken waar den recht streeks tot 

be paal de be leids keu zen lei den. De Ka mer voor zit ter moest hen her haal de lijk bij het on -

der werp te rug bren gen. Je zou dus ei gen lijk ver wach ten dat het de bat breed en rijk ge -

voerd wordt. Maar het lijkt wel dood ge bloed. Hoe komt dat?

De schrij vers van de Fo rum- pu bli ca tie leg gen in een bij la ge bij hun rap port de vin -

ger op de ze re plek ken. Een be lang rij ke bottle- neck is dat niet al de ze waar den in de zelf de 

rich ting wij zen. Pri o ri teit ge ven aan de waar den vrij heid en pri va cy leidt tot an de re keu -

zen dan pri o ri teit ge ven aan zorg voor de na tuur en vei lig heid. We zien die bot sin gen da -

ge lijks in het nieuws. Bij voor beeld als de be strij ding van cri mi na li teit botst op de pri va cy,

of als de eco no mi sche ont wik ke ling ten kos te gaat van het mi lieu of het die ren wel zijn.

Het Fo rum be pleit hier de bat ten tus sen bur gers, zo als die bij voor beeld plaats vin den in de 

Am ster dam se Ba lie, om com pro mis sen of con sen sus te be rei ken. In der daad is een vrije

dis cus sie ruim te be lang rijk, maar be lang rij ker nog lij ken mij de bij een kom sten waar daad -

wer ke lijk be slis sin gen val len, zo als bij voor beeld het over leg van de re ge ring met de so cia -

le part ners, de CAO- on der han de lin gen of het over leg van gro te be drij ven met de mi lieu -

be we ging over in ves te rin gen. Dáár moet de af we ging tus sen waar den daad wer ke lijk

plaats vin den en dát heeft im pact op de cul tuur van de  samenleving. Méér dan vrije ge -

sprek ken, hoe nut tig ook als be zin ning op de wer ke lij ke be slui ten.

Het Fo rum meent dat, ook bij bot sen de waar den, com pro mis of con sen sus mo ge -

lijk is, maar stelt dat de kans daar op ver min dert als één van de par tij en bij voor baat de ei -

gen waar den su pe ri eur ver klaart. Wij hoe ven hier niet eens aan re li gi eu ze in to le ran tie te

den ken, maar wel licht veel eer aan over heer sing van eco no mi sche nuts mo tie ven over

mo re le waar den en nor men. Het le ven van uit waar den en nor men heeft op het eer ste ge -

zicht geen eco no misch nut. Het goe de le ven leidt wel tot ge luk. Uit ein de lijk moet ook de

be drij vig heid tot ge luk lei den, maar dat kun nen eco no men niet me ten. Daar om gaat de

be sluit vor ming voor al over geld, goe de ren, dien sten en de om vang van hun voort bren -

ging. En daar om druk ken eco no mi sche mo tie ven waar den en nor men naar de zij lijn. In af -

wach ting van be te re tij den. Ten on rech te. Als het ka bi net se ri eus het waar den- en nor -

men de bat wil voort zet ten, zal het in de Troon re de moe ten aan ge ven op wel ke waar den

en nor men het zijn eco no misch be leid stoelt, d.w.z. wel ke plaats het geeft aan res pect,

lief de, ver trou wen, recht vaar dig heid, so li da ri teit en al die an de re waar den te gen over de

sys teem druk van eco no misch nut, vrije con cur ren tie, markt wer king en con su men ten -

soe ve rei ni teit.

Chris te lijk- so cia le or ga ni sa ties en waar den en nor men

Wil het wat wor den met waar den en nor men in Ne der land, dan moet niet al leen het ka -

bi net  kleur be ken nen, ook maat schap pe lij ke or ga ni sa ties zul len hun nek moe ten uit ste -

ken. Het is daar om hart ver war mend om te zien dat het maand blad van het We ten schap -

pe lijk In sti tuut voor het CDA, Chris ten- De mo cra ti sche Ver ken nin gen, het zo mer num mer

2003 aan het on der werp wijdt. Ook het Thijm ge noot schap con fe reert aan het eind van
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dit jaar over waar den en nor men. Dat is hart ver war mend juist om dat men van el kaars ini -

tia tie ven niet op de hoog te was. Het wijst er op dat waar den en nor men de chris te lij ke

kring in ons land aan het hart gaan.  

Een meer der heid van de chris te lijk- so cia le or ga ni sa ties be noemt zijn in spi ra tie te -

ge woor dig ook niet al leen in ter men van het evan ge lie of van chris te lijk- so ci aal den ken,

maar ook van daar door geïn spi reer de waar den, nor men en deug den. Alle waar den (ab -

strac te rich ting wij zers), nor men (con cre te ge drags voor schrif ten) en deug den (ge oe fen de 

hou din gen in za ke om gang met waar den en nor men) die bij een eer ste ruwe in ven ta ri sa tie 

te vin den zijn (bron: hun web si tes, zo als toe gan ke lijk ge maakt via www.stich ting- csc.nl),

op een rij ge zet, geeft het vol gen de re sul taat:

Waar den van chris te lijk- so cia le or ga ni sa ties

» di a loog (tus sen we ten schap, le vens be schou wing en sa men le ving)

» duur zaam heid

» eer lijk heid, eer lijk de len, eer lij ke ver de ling

» fair play

» fat soen

» ge lij ke kan sen

» ge rech tig heid

» ge voel voor cul tuur

» heel heid van de schep ping

» in te gri teit

» hart voor de sa men le ving

» kri ti sche in stel ling

» maat schap pe lij ke be trok ken heid (van de on der ne mer, maat schap pe lijk on der ne -

men)

» men se lij ke waar dig heid, een vol waar di ge plaats in de sa men le ving, ie der mens is

uniek en waar de vol, tot je be stem ming ko men zo als God het be doeld heeft

» naas ten lief de, oog voor de naas te

» on af han ke lijk heid

» res pect

» recht vaar dig heid

» so li da ri teit, de sterk ste schou ders moe ten de zwaar ste las ten dra gen

» ver ant woor de lijk heid (door par ti ci pa tie en ge deel de zeg gen schap) 

» ver trou wen

» ver zoe ning

» vre de

» vrij heid

Deug den van chris te lijk- so cia le or ga ni sa ties:

» aan dach tig heid

» ac tief bur ger schap

» cre a ti vi teit
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» die nend lei der schap

» ge loof

» vol har dend heid

» hoop

» lief de

» pas sie

» weer baar heid

» wend baar heid

» zelf ver trou wen

» zorg zaam heid

Een gang baar beeld luidt dat chris te lij ke or ga ni sa ties aan on der schei dend ver mo gen zou -

den heb ben in ge boet. Uit de ze ru we in ven ta ri sa tie blijkt dat niet. Het to ta le waar den pa let 

dat de chris te lijk- so cia le or ga ni sa ties wil len be har ti gen is een veel kleu rig en ge va ri eerd

ge heel. Dat is dus aan mer ke lijk méér dan al leen het bur ger lijk ‘fa tsoen’, waar toe het

waar den- en nor men de bat in Ne der land aan van ke lijk te ge mak ke lijk ver smal de. Het is

ook een ei gen soor tig ge heel: naast waar den en deug den die ook bij an de ren voor ko -

men — wat ove ri gens al leen maar toe te jui chen valt — zijn er ook een aan tal die ty pisch

chris te lijk zijn: naas ten lief de, ge loof, hoop en lief de, heel heid van de schep ping, tot je be -

stem ming ko men zo als God het be doeld heeft. De ze waar den en deug den wor den bij al le 

or ga ni sa ties ge plaatst in het licht van de bij bel, wat soms be te kent dat hun mo re le strek -

king ra di ca li seert (“heb je vij an den lief”) en in elk ge val dat zij in het chris te lij ke zin ge ven -

de ver haal wor den op ge no men en daar bin nen een spe ci fie ke be te ke nis ver krij gen (bij -

voor beeld: men se lij ke waar dig heid om dat ie der mens telt voor God, on ge acht zijn

ver mo gen tot zelf be schik king). 

Als chris te lijk- so cia le or ga ni sa ties hun waar den, nor men en deug den se ri eus ne -

men, le ve ren zij een be lang rij ke bij dra ge aan de Ne der land se sa men le ving. Zij vor men

met el kaar geen zuil meer — met alle mi li tan te trek ken van dien — maar een geïn spi reer -

de fa mi lie van or ga ni sa ties die op al ler lei ter rei nen van de maat schap pij een be lang rijk

aan bod aan dien sten neer zet ten. Als die dien sten kleur heb ben, moet de sa men le ving

kleur krij gen. Dat kan niet an ders. In elk ge val kun nen zij met el kaar een ni che vor men,

een in te res san te open plek in de sa men le ving waar ge toond wordt dat het ook an ders

kan dan in de heer sen de eco no mis ti sche cul tuur.

Iden ti teitspro fes si o na li teit oe fe nen

Die op ga ve is niet een vou dig. Het waar den- en nor men de bat moet op bok sen te gen de

scep sis, die op komt als men sen zien dat voor aan staan de per so nen en or ga ni sa ties be zwij -

ken voor de sys teem druk van de markt, van de kijk cij fers, van het gro te geld, of van te

wei nig geld. Hier ligt een be lang rij ke taak voor de po li tiek. De over heid be paalt door mid -

del van wet- en re gel ge ving in be lang rij ke ma te wel ke sys te men gel den in de ver schil len de 

sec to ren van de sa men le ving. Zij laat al of niet markt wer king toe. Zij be krach tigt al of niet

on der ne mers over een kom sten, col lec tie ve ar beids over een kom sten, con ve nan ten en an -

de re vor men van zelf re gu le ring om de deel ne mers te gen free ri ders te be scher men die de

mo re le con sen sus on der gra ven, die soms met veel moei te be reikt is. Juist van het ka bi net
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Bal ke nen de mo gen we ver wach ten dat het hier daad krach tig op treedt. 

Daar naast is het no dig om in be drij ven en or ga ni sa ties met el kaar en van el kaar te

le ren hoe om te gaan met si tu a ties waar in de sys teem druk je van het in te ge re pad af leidt.

Om gaan met sys teem druk vergt oe fe ning in waar den. In de ethiek wordt daar om te gen -

woor dig na druk ge legd op deug den. Deug den zijn ge oe fen de hou din gen in de om gang

met waar den en nor men. Be hal ve dit be lang rij ke as pect van oe fe ning le vert het den ken in

ter men van deug den óók zicht op de wer ke lijk heid dat het toe pas sen van waar den en

nor men niet van ach ter het bu reau ont wor pen kan wor den, maar prak ti sche wijs heid

vergt om in con cre te si tu a ties te be pa len wat het mo reel goe de is. Deug den zijn als het

ware het juis te mid den tus sen twee ui ter sten en dat mid den is niet re ken kun dig te be pa -

len. Het moet van ge val tot ge val be paald wor den door men sen die prak ti sche wijs heid

be zit ten.

Ten aan zien van de deug den, die in de mis si on- state ments van de chris te lijk- so cia le

or ga ni sa ties wor den aan ge trof fen, kan tel kens ge steld wor den dat zij het juis te mid den

be tref fen tus sen twee ui ter sten. Dat leidt tot het vol gen de beeld:

Deug den zijn het juis te mid den tus sen

» aan dach tig heid on ver schil lig heid en dood knuf fe len

» ac tief bur ger schap con su men tis me en re vo lu tie

» cre a ti vi teit im pro duc ti vi teit en over da di ge schep pings drang

» die nend lei der schap au to ri tair en mee bui gend lei der schap

» ge loof atheïs me en fun da men ta lis me

» vol har dend heid te snel op ge ven en niet los kun nen la ten 

» hoop niets ver wach ten en ze ker we ten

» lief de min ach ting en ver sla ving

» pas sie lus te loos heid en fa na tis me

» weer baar heid kwets baar heid en over heer sing

» wend baar heid star heid en ge brek aan zit vlees

» zelf ver trou wen min der waar dig heids- en su pe ri o ri teits ge voel

» zorg zaam heid ver waar lo zing en be tut te ling

Als chris te lijk- so cia le or ga ni sa ties hun me de wer kers trai nen in de ze deug den, dan dra gen

zij bij aan iden ti teitspro fes si o na li teit. De grond ge dach te daar bij is dat iden ti teit niet iets is

van per soon lij ke aard of voor keur, maar een be drijfs ken merk. Je moet het dus voor ie de -

re me de wer ker mo ge lijk ma ken daar ken nis van te ne men en niet al leen voor be lang stel -

len den. Zo gaat het bij Al bert Heijn en Phi lips ook: als je daar gaat wer ken wordt je dra ger 

van de cor po rate iden ti ty. En dat is geen vrij blij ven de zaak. Som mi ge gro te be drij ven, met

na me Ame ri kaan se, gaan daar heel ver in. Zij stel len be lo nin gen in voor de me de wer ker

die het bes te de ze iden ti teit ge stal te geeft (prijs voor de  medewerker van de maand, uit -

ge reikt op ver plich te per so neels bij een kom sten, etc), maar ook ne ga tie ve sanc ties voor

hen die de ze aan hun laars lap pen (tot en met ver klik sys te men aan toe). De re den is dat zij 

be sef fen dat hun pro duc ten tech nisch vaak op die van de con cur ren tie lij ken en het on -

der scheid dus zit in de waar den be le ving rond die pro duk ten. Me de wer kers moe ten die
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waar den dus tus sen de oren krij gen. Wij moe ten in Ne der land de ne ga tie ve sanc ties niet

over ne men, maar wel moet je van ie der een die bij een chris te lijk- so cia le or ga ni sa tie komt 

wer ken, ver wach ten dat hij of zij  in te res se heeft in en ge mo ti veerd is tot mee be le ven van 

de be drijfsi den ti teit, on ge acht of je per soon lijk chris te lijk ge lo vig bent of niet.

Waar den, nor men en deug den in ver schil len de sec to ren van de

maat schap pij

Waar den, nor men en deug den krij gen niet al leen méér be te ke nis door dat zij op ge no men

wor den in een zin ge vend ver haal, maar ook krij gen zij spe ci fie ke be te ke nis om dat zij fun -

ge ren in een be paal de sec tor van de sa men le ving. De ze be te ke nis moet be voch ten wor -

den, want in al de ze sec to ren staan de ge noem de waar den on der druk van ‘sy ste eme isen’

zo als winst ge vend heid, tech no cra tie en bu reau cra tie, of van het men se lijk egoïs me. In ge -

deeld naar sec to ren ont vouwt zich het vol gen de pa let van waar den en deug den, waar bij

ook tel kens het con trast ge te kend is:

Ca te go ra le be lan gen be har ti ging (PCOB, Pas sa ge)

Waar den en deug den: hart voor de sa men le ving, oog voor de naas te, ge voel voor cul tuur,

ac tief bur ger schap, een vol waar di ge plaats voor men sen in de sa men le ving

con trast: al leen op ko men voor je ei gen be lang, men sen die min der kun nen pres te ren een

twee de rangs plek toe ken nen, plat ma te ri a lis me, ie der voor zich en God voor ons al len

Om roep (KRO, NCRV)

Waar den en deug den: ge loof, hoop, lief de, recht vaar dig heid, so li da ri teit, pas sie, men se lij ke 

waar dig heid, res pect, lief de, ver trou wen, fat soen

con trast: men sen ma ni pu le ren, pro gram ma’s in dienst van be lan gen stel len, nieuws ma ken, 

een loop je ne men met be trouw baar heid

On der wijs en vor ming (SBI, Unie Chris te lijk On der wijs)

Waar den en deug den: res pect, recht vaar dig heid, ge deel de zeg gen schap en ver ant woor de -

lijk heid door par ti ci pa tie, zelf ver trou wen, zorg, aan dacht, ge lij ke kan sen

con trast: ano nie me leer fa briek, on mon dig heid, din gen la ten lo pen, recht van de sterk ste,

Ont wik ke lings sa men wer king (ICCO)

Waar den en deug den: vre de, ge rech tig heid, ge lij ke kan sen, men se lij ke waar dig heid, eer lij -

ke ver de ling, naas ten lief de, so li da ri teit, ver zoe ning, heel heid van de schep ping

con trast: gro tes ke rijk dom, schrij nen de ar moe de, men sen en lan den af schrij ven, voort -

woe ke rend con flict, uit put ting van na tuur lij ke hulp bron nen
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Sport (NCSU)

Waar den en deug den: eer lijk heid, fair play

con trast: ruw spel, de te gen stan der uit scha ke len door lij fe lijk grof ge weld aan te doen,

schel den

Uni ver si teit (VU, KUN, UvT)

Waar den en deug den: aca de mi sche vrij heid, on af han ke lijk heid, di a loog tus sen we ten schap, 

le vens be schou wing en sa men le ving, kri ti sche in stel ling, eer lijk heid, hard nek kig heid, cre a -

ti vi teit, in spi ra tie, au then ti ci teit, ver ant woor de lijk heid

con trast: frau de, sjoe me len, pla gi aat, den klui heid, con clu sies in dienst van be lan gen, waar -

de vrij heid

Vak be we ging (CNV)

Waar den en deug den: eer lijk de len, de sterk ste schou ders moe ten de zwaar ste las ten dra -

gen, tot je be stem ming ko men, weer baar heid, wend baar heid, ge lij ke kan sen, duur zaam -

heid, men se lijk heid, recht vaar dig heid, so li da ri teit

con trast: groep se goïs me, kort zich tig heid, in di vi du a lism, il lu sie van ze ker heid, naï ve teit,

ma ni pu la tie, in stru men ta lis me, ge brek aan in te gri teit. 

Werk ge vers (NCW)

Waar den en deug den: die nend lei der schap, in te gri teit, maat schap pe lijk on der ne men,

maat schap pe lij ke be trok ken heid van de on der ne mer

contrast: ex hi bi tio nis ti sche zelf ver rij king, winst ma ken en je aan de wet hou den en niets

meer dan dat, geen mo re le ver ant woor de lijk heid 

Zorg (Phi la del phia)

Waar den en deug den: ie der mens is uniek en waar de vol, res pect

con trast: ge han di capt en an der min der waar de vol ge acht le ven af schrij ven, l’hom me ma -

chi ne, tijds druk

Mo reel lei der schap en lef

In elk van de ver schil len de sec to ren van de maat schap pij wor den op be drijf sni veau en op

be drijfs takni veau be slis sin gen ge no men, waar bij de in de vo ri ge pa ra graaf ge schet ste

waar den bot sin gen in het ge ding zijn. Daar moe ten de ze bot sin gen zicht baar en be leef baar 

ge maakt wor den. Een goed pol der mo del is méér dan het uit rui len van be lan gen. Wil die

uit ruil be te ke nis vol wor den voor de sa men le ving dan moet zij in het te ken staan van een

ge za men lij ke am bi tie om waar den te re a li se ren die in het ge ding zijn. Mis schien is het fa -

meu ze Ac coord van Was se naar juist daar om ge slaagd en pra ten we thans te veel over een 

tot  be lan genuit ruil af ge plat te ver sie daar van. Chris te lijk- so cia le or ga ni sa ties voe len zich
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uit ge daagd van uit hun mis sion state ments om het daar bij niet te la ten. Daar om moet bij

waar den bot sin gen in sec to ren het de bat plaats vin den waar in con sen sus of com pro mis

ge zocht moet wor den, zo als het Fo rum voor De mo cra ti sche Ver nieu wing voor stelt. Dat

vergt dus van de lei ding ge ven de men sen in chris te lijk- so cia le or ga ni sa ties het lef en het

ver mo gen om mo re le kwes ties aan de or de te stel len. En de vaar dig heid om an de ren te

over tui gen, want mo raal is niet een kwes tie van neu zen tel len of van nut, maar van in ner -

lij ke over tui ging. Je zelf te oe fe nen in mo reel lei der schap en lef is het doel van de con fe -

ren tie “Wat zijn waar den waard?”. De con gres com mis sie wenst u toe dat de con fe ren tie

daar in slaagt.

De con gres com miss sie:

Cor van Beu nin gen, So ci res

Bert God schalk, CNV

Hans Groen, se cre ta ris

Kees Klop, NCRV, voor zit ter

Co rien Lam bregtse, VNO-NCW

Hans Leu hof, IC CO

Frank Pet ter, CWL/UvT

Johannes van der Veen, NCSU
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De So cra ti sche on der vra ging

verslag: Bert de Jong

De po li tiek In de dis cus sie over waar den gaat het bij na al tijd over de an der. 

Of het is de over heid die ‘er niets aan doet’ of het zijn die cri mi -

ne len ‘die zich ner gens aan hou den’. Van daag gaat het ech ter

over ons zelf. In hoe ver re heb ben wij waar den en hoe kun je die 

waar den ver ta len naar de da ge lijk se prak tijk? Een ‘s ocr at ische’

on der vra ging van de par le men ta riërs Frank de Gra ve (VVD) en

Wim van de Camp door prof. dr. Paul van Ton ge ren.

Van de Camp

Zijn le ven en werk zijn door spekt van waar den, die hij mee kreeg in een pret ti ge con sis -

ten te ka tho lie ke op voe ding. Die op voe ding zit hem in de genen. Dat krijg je er niet meer

uit. Hij wil er ook graag op wor den aan ge spro ken.

Op de vraag om dat con creet te ma ken, noemt hij twee voor beel den:

1. Hij heeft tien jaar lang on der wijs ge daan in de Ka mer, waar bij hij zich sterk heeft

ge maakt voor on der wijs met een kleur. Aan dat zo ge naam de neu tra le heeft hij een he kel. 

2. De ac ti vi tei ten van het laat ste jaar wer den voor na me lijk ge kleurd door het vei -

lig heids- en drugs be leid. Lei dend daar bij is de ge dach te dat ie der in di vi du re ke ning heeft

te hou den met de in di vi du en in zijn of haar om ge ving. Daar bij gaat het niet al leen om el -

kaar goe de mor gen te wen sen, maar de be reid heid om je zelf te be per ken ten goe de van

an de ren. Re sul taat van zijn in span nin gen is het ver bod op het tes ten van XTC- pil len bij de 

in gang van par ty’s.
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Hoe was het de bat over dit on der werp? Er wa ren dui de lijk ook an de re stand pun -

ten te ho ren. Wa ren die ook ge vormd door waar den, mis schien zelfs door de zelf de

waar den als die van Van de Camp?

Het de bat is ruim twee jaar gel den ge voerd met na me met me vrouw Borst, toen -

ma lig mi nis ter van Volks ge zond heid. Zij ging uit van de ei gen ver ant woor de lijk heid van

jon ge ren en be schouw de het voor stel van Van de Camp als be tut te ling. Van de Camp

vindt ech ter dat je met het stand punt van Borst een soort le gi ti ma tie af geeft. “Ik ben niet

te gen tes ten, maar dan in la bo ra to ria. Ik zeg dat maar even, voor dat mijn kof fiepau ze

straks door dit on der werp wordt ver pest.” Van de Camp be schouw de zich zelf in dat de -

bat als de mo raal rid der. Op de vraag waar om juist hij de mo raal rid der was en niet me -

vrouw Borst komt geen dui de lijk ant woord. “Ik stond daar in de are na en de are na was

vóór tes ten.”

De Gra ve

Ook De Gra ve laat zich lei den door waar den, al acht hij zich als li be raal min der ge schoold 

in dit soort dis cus sies. Zijn be lang rijk ste waar de is dat hij zich in te res seert in de waar den

van an de ren. Dat be te kent dat hij an de re men sen in de ge le gen heid wil stel len om hun le -

ven in te rich ten naar hún waar den en nor men.

Als hij dat moet con cre ti se ren, gaat De Gra ve te rug naar 1982 toen hij ka mer lid

werd en abor tus een be lang rijk the ma was. “Ik heb ge meen met Van de Camp dat ik ka -

tho liek ben op ge voed. Per soon lijk had en heb ik moei te met abor tus. Toch kies ik in mijn

rol als wet ge ver voor de vrij heid van an de ren. De nor men die je stelt in je ei gen per soon -

lijk le ven kun nen dus ver schil len van de keu zes die je maakt als wet ge ver.”

Ook De Gra ve heeft het de bat over het tes ten van XTC- pil len bij par ty’s bij ge -

woond. Daar bij ging het vol gens hem niet al leen over de ei gen ver ant woor de lijk heid van

jon ge ren, maar veel meer over hun ge zond heid. “Ik zat net te den ken aan mijn zoon van

15. De tijd komt er aan dat ook hij zul ke par ty’s be zoekt. Het is een feit dat die troep er is.

Ik ben er zelf nooit mee in aan ra king ge weest, maar dat be te kent niet dat mijn zoon dat

ook niet zal doen. Doet hij het wel, dan vind ik het heel ple zie rig als dat spul een beet je

vei lig is. De over heid kan niet waar ma ken dat die pil len er niet zijn. En dat is het di lem ma

waar we mee te ma ken heb ben.” De Gra ve er vaart dat di lem ma in de po li tiek heel vaak.

Daar bij heeft hij de in druk dat de chris ten- de mo cra ten over een su pe ri eur waar den- en

nor men pa troon be schik ken. “De op los sing is dan ook heel een vou dig en wordt als een

su pe ri eu re op los sing ge pre sen teerd.”

Van de Camp

Van de Camp is het daar ui ter aard niet mee eens, hoe wel hij in een la ter sta di um wel aan -

geeft dat er voor hem wel een aan tal ab so lu te waar den be staan, zo als bij voor beeld de

zorg voor de schep ping. De dis cus sie over waar den en nor men be vindt zich nog in de fa se 

van de in ven ta ri sa tie. Dat moet vol gens hem nu snel af ge lo pen zijn. “We heb ben al le bei

onze waar den en die wor den ge test in het po li tie ke de bat. In het de mo cra tisch pro ces

wor den waar den met el kaar in aan ra king ge bracht.”
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De Gra ve

“Zo dra waar den met el kaar bot sen, moe ten er via de par le men tai re de mo cra tie keu zes

wor den ge maakt. Daar na wor den die waar den om ge zet in nor men, die dan weer wor den 

vast ge legd in wet ten. Zo dra een wet er is, houdt de vrij heid op, want aan die wet moet ie -

der een zich hou den.” An ders ge zegd: waar den heb ben hun be te ke nis en ie der een moet

el kaar daar in zo veel mo ge lijk vrij heid ge ven. Tot het mo ment dat za ken neer ge legd wor -

den in re gels, dan moet ie der een zich daar aan hou den.

De ge sprekslei der stelt vast dat de dis cus sie wat hem be treft nog niet con creet ge noeg is.

Het is blijk baar moei lijk om waar den te for mu le ren en con creet aan te ge ven hoe die

waar den dan wor den toe ge past. Hij stelt daar om voor om een oe fe ning te doen. Is ‘de

deugd’, of an ders ge zegd ‘het mid den’, mis schien een truc je dat we toe kun nen pas sen bij

het for mu le ren en het toe pas sen van onze waar den? Voor al le dui de lijk heid: Van de

Camp toont be zorgd heid over be paal de ont wik ke lin gen. Daar bij kun je te wei nig, maar

ook over ma tig be zorgd zijn. Bei de zijn niet wen se lijk. De deugd vin den we er gens in het

mid den. 

Het zelf de kan ge zegd wor den voor de ei gen ver ant woor de lijk heid bij De Gra ve.

Ook daar voor geldt dat te veel of te wei nig on wen se lijk is. De vraag is nu of de bei de par -

le men ta riërs den ken dat ze met een der ge lijk truc je in de prak tijk iets kun nen. “Kunt u

uw ei gen han de len in het de bat over het tes ten van XTC- pil len met be hulp van een der ge -

lijk truc je re con stru e ren?”

Van de Camp zegt er niet mee uit de voe ten te kun nen. Het di lem ma waar hij voor

staat, is het feit dat je nog zo’n prach tig waar den- en nor men pa troon op zak kan heb ben,

“maar ik moet het wel voor het voet licht zien te krij gen.” 

De Gra ve vindt het ech ter wel een mooie pol der be na de ring. “Voor dat je een be -

sluit neemt, moet je al le ele men ten goed op het net vlies heb ben. Het is dan aan ons om

zo veel mo ge lijk ele men ten tot z’n recht te la ten ko men.” An der zijds is po li tiek een kwes -

tie van keu zes. “Als we geen dui de lij ke keu zes meer ma ken, kan nie mand zich er meer

mee iden ti fi ce ren.” Als voor beeld noemt De Gra ve weer het stand punt ten aan zien van

abor tus. “Het is moord of het is de ei gen ver ant woor de lijk heid van de vrouw. Daar is

geen mid den weg.”

De on der vra ging sa men vat tend, komt Van Ton ge ren tot de con clu sie dat de vraag

hoe waar den door wer ken bij het door hak ken van kno pen enigs zins vaag is ge ble ven. Het

is in ie der ge val dui de lijk dat de po li tiek in der daad een are na is waar waar den con flic ten

zich af spe len.

Als af slui ting van dit on der deel wordt de an de re fo rum le den (Yo lan de Eij gen stein en

Mi chel van der Lin den) ge vraagd wat ze hier van vin den. Is de po li tiek een heel an de re we -

reld? Zijn er in het be drijfs le ven he le an de re din gen aan de hand? Of is de di rec tie ka mer,

net als de Twee de Ka mer, een plaats waar waar den con flic ten zich af spe len?

Vol gens Eij gen stein is het al le maal niet zo veel an ders. Het ver schil zou kun nen zijn,

dat er in het be drijfs le ven snel ler be slis sin gen moe ten wor den ge no men. “Pra ten houdt

een keer op en dan zie je na tuur lijk al tijd waar den con flic ten op tre den. Zelf kies ik er voor

om aan het be gin van een ver ga de ring even onze waar den en nor men te be noe men. Dan
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we ten we al le maal waar we aan toe zijn. Want ook al moet het snel ler, dat weer houdt

ons er na tuur lijk niet van om met waar den re ke ning te hou den.

Van der Lin den: “Vol gens mij blijft het al tijd en eeu wig een dis cus sie. Bij waar den

gaat het ten slot te om je zelf. Zo dra je dus aan ie mands waar den komt, kom je aan hem of

haar zelf. En dan hangt het van de kwa li teit van men sen af of ze hier in met el kaar om kun -

nen gaan.”

— v —

Het be drijfs le ven Het twee de ge sprek wordt ge voerd door dr. Mar cel Bec -

ker. Dit keer zijn de par le men ta riërs toe hoor der en wor -

den de bei de on der ne mers, Yo lan de Eij gen stein en Mi -

chel van der Lin den, on der vraagd. Het on der werp is

die nend of mo reel lei der schap. 

Eij gen stein

Eij gen stein start te haar eer ste be drijf zo’n 15 jaar ge le den. “In die be gin fa se pro beer de ik

mijn men sen mee te krij gen door ze re gel ma tig te ont zien. Luk te iets niet, dan nam ik het

wel even van ze over. Ik dacht dat ik daar mee heel die nend be zig was, tot dat ik ont dek te

dat ik over steeds meer ge de mo ti veer de me de wer kers be schik te. Ik bleek het dus he le -

maal fout te doen. Ik was de ge ne die met ant woor den en op los sin gen aan kwam. En ik was 

de ge ne die al tijd be reid was me zelf op te of fe ren. On der tus sen leg de ik geen ver ant woor -

de lijk heid bij mijn me de wer kers en gaf ik ze geen en ke le mo ge lijk heid om te stra len. Het

is na tuur lijk een lek ker ge voel als men sen je no dig heb ben en als jij het al le maal weet.

Maar nu merk ik dat het ef fect van bij voor beeld ver ga de rin gen veel gro ter is als ik mijn ei -

gen me ning ach ter wege laat en eerst de an de ren de ruim te geef.”
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Van der Lin den

Bij bouw be drijf Van der Lin den wer ken on ge veer 200 men sen. Het on der werp ‘waa rden

en nor men’ in te res seert Van der Lin den ma te loos. Daar bij moet niet uit het oog wor den

ver lo ren dat het be drijf er al ler eerst is om winst te ma ken. “Maar sim pel is het niet. Bij al -

le be slis sin gen loop je steeds te gen je waar den aan. En dan gaat het mij al ler eerst om onze

men sen. Naar hen toe moet je dienst baar zijn. Zij moe ten op een ple zie ri ge ma nier hun

werk kun nen doen.”

Op de vraag waar om Van der Lin den juist de ze men sen zo be lang rijk vindt, ant -

woordt hij dat per so neel in der daad maar een van je sta ke hol ders is. “Toch staan ze bo -

ven aan, ook al mag dat niet ten kos te gaan van de an de re sta ke hol ders. Wij heb ben een

fa mi lie be drijf dat klein be gon nen is. Er is daar door een emo tio ne le band met de per so -

neels le den en hun fa mi lies. Vroe ger kwa men we bij el kaar op ver jaar dag. Ver geet niet dat

zij het zijn die er fei te lijk voor zor gen dat ik als aan deel hou der suc ces vol ben.”

Dus gaat het ten diep ste toch niet om die men sen, maar om het be drijfs be lang!

Vol gens Van der Lin den kun je het je per so neel niet naar de zin ma ken als je geen oog

hebt voor het be drijfs be lang. De ze ma nier van om gaan kent ech ter wel val kui len, waar hij

dan ook re gel ma tig ken nis mee heeft ge maakt. “De men sen om je heen we ten dat je zo in

el kaar zit. Dat is geen pro bleem zo lang zij ook met je om gaan van uit hun waar den, maar je 

stelt je wel kwets baar op. Vaak loop ik in die val. Ver vol gens gaat de so li da ri teit met de ge -

ne die mis bruik van mij maakt heel snel over. Ik zoek nog wel naar de ach ter gron den

waar door dit kwam, maar dan is het voor mij ook over.

Eij gen stein

De an de re ge spreks part ner weet daar ook van mee te par ten, maar kijkt lie ver niet te

veel naar die 10% die er mis bruik van maakt. “Als ik me daar op richt, gaat die ge wel di ge

kant ver lo ren. Ik ge loof in de po si tie ve kant van men sen.”

Welk waar de mo tief ligt daar aan te grond slag? “Ik vind dat men sen er recht op heb -

ben dat je ze zo be na dert en met ze om gaat. Als je hen hun gang laat gaan, komt er heel

veel goeds uit. Wie veel geeft, krijg ook veel te rug.”

Maar is het niet heel be lang rijk om die an der te prik ke len en ook wel een beet je op

te voe den? Eij gen stein denkt dat dat een ver keerd uit gangs punt is. “Ik denk dat ik geen

men sen kan mo ti ve ren; ik kan al leen maar voor waar den schep pen waar door men sen

zich zelf kun nen mo ti ve ren.” Fair Tra de, waar van zij voor zit ter is, is daar een goed voor -

beeld van. “We ge ven geen hulp, maar door het sti mu le ren van eer lij ke han del ge ven we

men sen de kans om hun om stan dig he den te ver be te ren.” 

Hoe zit het nu ei gen lijk? Er wordt ge zegd dat we men sen ge woon hun gang moe ten 

la ten gaan, maar te ge lij ker tijd heb ben we het over het schep pen van voor waar den waar -

van wij den ken dat ze men sen mo ti ve ren. Dus aan de ene kant ver wach ten we het goe de

van onze men sen, aan de na de re kant zijn we dus toch wel stu rend be zig. Mo gen we het

mis schien ver woor den als een ‘a cti eve at ti tu de’. ‘Ac hte rover leu nen’ aan de ene kant –

‘di ct at or iaal ge drag’ aan de an de re zij de. De deugd vin den we in het mid den?
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Van der Lin den

Vol gens Van der Lin den is het niet zo dat je je men sen he le maal los kunt la ten. “Jij blijft de

lei der en jij blijft de be slis sing ne men. Dat is ook wat de men sen van je ver wach ten. Je

geeft ze de koers waar op ze kun nen va ren en daar in gun je ze hun ei gen ver ant woor de -

lijk he den. Daar bij gaan we uit van de mo ge lijk he den van onze men sen. En ik moet zeg gen

dat we daar heel ver in gaan. Als we de or ga ni sa tie iets kun nen aan pas sen, waar door ie -

mand be ter func tio neert en op ti maal ge luk kig kan zijn, dan zul len we dat ook doen.”

De vraag is dan op nieuw: wel ke mo tie ven zit ten daar nu ach ter?

Vol gens Van der Lin den gaat het niet zo zeer om mo tie ven, maar om wie je zelf

bent. En dat is niet iets van zelf spre kends. “Het is het ge luk dat je uit een be paald nest

komt, en de juis te men sen bent te gen ge ko men. Dat heb ik niet ge stuurd; daar kun je al -

leen maar dank baar voor zijn. Ik weet ze ker dat wan neer de ze ver za me ling genen ge bo -

ren zou zijn in een slop pen wijk in Bo li via, er een heel an der nor men- en waar den pak ket

uit was ge ko men.” 

“Ove ri gens is de ze in stel ling soms ook erg las tig als on der ne mer. Vroe ger ko zen

we nog al mak ke lijk voor niet ren de ren de za ken. Be gin ja ren tach tig bij voor beeld was de

eco no mi sche si tu a tie veel slech ter dan nu. Uit gangs punt was toen dat we het vol doen de

von den om op de nul lijn te zit ten en als het een beet je zou kos ten, was dat ook niet erg.

Maar dan krijg je te ma ken met con cur ren tie van de gro te Ne der land se be drij ven. En als

die je gaan be con cur re ren op jouw waar den, dan ben je niet ja rig. We heb ben er daar om

op een be paald mo ment voor ge ko zen om de di rec tie uit te brei den met men sen die za -

ke lijk ge zien op be paal de mo men ten de juis te keu zes ma ken. Dat be te kent dus dat er va -

ker waar den bot sin gen in de di rec tie ka mer plaats vin den.”

Ten slot te vraagt de ge sprekslei der de bei de par le men ta riërs om een re ac tie. Zijn de bei -

de he ren aan spreek baar op de waar de ‘di enend lei der schap’ of kun nen ze daar in de po li -

tiek niets mee?

De Gra ve ziet veel over een kom sten. In het bren gen van een slecht weer bood -

schap bij voor beeld, ziet hij wei nig ver schil tus sen de on der ne mer en de po li ti cus. Ge zien

de non- ver ba le re ac ties van de an de re fo rum le den lijkt niet ie der een het daar mee eens te 

zijn.

Van de Camp heeft er meer moei te mee. Een deel van zijn boe ken kast is ge vuld

met ma nage ment boe ken om zich het jar gon ei gen te ma ken. Met de uit druk king ‘di enend

lei der schap’ kan hij niet zo veel. Een lei der moet op het juis te mo ment die nend zijn. De

laat ste tijd ech ter lijkt er meer ac cent te lig gen op het die nen dan op het lei den. En ze ker

bij slecht weer moet een lei der toch het lef heb ben om kno pen door te hak ken. Van de

Camp kiest daar om lie ver voor de uit druk king ‘in iti atie fn emend lei ders schap’.

Van uit de zaal komt nu dan ook de vraag wat die nend lei der schap in houdt bij te gen wind.

Van der Lin den vraagt zich af of waar den wel zo vast zijn. Vol gens hem zijn ze sterk af han -

ke lijk van tijd, plaats en om stan dig he den. “Als ik in de bi o scoop zit en er breekt brand uit,

sta ik er niet voor in dat ik nie mand dood trap, want ik wil er wel uit.” Bij eco no mi sche te -

gen wind moe ten we be den ken dat er zon der pro fit geen pe ople zijn. An ders ge zegd: je
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mag geen hië rar chie bin nen je waar den aan bren gen. El ke si tu a tie vraagt om een ei gen aan -

pak.

De Gra ve sluit hier bij aan door te zeg gen dat je van uit de po li tiek kos te wat het

kost op kan ko men voor bij voor beeld het be houd van be paal de ba nen van men sen die

toch al aan de on der kant zit ten, maar dat je daar door de eco no mie ver der on der uit kan

ha len. “Hier door ben je de men sen aan de on der kant nog min der ten dien ste.”

Van de Camp geeft aan dat er voor wat hem be treft wel een aan tal ab so lu te waar -

den zijn! Het is dus niet zo dat we al le waar den maar aan kun nen pas sen aan de om stan -

dig he den. Als voor beeld noemt hij de om gang met de schep ping. “Die moe ten we ach ter -

la ten op een ma nier waar door onze kin de ren er ook mee ver der kun nen. Dat is voor mij

een ab so lu te waar de. Ui ter aard kan er in de toe pas sing van de waar den wel een be paal de

we ging plaats vin den.” 

Van der Lin den is het daar niet he le maal mee eens: “Een ab so lu te waar de is bij -

voor beeld dat we el kaar niet mo gen do den. Toch bent u als par le ments lid ver ant woor de -

lijk voor het uit zen den van Ne der land se mi li tai ren naar pro bleem ge bie den, die met onze

toe stem ming an de ren mo gen do den.” De Gra ve lijkt het hier he le maal mee eens te zijn.

De ondervraging wordt afgesloten door Van Eijgenstein, die opmerkt dat de kern

van dienend leiderschap bestaat uit luisteren, “en daar iets mee doen.”

De So cra ti sche on der vra ging 15
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Workshops

Me dia Me dia — work shop met  Ton Ver lind (KRO) en Rien Rouw (RMO)

n.a.v. de scep ti sche pro gram ma’s over het waar de ni ni tia tief van het

ka bi net (bij RTL on der de ti tel: ‘Het zal toch niet luk ken’). Waar de

van het re la ti ve ren con tra die van het sti mu le ren. Mo de ra tor: Kees

Klop

Pro bleem stel ling: hoe gaan de me dia om met waar den en nor men? Ver hin dert de sys -

teem druk van kijk cij fers en geld een au then tie ke door wer king van waar den?

Rien Rouw ver de digt, op grond van het RMO- rap port over de me dia, de po li tiek

en de bur gers van maart 2003, de stel ling dat de ‘m ed i al og ica’, d.w.z. de sys teem druk, er

voor zorgt dat bur gers, me dia en po li tiek el kaar ge gij zeld hou den in een jacht op kijk cij -

fers (me dia), sco ren (po li ti ci) en ge not (bur gers). Dat leidt bij de me dia tot ef fec ten op de

jour na lis tiek waar bij po li tiek wordt af ge beeld als een soap, als een con ti nue ru zie, waar in

het gaat om win nen of ver lie zen, een horse race. De ar gu men ten waar het be leid op ge ba -

seerd wordt ko men en kel nog als een re ge li ge sound bi tes aan de or de, voor nu an ce is geen 

ruim te. Dit tast de de mo cra tie fun da men teel aan. Hij ziet als eni ge uit weg een open baar

de bat over de kwa li teit van de me dia tus sen bur gers, po li ti ci en me dia op dat zij uit de gij -

ze ling bre ken.

Ton Ver lind zet het be leid van de KRO uit een. Het is ge ba seerd op ge loof, hoop en 

lief de, ge meen schaps zin, spi ri tu a li teit en zorg zaam heid. Hij laat zien hoe de ze waar den in

de or ga ni sa tie wor den geïm ple men teerd en in pro gram ma’s tot uit druk king ko men. Zijns 

in ziens zijn waar den en nor men een gat in de markt, waar veel klan ten voor zijn. De kijk-

en luis ter cij fers, als me de het in ter net be zoek bij de KRO heb ben zich gun stig ont wik keld

sinds de KRO de ze stra te gie heeft ge ko zen, en staan op een hoog ni veau ver ge le ken met

an de re om roe pen.

In de dis cus sie on der kent Ver lind de krach ten die Rouw be schrijft, maar hij acht ze

niet be slis send. Een om roep die zich voor waar den en nor men wil in zet ten, kan dat. De

te gen krach ten moet je ef fec tief aan pak ken. Hij ziet daar bij dat pro gramm ma kers hun

stan daar den in be lang rij ke ma te ont le nen aan hun peer- group van pro fes sio ne le col le ga’s

en aan de strijd om de kij kers. Dat is niet een vou dig om te bui gen. Uit de zaal wordt naar

vo ren ge bracht dat Rouw be ter had kun nen spre ken van me dia- on lo gi ca, om dat zijn op

zich zelf her ken ba re be toog eer der een per ver te ring be helst van de me di a lo gi ca zo als die

in een de mo cra tie be hoort te wer ken. Rouw houd vol dat zijn ana ly se de eni ge werk za me 

krach ten be schrijft en is ta me lijk pes si mis tisch over de mo ge lijk he den om hier wer ke lijk

uit te bre ken, aan ge zien de on der lig gen de me cha nis men van ict- ont wik ke ling, in di vi du a li -

se ring, mon di a li se ring en com mer cia li se ring on ver min derd krach tig blij ven door wer ken.
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De zaal neemt daar mee geen ge noe gen en meent dat or ga ni sa ties van bur gers met een

hel de re iden ti teit, zo als om roep ver e ni gin gen, de ze krach ten naar hun hand moe ten kun -

nen zet ten. Ook de aan we zi ge jour na lis ten die aan de dis cus sie deel ne men, on der ken nen

de sys teem druk die Rouw schetst, maar me nen dat de ze niet der ma te de ter mi ne rend is

als de RMO an neemt.

De moderator concludeert dat de workshop aan zijn doelstellingen heeft

beantwoord. De systeemdruk is door de ene inleider zeer krachtig onder woorden

gebracht, terwijl de andere inleider tenminste even krachtig heeft aangetoond dat morele 

actoren deze in belangrijke mate kunnen weerstaan. Tegelijk is duidelijk dat het probleem 

daarmee niet van tafel is en nog de nodige morele inzet vergt van burgers, politiek en

media. 

Stad se ti quet te Stad se ti ket te — waar de van in di vi du e le vrij heid con tra de

ver ant woor de lijk heid voor de pu blie ke ruim te. Wat doe je

aan het leef baar hou den van de pu blie ke ruim te, hoe

spreek je el kaar aan? Work shop over het le ven in de stad

met Lu cas Bol si us, wet hou der in Rot ter dam en Cor van Beu -

nin gen, be trok ken bij vrij wil li ger spro jec ten in gro te ste den.

Mo de ra tor: Her man Kai ser

De work shop werd in ge leid door Lu cas Bol si us, wet hou der in Rot ter dam, met een be -

toog met als ti tel “de over heid in het pu blie ke do mein, scha ke len tus sen sti mu le ren, fa ci li -

te ren en sanc tio ne ren.”

Als voor beeld wordt ge no men de Rot ter dam se wijk Span gen. Net als in veel an de -

re ach ter stands buur ten van (gro te)ste den kampt Span gen met het pro bleem dat in de

wijk nau we lijks so cia le co he sie aan we zig is. Dit  is een voe dings bo dem voor cri mi na li teit,

pro ble men tus sen be wo ners on der ling en re gel/norm loos heid.

De bur gers ver wach ten veel al dat de over heid de pro ble men op lost, maar moet je

als over heid hier di rect op re a ge ren? Het ver le den heeft ge leerd dat meer re gel ge ving en

con tro le van uit de over heid ze ker niet al tijd ef fec tief is.

De ge meen te Rot ter dam heeft er voor ge ko zen meer ver ant woor de lijk heid voor

het pu blie ke do mein te rug te leg gen bij de bur ger en zo te trach ten de ano ni mi teit in de

buurt te door bre ken.
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Hier toe is op buurt ni veau, sa men met de be wo ners, een stad se ti quet te op ge steld

waar in bijvoorbeeld ge re geld is dat na tien uur s’a vonds niet meer op straat ge voet bald

wordt.  De over heid fa ci li teert dit door TOS (thuis op straat) ba zen in het le ven te roe -

pen en een  cen tra le klok op te han gen. Ver der or ga ni seert en be kos tigt de over heid

buurts a men kom sten en fees ten om de so cia le co he sie in de buurt te ver ster ken en de

ano ni mi teit te door bre ken. Want al leen door bete ke nis vol le ver ban den te creë ren, kan

de stad als sa men le ving over le ven.

Be wo ners kun nen el kaar nu aan spre ken op ge drag. De pro ble men wor den een

mid del om het so ciaal ka pi taal te ont wik ke len. De er va ring leert dat de bur ger wel wil in -

grij pen maar de zelf de bur ger moet zich daar toe ook ge dekt we ten. De over heid moet

der hal ve dur ven sanc tio ne ren en kun nen scha ke len tus sen sti mu le ren, fa ci li te ren en sanc -

tio ne ren.

Van de over heid wordt die nend lei der schap ver wacht, lei der schap die zijn rich ting

krijgt uit de buurt.

Nor men en waar den in de buurt zijn es sen ti eel. Wat is de ba sis

hier voor?

Ken nis heb ben van de his to rie van de stad, hou den van de stad draagt bij aan een ge voel

van ge meen schap pe lijk heid maar raakt niet de wor tels.

Kun je zon der ge meen schap pe lij ke wor tels sa men wer ken en een mo reel be sef

creë ren?

Een aan tal van de deel ne mers den ken van wel. Men sen wil len in de kern ver ant -

woor de lijk heid de len.

Toch blijft de vraag  waar om de chris te lij ke or ga ni sa ties zo on zicht baar zijn? Waar -

om ne men ze nau we lijks deel aan de ont wik ke ling van de buurt. Mo reel lei der schap is

meer dan ooit no dig. De ba sis is res pect, ge kend voe len, ver trou wen. Zit hier niet de mo -

ge lijk heid om van uit chris te lijk so ciaal den ken aan te ha ken aan  de ze maat schap pe lij ke

ont wik ke lin gen?

De indruk bestaat dat bij veel christelijke organisaties weinig tijd genomen wordt

voor reflectie waardoor prag ma tisch denken de overhand krijgt en de resultaten niet

meer teruggekoppeld worden naar geloof en waarden.
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Voor bij het hei lig moe ten Van hei lig moe ten naar uit da ging. Vrij wil lig -

heid in een tijd van con su men tis me. Over de

waar de van on baat zuch tig heid con tra die van

het be re ken de ei gen be lang. Waar op spreek je

de men sen aan die je als vrij wil li ger be na dert?

Wat zijn de drijf ve ren van hen die vrij wil li gers

werk doen, wat zijn je doel stel lin gen als or ga -

ni sa tie voor vrij wil li gers? Met Leen La Ri vière

(Con ti nen tal Art Cen tre), Ma rij ke van Eck (Di -

rec teur Na tio na le Ver e ni ging de Zon ne bloem).

Mo de ra tor: Frank Pet ter (CWL, Uni ver si teit Til -

burg).

Frank Pet ter, van het Cen trum voor We ten schap & Le vens be schou wing leid de kort in.

Van uit een schets van bij na ver plich te vrij wil lig heid ten tij de van de ver zui ling stel de hij dat 

vrij wil lig heid van daag de dag voor al een in di vi du e le keu ze is. Dat vraag daar bij was, ook

van uit het ge ge ven dat het CSC toch voor al iden ti teits ge kleur de or ga ni sa ties sa men -

brengt, wat dan die (post)mo der ne vrij wil li ger nog be weegt?

Daar op volg de een pre sen ta tie van Ma rij ke van Eck, di rec teur van De Zon ne -

bloem, de groot ste or ga ni sa tie van vrij wil li gers (36.000) in Ne der land die in mid dels al 55

jaar be staat. Vrij wil li gers zor gen via de Zon ne bloem voor ‘ga sten’, voor al lang du rig zie -

ken, ou de ren en an ders zins hulp be hoe ven den. Ze bie den een luis te rend oor, maar ook

ac ti vi tei ten zo als aan ge pas te va kan ties. 580.000 do na teurs steu nen het werk dat steeds

pro fes si o ne ler wor den (b.v. als reis bu reau er kend door SGR/ANVR). De groot ste mo ti -

va tie? Het blijft dank baar werk. Het is een we der ke rig pro ces van be te ke nis ge ving: het

be te kent voor jou im mers veel om voor an de ren iets te be te ke nen. Het is, kort om, dank -

baar werk.

De ten dens is wel dat de vrij wil li ger ou der, grij zer wordt en zich niet meer op een

vast pa troon van tra di tio ne le, maar niet dui de lijk af ge ba ken de han de lin gen laat vast pin -

nen. De nieu we vrij wil li ger is een taak com bi neer der, d.w.z. het moet bij an de re werk -

zaam he den pas sen. Een hel de re, kort lo pen de taak moet het zijn.

Was het voor heen zo dat je als vrij wil li ger al les maar deed, de mo der ne vrij wil li ger

is kri ti scher (dat vin den de ou de re vrij wil li gers ove ri gens ook).

Toch is er wel de ge lijk groei van uit de jeugd, die nog steeds —  on danks te gen ge lui -

den — iets voor een an der wil len be te ke nen.

Ver vol gens pre sen teer de Leen La Ri vière van het Con ti nen tal Art Cen tre zijn ver haal

over voor al jon ge re vrij wil li gers. Te gen de be richt ge ving in, zo stel de hij, lo pen zo wel de

ge loofs be le ving als de maat schap pe lij ke be trok ken heid van jon ge ren niet te rug. Er ont -

staat wel meer di ver si teit aan ge loofs vor men en dus een di to ui tings vorm van be trok ken -

heid. Ei gen tijd se ge loofs vor men zijn kort, he vig en fel. En daar om wil len jon ge ren zich

ook kort en krach tig voor an de ren in zet ten als vrij wil li ger. Dat pas bij de zap cul tuur, zo

stel de hij. De Dordt se leer re gels moet wel op een skate bord pas sen!

Ook van de plaat se lij ke vrij wil li gers rond mu ziek ma ni fes ta ties die CAC or ga ni seert 
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wordt een gro te ma te van pro fes si o na li teit geëist. Van de jon ge ren wordt bo ven dien een

hel de re ge loofs over tui ging ge vraagd. Het is dus een or ga ni sa tie met een hel de re C en

met een ho ge graad van (pro fes sio ne le) uit da ging. Vrij wil lig heid is een com bi na tie van fun

en pro fes si o na li teit.

In de dis cus sie was er wel twij fel of dit nog wel vrij wil lig heid is.  Doen de ze jon ge -

ren het niet voor al voor zich zelf. Voor Leen was dat van min der be lang: de grens tus sen

vrij e tijd (je zelf) en vrij wil lig heid (de an der) is niet zo dui de lijk te trek ken. Toch lag hier

voor ve len, ge hoord de eer de re er va rin gen van Ma rij ke wel een di lem ma. Ener zijds zijn er 

de ou de re vrij wil li gers die de tra di tie van to ta le, on ge spe ci fi ceer de in zet hoog hou den (de

ou der wet se — ech te? — vrij wil lig heid) en de nieu we, jon ge vrij wil li ger die zich al leen tij -

de lijk, op ei gen con di ties en van uit spe ci fie ke ca pa ci tei ten wil in zet ten. Is de ze vorm van

pro fes sio na li se ring, ver zap ping van de vrij wil lig heid niet ge vaar lijk en on ze ker? An der -

zijds, is de ou de vrij wil lig heid ook niet hoogst on ze ker aan het wor den?

Van uit de groep wa ren er ver der ver schil len de in te res san te er va rin gen. B.v. sa -

men wer king met be drij ven waar van me de wer kers vrij wil li ge in zet ple gen als zin ge ven de

be zig heid naast het werk. Of de er va ring dat pro fes sio ne le ver pleeg sters ook nog graag in

vrije tijd zorg ta ken doen, om dat ze dan “pas echt kun nen zor gen”. 

Pet ter sloot de zeer ge ani meer de dis cus sie af met de sa men vat ting dat de ten dens die hij

eer der schet ste bre der ge deeld wordt. Vrij wil lig heid als een hei lig moe ten en taak (voor al 

voor ou de ren) is lang za mer hand ver an derd in een nut ti ge, vor men de be zig heid (goed

voor op het cv) voor veer ti gers. Maar ook die ui tings vorm van vrij wil lig heid heeft ech ter

in mid dels een op vol ger: vrij wil lig heid als fun en be le ving door jon ge ren.

In hoeverre de (christelijke) identiteit van organisaties die op vrijwilligheid steunen

mensen (nog) motiveert is een vraag die wat is blijven liggen. Wellicht was er gewoon te

weinig tijd voor.
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Hoe spreek je de mas sa aan? Hoe spreek je de mas sa aan? — Mo reel be -

sef ver sus con trôle, een work shop met Mar -

tin van Stra ten (be stuurs lid sup por ters za ken

NEC) en Ber nard Ger ritsma (Vei lig heids coör -

di na tor FC Fey enoord). Zoe ken naar wat de

sup por ters be weegt. Of ca me ra- toe zicht en

iden ti fi ca tie sys te men. Mo de ra tor: Jo han nes

van der Veen

‘In het (be taald) voet bal sei zoen 2001-2002 was de po li tie 299.000 man uren be zig om het

pu blieks ge drag ‘in goe de ba nen te lei den’, stel de mo de ra tor Jo han nes van der Veen (di -

rec teur Ned. Chr. Sport Unie) vast bij zijn in tro duc tie van de des kun di gen: sa fe ty & se cu ri -

ty ma na ger Ber nard Ger ritsma van Fey enoord en Mar tin van Straaten be stuurs lid vei lig -

heids za ken bij NEC Nij me gen.

“De vei lig heids kos ten van Fey enoord be dra gen 1,6 mil joen eu ro per jaar,” stel de

Ger ritsma vast. Hij gaf een over zicht van de be vei li gings ac ti vi tei ten die no dig zijn rond de

wed strij den. Die ble ken voor na me lijk te be rus ten op KNVB- voor schrif ten. Zo ci teer de

hij bij voor beeld de be leids uit gangs pun ten: clubs en hun sup por ters ver e ni gin gen wor den

ver ant woor de lijk ge hou den voor het ge drag van hun aan hang, het op spo ren en cor ri ge -

ren van de aan stich ters als me de ge drags beïn vloe ding door ge rich te in ter ven tie.  “Fey -

enoord heeft ei gen re gels die be kend zijn bij de sup por ters en sanc ties in hou den van een

sta di on ver bod van maxi maal drie wed strij den”’ kon hij daar op ei gen ge zag aan toe voe -

gen.

“Een groot grijs ge bied,” noem de Ger ritsma het taxe ren van niet kwet sen de,

kwet sen de dan wel dis cri mi ne ren de spreek ko ren en span doe ken. Dat ‘H amas, al le Jo den

aan het gas’ niet ac cep ta bel is, daar over is men het eens. ‘Maar sup por ters zijn zeer in ven -

tief,’ al dus de Fey enoord func tio na ris. ‘I ed ere keer moe ten we op nieuw be pa len in wel ke

ca te go rie nieu we uit la tin gen thuis ho ren.’ Zo werd F.C. Twen te bij de eer ste ont moe ting

met Fey enoord na de vuur wer kramp toe ge zon gen met het lied: “in Twen te staat geen

huis.”

Mar tin van Straaten toon de zich kort van stof. Hij her ken de in de si tu a tie bij Fey -

enoord veel van de NEC- pro ble ma tiek. “Het heeft geen en ke le zin er te gen op te tre den,” 

zei hij ver vol gens fa ta lis tisch. “Dat lijdt tot niets en de si tu a tie wordt steeds er ger. De

hoo li gans ge brui ken het voet bal om zich een po si tie te ver ove ren in de maat schap pij. En

wij kun nen er al leen maar symp toom be strij ding te gen over stel len.”

Tot die me de de ling be perk te hij zijn re fe raat, ver ge zeld van de uit no di ging aan de

vijf tien par ti ci pan ten in de work shop om op los sin gen aan te rei ken. Dat le ver de een dis -

cus sie op vol goe de wil die ui ter aard niet al te veel bij droeg aan de op los sing van dit pro -

bleem waar o ver tal lo ze des kun di gen hun licht al heb ben la ten schij nen. Dat de pro ble ma -

tiek zich laat on der ver de len in het stre ven van ge drags ver be te ring van hoo li gans op de

lan ge re ter mijn, naast het han te ren van prag ma ti sche be strij ding van wed strijd tot wed -

strijd, werd enigs zins uit het oog ver lo ren.

Van Straaten sprak in re la tie tot het eer ste fa cet over een ‘ve rl oren ge ne ra tie’.

‘Veel al co hol en drugs ge bruik,’ noem de hij als ken merk van de par ti ci pan ten in die groep.
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‘Slecht eten waar door ze vaak stui te ren van de ADHD, af kom stig uit ge bro ken ge zin nen

en zel den met meer dan on vol tooi de op lei din gen als ach ter grond.’ De be no dig de tijd om

een men ta li teits ver be te ring te be werk stel li gen schat te hij op ‘de rtig jaar’. Op het twee de

deel van de pro ble ma tiek re a geer de hij met: ‘bij een ont ste king slik ken we een koorts -

rem mer, maar die neemt de koorts niet weg. Dat is waar mee we he laas be zig zijn.’

Drie stel lin gen sti mu leer den de dis cus sie.

» Ge weld da di ge sup por ters heb ben hi a ten in ge we tens ont wik ke ling en/of mo reel be -

sef.

» De hui di ge maat re ge len (van de ve le in stan ties) zijn het hoogst haal ba re.

» Symp toom be strij ding is po li tiek cor rect vak werk.

Zo als te ver wach ten re a geer den de aan we zi gen ge dif fe ren ti eerd. Op mer ke lijk was nog

de op mer king dat de ou ders van de ver stok te hoo li gans de uit ge le zen per so nen wa ren

om de her op voe ding ter hand te ne men. 

De behoefte werd gevoeld om de politiek aan te spreken op meer inhoudelijke

beleidsinitiatieven die op langere termijn tot structurele oplossingen dienen te leiden.

Dat daarvoor meer tijd dan een kabinetsperiode van vier jaar nodig is, laat zich raden.

Met Waar den He len Door waar den hun plek te rug te ge ven in de zorg kan

de ge zond heids zorg weer heel wor den. Door de be -

perk te hoe veel heid geld staat u steeds voor be paal de

keu zes: Bij voor beeld be zui nig ik op de hoe veel heid

per so neel of neem ik min der ge kwa li fi ceerd per so neel 

aan? Een work shop over (con flic te ren de) waar den in

de zorg door Ma ri an ne Wa ling- Huij sen, pro ject lei der:

‘Ethiek van de da ge lijk se ver zor ging en ver ple ging’,

Jo han nes Kooi stra, be leidsme de wer ker Scho ling en

Vor ming van CNV Pu blie ke Zaak en Ri nus van den Ber -

ge, di rec tu er van een zor gin stel ling

Be gin ja ren ’80 pre sen teer de Mar cel van Dam het pro gram ma De Ach ter kant van het Ge lijk.

Aan de hand van di lem ma’s wer den pro mi nen te le den van steeds een an de re be roeps -

groep ge con fron teerd met de keu zes die zij zou den ma ken. De se rie trok des tijds ho ge
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kijk cij fers. De tech niek die Van Dam ge bruik te, wordt de So cra ti sche ge spreks me tho de

ge noemd. Van de Griek se fi lo soof So cra tes is be kend dat hij met de in wo ners van Athe ne

in ge sprek ging over waar heid en wer ke lijk heid. Zijn uit gangs punt was het stel len van vra -

gen, zo dat zijn ge spreks part ners aan ge zet wer den tot het on der zoe ken van hun ei gen op -

vat tin gen. 

In de work shop Met Waar den He len zijn we net als So cra tes uit ge gaan van de prak -

tij ker va rin gen van de aan we zi gen. Met de be leidsma kers uit de zorg zijn we in ge sprek ge -

raakt over her ken ba re ethi sche di lem ma’s uit hun prak tijk. 

Ri nus van den Ber ge, die als di rec teur van een gro te zorgstich ting zelf da ge lijks te

ma ken krijgt met las ti ge be leids keu zes, leid de bei de ge spreks ron den in met een op zijn

prak tijk ge ba seer de ca sus. Zijn prak tijk ge val vat te hij sa men in een vraag aan de deel ne -

mers.

Ma ri an ne Wa ling- Huij sen pro beer de aan slui tend door het stel len van vra gen de

deel ne mers te be we gen de waar den te for mu le ren die ten grond slag lig gen aan hun be -

slis sin gen in soort ge lij ke ge val len. 

De vraag van de eer ste ron de luid de: Is het ge oor loofd de wet of een in stel lings be -

sluit te over tre den, en zo ja op ba sis van wel ke over we gin gen of prin ci pes dan wel? Aan -

lei ding was het aan bou wen van een aan tal ver pleegeen he den, ter wijl niet was vol daan aan

de ei sen in de ver gun ning. Bo ven dien had de di rec teur een in te gri teits ver kla ring on der te -

kend.

Voor de aan we zi ge deel ne mers een her ken ba re si tu a tie. Er blij ken slech te er va rin -

gen te zijn op ge daan met over he den en met zorg ver ze ke raars. De vraag werd ge her for -

mu leerd tot: wan neer is het ge oor loofd om bur ger lijk on ge hoor zaam te zijn? Uit het ge -

sprek kwam naar vo ren dat de men se lijk heid voor rang heeft bo ven wet- en re gel ge ving.

Voor al als de kwa li teit van de zorg en de vei lig heid van de be wo ners in het ge ding is, over -

tre den de deel ne mers de re gels, hoe wel dat bij de een wat meer in ner lij ke wor ste ling

kost dan bij de an der. De ei gen ver ant woor de lijk heid pre va leert bo ven de wet. Als cri te -

ri um werd ge steld dat er geen spra ke mag zijn van ei gen be lang. Meest al heeft het de be -

slis sers veel moei te ge kost om on danks wet- en re gel ge ving hun ei gen keu ze door te zet -

ten.

De twee de ge spreks ron de ging over di lem ma’s rond de kwa li teit van zorg ver le -

ning. Het in voe ren van kwa li teits sys te men is in op mars. Veel in stel lings di rec teu ren wil len

graag dat hun in stel ling ge cer ti fi ceerd is, niet in de laat ste plaats om dat Zorg kan to ren

steeds meer naar de kwa li teit van zorg gaan kij ken. Dat leid de tot de vraag: Op wel ke

waar den is de kwa li teit van zorg ge ba seerd?

Kwa li teits sys te men lij ken strij dig te zijn met de kwa li teit van de zorg ver le ning aan

de pa tiënt. De sys te men gaan uit van be grip pen die zijn ont leend aan de be drijfs kun de.

Kern be grip pen in de zorg zo als ‘bar mha rti gheid’, ‘zor gzaa mheid’, ‘aa ndacht’ en ‘re spect’

zijn niet in meet ba re nor men aan te ge ven en kwa li teits zorg sys te men zijn daar ook niet

op ge ba seerd. Daar lag ook de an gel van het ge sprek. “De ziel is weg uit de zorg,” ver -

zucht te één van de deel ne mers. Kwa li teit hoort ge ba seerd te zijn op pro fes sie, op de re -

la tie tus sen hulp vra ger en hulp ver le ner. Cen tra le vraag hoort steeds te zijn: wat wordt de 

cliënt er be ter van?
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Con clu sie van de ze work shop is, dat zorg ver le ners zo veel mo ge lijk hun ei gen ver ant -

woor de lijk heid en in zicht aan wen den om de zorg te kun nen ver le nen die zij wil len bie -

den. Daar bij heb ben ze de er va ring dat wet- en re gel ge ving én kwa li teitsei sen hen steeds

meer af hou den van het ver le nen van wer ke lij ke zorg.

Work shop Wer ken met Waar den. Werk(-en) met waar de — een be le -

vings work shop om je kern waar den om

te zet ten in da den. Spe len der wijs on -

der zoek je de kan sen om jouw waar den 

een gro te re rol te la ten spe len in de

wer kom ge ving. Door Rosa Lu cas sen van 

Ech te Wel vaart.

In de Work shop werd ge praat, ge luis terd, ge wan deld, ge schre ven, ge la chen, ge zocht naar 

woor den en intu itie aan ge spro ken, po ezie ge schre ven en el kaar in de ogen ge ke ken. Het

was een in spi re rend mid dag.

Een re ac tie:

Ik was, en ben dat nog steeds, erg en thou siast over de work shop die je ge ge ven hebt. Het

is me op ge val len dat je snel in staat was men sen te ope nen, niet al leen naar jou, maar ook

naar el kaar. Door el kaar tips te ge ven op het in prak tijk bren gen van een door ie der per -

soon lijk ge ko zen waar de, ont stond een be paald soort ver bon den heid met de me de deel -

ne mers. Ik heb dat als bij zon der mo ti ve rend er va ren. Ik weet ook ze ker dat de tips en ad -

vie zen die ik zelf heb ge kre gen mij gaan hel pen bij de in vul ling van mijn nieu we toe komst

waar in ge rech tig heid als waar de een be lang rij ke plaats in gaat ne men.

Een an de re re ac tie:

Hier bij de laat ste vier re gels van mijn ge dicht:

Ik voel me thuis.

Ik zie een kring van men sen.

Eén in ver schei den heid.

Ik verzoen me met mijn omgeving.
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Work shop Waar den in het be drijf De ver ta ling van de ge wil li ge let ter

naar de weer bar sti ge prak tijk. Wat be -

te ke nen de waar den van het be drijf

voor mens op de werk vloer. Door Tom

van den Belt, di rec teur HDS, chris te lij ke 

or ga ni sa tie voor zorg en wel zijn. Mo -

de ra tor: Wim Ool bek kink, trai ner/ad vi -

seur bij SBI trai ning & ad vies

Wim Ool bek kink heet ie der een van har te wel kom en in tro du ceert de work shop lei der

Tom van den Belt. Hij is or ga ni sa tie so cio loog en is be zig met zijn dis ser ta tie. Hij heeft

daar toe een on der zoek ge daan in hoe ver re le vens be schou wing een rol speelt bij or ga ni -

sa tie vraag stuk ken. 

De ze stelt zich zelf voor en geeft aan voor wel ke or ga ni sa ties hij werk zaam is. Hij is

di rec teur bij ver zor gings huis Ne bo te Bar ne veld en hij is te vens di rec teur van thuis zor gor -

ga ni sa tie HdS te Bar ne veld. Laat ste or ga ni sa tie heeft een mis sion state ment voor de ei gen

or ga ni sa tie ont wik keld. Daar in staat o.a. dat ze ie der een (cliënt en me de wer kers) op ti -

maal tot zijn recht wil len la ten ko men. Dat zijn na tuur lijk prach ti ge vol zin nen, die je bij

veel be drij ven ziet, maar wat wordt er door de be drij ven mee ge daan. La ten ze het ge -

woon op pa pier staan en doen er ver der niets mee, of ge ven ze er han den en voe ten aan?

Bin nen HdS heb ben ze voor al le zorg ver le ners ge dragsco des op ge steld en de ze in een

han dig for maat aan hen uit ge reikt. Nu heb je er na tuur lijk niets aan als je de ge dragsco des

al leen maar op pa pier zet en ze me de wer kers aan reikt. Tom v.d. Belt geeft dan ook aan

dat er bin nen HdS in werkover leg, per so neels bij een kom sten, etc., re gel ma tig aan dacht

wordt ge schon ken aan waar den en de daar aan ge kop pel de ge dragsco des en nor men. Al -

leen zo krijg je het voor el kaar om de waar den en nor men van een be drijf te la ten lan den

bij je me de wer kers en com mit ment te kwe ken. De vol gen de stap bin nen HdS zal zijn om

er voor te zor gen om ge noem de ge dragsco des te bor gen. Dit kun je doen door sanc ties

of be wust wor dings pro ces sen.

Voor de work shop heeft Tom v.d. Belt een aan tal A4 bla den ge maakt. Daar in wor den de

deel ne mers aan de ze work shop ge vraagd om over de waar den bin nen hun be drijf en de

daar aan ge kop pel de nor men na te den ken. 

Voor dat een ie der in groep jes van drie uit el kaar gaat krijgt men de ge le gen heid om 

zich voor te stel len en aan te ge ven in wel ke branche men werk zaam is. Daar bij valt op dat 

het deel ne mers veld van uit het be drijfs le ven ma ger is. Dat ter wijl maat schap pe lijk ver ant -

woord on der ne mer schap met be drijfsco des, ge dragsco des, etc., een hot item is. 
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Na de voor stel ron de wordt er in groep jes hef tig ge dis cus si eerd over de waar den

en de nor men bin nen be drij ven. Be drij ven heb ben mooie vi sies, maar han de len ze ook

naar wat ze in hun vi sie be we ren. Zo komt er ook weer een brok ethiek om de hoek kij -

ken.

Je hebt als be drijf een be paal de waar de waar aan je een vi sie kop pelt. Ver vol gens

stel je doe len op waar uit ac ti vi tei ten en ver vol gens han de lin gen voort vloei en. Dit al les

moet wel in over een stem ming zijn met el kaar. Het ene kun je niet los zien van het an de re. 

Blijkt je han de len niet in over een stem ming met je vi sie, dan zul je óf je vi sie óf je han de len

moe ten ver an de ren. 

Hoe kun je dit al le maal bor gen?

Dat was een vraag waar een vou dig weg de tijd voor ont brak om daar uit voe rig op door te

gaan. Dit moet ei gen lijk nog een ver volg krij gen, om dat dat na tuur lijk wel heel be lang rijk

is. Als je niet kunt wor den aan ge spro ken op je han de len of op je vi sie, dan zijn waar den en 

nor men een doods be grip.

Al met al was het een boei en de work shop waar bij een ie der door toe doen van

Tom v.d. Belt en zijn werk bla den aan het den ken is ge zet.
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Waar den, nor men, deugden*

Gastcollege door prof.dr. P. van Tongeren

‘Waa rden -en -no rmen’

In de pu blie ke dis cus sie over mo raal gaat het vaak over ‘waa rden’ en ‘no rmen’. Dik wijls

wordt die term uit ge spro ken op een ma nier die sug ge reert dat het één woord is, of min -

stens één be grip, als of de woor den aan el kaar vast, of min stens met streep jes er tus sen

moe ten wor den ge schre ven. In fei te gaat het bij ‘waa rden’ en ‘no rmen’ om sterk ver schil -

len de za ken.

Nor men zijn door gaans ne ga tief; ze ver bie den: ‘gij zult niet’. Waar den daar en te gen 

zijn ei gen lijk al tijd po si tief. Nor men for mu le ren een on der grens. Ze schrij ven niet zo zeer

voor wat je moet doen, maar voor al wat je moet la ten. Ze zeg gen bin nen wel ke gren zen

je moet blij ven, maar la ten open wat je bin nen die gren zen doet. Waar den daar en te gen

for mu le ren geen on der grens of mi ni mum, maar een op ti mum of ide aal. Waar den oriën -

te ren ons niet door gren zen te trek ken, maar door een rich ting aan te ge ven. Nog een

ver schil: nor men zijn ob jec tief: ze staan zwart- op- wit in wet ten, con trac ten en af spra ken -

lijst jes. Ik hoef er niet in geïn te res seerd te zijn, ze gel den ‘o bje ctief’. De agent die mij be -

keurt is niet geïn te res seerd in mijn be trok ken heid op de norm, hij toetst sim pel weg mijn

fei te lijk ge drag aan de al even fei te lijk vast staan de norm. Waar den daar en te gen be staan

al leen maar voor de ge ne die ze op waar de schat, die ze waar deert, die er in geïn te res -

seerd is.

Wan neer nu on danks de ze ver schil len de bei de ter men zo ge mak ke lijk in één adem 

en als één woord wor den ge bruikt, dan moet dat ons wan trou wig ma ken. Wordt hier

niet een pro bleem toe ge dekt, eer der dan open ge legd? In der daad, en dat blijkt ook wel uit 

de con cre te maat re ge len die wor den voor ge steld in het ka der van de ‘waa rden -en -no -

rmen -di scu ssie’. Zel den ko men die ver der dan: ‘z ero to le rance’, ‘stre ng ere straf fen’,

‘meer con tro le’, en zo voort. Waar zijn de waar den in de ze maat re ge len? Wat zijn de ze

maat re ge len an ders dan po gin gen van men sen om hun ver trouw de pa troon van le ven niet 

te la ten ver sto ren door an de ren? 

Is dat mis schien ook de ver kla ring voor een an der merk waar dig ken merk van de

‘waa rden -en -no rmen -di scu ssie’? Na me lijk dat het daar in zel den of nooit over ‘ons zelf’

gaat, maar bij na al tijd over an de ren: of wel over over he den of be stuur ders die iets moe -

ten doen, of wel en voor al over cri mi ne len, ‘ku tm aro kk anen’ of an de re men sen en groe -

pen die niet deu gen.

Het pro bleem dat wordt toe ge dekt, blijkt een clus ter van pro ble men te zijn: ten
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eer ste dat van de ver bin ding tus sen waar den ener zijds en nor men an der zijds. We we ten

wel dat ze el kaar no dig heb ben (nor men zon der waar den zijn waar de loos, en waar den

zon der nor men zijn wer ke loos), maar we we ten niet hoe. We los sen het pro bleem op

door er ge woon één woord van te ma ken. Ten twee de is er het pro bleem van onze zorg

om de ei gen vei lig heid. We zijn zo bang die op het spel te zet ten dat we de be scher ming

er van zelfs via de mo re le glans van ‘waa rden -en -no rmen’ wil len vei lig stel len; maar hoe

mo reel is het ei gen lijk om te be gin nen met je ei gen hach je? Ten der de helpt het daar bij,

wan neer we an de ren de schuld kun nen ge ven en weer an de ren de taak om er iets aan te

doen. ‘Wi jzelf’ zijn niet het pro bleem —  wij to nen im mers al door ons spre ken over

‘waa rden -en -no rmen’ dat we heel goed we ten hoe be lang rijk dat is —; het zijn de an de -

ren. We hou den ons zelf vei lig bui ten schot.

Deug den en di a loog

Tij dens de och tend ses sie werd aan po li ti ci en on der ne mers ge vraagd hoe zij zelf de waar -

den waar in zij ge lo ven ‘daa dwe rk elijk’ ma ken. Het bleek ook in dat ge sprek weer moei lijk

om niet te gaan pra ten over wat ‘de over heid’ moet doen om ‘a nd eren’ in het ga reel te

krij gen. En het bleek ver vol gens even min ge mak ke lijk om aan te ge ven hoe men zelf van

de ver he ven waar de (‘i nd iv id u ele vrij heid’, ‘ve ran twoo rd elij kheid’, ‘r ek ening hou den met

el kaar’, ‘di enend lei der schap’) tot een con cre te han del wij ze kwam. Hoe houd je waar den

vast als de om stan dig he den (de eco no mi sche con junc tuur bij voor beeld) te gen zit ten?

Hoe kun je zeg gen dat je van uit een be paal de waar de tot je po li tie ke op stel ling komt, als

een an der uit die zelf de waar de an de re keu zes maakt? Hoe doen we dat: waar den ver ta len 

in ge nor meerd en norm stel lend han de len? 

Mis schien kan een bij na ver ge ten be grip uit de ge schie de nis van de ethiek hel pen bij 

het han te ren van de ge noem de pro ble men: de ‘deugd’ heeft eeu wen lang een cen tra le rol

ge speeld in de ethiek, om dat men daar in juist de brug zag tus sen wat wij te gen woor dig

‘waa rden’ en ‘no rmen’ zijn gaan noe men. De deugd is een hou ding: niet de con cre te han -

de ling, niet het fei te lij ke ge drag, maar ook niet al leen de over tui ging, of dat wat wel de  ‘in -

spiratie’ wordt ge noemd. Ze is een hou ding waar in die in spi ra tie is om ge zet in een ge -

neigd heid en een ge schikt heid, een vaar dig heid, zelfs een vir tuo si teit, om in al ler lei

voor ko men de si tu a ties de juis te keu zes te ma ken: de keu zes waar in die in spi ra tie wordt

ge con cre ti seerd.

Die hou ding is door gaans een mid den tus sen twee ex tre men. Wie moe dig is, weet

in al ler lei voor ko men de si tu a ties het mid den te vin den tus sen te veel angst (laf heid) en te

wei nig angst (over moed). Wie op deugd za me wij ze de vrij heid hoog in het vaan del heeft,

weet het mid den te vin den tus sen be tut te ling en li ber ta ris me; wie zorg zaam is, zoekt in

al ler lei om stan dig he den het mid den tus sen over ma ti ge be zorgd heid en zor ge lo ze on ver -

schil lig heid. En hoe wel het mid den steeds in de si tu a tie zelf ge zocht moet wor den, (daar -

voor is de cen tra le deugd van de ver stan dig heid ver eist), is de ze ethiek niet re la ti vis tisch:

we ken nen al le maal de voor beel di ge men sen die dat mid den be ter we ten te tref fen dan

an de ren. Bo ven dien kun je er bij twij fel van uit gaan dat het mid den door gaans dich ter

staat bij dat ex treem waar toe je het minst ge neigd bent. De ethiek van de deugd biedt een 

me tho de waar mee we ons ei gen han de len kun nen toet sen en rich ten.
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Laat me dit tot slot con cre ti se ren m.b.t. een van de an de re ge noem de pro ble men:

het ge vaar dat de ‘waa rden -en -no rmen -di scu ssie’ ver wordt tot een in stru ment om de an -

de ren in ons ga reel te krij gen. De eni ge ma nier waar op in een plu ra lis ti sche sa men le ving

mo re le kwa li teit kan wor den ver wer ke lijkt, is de ac tie ve en in hou de lij ke en geën ga geer de 

di a loog tus sen ver schil len de over tui gin gen. Daar toe zijn twee din gen nood za ke lijk: het

toe la ten van an de ren tot die di a loog en het ver mo gen om onze ei gen over tui gin gen uit te

spre ken. We kun nen onze over tui gin gen al leen maar uit spre ken als we ze heb ben. De di -

a loog die dan mo ge lijk wordt ver eist van al le deel ne mers een hou ding die het mid den

vormt tus sen twee ex tre men. Fa na tis me of fun da men ta lis me is het ene ex treem: het ge -

looft in een waar heid en meent die zelf in pacht te heb ben. Re la ti vis me is het an de re ex -

treem: het ge looft in geen waar heid meer, en kan zich dus nau we lijks en ga ge ren in een ge -

sprek over waar den. Het deugd za me mid den daar tus sen is de hou ding van de ge ne die

ge looft in de waar heid, maar weet dat hij er zelf geen pa tent op heeft.
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De mijl paal

Impressie: Bert de Jong

Het con gres wordt af ge slo ten door een

act on der lei ding van Gui do Ver hoef.

Door mid del van di ver se sketch es ste -

ken twee he ren de draak met de nor -

men- en waar den dis cus sie in Ne der land.

Ie der een praat er over en on der tus sen

wordt het on der werp enorm op ge bla -

zen. Is het niet ge woon een mo de gril en

daar om dus in te res sant om over mee te

pra ten? Als dat het ge val is, zal het op

den duur ook weer als een gro te zeep bel 

uit el kaar spat ten.

De bei de he ren blij ken zich ook

op de hoog te ge steld te heb ben van de

vi sies en mis sies van de di ver se or ga ni sa -

ties die op dit con gres ver te gen woor digd zijn. In hun ogen zijn veel be schrij vin gen waar -

schijn lijk al leen be doeld om de or ga ni sa tie in een goed dag licht te zet ten. Het is nu een -

maal iets van de ze tijd, dus zor gen wij ook voor een de ge lijk mis sion state ment. 

Steek woor den die uit de ver schil len de mis sies ko men, zijn bij voor beeld pas sie,

wend baar heid, hel der heid en so li da ri teit. Zo dra ie mand uit de zaal een woord her kent als 

af kom stig uit de mis sie van zijn of haar or ga ni sa tie, dan mag hij naar vo ren ko men om

daar over uit leg te ge ven. De ani mo voor een rol op het po di um blijkt be perkt.

De con clu sie is dat het las tig is om te zeg gen waar we nu echt voor staan.

In de vol gen de sketch es wordt de zaal mee ge no men naar de tijd rond het jaar nul.

Naar aan lei ding van het woord van Je zus, dat wan neer ie mand je dwingt om één mijl mee

hem te gaan, je er twee moet gaan, wordt aan dacht ge vraagd voor de leef re gels van Je zus.

Daar na wordt de zaal ge vraagd te gaan staan. Er wor den di ver se stel lin gen voor ge -

dra gen. Zo dra ie mand zich daar niet meer in kan vin den, mag hij of zij gaan zit ten. Ook de -

ze stel lin gen zijn ge ba seerd op het waar den stel sel van Je zus. Bij de laat ste twee stel lin gen

valt uit ein de lijk ie der een af. “Ik neem iets voor m’n part ner mee als ik weet dat ie fout is

ge weest”, en “Ik bied m’n ex cu ses als eer ste aan ook als de an der fout was.” De he le zaal

zit weer.

“Wat zijn onze waar den nu daad wer ke lijk waard. Zijn we al leen be zig om ze zo

mooi mo ge lijk in te pak ken? Heb ben ze een hecht fun da ment of zijn ze heel flexi bel, af -
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han ke lijk van de om stan dig he den? Zijn we niet con ti nu be zig onze waar den aan te pas sen

aan de sa men le ving, aan onze ei gen ge voe lens en ge dach ten?”

“Er zit ten hier al le maal men sen met in vloed, ver stand en ken nis. Men sen ook met

lef. Als die lef ge ba seerd is op het he breeuw se lev (= lief heb ben), dan kun nen we het ver -

schil ma ken. Dan kun nen we echt iets be te ke nen voor de men sen om ons heen, voor Ne -

der land. Je zus is ons daar in voor ge gaan. ‘A lzo lief heeft God de we reld ge had, dat Hij zijn

enig ge bo ren Zoon ge ge ven heeft, op dat een ie der, die in Hem ge looft, niet ver lo ren ga,

maar eeu wig le ven heb be.’  Van mid dag leg gen wij de vraag bij u neer: heeft u ook een fun -

da ment on der uw waar den; in hoe ver re staat u ach ter uw ei gen mis sie; heb ben de waar -

den die daar in zijn ge for mu leerd ook een plaats in uw per soon lijk le ven?”

“Een mijl paal is een be wust mo ment om te kie zen. Laat uw waar den ge ba seerd zijn

op de Bij bel, op een le ven de re la tie met God. Laat de ze dag, 29 au gus tus 2003, voor u een 

mijl paal zijn.”

“Het was voor ons het lef-moment om deze vraag aan u te stellen. Nu is het uw

beurt.” Een flink deel van de zaal geeft gehoor aan deze oproep door te gaan staan.

Anderen zijn minder enthousiast over dit slot en blijven bewust zitten.
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Op zoek naar de deugd in het mid den

Her man Kai ser, voor zit ter Stich ting CSC

Als voor zit ter kijk ik te rug op een boei end con -

gres ‘Wat zijn waar den waard’. En ge luk kig ver -

na men we van ve len dat ook zij er zo op te rug ke -

ken.

Waar den koes te ren is één, waar den oe fe -

nen is iets an ders Er wer den tij dens het con gres

geen hoog dra ven de le zin gen ge hou den. Er werd

ge de bat teerd. Men on der vroeg el kaar op so cra -

ti sche wij ze. De deel ne mers re a geer den soms

scherp op el kaar. Dron gen re gel ma tig door in

an der mans waar den sys teem. Vaak met in stem -

ming, soms ook met kri tiek. Maar al tijd met res -

pect. 

Een span nen de dis cus sie ont spon zich tus -

sen Frank de Gra ve en Wim van de Camp. Spel -

re gel was dat er niet over par tij po li tiek mocht wor den ge spro ken. Het ging over de on -

der lig gen de waar den en niet over de ac tu e le po li tie ke agen da. Die spel re gel bleek

moei lijk te han te ren. Bij het door vra gen en het aan rei ken van voor beel den ont kom je

niet aan de po li tie ke ac tu a li teit. Il lu stra tief was de dis cus sie over het wel of niet tes ten van 

XTC- pil len aan de in gang van de dis co theek. De tra gi sche dood van een 15- ja ri ge scho lie -

re uit Lim burg stond bij ie der een vers in het ge heu gen. De bei de po li ti ci wa ren bei den

met af schuw ver vuld. De waar de van de be scher ming waar dig heid van de ge zond heid en

het le ven stond niet ter dis cus sie. Maar bij de con cre ti se ring van de ze waar den naar keu -

zes voor be leid en voor ge drag kun je ver schil len de spo ren vol gen. Bij de een ligt het ac -

cent op zorg zaam heid en het voor ko men van nog er ger kwaad. Bij de an der ligt het pri -

maat op een hel de re over heid die door recht lij nig heid moet voor ko men dat een

per mis sief kli maat ont staat dat nieu we slacht of fers vergt. Er is niet zo zeer een waar den -

con flict als wel  een an de re we ging van af zon der lij ke waar den. Ge sprekslei der Paul van

Ton ge ren pro beer de de po li ti ci een brug naar el kaar te la ten slaan. Als be oe fe naar van de

deug dethiek stel de hij voor om een ge dach te oe fe ning te ma ken door je twee ex tre me,

te gen ge stel de po si ties voor te stel len en daar tus sen let ter lijk de deugd in het mid den te

ont dek ken. Zou je dan niet mis schien toch bij het zelf de punt uit ko men? Van Ton ge ren

pro beer de op die ma nier een lei dend be grip te in tro du ce ren tus sen ener zijds al te ab -

strac te ho ge waar den en an der zijds al te tri vi a le nor men. Een deugd kan je be oe fe nen,
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kan je le ren. Je kunt er op aan ge spro ken wor den, je kunt an de ren er op aan spre ken. De

deug den leer kan het waar den de bat uit de hoek van het mo ra lis me ha len. De po ging tot

het vin den van een con sen sus in het mid den strand de. Een nieu we vraag werd op ge wor -

pen: kun je het wel ma ken om in het waar den de bat tot pol der op los sin gen te ko men? Het

wa ren voor al de po li ti ci die nu de zaal op scherp stel den. De tijd was te kort om de kwes -

tie uit te die pen. Het con gres voel de aan dat hier pas het be gin van een dis cus sie ont -

stond. Een dis cus sie die een prak tisch ver volg moet heb ben. Een eer ste huis werk punt

voor de stich ting CSC dus.

De deug dethiek ver dient het om door po li ti ci se ri eus ge no men te wor den. Het

spie ge len aan waar den le vert soms ver deeld heid op waar in fei te een prak ti sche con sen -

sus voor het op ra pen ligt. Op an de re mo men ten is een gro te over een stem ming over

waar den geen en ke le ga ran tie om een lei draad te krij gen voor con creet han de len. De in -

tro duc tie van het be grip deugd kan juist die nen een re fe ren tie ka der te ont wik ke len voor

ge za men lijk po li tiek han de len.

Ze ker zo ener ve rend was het so cra tisch ge sprek met een twee tal on der ne mers.

Fijn tjes kwam op ta fel dat het ei gen lijk wel erg luxe is om over waar den te dis cus sië ren.

Bin nen on der ne min gen, en ze ker fa mi lie be drij ven, be staat be slist aan dacht voor waar -

den. Men heeft min der tijd no dig dan in de po li tiek of maat schap pe lij ke or ga ni sa ties. Als

men wil kan men sa men snel ler tot han de len over gaan. Pro ce du res zijn kor ter, woord en

daad lig gen dich ter bij el kaar. Eer lijk heid, ver trou wen, in te gri teit zijn de drijf ve ren van

veel on der ne mers.  Zo lang je als on der ne mer te ma ken hebt met col le ga’s die de zelf de

waar den on der schrij ven kun je let ter lijk en fi guur lijk goed za ken doen met el kaar. Pro ble -

ma tisch wordt het als an de ren je gaan be con cur re ren met an de re waar den stel sels. Dan

kun je als on der ne mer in een hoek wor den ge drukt waar je be drijfs e co no mi sche be -

staans grond on der mijnd wordt. Of je wordt ge dwon gen te kie zen voor een hoek waar je

waar den stel sel on der gra ven wordt. Een on der ne mer kan in de prak tijk moei lijk een ab -

so lu te waar de aan han gen. Er zijn al tijd meer waar den te ge lijk in het spel, waar van de con -

ti nuï teit van de on der ne ming er ook een is. Je zult als on der ne mer voort du rend op zoek

moe ten naar een ba lans tus sen waar den. Er be staat geen ab so lu te hië rar chie van waar -

den, vol gens de ge no dig de on der ne mer. De vraag naar de waar de van een waar de is af -

han ke lijk van plaats, tijd en om stan dig he den. Men een fun da men te le waar den dis cus sie

kom je er niet. Je hebt een kap stok no dig om te kun nen be pa len in wel ke om stan dig heid

een be leids- of ge drags keu ze de toets der kri tiek kan door staan. Het idee van de deugd in

het mid den lijkt in het be drijfs le ven eer der op ont haal te mo gen re ke nen dan bij de po li -

tiek. Het te voe ren de bat over de deug dethiek zou niet al leen ge voerd moe ten wor den

bin nen de po li tiek en het be drijfs le ven af zon der lijk, maar voor al ook tus sen po li ti ci en on -

der ne mers. Zij kun nen bei de van el kaar le ren. Ook dat is een les van het con gres.

Wat on der ne mers van de po li tiek kun nen le ren is dat voor het toet sen van de ei -

gen ge drags koers al tijd een ex ter ne prik kel no dig is. Als het ge sprek over con flic te ren de

waar den en be lan gen al leen in tern bin nen het ei gen be drijf wordt ge voerd mis je de kri ti -

sche re flexie van bui ten. Het is ken mer kend voor echt lei der schap bin nen een on der ne -

ming om die ex ter ne prik kel toe te la ten en zo no dig zelf naar bin nen te ha len.

Mo dern lei der schap bin nen de on der ne ming vraagt een die nen de en luis te ren de
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op stel ling. In een waar de(n)vol le on der ne ming krij gen me de wer kers de ruim te om zelf

hun waar den te be le ven en te ver ta len in cre a tie ve op los sin gen. Men sen in de or ga ni sa tie

kun nen op die ma nier zich zelf mo ti ve ren. Ba zen kun nen nooit mo ti ve ren, al leen voor -

waar den daar voor aan rei ken. Men sen in hun waar de la ten is het pa rool voor goed on der -

ne mer schap en lei der schap.

Op val lend is dat dit ada gi um (‘Me nsen in hun waar de la ten en ze daar ook op aan -

spre ken’) ook be pa lend is voor het suc ces van de stad se ti quet te in Rot ter dam, on der -

werp van een van de work shops. Wet hou der Lu cas Bol si us gaf in een hel de re uit een zet -

ting aan dat het waar de vol le van de Rot ter dam se aan pak niet ligt in het slim af spre ken van

al ler lei net te re gels. Het gaat er om om men sen in wij ken en buur ten se ri eus te ne men en

hen in staat te stel len zelf zo veel mo ge lijk met ei gen op los sin gen te ko men. Be tut te len en

pam pe ren staan haaks op een waar de vol le buurt- en wij kaan pak. Je moet men sen de

ruim te ge ven om zelf te ont dek ken wel ke be na de rings wij ze en aan pak het bes te werkt.

Dat wil len en kun nen men sen best. Maar wel on der een be lang rij ke voor waar de. Bur gers

moe ten er op aan kun nen dat de ge meen te zelf ook haar ei gen huis werk maakt. Be trok -

ken heid en so ciaal en ga ge ment zijn vol op voor han den in buur ten en wij ken. Maar men sen 

wil len zich ge dekt we ten voor als het niet lukt of mis gaat. De ge meen te moet ge loof waar -

dig blij ven door blij vend toe zicht en kor da te hand ha ving. In een ge meen te die niet thuis

geeft, ge ven de in wo ners ook niet meer thuis. Als de over heid de lots ver bon den heid met

de in wo ners daad wer ke lijk prak ti seert voe len bur gers dat het zin heeft om uit te start -

blok ken te ko men. Het zin ge vend ka der van de stad en de oer be hoef te om het stads ge luk 

met an de ren te de len is vol gens de so cio loog Van Beu nin gen, die op trad als co re fe rent

voor Bol si us, de ech te waar de die ge koes terd moet wor den. Dit so ciaal ka pi taal brengt

be trok ken bur gers voort. Er ont staat een spi raal van bur ger zin en be trok ken heid. Voor

een stad de kost baar ste waar de die ze be zit.

In de waai er van maar liefst tien work shops kwam ook de veel kleu rig heid van onze

net werk tot uit druk king. Het is toch ge wel dig dat we in al die sec to ren vi ta le or ga ni sa ties

ken nen en geën ga geer de men sen: in de ste den, ont wik ke lings sa men wer king, zorg, be -

drijfs le ven, sport, on der wijs en we ten schap, vrij wil li gers werk, me dia. Al leen al die er va -

ring was re den ge noeg om het con gres te be zoe ken. 

Bij ve len is de con gresaf slui ting niet in goe de aar de ge val len. Dat vind ik als voor zit -

ter jam mer. Ie der een die het be stuur hier over ge schre ven heeft, krijgt daar op een re ac -

tie. Toch moe ten we be sef fen dat juist in een net werk niet al les per fect ge re gis seerd kan

wor den. En dan ge beu ren er ook - met de bes te be doe lin gen - wel eens din gen die we lie -

ver an ders had den ge zien. Ik hoop dat ie der een er op ver trouwt dat het be stuur daar le -

ring uit trekt voor vol gend jaar.

Met dit con gres is het waar den de bat niet af ge slo ten. In te gen deel. We staan pas aan het

be gin. De stich ting Chris te lijk So ciaal Con gres zal de di a loog on der steu nen. In de po li tiek, 

het lo kaal be stuur, de zorg, het on der wijs, het jeugd werk, de me dia en in de on der ne min -

gen is de vraag aan de or de: hoe doen wij de goe de din gen? Hoe voor ko men wij dat het

waar den de bat over de hoof den gaat van de men sen die wij met onze or ga ni sa ties wil len

die nen? Hoe ver mij den wij on no di ge te gen stel lin gen die deugd za me op los sin gen in de
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weg staan? Hoe ver mij den we een plat de bat over tri vi a le nor men en al te sim pel bur ger -

mans fat soen? Het zijn pre cies die vra gen die be trok ke nen in ei gen kring aan de or de kun -

nen stel len. 

In zijn waar de la ten is een ge zeg de dat voor mij door de con fe ren tie een nieu we in -

houd heeft ge kre gen. Het is niet pas sief res pect voor een stand punt dat ver van me af

staat. Het is een appèl om de di a loog aan te gaan. Om sa men de deugd te ont dek ken. Die

is wel licht in ons mid den.
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Impressie van het gast col le ge wijs ge ri ge ethiek door prof.
Paul van Ton ge ren

Bram Rut gers van der Loeff, Stich ting NCW

Het waar den- en- nor men de bat ver eist — e ven als onze plu ra lis ti sche sa men le ving — een 

ge sprék, geen langs el kaar heen le ven. Dat langs el kaar heen le ven kan hárd en fun da men -

ta lis tisch, met de be schul di gen de vin ger: zij daar. Of zacht, li be raal, re la ti vis tisch: al les is

mo ge lijk. Ethiek is de on der bouw de di a loog over waar den en nor men.

Ethiek ont staat pas bij een ze ke re han de lings vrij heid. Die was er niet toen al le rol -

pa tro nen (van ko nin gen tot sla ven, van schoen ma kers tot moe ders) vast la gen, en kwam

pas toen (kort door de bocht) ook ko nin gen ge van gen wer den ge no men en slaaf wer den.

Te rug naar díe goe de ou de ethieklo ze tijd toen al les vast lag is on mo ge lijk.

Er ken ning dat evi den ties en ze ker he den weg zijn, is prak tisch een voor waar de

voor het ge sprek. Even zeer is ech ter een voor waar de dat deel ne mers zelf wél kie zen en

bo ven dien: be ar gu men teerd. Het so fis ti sche we der om ethieklo ze (ad vi seurs-)al ter na tief

is: ge bruik ma ken van de on ze ker heid door met gro te stel lig heid schijn ze ker he den te po -

ne ren en min der ge school de te gen stan ders (even tu eel: van hun op dracht ge vers) daar -

mee om ver pra ten.

Een echt waar den- en- nor men de bat ver eist het so cra tisch door prik ken van de ze

bei de schijn ze ker he den. En ver vol gens, van uit aan vaar de on ze ker heid, tóch kie zen én het 

de bat aan gaan. Wie kán dat, is de vraag die daar bij snel op komt: oe fe ning in af stand ne -

men is er wel voor nood za ke lijk. Het plu ra lis ti sche mo del ver eist dus niet- plu ra lis ti sche

men sen, die tóch die af stand kun nen ne men. Soms zijn er ge deel de ge voe lens die dan

toch een soort ge meen schap pe lijk plecht an ker op le ve ren: dit kan écht niet resp. dit ís

het. Bij dat laat ste kan men den ken aan Man de la of Ha vel. Ver vol gens kun (moet) je je af -

vra gen: wat zou de ze ide a le per soon heb ben ge daan als hij of zij in mijn schoe nen stond?

Wie die me tho de toe past zal, al dus Van Ton ge ren, ont dek ken dat onze ide a len dich ter bij 

el kaar lig gen dan we zo den ken. De re la ti ve ring van de ei gen po si tie, zo als re cen te lijk

door CNV- voor zit ter Doekle Terp stra past uit ste kend in dit ide aal- mo del. 

De be schre ven pro ce du re geeft een ethisch pro ce du reel hou vast, geen in hou de lijk 

hou vast. Van uit de pro ce du re le een heid kan een in hou de lij ke een heid wor den be reikt.

Ech ter: ook die pro ce du re is niet wa ter dicht of ri si co loos en moet kri tisch be ke ken kun -

nen wor den. Er zijn geen pro ce du res om een ri si co lo ze, ethisch ver ant woor de toe komst

te ga ran de ren, want we we ten het niet.
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Re ac ties van con gres deel ne mers

Uit de plm 50 in ge vul de re ac tie for mu lie ren valt een beeld op te bou wen van hoe de deel -

ne mers het con gres heb ben be oor deeld. Een im pres sie.

Ruim een der de van de deel ne mers is door de con gres bro chu re op het con gres ge -

at ten deerd; dat valt te ver wach ten. Wat op mer ke lij ker is, is dat een der de op geeft te heb -

ben deel ge no men om dat men er vo rig jaar ook was. Nog aar di ger is dat een aan zien lijk

deel van de deel ne mers (on ge veer een kwart) door ie mand an ders op het con gres werd

ge at ten deerd.

Wat in het con gres the ma heeft aan ge spro ken, blijkt voor al de ac tu a li teit van het

the ma te zijn, maar ook de nood zaak om waar den te con cre ti se ren. En ke le ci ta ten: ‘waa r -

den wor den zicht baar in de al le daag se prak tijk, an ders blijft het ab stract’, ‘b elang van con -

cre ti se ring van waar den in de he den daag se sa men le ving’, ‘wat zijn waar den waard in de

hui di ge sa men le ving met de door ge sla gen in di vi du a li se ring’. Een paar kri ti sche no ten wa -

ren: ‘het CSC zou be ter uit de verf kun nen ko men met de C van chris te lijk’, ‘de hoop op

ver die pen de be zin ning maar ten de le uit ge ko men door soms op per vlak ki ge aan zet -

ten/de bat’.

De deel ne mers noem den ver schil len de din gen als het gaat om wat hen het meest

had aan ge spro ken: eer ste deel van de och tend, col le ge Van Ton ge ren, de work shop, het

so cra tisch ge sprek. Som mi gen ga ven een heel an de re in vals hoek: ‘de par ti ci pe ren de

vorm’, ‘i nsp ir ere nde ont moe tin gen’, ‘de an de re ma nier van be zig zijn, geen in for ma tie -

over dracht, maar door te vra gen ach ter je ei gen mo tie ven ko men’. En ke le deel ne mers

had den voor al het af slui tend ca ba ret hoog ge waar deerd, maar meer deel ne mers had den

zich daar aan ge stoord.

Op al ler lei ter rein zijn con gres sug ges ties ge daan. Het be stuur be trekt die in zijn af -

we gin gen. Be hal ve in hou de lij ke sug ges ties zijn ook an de re din gen ge noemd: ‘veel rui me re 

zaal’, ‘houd ho ge ma te van par ti ci pa tie van deel ne mers in stand’.

Tot slot bleek dat ongeveer tweederde van de deelnemers verwacht volgend jaar

opnieuw aan het CSC-congres deel te ne men; een der de bepaalt dat afhankelijk van het

congresthema.
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Het con gres in de pers

Cen traal Week blad 

6 juni, 13 juni en 20 juni: Drie col umns in de aan loop naar het con gres: ‘De waar de van

waar den’ – door Bert God schalk

5 sep tem ber: Po li ti ci en on der ne mers on der vraagd (con gres ver slag);

Plak waar den en nor men niet aan el kaar (le zing Paul van Ton ge ren)

Trouw 

29 au gus tus: Nor men en waar den ook in krap pe tij den – Kees Klop

Friesch Dag blad

29 au gus tus: Zet de mo raal in de troon re de – door Kees Klop

1 sep tem ber: Chris te lijk So ciaal Con gres werkt als zou tend zout

Het goe de le ven (lan de lij ke weeke di tie Friesch Dag blad)

30 au gus tus: Op bok sen te gen de scep sis- door Kees Klop

5 sep tem ber: Chris te lijk- So ci aal Con gres werkt als zou tend zout

RKkerk.nl

19 sep tem ber: De deugd in het mid den van de di sucs sie over waar den en nor men (con -

gres ver slag)

De Lin ker Wang

Sep tem ber: Wat zijn waar den waard (im pres sie con gres door Hans Fed de ma)
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Trouw, 29 au gus tus: “Nor men en waar den ook

in krap pe tij den” door Kees Klop

Cen traal Week blad, 5 sep tem ber: “Po li ti ci en on -

der ne mers on der vraagd” door Au ke van Nijen



Deelnemers

de heer mr. W. Aan tjes 
me vrouw H.I.J. Adri aens sens ROC Mid den Bra bant
me vrouw H. van Adri chem ACP
de heer Tj. Alkema CNV Be drij ven bond
de heer C.W.J.M. Ap pels CNV
de heer G. Arts s Hee ren Loo
de heer P.C. Baak Ka tho lie ke Bond van Ou de ren
de heer Chr. Bag ger man RMU
de heer dr. M. Bec ker KUN
de heer R. van de Beek Stich ting Phi la del phia Zorg
de heer J. Be liën Ar beids pas to raat Dek. Arn hem
de heer drs. T. van den Belt Hds
de heer C.A. van den Berg Hout- en Bouw bond CNV
de heer R. van de Ber ge 
me vrouw U. Ber ger NVZ/Kwin tes sen Uit ge vers
de heer K.C. Berghuis Zorg com bi na tie Zwol le
de heer drs. C. van Beu nin gen Stich ting So ci res
me vrouw J.M.J.C. van Bijs ter veldt CDA
de heer H.J. Blaak CNV
me vrouw G. Blok Con gresor ga ni sa tie
de heer P. Boek houd Al be da Col le ge
de heer drs. G.A. Boer SOW ker ken
de heer B. van Bog ge len CNV Vak cen tra le
de heer L.M.M. Bol si us Ge meen te Rot ter dam
de heer drs. H.L. den Boo gert Stich ting KVV
me vrouw A. Bos ma Con gresor ga ni sa tie
de heer mr. J.W. van den Braak Stich ting NCW
de heer drs. C. Brem mer YMCA
de heer H. Breu ne se Be zin nings cen trum Hy de park
de heer J.G. Bron gers Evan ge li sche Al li an tie
de heer R. Brou wer Aarts bis dom/de ca naat Utrecht
de heer R. Brou wer CVHO
de heer B. Brug ge man CNV Be drij ven bond
de heer J. van Brum men SBI trai ning & ad vies
de heer J. Brü ning ICCO
de heer dr. G.J. Buijs Vrije Uni ver si teit
de heer G. v.d. Bunt De Zwa nen hof be zin nings cen trum
de heer W.G.J.M. van de Camp CDA Twee de Ka mer frac tie
me vrouw drs. E.Z. Chan doe SBI trai ning & ad vies
de heer D.J. Coe hoorn Ge meen te Maarn
de heer D. Cor po raal St. ter Be vor de ring Chr. Pers
de heer T.A. Cor po raal VNA
me vrouw M.H. Cox- Se ve nich Zij ac tief
de heer G. La Cruz 
de heer H. Dek ker CNV Be drij ven bond
de heer J.B. Dek ker CNV Pu blie ke Zaak
me vrouw J.E. Dek ker On der wijs bond CNV
de heer A. van Dier men Mid point Pro gress
de heer drs. W.C.M.I. van Dijk Aob/St. Bo na ven tu ra
de heer W.J. Dijk Ver e ni ging CVZKVZ
me vrouw A. Does burg CDA Vrou wen be raad
me vrouw dr. M.E.M. Doore waard SBI 
de heer G. Doorn bosch LTO
me vrouw drs. M. Draa ij ers VKMO
me vrouw F. van Du ren ACP
de heer P. van Duy ven bo de Be stu ren raad
me vrouw M. van Eck Ver e ni ging De Zon ne bloem
de heer C.J. van Eer ten ROC ASA 
me vrouw Y. Eij gen stein Why com pa ny
de heer J. van Eijs den St. Geref. Zorg- en Woon voor zie nin gen
de heer G.J. Eijs ink Stich ting Cu ber ti no
de heer W. Ei kel boom SBI trai ning & ad vies
de heer P. Elands DAC
de heer G.H. Elings CSG Jo han nes Cal vijn
de heer dr. H. Fed de ma De Lin ker Wang

me vrouw L. Fern hout Stich ting De Ou de Beuk
de heer J. Fes ten CVZKVZ
de heer R. Gast Ge meen te Arn hem
de heer prof.dr. P.A. van Gen nip Kath. Raad voor kerk en

sa men le ving
de heer mr. J.J.A.M. van Gen nip Stich ting So ci res
de heer ir. P.L.H. Ge raads LTO Ne der land
de heer B. Ger ritsma Fey enoord
me vrouw T. van Gij zen St. Chris te lijk- So ci aal Con gres

Rot ter dam
de heer B. God schalk CNV
de heer mr. F.H.G. de Gra ve VVD Twee de Ka mer frac tie
de heer dr. J.F. Groen Hans Groen Pro duc ties
de heer B.J. de Groot CNV Dien sten bond/DK Rot ter dam
de heer L.C. van Haaf ten HPS
de heer J. Haak Stich ting Re for ma to ri sche Wijs be geer te
me vrouw M. Haak- Grif fi oen HG Ma nage ment en ad vies
de heer J. Hac king Stu den ten kerk
de heer J. Haeck Trans port- Lo gis tiek Ne der land
de heer A. Hek man LTO Ne der land
de heer A. van Heus den Evan ge li sche Al li an tie
de heer H.J. Hoef man Zin in Werk
de heer H. Hof ste de 
de heer J. Hoog land Stich ting Phi la del phia Zorg
de heer T. Huij zer Du ra Ver meer
me vrouw F.L.M. Huis man On der wijs bond CNV
de heer J. Hui zin ga CNV Be drij ven bond
me vrouw drs. J.J.Th. van den Hul- Om ta Be stu ren raad
de heer M. Hul seg ge CNV Be drij ven bond
de heer L.C. van der Hulst ACOM
me vrouw M. Jan sen 
de heer drs. J.J.L.M. Jans sen ROC ASA Raad van Toe zicht
de heer R. Jans sens Raad voor Maat schap pe lij ke Ont wik ke ling
de heer drs. C. de Jong Stich ting Phi la del phia Zorg
de heer J. Jon ge jan CNV Be drij ven bond
de heer Th.J. Joos ten Bond KBO
de heer drs. H.J. Kai ser 
me vrouw E. Ka lis vaart Geert Gro te In sti tuut/Win des heim
de heer W. Kam pen Hout- en Bouw bond CNV
de heer B. Kamp huis Al fa- Col le ge
de heer F. Kam steeg Vrije Uni ver si teit
de heer A. Kan souh CNV Dien sten bond/DK Rot ter dam
de heer A.A. Kars Zorg groep Rijn mond
de heer M. Kas te lein CNV
de heer W. van Kat wijk Ou ders & Coo.
de heer H. Kel laert Hout- en bouw bond CNV
de heer P. Kem pe 
me vrouw K. Key bets ACP
de heer A. Kik Geert Gro te In sti tuut/Win des heim
de heer prof.dr. E.J.J.M. Kim man Rooms- Ka tho lie ke

Bis schop pen con fe ren tie
de heer mr.drs. H. Kla mer Stich ting NCW
de heer dr. C.J. Klop NCRV
de heer J.C. Klop pen burg Stich ting Kap pen Nou!
de heer H. Kna pen ZLTO
de heer M.G. Knep pers On der wijs bond CNV
de heer L.B. Ko bes NCSU
de heer prof.mr. A.K. Koek koek Uni ver si teit van Til burg
de heer W.A.M. de Kok Aob/Bo na ven tu ra/CVHO
de heer S. van der Kooij CVZKVZ
me vrouw H.A. van der Kooij- Pan tier
de heer J. Kooi stra CNV Pu blie ke Zaak
me vrouw M.E.H. Koop Koop & Koot Delft
de heer dr. A. Kou wen ho ven
de heer C. Kra ij en oord Hout- en bouw bond CNV
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de heer G. van der Kruijt Ver pleeg huis Pniël 
de heer M. van der Kuil Cor daid/vas tenak tie
de heer dr. R. Kui per 
me vrouw C. Lam bregtse Ver e ni ging VNO-NCW
de heer G. Leene St. Phi la del phia Zorg
de heer H. Leu hof ICCO
de heer M. van der Lin den Bouw be drijf Van der Lin den
de heer drs. L.A. van der Lin den Bu reau Le on
me vrouw T. Lod ders ICCO
de heer P. Loup pen CNV Pu blie ke Zaak
me vrouw R. Lu cas sen Ech te Wel vaart
me vrouw C. Lu dik hui ze Pas sa ge
de heer drs. L.G.M. van Luik Aob- CVHO
de heer P. Lut tik Stich ting DO Tank
de heer H.J.M. v.d. Ma de CNV Pu blie ke Zaak
de heer M.P. van Man sum Ver e ni ging CVZKVZ
me vrouw M.J.T. Mar tens Eu ro pees Par le ment
de heer H. van der Meer GMV
me vrouw A.C. Meij er- Quist Expl.Mij. Land mij
de heer Th. Meijn hardt Stich ting NCIB
de heer drs. J.W. Meins ma RC Stich ting Bar ti meus
de heer mr. W.M.J.M. van Mier lo MKB- Ne der land
de heer B. Mo len kamp ROC ASA
de heer P. Mon chen Vin cen ti us Ver e ni ging
de heer B.W.C. Mool hui zen GMV
de heer drs. F. van Muij sen berg Sa men wer ken de or ga ni sa ties

voet bal sup por ters
de heer P. van der Neut On der wijs bond CNV
de heer A. van Nij en Cen traal Week blad
me vrouw C. Nij huis CNV Be drij ven bond
de heer H. Oe ver mans Chr. Ho ge school Ede
de heer W. Ook bek kink SBI trai ning & ad vies
de heer J. Osin ga Hout- en bouw bond CNV
de heer P. Ou den aar den CNV
de heer dr. F. Pet ter Uni ver si teit van Til burg
me vrouw M. Phi lip pi Con gresor ga ni sa tie
de heer drs. H.Th.M. Pie per VKMO
de heer H. van der Ploeg NCSU
de heer T. Ra ma ker Chr. Stu die cen trum ICS
de heer W. Ra ma kers CNV Be drij ven bond
de heer G. van Ree nen 
de heer R.J. Rijn ben de Unie voor Chris te lijk On der wijs
me vrouw E. Rijs ACP
de heer L. La Ri vière Con ti nen tal Art Cen ter
de heer L. Roe maat LTO Ne der land
de heer L.P.H. Ron gen CNV Pu blie ke Zaak
de heer E.C.M. Rood voets CSG Jo han nes Cal vijn
de heer A. Roor Evan ge li sche Al li an tie
me vrouw mr. Y. van Rooy Uni ver si teit van Til burg
de heer R. Rouw Raad voor Maat schap pe lij ke Ont wik ke ling
de heer drs. B. Rut gers v.d.Loeff Stich ting NCW
de heer D.W. San ders NCSU
de heer P. Schalk RMU
me vrouw G.M.J. Schroen- Olis la ger Zij ac tief
de heer G. Schuil ICCO
de heer A. Schuuring CNV Pu blie ke Zaak

de heer F. Sel ler Aob/St. Bo na ven tu ra
me vrouw A.J.J. van Selm- Os kam On der wijs bond CNV
de heer A.A. Sels Chris te lijk- So ci aal Con gres Rot ter dam
de heer J. Slok Hout- en Bouw bond CNV
de heer W. Smit Stich ting A.R.Ch.
de heer M.J.M. Smul ders Chris te lijk- So ci aal Con gres Rot ter dam
de heer A.P. Son ne veld Ma ri po sa Zorg cen trum
de heer J. van der Spek PCOB
me vrouw M. Sprong De Rie der borgh
de heer C. Stal SBI trai ning & ad vies
de heer S. Stel lin ga SBI trai ning & ad vies
me vrouw M. Sterk CDA
de heer drs. H.G.T.M. Stof fels Rei noud Ad vies groep BV
de heer M. van Straaten NEC
de heer P. Swart CNV Be drij ven bond
de heer D. Terp stra CNV
de heer P.J. Tiel man Fu tu re Lega cy Foun da tion
de heer M.A.J. Tim mer Le ger des Heils Wel zijns- en

Ge zond heids zorg
de heer K. Tin ga LDC- SOW- team DIS
de heer prof.dr. P.J.M. van Ton ge ren KUN
me vrouw D. Vaart jes- van Suij dam CNV
de heer drs. M.M.A. de Valk Ad vies groep In ter me dic BV
me vrouw P.W.M. Van lier- Schers Zij ac tief
de heer Joh. van der Veen NCSU
de heer dr. H.A. van Veg hel Uni ver si teit van

Til burg/Centr.v.We tensch. en le vens besch.
me vrouw A. Ver baan- Bal Stich ting WZV
de heer G. Ver beek EA/Syn er go
de heer J.P. Ver hoogt VU, fac. So cia le We ten schap pen
de heer T. Ver lind KRO
me vrouw M.A. Vis ser 
de heer T.J. Vlot CNV Jon ge re nor ga ni sa tie
de heer H.W.P. Voe ten Fu tu re Lega cy Foun da tion
de heer K. de Vos CNV
de heer R. Vrie ling SBI trai ning & ad vies
de heer P.A. de Vries Friesch Dag blad
de heer J.W.H. van der Waal SBI trai ning & ad vies
de heer drs. P.A.M. van der Wal KUN
de heer Ds. P. van der Wal Zorg com bi na tie Nieu we Maas
me vrouw M. Wa ling- Huij sen Met waar den he len
De heer G.A. van der Wa ling- Huij sen
me vrouw C. van Wee lie SBI trai ning & ad vies
me vrouw drs. H.A.C. Wei gand- Tim mer Stich ting Re form.

Wijs be geer te
me vrouw J.M.J.C. Wes ter beek- Hui tink CNV 
de heer J. Wes tert GMV
de heer drs. J.E. Wig boldus SBI trai ning & ad vies
de heer A.A. van Wijn gaar den Hout- en bouw bond CNV
de heer G.K. Wil de man Hout- en bouw bond CNV
de heer G. Wil lem se SBI trai ning & ad vies
de heer drs. H. Wil li gen burg Aob- CVHO
de heer H.M. Win kel man H.M. Win kel man Aan ne mings- en

Bouw be drijf
me vrouw H. Win tels SBI trai ning & ad vies
de heer M. Wintels Stichting De Stadslamp
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