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Woord vooraf

Herman Kaiser

Het Chris te lijk-so ci aal cong res is een mo ment van ont moe ting en in spi ra tie. Daar voor

zijn ook dit jaar weer ve len naar het gast vrije Doorn ge to gen. Wij zijn een cong res in be -

we ging. Wij zoe ken de sa men le ving op. Maar we zoe ken ook el kaar. Ter be moe di ging en

om van elkaar te leren.

De tra di tie van on ze be we ging voert te rug naar de tijd rond de vo ri ge eeuw wis se -

ling. Van uit de pro tes tants-chris te lij ke en de ka tho lie ke so ci a le op vat ting en werd een ant -

woord ge ge ven op de so ci a le kwes tie van die tijd. Het ging en gaat nog steeds om vra gen

rond ge rech tig heid en solidariteit in onze samenleving.

Er wordt op ons als chris te lijk-so ci a le or ga ni sa ties een ap pel ge daan. In een tijd dat

veel ding en ve ran de ren en de toe komst on dui de lijk is kun nen men sen on ze ker wor den

en ver lamd ra ken door twij fels. Wij wil len niet zelf ge noeg zaam zijn en doen als of wij wel

al le ant woor den heb ben op de ve le vraag stuk ken van onze huidige samenleving.

De ver zor gings staat dreigt vast te lo pen. Er moe ten nieu we ar rang emen ten wor -

den ing evuld, zon der dat we al pre cies we ten bin nen wel ke con tou ren. Maat schap pe lij ke

en po li tie ke dis cus sies ver lo pen moei zaam. Juist nu er daa dwer ke lijk be hoef te is aan di a -

loog en in le vings ver mo gen blijkt het erg moei lijk om goed naar el kaar te lui ste ren. Dat

geldt ze ker voor de re la tie tussen politiek en maatschappelijk middenveld.

Het cong res van 2004 ging met na me over de vraag hoe men sen die wer ken in or -

ga ni sa ties de ruim te kun nen krij gen om daa dwer ke lijk met hart en ziel iets voor an de ren

te kun nen be te ke nen. Is er in on ze pres ta tie- en af re ken cul tuur nog wel ruim te voor be -

zie ling en ver trou wen? Gaat ont-bu reau cra ti se ring om min der re gels om dat het sys teem

vast loopt, of om dat we men sen echt meer han de lings ruim te en vertrouwen durven

geven?

Be zie len de or ga ni sa ties vra gen om lei der schap dat rich ting ge vend durft te zijn en

dat men sen aan de ba sis de ruim te geeft om de goe de ding en goed te doen. In de net -

werk sa men le ving zal hi ërarchische stu ring plaats ma ken voor meer ho ri zon ta le vor men

van stu ring. Com mu ni ca tie en in ter ac tie vra gen om een heel an de re stijl van met el kaar

om gaan. Die stijl wordt niet be paald door op per vlak kig he den. Maar door ge za men lijk ge -

dra gen waar den. Mgr Van Luyn heeft ons drie kern waar den voorgehouden: spiritualiteit,

solidariteit en soberheid.

Het voor lig gend ver slag geeft een im pres sie. Ook zij die niet aan we zig kon den zijn

kun nen uit dit ver slag de con clu sie trek ken dat we nog maar aan het be gin staan om een

nieu we in vul ling te ge ven aan ons ant woord op de nieu we so ci a le kwes ties, de vraag stuk -

ken die te ma ken heb ben met ge rech tig heid en so li da ri teit. Wij staan mid den in het pro -



ces om hier over meer hel der heid met el kaar te krij gen. Zo wel voor het lo ka le als ook het

glo ba le ni veau.  Wij wil len mid den in de we reld staan. Dat is de plaats waar wij die nen om

de bou wen aan het Ko nink rijk Gods. 
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Ope nings toe spraak

drs. Herman Kai ser

Het the ma van ons cong res is niet al leen een ti tel, maar voor al ook 

een appèl: “Goed werk le ve ren”. Waar wij ook staan in de sa men -

le ving, wij heb ben een ve rant woor de lijk heid en een op dracht. Voor de klas, aan het zie -

ken huis bed, op straat, in de fa briek, op kan toor, als vrij wil li ger. Wij heb ben al le maal on ze

taak. En die wil len we ze goed mo ge lijk ver vul len. Ons werk doen wij niet al leen op de

eer ste plaats voor ons zelf, maar juist voor an de ren die zijn aang ewe zen op on ze zorg en

in zet. Wij wil len ons werk goed doen, juist voor de an der. Dat geldt voor de uit voer der

op de werk vloer, maar ook voor hen met een lei ding ge ven de of be stuur lij ke taak.

In de prak tijk van al le dag blijkt het vaak ver re van een vou dig om je werk te doen,

laat staan goed te doen. Vaak groei en de pro ble men ons over het hoofd. De le raar van nu

staat voor een heel an de re klas dan tien of twin tig jaar ge le den. Veel on der ne mers ope re -

ren in een heel an de re markt dan 10 à 20 jaar ge le den. De sa men le ving en de men sen zijn

ve ran derd. Zij stel len an de re ei sen. Ook let ter lijk door claims op ta fel te leg gen. Een deel

van de men sen is be re ke nend en weet han dig om te gaan met het aan bod van on ze mul ti -

op tie sa men le ving. Maar een gro te groep raakt het spoor bijs ter. Weet niet meer waar ze

aan toe is en waar ze het moet zoe ken. Die men sen trek ken zich te rug in hun schulp, bui -

ten het be reik van pro fes si o nals. Of zij wor den juist re bels en ge a gi teerd. En door die af -

wij zen de hou ding zijn ze vaak even eens moei lijk te be rei ken voor hulp ver le ners, op voe -

ders en ge zags dra gers.

Goed werk le ve ren wordt moei lijk om dat het werk moei lij ker wordt. Maar ook

om dat het soms moei lij ker gemáákt wordt. Wij wor den ge con fron teerd met tal van re -

gels en voor schrif ten. Van de over heid en van de ei gen or ga ni sa tie. Re gels zijn no dig en

goed om het maat schap pe lijk ver keer in goe de ba nen te lei den. Steeds meer re gels heb -

ben niet meer het ka rak ter om te die nen, maar om te be heer sen. Ve len voe len zich ge -

dwong en zich steeds meer in te dek ken te gen fou ten die niet meer ge maakt mo gen wor -

den. Het ou de ge zeg de “ver gis sen is men se lijk” past niet meer in een con tro le- en

af re ken cul tuur. Lei der schap, vi sie en ver trou wen ma ken steeds meer plaats voor con tro -

le en af re ke nen. Vol gens de Vlaam se fi lo soof Her man De Dijn ken merkt on ze tijd zich

door een ver ze ke rings- of be heer sings syn droom. Onze vrij heid en ons zelf be grip ko men

on der druk te staan. Er doet zich een wrange pa ra dox voor. Nog nooit heeft de mens

zo’n ar se naal van ge luks machi nes tot zijn be schik king ge had en toch lijkt de post mo der ne

mens niet echt te vre den. Alom is er spra ke van cri sis.1 Er is, vol gens De Dijn een on ver -

enig baar heid met de ‘vre de des harten’. Die stel ling sluit aan op de on der ti tel van ons

cong res: “Be zie ling WAAR ma ken”.
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Wij stel len ons de ko men de twee da gen de vraag: wat is er no dig om door ons

werk in on ze or ga ni sa ties en in de sa men le ving de vre de des har ten te rug te vin den. Zo -

wel in hart van hem of haar die het werk doet als voor de ge ne waar het werk voor

bedoeld is.

Bij die vraag plaats ik twee be lang rij ke kant te ke ning en.

Ten eer ste lijkt dit mis schien een vraag stuk op mi cro ni veau. Iets dat speelt in de in -

ter per soon lij ke sfeer tus sen de le raar en de leer ling, de ver pleeg kun di ge en de pa ti ënt, de 

po li tie a gent en de wets over tre der, de hulp ver le ner en de pro bleem jong ere, on der ne -

mings di rec teur of af de lings chef en me de wer ker.

Zo lang we ech ter het vraag stuk van een be ziel de re la tie van al die pa ren uit slui tend

als een in di vi du eel mi cro vraag stuk blij ven zien, la ten wij bei den in een iso le ment ach ter.

Het is na me lijk voor al de or ga ni sa to ri sche en be leids ma ti ge con text die be paalt of men -

sen de ruim te krij gen hun iden ti teit te be le ven en om zich aan de an der met hart en ziel te 

kun nen ge ven.

Juist or ga ni sa ties in een chris te lijk-so ci a le tra di tie bie den ruim te voor iden ti teit en

zing eving. De uit da ging voor juist on ze or ga ni sa ties is om de ziel van on ze in stel ling en te

ver bin den met de ziel van on ze men sen. Wij moe ten in staat wor den ge acht om de vi sie,

stra te gie en be leid van on ze or ga ni sa ties te ver bin den met de waar den, deug den en

competenties van onze medewerkers.

Dan mijn twee de kant te ke ning bij de zoek tocht naar een sa men le ving of or ga ni sa -

tie waar in ‘de vre de des har ten’ weer ge stal te kan krij gen. Het lijkt mij in de chris te lijk-so -

ci a le tra di tie pri mair van be lang dat wij ons dat doel dur ven te stel len. Dat wij op die ma -

nier dur ven te pra ten, op die ma nier naar on ze wer ke lijk heid dur ven te kij ken. Want het

is zo goed als ze ker te veel ge vraagd om tot een stan daard re cept te ko men. Be zie ling

waar ma ken zal voor al ook be te ke nen: el kaar in de ogen kij ken en el kaar bij die zoek tocht 

her ken nen. Dáárom zijn we hier bij el kaar. En ho pe lijk vin den we el kaar tij dens dat zoek -

pro ces in een kli maat van on der linge be moe di ging.

De Duit se or ga ni sa tie kun di ge Ger trud Höhler stelt in haar boek Die Sinn-macher

(München 2002) dat or ga ni sa ties die een be roep doen op zin en zing eving de toe komst

heb ben. Zij trek ken men sen aan die loy aal, sta biel en ge ëngageerd blij ven. Die me de wer -

kers wil len niet meer be han deld wor den als een ob ject van con tro le en be heer sing. Zij

zijn part ners.

Als de stel ling waar is, dat waar deng estuur de or ga ni sa ties duur zaam en winst ge -

vend zijn, dan is dat voor de chris te lijk-so ci a le be we ging zon der meer een aank no pings -

punt. De op dracht om be zield te wer ken is dan na me lijk niet al leen een mo reel be roep,

maar het is te ge lijk een kans om je als or ga ni sa tie te on der schei den in een sa men le ving die 

vol gens De Dijn in een cri sis ver keert om dat ze ge vang en zit in de pa ra dox van het aan -

bod van ge luks machi nes die niet de vrede des harten voor de mens kunnen bereiken.

Dit cong res is met na me be doeld om ons als chris te lijk so ci a le be we ging be wust te

zijn van de po si tie ve kan sen die wij kun nen be nut ten. Het gaat niet om mo re le su pe ri o ri -

teit of om het abs tract be le ven van waar den. Het gaat om door prak tisch han de len te la -

ten zien waar om wij wer ken, voor wie wij wer ken en hoe wij wer ken. Wij wer ken met

hart en ziel om dat we niet an ders kun nen en niet an ders wil len. “Een spi ri tu a li teit die pre -
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ten deert te on snap pen aan het al le daag se is een val se spi ri tu a li teit”.2 Juist door het ver -

bin den van geest kracht en het mo dern in rich ten van on ze or ga ni sa ties kun nen wij goed

werk le ve ren. Dat gaat niet van zelf. Wij kun nen al leen bij de tijd zijn door de verbinding te 

leggen met onze traditie. Wij moeten in beweging blijven.

Niet al leen de or ga ni sa ties van het maat schap pe lijk mid den veld moe ten be we gen.

Het gaat om de chris te lijk-so ci a le be we ging als ge heel, dus ook om de po li tiek die de con -

di ties be paalt die no dig zijn om ruim te te ge ven aan iden ti teit en maat schap pe lij ke ini ti a -

tie ven.

De po li tiek wor stelt met het gi gan ti sche vraag stuk van de duur zaam heid van so li da -

ri teit in on ze ver zor gings staat. Het so ci a le sys teem dat wij met el kaar heb ben op ge zet

dreigt vast te lo pen. Het ka bi net is zich be wust van ve le ge bre ken in de sa men le ving. Het

pleit voor min der bu reau cra tie en re gel zucht en een her stel van ve rant woor de lijk he den

in de sa men le ving. Door de eco no mi sche si tu a tie wordt een zwa re wis sel getrokken op

de bereidheid van maatschappelijke partners.

Ons cong res gaat niet over de spe ci fie ke po li tie ke agen da van de ze we ken, maar

wij heb ben wel een bood schap aan en voor de po li tiek. De on der lig gen de oor zaak van de

pro ble men van de ver zor gings staat is in we zen de zelf de als de cri sis waar De Dijn het

over heeft. Het gaat om een veel die per lig gend vraag stuk dan van fi nan ci ële of bud get tai -

re aard. Als de pro blee ma na ly se op dat ni veau blijft hang en zul len de aang ereik te oplos -

sing en ook niet verd er ko men.

Het er ken nen van de ve rant woor de lijk he den van sa men le ving en maat schap pe lijk

mid den veld door de po li tiek kun je op twee ma nie ren uit leg gen. Het komt je als over heid

prak tisch goed uit óf je vindt als over heid dat er daa dwer ke lijk meer ruim te en ver trou -

wen moet zijn om goed werk te kun nen le ve ren. Dat zelf de geldt voor het af schaf fen van

re gels. Ontbu reau cra ti se ring kun je zien als een slim me zet van bu reau cra ten om on be -

heers ba re sys te men weer enigs zins in de greep te krij gen óf het is een oprech te po ging

om ver trou wen te ge ven aan maat schap pe lij ke part ners om met hart en ziel aan de slag te

gaan. Ik ga er van uit dat het ka bi net on der aan voe ring van een mi nis ter-pre si dent die in

on ze tra di tie staat kiest voor het laat ste. Maar in veel ge le ding en bin nen de chris te lijk-so -

ci a le be we ging maakt men zich zor gen. Die zor gen spit sen zich toe op twee pun ten. Ten

eer ste op de een zij di ge wij ze waar op het ka bi net de di a loog voert met het maat schap pe -

lijk mid den veld. Op de twee de plaats op de fun da men te le rol van de over heid als schild

voor de zwak ken, ong e acht wel ke in rich ting van de ver zor gings staat-nieu we-stijl. Juist

om dat het voor de po li tiek en het maat schap pe lijk mid den veld zo bui teng ewoon com -

plex is om tot duur za me en recht vaar di ge oplos sing en te ko men, komt het er meer dan

ooit op aan om sa men goed werk te le ve ren. Dat is dus een appèl, zo wel aan de over heid

als aan het chris te lijk-so ci aal mid den veld. De part ners uit het mid den veld zul len zich op

hun beurt open moe ten stel len voor so ci a le en eco no mi sche ve ran de ring en die de po li -

tie ke ka ders aan het be gin van de ze eeuw be pa len. De chris te lijk-so ci a le be we ging zal op

nieuwe problemen met hernieuwde antwoorden moeten komen. Onze kracht zit in onze 

bron. Die houdt ons fris en scherp. Verantwoordelijkheid en inspiratie horen bij elkaar.

Om dat laat ste gaat het. Geef men sen en or ga ni sa ties de ruim te om met hart en

Ope nings toe spraak 3
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ziel aan de slag te gaan. Want dát is ‘goed werk le ve ren’. Ik hoop dat dit een cong res mag

wor den dat op ti mis me en po si ti vi teit uit straalt. Een cong res dat be zielt én prak tisch is.

Een cong res dat zelf be wust laat zien dat prak tijk en be zie ling sa men kun nen gaan, sa men

moe ten gaan. Een cong res dat laat zien dat voor uit gang om de voor uit gang stuur loos is

zon der lei draad uit de chris te lijk-so ci a le tra di tie. Onze tra di tie is spring le vend. Wij zijn

een be we ging en in beweging. Ik wens u een bewogen congres toe.
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Vraag ge sprek ken I & II

gespreksleider: Ka rin Ingel se

Aan het eer ste vraag ge sprek na men Wim Zwiep (NS Rei zi gers) en Ro nald de Le ij (AWVN)

deel.

Wim Zwiep, van oor sprong machi nist bij NS, wijst op het vak man schap. Machi nis -

ten vorm den als het wa re een gil de en had den maar één mis sie: zor gen dat de trein het

vol gen de sta ti on zou ha len. Dat maak te veel in ven ti vi teit in de machi nist los: als het no dig

was werd een sto ring met el as tiek jes en pa per clips ver hol pen. Te gen woor dig heeft de

machi nist die re gel ruim te bij na niet meer. En dat ont neemt hem de mo ge lijk he den om

goed werk te le ve ren, om te zor gen dat de trein blijft rij den. “In plaats van de el as tiek jes

en pa per clips heb je nu een te le foon num mer dat je bij een sto ring moet bel len. En dan

komt er ie mand van een heel an der be drijf om het op te los sen.” Wim Zwiep ziet wel

kan sen om weer iets van de vak trots en van de re gel ruim te te rug te breng en: “Je zou

door job-ro ta ti on machi nis ten ook ken nis van de sto rings mon teur kun nen bij breng en,

waard oor ze ook werk in de hoog span nings kast kun nen doen bij sto ring en.”

Ro nald de Le ij heeft voor heen on der meer bij Akzo-No bel ge werkt en werkt nu bij 

werk ge vers or ga ni sa tie AWVN. Hij wijst er op dat het bin nen ha len van on be ziel de men -

sen een we der zijd se fout is van zo wel werk ne mer als or ga ni sa tie. Be lang rijk is dat men sen 

ge gre pen zijn door het werk waar voor ze ko men sol li ci te ren. Een maal ín de or ga ni sa tie is

een heel pro bleem hoe men sen hun be zie ling kun nen vast hou den, on danks de kne ve len -

de wer king van al ler lei re gels. “Als het goed is, zijn re gels be doeld om men sen te gen zich -

Vraag ge sprek ken I & II 5

Eer ste vraag ge sprek: v.l.n.r. 

Ka rin Ingel se,

Ro nald de Le ij,

Wim Zwiep



zelf of te gen ri si co's te be scher men of om het klant be lang te waar bor gen. Maar vaak zijn

ze een ui ting van wan trou wen.” Vol gens Ro nald de Le ij zit daar dan een mens beeld ach ter 

dat men sen hun sap wil len vast hou den en de re gels zijn dan de ci trus pers waard oor er

toch iets uit die men sen komt. Hij wijst ook op het door slaan in re gels, bij voor beeld als

ge volg van ram pen. Het lijkt dan als of we al le ri si co's kun nen uit ban nen: “Als dit ons eni ge

le ven is, dan word je ang stig en wil je al les uit het le ven ha len en al le ri si co's weg re ge len.”

Het twee de vraag ge sprek speel de zich in het on der wijs af en wel met Piet Boek houd en

Elly Ou wens (voor zit ter col le ge van be stuur en do cent aan het Albe da col le ge). Piet Boek -

houd valt met de deur in huis: “Voer als wer kers niet steeds dis cus sies met el kaar over

re gel druk, want dat leidt af van het ech te werk en dat is al moei lijk ge noeg.” Hoe dan?

Vol gens hem moet in or ga ni sa ties ge zorgd wor den dat pro ble men ge a dres seerd wor den

aan die men sen die er ook echt iets aan kun nen doen, ook als er te veel of ver keer de re -

gels zijn. En pas sant meldt Piet Boek houd dat al die or ga ni sa ties en mi nis te ries die zich

met zo ge naam de pro bleem jong eren be zig hou den, han den vol geld kos ten en dat zijn

school het zelf de voor veel min der geld zou kun nen doen. Te rug naar ‘mensen en regels’

zegt hij: “Som mi ge men sen die de prach tig ste ding en doen, heb ben het ge voel dat ze il le -

gaal be zig zijn om dat niet dui de lijk is wat er van ze ver wacht wordt en wat hun re gel ruim -

te is. Dat is dood zon de.”

Elly Ou wens is niet ge neigd om zich erg druk te ma ken over re gels. “Ik heb als do -

cent ruim te ge noeg en waar no dig pak ik die. Als ik de deur van het lo kaal dicht trek, dan

be paald ik wat er ge beurt.” In haar op vat ting schep pen men sen als Piet in de or ga ni sa tie -

lei ding de rand voor waar den om te zor gen dat do cen ten zich vol uit met hun werk kun nen 

be zig hou den. Dat werk vraagt een lui ste ren de en res pect vol le hou ding ten op zich te van

de leer ling en. Als do cent ben je er om ie der een goed tot zijn recht te la ten ko men. Op de

vraag waar zij haar in spi ra tie van daan haalt, zegt Elly Ou wens dat het stil te en God, maar

ook de leer ling en met wie zij werkt zijn die haar de in spi ra tie ge ven voor haar werk.
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Be vrij den de Ka ders

Prof.dr. Hans Adri aan sens

1. Her ken baar heid is het mot to van het werk pro gram ma van de RMO: in de ze tijd wordt

het steeds be lang rij ker dat men sen in hun ac ti vi tei ten her ken baar zijn. Ze wil len er toe

doen, ze wil len ‘verschil maken’. Dat is het ef fect van wat wel ‘individualisering’ is ge -

noemd. En die in di vi du a li se ring is weer het ge volg van de ster ke ken ni sin ten si ve ring van

de sa men le ving en de eco no mie.

2. Pro bleem is dat die her ken baar heid in heel wat van on ze (pu blie ke en pri va te) or ga ni sa -

ties te wei nig tot haar recht komt. Dat komt doord at de or ga ni sa tie van de sa men le ving

nog op een an de re leest ge schoeid is: de leest van de in dus tri ële pro duc tie, waar in stan -

daardisering, groot scha lig heid en uni for me ring de bo ven toon voer den. Het komt óók

doord at men zich zo kramp ach tig heeft ver zet te gen in di vi du a li se ring. Dat zou na me lijk

al leen maar tot ego ïsme lei den en de so li da ri teit ont wrich ten. Indi vi du a li se ring was slecht

(op mer ke lijk dat de ze ge dach te voor al in con fes si o ne le kring op geld deed, ter wijl de ge -

schie de nis van het Chris ten dom toch voor al een ge schie de nis van in di vi du a li se ring is ge -

weest, zie de Ga la ten brief van Pau lus, en de Re for ma tie na tuur lijk).

3. Mijn hoofd stel ling van van daag zou kun nen zijn: in di vi du a li se ring is niet slecht maar is

slecht gemáákt (cf. de Ame ri kaan se en de Eu ro pe se de fi ni tie van in di vi du a li se ring). Omdat 

we al leen maar in ter men van ‘ikke, ik ke, ikke’ over in di vi du a li se ring kon den denk en, heb -

ben we ver zuimd om in di vi du e le her ken baar heid te or ga ni se ren; door die de fen sie ve

hou ding zijn we te lang blij ven zit ten met maat schap pe lij ke struc tu ren waar in men sen

ano niem zijn, door geef luik van in for ma tie, en ‘meer van hetzelfde’. Kijk naar de mas sa li -

teit van het on der wijs, waar in on der de vlag van ef fi cien cy- en kwa li teits ver ho ging fu sies

en sa men voe ging en heb ben plaats ge von den. Ge volg: zo wel leer ling en als do cen ten doen

er nog nau we lijks toe, do cen ten zien hun pro fes si o ne le vrij heid door re gels inge perkt en

de pri mai re taak van on der wij zen lijkt een bij pro duct van ma na ge ment te zijn ge worden

(bij voor beeld: de ver hou ding pri mai re vs. se cun dai re ta ken in het ho ger on der wijs).

4. Van uit de ze en der ge lij ke con sta te ring en heeft de RMO al in 2000 een drie tal be leids -

ada gia ge for mu leerd. Die aan be ve ling en be tref fen drie es sen ti ële di men sies van maat -

schap pe lij ke or ga ni sa tie — schaal, stu ring en sa men hang. Stuk voor stuk zijn ze er op ge -

richt om de be hoef te aan in di vi du e le her ken baar heid maat schap pe lijk te or ga ni se ren.

Anders ge zegd: om in di vi du a li se ring nu ein de lijk eens maat schap pe lijk in te ka de ren.
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5. Op de di men sie schaal is de tra di ti o ne le te gen stel ling tus sen groot- en klein scha lig heid

ach ter haald. Die te gen stel ling pas te in de in dus tri ële pe ri o de waar in groot scha lig heid de

norm was en klein scha lig heid een ro man ti sche, maar wei nig ef fec tie ve te gen be we ging.

Nee, in een ken ni sin ten sie ve sa men le ving waar in in di vi du e le bur gers tot hun recht moe -

ten ko men, wordt die te gen stel ling over brugd. Als ada gi um geldt: ‘klein bin nen groot’.

Met an de re woor den: zorg dat in de pri mai re taak uit oe fe ning de her ken baar heid van

men sen voor op staat. Om dat te ga ran de ren is het nood za ke lijk dat in de se cun dai re ta -

ken zo veel mo ge lijk sy ner gie wordt ge re a li seerd.

6. Op de di men sie stu ring zeg gen we dat de tra di ti o ne le te gen stel ling tus sen top-down en 

bot tom-up ach ter haald is in de ken ni sin ten sie ve sa men le ving, an ders dan in de 19e en 20e 

eeuw, waar in hi ërarchie de norm was en ‘arbeiderszelfbestuur’ een ro man tisch klein te -

gen be we gink je. Ook die te gen stel ling wordt over brugd in het ada gi um ‘ruimte bin nen

kaders’. Door de RMO is dat verd er uit ge werkt in Be vrij den de Ka ders, een rap port dat een 

op in di vi du e le her ken baar heid ge rich te stu rings fi lo so fie for mu leert. Voor dit mo ment is

het vol doen de om vast te stel len dat her ken baar heid van in di vi du e le bur gers — pro fes si -

o nals, uit voer ders of cli ënten — al leen maar tot haar recht komt als aan twee voor waar -

den wordt vol daan: glas hel de re ka der stel ling waar het de doel stel ling en van de or ga ni sa -

tie be treft en zo veel mo ge lijk ho ri zon ta li se ring waar het gaat om de uit voe ring.

7. De der de di men sie van maat schap pe lij ke or ga ni sa tie waar op het be leid nog ach ter -

loopt bij de groei en de be hoef te aan her ken baar heid is sa men hang. De tra di ti o ne le te gen -

stel ling is die tus sen ho mo ge ni teit of he te ro ge ni teit. Ontstaat sa men hang op ba sis van ge -

lijk heid of op ba sis van ver schil? In het over heids be leid is ge du ren de de af ge lo pen

de cen nia ge pro beerd ie der een ge lijk te ma ken: meng ing of sprei ding van be vol kings groe -

pen, ‘samen naar school’-ini ti a tie ven, de mid den school, de af bouw van het gym na si um, lo -

ting voor de me di cij nen stu die, etc. etc. He te ra o ge ni teit, of wel de er ken ning dat groe pen

van el kaar ver schil len, werd al om ge zien als de ba sis van se gre ga tie. In het ada gi um ‘de cul -

tuur van verschil’ wor den op nieuw die twee con tras te ren de op vat ting en in el kaars ver -

leng de ge plaatst. Van uit de er ken ning dat her ken baar heid kan wor den ge voed door

groeps trots en groeps iden ti teit, wordt het van be lang om op die ba sis een plu ri for me sa -

men le ving te bou wen, een sa men le ving waar in de di ver si teit van groe pen en in di vi du en

niet wordt mis kend maar juist de ba sis vormt voor de sa men le ving als ge heel.

8. De con se quen ties van die drie be leids prin ci pes rei ken ver. De hui di ge ont wik ke ling en

van de ver zor gings staat kun nen er mee wor den ge duid. Door dat som mi ge voor zie ning en

van de ver zor gings staat ge lij ke lijk en ge ne riek voor ie de re bur ger gel den, ook de bur ger

die ze ei gen lijk niet no dig heeft, is er me de de oor zaak van dat de on der ste ink omens -

groe pen door het ijs drei gen te zak ken. Der ge lij ke ge ne rie ke voor zie ning en pas sen niet

meer goed bij de eis van her ken baar heid en de nood zaak van de men se lij ke maat. Toch

zijn dat nu juist de kwes ties die mo men teel veel van het po li tie ke de bat be pa len. Ik zal er

hier geen uit spra ken over doen, maar een paar van die kwes ties ter overd enk ing mee ge -

ven. Zijn we, met ons ac cent op ge lijk heid, lang za mer hand niet ook ong elij ke ge val len
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ge lijk gaan be han de len? Past een voor ie der een ge lij ke voor zie ning, zo als AOW en Kin -

der bij slag, nog wel in een cul tuur van ver schil, waar in maat werk de stan daard moet zijn?

Hoe kan het dat te ge lijk met maat werk voor ‘algemeen ver bin dend verklaring’ wordt ge -

pleit? Het vreem de is dat elk van die drie prin ci pes vaak op steun kan re ke nen, maar dat

de con se quen te im ple men ta tie daar van op groot ver zet stuit.
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Ge loof: ruim te voor goed werk

Dr. Erik Borg man

 

1. Waar schijn lijk komt het ge woon om dat ik ka tho liek ben. Want, zo als u mis schien

weet, één van de be zwa ren die tij dens de re for ma tie te gen het ka tho li cis me werd in -

gebracht was dat het met al le feest- en hei li gen da gen de le dig heid be vor der de. Er wordt

te wei nig ge werkt en dat is scha de lijk voor de sa men le ving, zei den pam flet tis ten al zo’n

vijf eeu wen voord at Lau rens-Jan Brink horst ons na mens het ka bi net kort voor de va kan -

tie het zelf de aan zeg de.

Op zul ke mo men ten voel ik niet al leen dat wij een pro tes tants ka bi net heb ben,

maar op zul ke mo men ten heb ik ook de aan vech ting het der de hoofd stuk van het bij bel -

boek Ge ne sis nog eens uit te spel len. Daar in wordt wer ken in het zweet van ons aan -

schijn ge pre sen teerd als een straf: God zelf wordt spre kend op ge voerd, zeg gend:

 

    Omdat je… hebt ge ge ten van de boom die Ik je had ver bo den,

    zal de grond ver vloekt zijn om wil le van jou!

    Zwoe gend zul je van hem eten,

    al le da gen van je le ven.

    Dis tels en doorns zal hij voort breng en,

    met veld ge was moet jij je voe den.

    In het zweet zul je wer ken voor je brood,

    tot je te rug keert naar de grond,

    waar uit je bent ge no men:

    je bent stof,

    en tot stof keer je te rug (Gen. 3, 17-18).

 

Dat is wel even iets an ders dan de si tu a tie zo als de ze daar voor was, waar in de we reld een

tuin was, waar in al les wat no dig en aang enaam was in vol doen de ma te be schik baar was.

Zo maakt de au teur van Ge ne sis 3 dui de lijk dat het feit dat we ons zo in moe ten span nen

voor ons eten en dat van on ze ou de ren en kin de ren — en on ze en hun kle ding, ons wo -

nen en al die an de re za ken die we no dig heb ben, of denk en te heb ben —, dat wij moe ten

wer ken, is om dat de we reld niet is zo als zij zou moe ten zijn.

Wer ken is een nood oplos sing, no dig om dat de aar de ons niet uit zich zelf ze gent

met de ga ven die een goed le ven mo ge lijk ma ken.

 

Dit is een be vrij dend ge loof, al ler eerst voor wie zich niet erg wel voe len bij de ten dens
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om wer ken te ma ken tot het doel van het men se lijk le ven. Wie niet werkt zal vol gens on -

ze cul tuur niet al leen niet eten, maar geen ei gen waar de heb ben, geen zin vol be staan lei -

den; hij of zij staat in fei te bui ten on ze sa men le ving en valt in dit woest en le dig ten prooi

val len aan de ver ve ling en de leeg te.

De sab bat, het niet wer ken om te be sef fen dat wij af hank elijk zijn van wat wij krij -

gen en dat wij zeer veel krij gen, is vol gens de bij bel se ge schrif ten een par ti ëel en ge brek -

kig, maar re ëel her stel van het pa ra dijs waar we uit voor ko men en met het oog waar op

wij ge scha pen zijn. In on ze cul tuur geldt dit die pe niets doen in ont vank elijk heid ech ter

niet lang er als een wenk end per spec tief, maar als een drei gend ge vaar.

In on ze cul tuur wordt de zin van een le ven af ge me ten niet aan wat het ont vang en

heeft, maar aan de ma te waar in een per soon er in slaagt zijn of haar stem pel te druk ken op 

het be staan, van zich zelf en van an de ren.

 

Hoe ve len van ons zijn er niet die niet we ten hoe de uren te vul len van de va kan tie, en hoe

ve len doen niet als of de va kan tie een nieu we vorm van wer ken is: er va ring en sco ren, of

va kan tie lief des, spor tie ve pres ta ties le ve ren, of be ziens waar dig he den be kij ken, of die gro -

te sta pel ong ele zen boe ken weg wer ken.

Ik wed dat ve len van jul lie het her ken nen als ik zeg dat ik vaak zo zeer in het werk

ge vang en ziet, dat ik in de va kan tie ta me lijk ster ke prik kels no dig heb om uit de sfeer van

het werk te ko men. Met als ge volg dat va kan tie hou den een nieu we taak dreigt te wor -

den, ech te ont span ning niet tot stand komt en de ar beid ons ge vang en blijft hou den.

Ik ga graag met va kan tie, maar in mijn ge val heb ben va kan ties wei nig weg van de

vreug de die de Pre di ker prijst, dat na me lijk het bes te voor de mens on der de zon is: eten

en drink en en vro lijk zijn (Pred. 8,15).

 

2. Ik wil maar zeg gen: ons ar beids ethos komt mis schien voort uit de cal vi nis ti sche va ri ant

van het chris ten dom, maar aan de bij bel se God ont le nen wij ons diep ing esle ten ac ti vis -

me. Wij wil len geen ge na de brood eten. Ter wijl de jood se en chris te lij ke tra di ties ons er -

van pro be ren te over tui gen dat wij al tijd al ge na de brood eten, dat wij al tijd en on ont -

koom baar le ven van wat ons ge ge ven wordt en dat dat ons gul ge gund wordt.

Ui tein de lijk pro beert de chris te lij ke tra di tie ons er van te over tui gen dat we niet

van on ze verd ien sten kun nen le ven en al leen ge na de-brood ons wer ke lijk kan ver za di gen. 

Dat is waar de het in de eucha ris tie om draait: wat wij zelf doen, voort breng en, pro du ce -

ren kun nen we slechts aan bie den, in de hoop — en de ge lo vi ge ze ker heid — dat de God

die zo zeer bre ken en de len is dat hij zich zelf heeft weg ge ge ven, het om vormt tot voed sel

dat waar ach tig le ven mo ge lijk maakt.

 

Ja, u hoort het goed, hier breekt een ka tho liek the o loog een lans voor het pro tes -

tant se ‘sola gratia’. Wij le ven niet van on ze wer ken, wij le ven van Gods ge na de. Dat Mar -

tin Lut her zich zo zeer keer de te gen het idee dat de wer ken — en daar mee ui tein de lijk

ook het wer ken — let ter lijk za lig ma kend zou den zijn, hangt vol gens mij sa men met het

feit dat in de eco no mie van zijn tijd dit lang za mer hand het cen tra le uit gangs punt was: al -

leen werk is de bron van waar de, al leen in span ning maakt het le ven de moei te waard,
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daar om kwam het wer ken steeds meer cen traal te staan, eco no misch, maar ook exis ten -

ti eel.

Zo als voor ons: wer ken is van be lang voor on ze eco no mie, be schik baar heid voor

werk voor een zo groot mo ge lijk deel van de be vol king is van be lang, maar wij heb ben

werk en pres ta tie ook tot de kern van on ze iden ti teit ge maakt. Met als scha duw kant dat

men sen die geen werk doen en geen pres ta tie le ve ren, niet al leen eco no misch, maar

voor al ook in ons ide o lo gi sche land schap ver schij nen als kos ten pos ten, dat men sen die

geen werk doen en geen pres ta tie le ve ren zich zelf gaan zien als kos ten pos ten, en daar om

hun le ven als zin loos.

Daar te gen over moet Lut hers ‘sola gratia’ ge steld wor den, die niet al leen de kern is

van Pau lus Ro mei nen brief of het nieu we tes ta ment, maar ui tein de lijk de grond toon is van

de he le bij bel. In mijn woor den: wij le ven van ge na de, al le maal, en nie mand van ons kan en

hoeft het ei gen be staan te recht vaar di gen. Wij zijn ge scha pen met het oog op goed le ven

en wij heb ben geen an de re taak dan goed te le ven, de schep ping die ons ge ge ven is ‘recht

te doen’. Recht doen in der daad in de zin van recht vaar dig be han de len, maar ook recht

doen zo als je een goe de maal tijd recht doet door er van te ge nie ten, zo als je een kunst -

werk recht doet door je erd oor te la ten ra ken.

 

The o lo gisch ge zien is men se lijk le ven: recht doen aan Gods ga ven en daar in recht

doen aan God en aan ons zelf. Ons ei gen be staan is im mers de ul tie me ga ve en de we reld

is ons ui tein de lijk ge ge ven als de tuin waar over hoofd stuk 2 en 3 van Ge ne sis over spre -

ken, waar al le nood za ke lij ke ing re di ënten zon der meer ge ge ven zijn en de men sen zelfs

nog geen onk ruid hoe ven te wie den. Aan het ein de van hoofd stuk 3, maar he le maal de fi -

ni tief aan het ein de van hoofd stuk 11 van Ge ne sis is de ze tuin ing eruild voor de weer bar -

sti ge we reld die wij ken nen, waar niets van zelf gaat en al les in span ning kost, waar in het

zelfs in span ning kost om te zor gen dat je je niet te veel in spant en aan de in span ning ten

on der gaat.

Maar dan heet het, plomp ver lo ren en zon der eni ge in lei ding, aan het be gin van

hoofd stuk 12:

God sprak tot Abram:

“Trek weg uit je land, je stam en ou der lijk huis,

naar het land dat ik je zal aan wij zen…

Ik zal je ze ge nen en jouw naam groot ma ken,

zo dat jij een ze gen zult zijn.” (Gen. 12, 1-2)

3. Mis schien denkt u wel: hè, hè, toch ook nog iets po si tiefs over werk. Ik heb het na een

soort ge lijk ver haal dat het be lang van werk op the o lo gi sche gron den pro beer de te re la -

tie ve ren wel eens aan de stok ge kre gen met een aan tal toe hoor ders die von den dat ik

met te rug wer ken de kracht hun le ven zin loos ver klaar de: al hun in span ning en en opof fe -

ring en voor niets. Ener zijds meen de ik dat de ze re ac tie liet zien dat zij aan het denk en wa -

ren ge zet — en dat dit hoog no dig was, want wie de zin van zijn le ven uit slui tend in zijn

werk lo ka li seert, heeft in ie der ge val van uit de chris te lij ke tra di tie ge zien een pro bleem,

want hij of zij — ze ker, dit komt ook bij vrou wen voor — pro beert het goe de le ven te

pro du ce ren en te verd ie nen in plaats van het als gift aan te ne men.
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Ander zijds voel de ik mij niet goed be gre pen. Mijn bij dra ge heet nu: ‘bevrijdend

geloof’, maar als ik zelf een ti tel zou mo gen kie zen, dat zou de ze lui den: Ge loof: ruim te

voor goed werk. Het gaat mij ui tein de lijk — en ik denk dat dat in de lijn is van de chris te -

lij ke tra di tie — niet om een ver los sing van het werk zo als wij van het kwaad ver lost moe -

ten wor den.

Het gaat mij om ver lost werk, om een be vrij den de ruim te, waar in werk van een

dwang be vrijd wordt tot het le ve ren van een bij dra ge aan de ver los sing, aan het zoe ken en 

her vin den van de ze gen. De ze weg wordt vol gens de bij bel se ver ha len door God ing ezet

bij Abram.

 

Dit wil in ie der ge val zeg gen dat wer ken ge lo vig ge zien mee wer ken is. Niet al leen werk -

ne mers, die te gen woor dig vaak eu fe mis tisch ‘medewerkers’ wor den ge noemd, maar ook

ma na gers en on der ne mers zelf zijn re li gieus ge zien geen ei gen baas. Wer ken is ten diep -

ste wer ken aan her stel, aan het her stel van de ze gen die zo evi dent niet zon der meer over 

on ze wer ke lijk heid en ons ei gen le ven ligt, maar die te ge lij ker tijd het eni ge is dat de ze

wer ke lijk heid en dit le ven ‘goed’ maakt en wer ke lijk ver vult.

Mee wer ken met dat wat on ze wer ke lijk heid goed maakt en wat het men se lijk be -

staan ver vult, op de ze za ken ge spitst zijn, ze be schou wen en be le ven als een ga ve die ge -

koes terd, ge ëerd en be schermd moet wor den, in plaats van als een taak die vol bracht

moet wor den en een pro ject dat moet sla gen, dat ont slaat van de voort du ren de kramp

nooit ge noeg te doen. Dat veer tig uren in een week bij lange niet vol doen de zijn om te

doen wat ik meen te moe ten doen, is ener zijds een sig naal van be trok ken heid bij wat er

aan de hand is en voor al bij wat nog niet loopt zo als het moet lo pen.

Ander zijds laat het zien dat ik diep in mijn hart niet ge loof dat de wer ke lijk heid ge -

scha pen is, en dat ik denk dat de schep ping mijn ve rant woor de lijk heid is. En dat ver -

krampt, zet en houdt ge vang en in een blij vend ong eluk kig be wust zijn. Zo lang mijn be -

staan, zo lang het be staan van de men sen met wie ik leef en de men sen die ik op de

te le vi sie zie en waar over ik in de krant lees niet vol uit ge ze gend zijn, heb ik naar mijn ge -

voel nog niet hard ge noeg ge werkt. Maar ver krampt het goe de wil len re a li se ren en af -

dwing en, dat ver krampt het ei gen be staan en zet het werk ge vang en in doel stel ling en die

ge haald en pro ce du res die ge volgd moe ten wor den.

 

Ik ben er van over tuigd dat hier het ge loof van be lang is dat de ze gen die het le ven goed

maakt, ge na dig ge ge ven zal wor den, en al ge ge ven is en wordt. Als de ge na de ons voor uit

is, kun nen wij in het kiel zog er van — of be ter ge zegd in de ruim te er van — goed werk le -

ve ren. Dan is het be lang rijk ste werk: zien waar de ze ge na de zich aan dient, zien waar het

goe de le ven zich aan dient waar op het men se lijk be staan ge richt is, waar ne men wel ke bar -

rières voor ko men dat dit goe de le ven door breekt en de ze bar rières dan ui ter aard daad -

werkelijk pro be ren te slech ten.

Op de ze ma nier voor ko men we dat het werk het doel wordt of is, en dra gen er

zorg voor dat het werk steeds op nieuw ge richt wordt op het goe de le ven als doel. Of be -

ter ge zegd, op het fa ci li te ren en on der steu nen van het goe de le ven als doel.

Op de ze wij ze wordt het bij bel se sab bat ge bod, wordt de aan spo ring niet in het
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werk ge vang en te ra ken, maar het werk te on der bre ken om op nieuw in con tact te ko men 

met de God die voor al het ge scha pe ne uit is op het goe de en het ze gent, wordt het on -

der hou den van dit sab bats ge bod een in te graal on derd eel van wer ken. Zo wor den we niet 

van het werk be vrijd, maar wordt het werk be vrijd uit de steeds drei gen de be vang en heid

in de ei gen ab so luut heid, tot een open heid voor en een dienst aan het goe de le ven.

 

4. Ik be schouw dit als een po si tie in de lijn van de ka tho lie ke tra di tie: werk en ge na de zijn

ui tein de lijk niet el kaars con cur rent, maar werk kan slechts waar ach tig vorm krij gen in de

ruim te van de ge na de, als het zelf een vorm van be hoe den en koes te ren van de ge na de

kan zijn. Maar het is van be lang te zien dat dit het he le wer ken ve ran dert, niet slechts een

beet je ont vank elij ker maakt voor de wen sen van de klan ten bij voor beeld, of le ni ger in het 

re a ge ren op nieu we en on ver wach te si tu a ties, ge spit ster op de nood zaak tot aan pas sing.

Het he le con cept van wat werk is en waar het op uit is, ve ran dert. De he le ge dach -

te gang die ik ge pre sen teerd heb, heeft ui ter aard al leen maar zin als er ook een zich aan -

die nen de en ma ni fes te ren de ge na de is waar op kan wor den ing espeeld, dat het goe de,

door God be doel de en on ze ver lang ens ver vul len de le ven zich in der daad aank on digt in

ge beur te nis sen en prak tij ken, in wat aan het licht komt.

Het is een ba sis over tui ging van de mo der ne cul tuur dat dit niet het ge val is. Wil de

we reld be ter wor den, dan moe ten wij het doen, wil het heil na der bij ko men, dan moe ten

wij het na der bij breng en, wil het le ven goed zijn, dan moe ten zij zor gen dat het goed is. Er

is geen rech te lijn van de con sta te ring dat werk dat van de ze idee ën uit gaat ons ong eluk -

kig en ziek maakt, en het maat schap pe lijk le ven vaak veel moei za mer maakt, er is geen

rech te lijn van de ze con sta te ren naar het ge loof in een ge na de die zich aank on digt, een ze -

gen die be loofd en in die be lof te al aan we zig is.

Anders ge zegd: ge lo ven is wel wer ken, maar ook dit werk is al leen zin vol in de

ruim te van de ge na de.
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Works hops

Work shop 1: Empo wer ment: macht of kracht?

Inlei der: Sa rien Roo zen daal, Co ördinator bran cheg roep zorg SBI trai ning en ad vies

Mo de ra tor: Frank Sel ler

Empo wer ment be te kent let ter lijk: macht ge ven aan ie mand die de ze macht voor heen niet 

had. Sa rien liet de aan we zi gen zien wat dat be te kent voor de ei gen or ga ni sa tie en wat het

in houdt voor de in di vi du e le me de wer ker.

Het wer ken met em po wer ment vraagt ver trou wen, ve rant woor de lijk heid ge ven

en ne men, po si tief denk en, ri si co’s dur ven ne men, ruim te schep pen, el kaar op de juis te

ma nier feed back ge ven en ka ders vast stel len.

Tij dens de work shop ver ken den de deel ne mers de mo ge lijk he den, de risico’s en

de rand voor waar den van em po wer ment.

Gaat het om het ge ven van macht, of is het veel meer het in staat stel len om goed te 

pres te ren?

Gaat het om macht of kun je gren zen ver leg gen door ie mands ta len ten op ti maal in

te zet ten?

Durf je te ver trou wen en te bou wen op el kaars ex per ti se? Het ge loof in el kaar als

team maakt een or ga ni sa tie sterk. Kracht en ver trou wen be pa len em po wer ment bin nen

de or ga ni sa tie.

Work shop 2: Lei der schap: Ruim te schep pen voor goed werk. 

Inlei ders: drs. Geert Derk se en dr. Wil Derk se

Mo de ra tor: Hein Pie per

Wie weet wat lei ding is? De ma na ge ment hand boe ken ver tel len de nieuw ste trends en

hand vaar dig he den. Lei ding ge ven is al lang niet meer het op ti maal in rich ten van het pro -

duc tie pro ces. Hoe re ken je do cen ten of ver pleeg kun di gen af? Daar naast is in on ze sa -

men le ving waar ge zag in een an der dag licht is ko men te staan, schiet hand boe ken steeds

va ker te kort. De ge broe ders Derk se hiel den de deel ne mers voor dat je lei ding ge ven niet 

via truc jes kunt le ren. Wie echt lei ding weet te ge ven raakt men sen in hun ei gen mo ti va -

tie. Hij of zij schept de be we ging die no dig is om voor uit gang te boe ken. Geen ho ge re cij -

fers los van de wer ke lijk heid, maar een gro te re be trok ken heid bij hun ei gen werk. Op

een in ter ac tie ve ma nier, door mid del van het re a ge ren op 'plaat jes' vul den de in lei ders de

work shop na der in.
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Work shop 3: Kwa li teits zorg

Inlei der: drs H. van Tol, se ni or ad vi seur Rijn con sult 

Mo de ra tor: Dick San ders

Boei end in de ze work shop was dat we het be grip kwa li teit be noemd heb ben als een

‘technisch’ be grip en bij ‘echte kwaliteit’ kwam het ei gen doen naar vo ren. Een woord als

‘respect’ kwam toen naar vo ren. Ook woor den als be le ving, ge voel, lief de, ed. Dus er is

een dui de lijk ver schil tus sen kwa li teit en ech te kwa li teit, al dus He len van Tol. Er werd

ook de ook de vraag ge steld wat jouw bij dra ge is aan ech te kwa li teit? Daar over heb ben

we met el kaar van ge dach ten ge wis seld. En dan is het prach tig dat je een uur la ter wordt

uit ge daagd door Ben Tig ge laar

Om die bij dra ge tot ‘ech te kwa li teit’ te gaan ‘doen’! 

Work shop 3, kwa li teits zorg on der lei ding van He len Tol, is een work shop ge weest 

waar een ie der uit ge daagd werd om na denk en en te ver woor den wat het ver schil is tus -

sen kwa li teit en ech te kwa li teit en waar we aang espro ken wer den op on ze ei gen bij dra ge

tot die ech te kwa li teit.

Vrij wel el ke or ga ni sa tie die goed werk wil le ve ren houdt zich be zig met de een of

an de re ma nier van kwa li teits zorg. Daar zijn al ler lei met ho den en mo del len voor. Over

kwa li teit wordt vaak ge spro ken als iets tech nisch. Het werk moet aan be paal de nor men

vol doen. Die moe ten ge me ten kun nen wor den. We wil len ook af re ke nen op kwa li teit.

Aan het eind van het jaar moet je je sco res kun nen over leg gen. De ij ve ri ge uit voer ders

wor den ge dwong en te denk en in meet ba re ding en. Ons werk be staat uit re ken som me -

tjes. 

Ook al heb ben we soms het ge voel dat het niet he le maal deugt. Wat deugt en wat

van waar de is kun je meest al niet in ge tal len uit druk ken. Kwa li teit heeft te ma ken met het

oer ge voel dat je be zig bent de goe de ding en op een goe de ma nier te doen. Kwa li teit

vraagt tijd. Kwa li teit vraagt ver trou wen. 

Work shop 4: Anders in rich ten van or ga ni sa ties: de men se lij ke

maat

Inlei der: drs. J.F. Haak, in te rim ma na ger en con sul tant cul tuur ve ran de ring

Mo de ra tor: Jet Wei gand

Mens zijn is ve rant woor de lijk zijn, be per king van die ve rant woor de lijk heid is een am pu ta -

tie. De deel ne mers aan de work shop zijn na ge gaan waar ve rant woor de lijk heids be per king 

(re gels) voor komt in or ga ni sa ties en wat daar van de ge vol gen zijn voor men sen en (re sul -

ta ten van de) or ga ni sa tie. Hier bij zijn ver schijn se len als stress, kwa li teits ver lies, inef fi ci -

ëntie en weer stand te gen ve ran de ring en aan ve rant woor de lijk heids be per king ge re la -

teerd.

De deel ne mers heb ben ge zien dat angst de hoofd re den is voor de in stand hou ding

van re gels, zo wel bij het ma na ge ment (angst voor ver lies van con tro le) als bij de me de -

wer kers (angst voor fa len en re per cus sies).

Maar die angst kan wor den weg ge no men door een an de re ma nier van in rich ting en
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stu ring. De heer Haak toont dat door het voor beeld van het Miche lin con cern

(“L’organisme Miche lin”). Aan het ein de van de work shop pre sen teer de hij een be stu -

rings con cept voor ge bruik op de werk vloer waar mee de ve ran de ring naar en de hand ha -

ving van een ve rant woor de lijk heids cul tuur on der steund kan wor den.

Work shop 6: Weer stand door bre ken, men sen bo ven re gels

Inlei der: Fran cis G.M. Pot hof

Mo de ra tor: Frank Pet ter

Orga ni sa ties ken nen — na ge noeg zon der uit zon de ring — een woud aan re gels. Een aan -

tal er van be denkt ze zelf, de mees te wor den haar op ge legd, niet zel den ten ge vol ge van

ver za ke lij king, ver com mer ci a li se ring, ju ri di se ring en een on stuit baar lij ken de be hoef te

aan con tro le. Fran cis Pot hof be gint haar work shop met for se uit spra ken.

Wan neer re gels af lei den van de doel stel ling en van de or ga ni sa tie of er zelfs mee in

strijd zijn, de uit voe ring van de kern ta ken in het pri mai re pro ces hin de ren of com pli ce -

ren, ont staat weer stand.

De weer stand wordt dan bei der zijds er va ren, de krach ten staan te gen over el kaar.

Hoe kun nen we die weer stand door bre ken? Put tend uit on ze ei gen kracht bron,

han de lend van uit on ze per soon lij ke in spi ra tie zoe ken we de di a loog of gaan we de con -

fron ta tie aan. Van be lang is om dui de lijk te krij gen wat on ze kracht vormt. Waar komt die

uit voort? Biedt ons be sef van de ei gen iden ti teit ons vol doen de ruim te? Dur ven we cre a -

tief te zijn? Wat brengt ons er toe om dienst baar te zijn aan el kaar en bij wie ligt in een be -

lang en con flict on ze voor keur? Na een kor te in lei ding zijn de deel ne mers aan de work -

shop ac tief be zig ge weest met de kwes ties van de mens die goed werk wil le ve ren.

Work shop 9: Sa men wer ken tus sen or ga ni sa ties  

Inlei der: Her man Kai ser uit Roer mond ver haalt over zijn prak tij ker va ring met grens ver -

leg ging en sa men wer king

Mo de ra tor: Ine ke Lu dik hui zen

Om voor men sen goed werk te le ve ren moet je bij na al tijd over de grens van je ei gen or -

ga ni sa tie heen kij ken. In het on der wijs, de zorg, de dienst ver le ning, de vei lig heid enz.

Men sen, en ze ker als ze in een be paal de af hank elijk heids re la tie zit ten of kwets baar zijn,

le ven in hun ei gen con text. De leef we reld van men sen klopt nooit met de sys teem we reld

van de or ga ni sa ties. Als al die or ga ni sa ties met al leen hun ei gen in sti tu ti o ne le bril op naar

de wer ke lijk heid van men sen kij ken gaat het fout. Uit voer ders op de werk vloer heb ben

vaak snel in de ga ten dat ze moe ten sa men wer ken met col le ga’s uit an de re or ga ni sa ties.

Niet al tijd krij gen ze daar de ruim te voor. Soms wor den ze te rug ge flo ten. Ze moe ten als

schoen ma kers bij hun ei gen leest blij ven. Klan ten wor den dan weer een lo ket verd er ge -

stuurd. Of van het kast je naar de muur. De op tel som van al le in ter ne re gel tjes ach ter al le

lo ket ten is vaak een bi zar re bu reau cra tie.  Het is niet ef fec tief om de moei lij ke ge val len als 

een he te aard ap pel tus sen or ga ni sa ties door te schui ven. Waar het op aan komt is te kie -

zen  voor werk voor men sen, al moe ten we de bar rières in de ei gen or ga ni sa ties ter zij de

schui ven.
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Work shop 10: Werk ma ken van je ge loof. Ge loof ma ken van je

werk

Inlei ders: Nynke Dijk stra-Algra en Cor van Beu ning en

Is er zo iets als chris te lijk or ga ni se ren, dat wil zeg gen een chris te lij ke wij ze van lei ding ge -

ven aan een or ga ni sa tie? Hoe kan een lei ding ge ven de werk ma ken van zijn ge loof, door en 

in de wij ze waar op hij “de ding en” or ga ni seert? Met haar met ho de van ga veng ericht wer -

ken heeft Nynke Dijk stra-Algra kerk be stuur ders en ge meen te le den le ren om denk en: zet

niet “het sys teem” voor op, maar de men sen, met hun ga ven en ta len ten. Nynke houdt de

deel ne mers aan de work shop voor dat dit idee ook toe pas baar is in an de re or ga ni sa ties.

Er wordt ing egaan op de vra gen als: hoe zou dat er dan uit moe ten zien? Hoe gaan we dan

om met de span ning tus sen de ei sen van “het sys teem” en de ga ven van de me de wer kers?

Wat is er chris te lijk aan de ze wij ze van or ga ni se ren? Al met al le ve ren de ant woor den op

de ze vra gen weer nieu we vra gen op die de deel ne mers ter overd enk ing mee na men naar

hun ei gen or ga ni sa ties.
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Bezieling? Doen!

Impres sie van de sessie met Ben Tig ge laar

Be zie ling waar ma ken, dat klink als een mooi voor ne men. Maar wat komt er in de prak tijk

van te recht? Hoe zorg je dat het niet bij een vaag voor ne men blijft?

Ben Tig ge laar laat aan de hand van ge drags we ten schap pe lijk on der zoek zien dat va -

ge voor ne mens bij na geen over le vings kans heb ben. Con cre te voor ne mens, waar bij het

pre cie ze ge drag hel der is, ma ken een veel gro te re kans. En de kans dat on ze voor ne mens

wer ke lijk heid wor den, neemt met sprong en toe als we ons ook voor be rei den: hoe ga ik

het aan pak ken, wat kun nen de bar rières zijn die ik te genk om, hoe re a geer ik daar op?

Tot zo ver gaat het nog over het be wus te en plan ba re deel van ons ge drag. Maar dat 

is slechts het topje van de enor me ijs berg. Onder wa ter is er het on be wus te en rou ti ne -

ma ti ge ge drag. Dat is in ve le ja ren ge groeid door con di ti o ne ring. En vaak be sef fen we niet

eens meer waar om we op een be paal de ma nier re a ge ren op men sen of si tu a ties.

Moe ten we ons er maar bij neer leg gen dat ons ge drag dus ken ne lijk gro ten deels

on stuur baar is? Nee, is de re ac tie van Ben Tig ge laar. Je kunt na me lijk ook je ei gen ge drag

con di ti o ne ren. Door heel pre cie ze ge drags voor ne mens met je zelf af te spre ken. Door je

ei gen han de ling en te tel len en bij te hou den. Door meet ba re doe len voor je zelf te be pa -

len. Bij voor beeld voor de ver hou ding tus sen het aan tal po si tie ve en ne ga tie ve prik kels die 

je als ou der aan je kind geeft. Of door in de agen da van je ver ga de ring de in hou de lij ke on -

der wer pen voor op te plaat sen en daard oor het be lang rijk ste voor rang te ge ven. Of door

je per soon lij ke mis sie als bla dwij zer in je agen da te leg gen waard oor je er steeds aan her -

in nerd wordt.

Maar is dat niet wat ba naal? Bij be zie ling moet het toch van bin nen uit ko men? Dat

moet je toch niet gaan me ten of tel len? Kan zijn, zegt Tig ge laar, maar de re a li teit is dat va -

ge voor ne mens ge woon sneu ve len in de prak tijk en dus moet je an de re met ho den kie zen. 

Als je ten min ste wilt dat be zie ling in je han de len zicht baar wordt en niet al leen een mooie

vlag is.

Ben Tig ge laar il lus treert zijn be na de ring voort du rend met voor beel den. De ene

keer een so ci aal-psycho lo gisch ex pe ri ment, de an de re keer een re cla me beeld (de strij kij -

zer hoes). Daard oor heeft zijn ver haal im pact. De cong res deel ne mers heb ben zijn boek

Doen! mee ge kre gen. Ande re ge ïnteresseerden kun nen dat zelf aan schaf fen, of eerst zijn

web si te eens be zoe ken, waar ove ri gens heel prak tisch en gra tis werk ma te ri aal te vin den

is (www.tig ge laar.nl )
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Ges prek met de zaal

Tij dens de ochtendmeditatie

Doen! met Ben Tiggelaar



Ta fel re de

prof.dr. Pieter Anton van Gen nip

Da mes en He ren, Bes te Vrien den,

In de eer ste uit no di ging voor de ze bij eenk omst ver meld de uw pro gram ma, voor dit sma -

ke lij ke mo ment van de dag: ta fel re de door de ere gast. Op het pro gram ma dat u va noch -

tend in uw cong res map aan trof werd u mee ge deeld, dat ik de ere gast zou zijn en dus de

ta fel re de zou uit spre ken. Als u zich daar een beet je over ver baas de, zo niet er te leur ge -

steld over was, dan hebt u mijn sym pa thie; zelf was ik er ook nog al door overd on derd.

Ter wijl ik wist dat ik aan ta fel wat zou mo gen gaan zeg gen. Iets wringt er dus. Niet zo maar 

ie de re hou der van een ta fel re de is ook van zelf de ere gast aan die ta fel. Inte gen deel: de

hou der van een ta fel speech je ver zorgt slechts een klein tus seng erecht je. Hij is dus eer der 

de ca te raar dan de ere gast. Ten zij… U raadt het al: aan vank elijk was er een an de re ca te -

raar be na derd voor de ver zor ging van dit cu li nai re tus sen door tje. Eent je die ook met

recht en re de de rol van ere gast op zich had kun nen ne men, een heu se chef, ‘de’ chef.

Maar de chef heeft vaak op vrij dag ur gen te an de re ver plich ting en. Zo als van daag ook.

Toen is mij ge vraagd dit pre-des sert je te ver zor gen. Dat ik daar mee ook au to ma tisch ere -

gast werd is bij na te veel eer. Want eer vol is het na tuur lijk wel als je voor de chef mag in -

val len. Ik be dank de or ga ni sa to ren van har te voor die eer. En ik was, eer lijk is eer lijk, ook

ge woon blij met hun idee om mij per twee de keus als ca te raar te mo bi li se ren. In het

voor tra ject naar de ze zit ting van het Chris te lijk So ci aal Cong res heb ik her en der te ver -

staan ge ge ven, dat ik wat tijd zou wil len, om dat ik meen de iets te zeg gen te heb ben. Ik

heb, meen ik, een bood schap. Ik ben blij dat ik de ze in val ge le gen heid krijg om die te

breng en. Ik be loof u dat ik zal pro be ren om u niet bo ven u krach ten te be proe ven. Ik zal

pro be ren het klein en fijn, kort en krach tig te hou den. Voor al ook sma ke lijk en smaak vol.

Om u daar na, zon der noe mens waar di ge in breuk op de ont span nen sfeer die de ze ta fel

tot nu ken merkt, over te ge ven aan het ei gen lij ke, het ‘grand dessert’. Me de daar om laat

ik ook ach ter we ge wat ik in de loop van de af ge lo pen week had voor be reid: twee over -

vol le A-4tjes, ui terst de ge lijk en ge nu an ceerd, zeer sub tiel en oer saai. Alle maal van we -

zen lijk be lang. Maar al les is van daag, links om of rechts om, al eens ge zegd; mijn wij ze van

het nog eens zeg gen zou waar schijn lijk geen nieu we bij dra ge zijn. Ik wil daar om pro be ren

ge woon uit de ‘volheid des harten’ te spre ken, een beet je punts ge wij ze en wat wil le keu rig 

het ver loop van de dag door lo pend. Om uit te ko men bij mijn bood schap. ‘de’ bood schap, 

waar ik het eer der over had.

1. Mijn eer ste punt is er een van po si tie ve waar de ring voor de in vals hoek van de ze zit ting
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van het Chris te lijk So ci aal Cong res: het the ma iden ti teit, zeg: de chris te lij ke sig na tuur van

in stel ling en en voor zie ning en, niet als iets for meels maar als bron van in spi ra tie en be zie -

ling, als bron van de kwa li teit van in zet en werk. Het zijn die in spi ra tie en be zie ling die de

kern zijn van chris te lij ke iden ti teit, van het ty pisch ‘christelijke’ van ge lo vi ge toe wij ding

aan en in de we reld. Want die we reld, ge ge ven om uit te groei en tot de vol le maat van on -

ze waar dig heid, is ‘dus’ ook ge ge ven om om ge vormd te wor den tot wat het vi si oen als ei -

gen lij ke toe stand er van schil dert: een tuin van ge rech tig heid en vre de, waar in de

mens — dus al le men sen en ie der mens en m.n. de meest kwets ba re — tot zijn recht kan

ko men. In een mo der ne cul tuur kun nen we niet bui ten de for me le of in sti tu ti o ne le di -

men sie, zeg: de zuil kant van de iden ti teit. Maar die is de af ge lo pen de cen nia ook een mo -

len steen om on ze nek ge weest. De in zet van an de ren, ook uit ei gen ge le de ren, voor

door braak en ver al ge me ning heeft ons zo op gee ist, dat we zelf het zicht dreig den te ver -

lie zen op waar om we toch ook graag wil den vast hou den aan het ei ge ne. Die be hoef te

kon nog zo zeer ge woon de mo cra tisch recht zijn, het werd ook steeds meer ‘not done’ of

zelfs een beet je zie lig en ach ter haald, dat we van dat recht ge bruik wil den ma ken. Zo

dreig den we zelf uit het oog te ver lie zen waar het ui tein de lijk om te doen is. Maar van daag 

heeft dat weer vol op in het brand punt ge staan en de aan dacht ge kre gen die het verd ient.

Daar mee zijn nog lang niet al le pro ble men de we reld uit; niet met be trek king tot die kern

waar in wij per soon lijk aang espro ken wor den, noch met be trek king tot de con se quen ties

die zij heeft voor de in rich ting van on ze sa men le ving, laat staan voor de struc tu re le of ar -

chi tec to ni sche as pec ten daar van. Maar we heb ben weer een wat scher per beeld van de

juis te koers.

2. Sinds eni ge ja ren is zelf werk zaam heid een nood za ke lijk ing re dient van sym po sia en

cong res sen. Wij heb ben er van daag ook on ze tol aan be taald, voor het eerst — ik tel de

sa men zang even niet mee — toen we in vijf kern woor den moch ten pro be ren uit te druk -

ken wat voor ons(zelf) be pa lend is voor ‘bezield werken’. Bij de daar op vol gen de ver ge lij -

king en eva lu a tie met de bu ren links en rechts (en de la te re vi deo-im pres sie) bleek dat we 

veel de zelf de rich ting uit dach ten: vak be kwaam heid, zorg vul dig heid, oog voor en toe wij -

ding aan de an der, col le gi aal team work en zo nog het een en an der edels. Ik bleek een

beet je uniek met een van mijn kern woor den. Een tijd je kon ik zelfs denk en dat ik er als

eni ge op was ge ko men. Bij de vi de opre sen ta tie bleek ech ter dat ook mijn doch ter — dat

is die me vrouw daar rechts van mij aan de twee de ta fel — het had: Hu mor. Het komt een

beet je in de buurt van de lol die door Pie ter Ou de naar de is ge noemd. Inder daad zal de

be ziel de wer ker ple zier en vol doe ning heb ben in haar of zijn werk. Be ziel de men sen stra -

len dat uit en zul len dus niet al te ong e ïnteresseerd of zelfs chag rij nig voor de klas, aan het

ziek bed of in de ver ga der zaal ver schij nen. Zij wer ken zo aan ste ke lijk op an de ren dat ook

die hun klus sen be ter gaan kla ren. Maar met hu mor be doel de ik — en mijn doch ter mo -

ge lijk ook — toch ook nog iets an ders. Het heeft iets te ma ken met een diep be sef van be -

trek ke lijk heid en te ge lijk ook een soort over win ning daar op. Be trek ke lijk is een dub bel -

zin nig, in eer ste in stan tie ook ne ga tief be grip. Het be te kent re la tief in te gen stel ling tot

ab so luut, af hank elijk in te gen stel ling tot zelf ge noeg zaam en kwets baar in te gen stel ling tot

on aan tast baar. In die te gen stel ling en gaat ook het per spec tief open op een an de re
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be te ke nis: aang ewe zen op be trek king en met an de ren, met het an de re, met de Ander. Als

ik in de spie gel kijk zie ik een al les zins be trek ke lijk mens. En te ge lijk zie ik dat juist die

door God is ge wild en wordt ge koes terd. Mijn naam in de palm van zijn hand. Naar je zelf

kun nen kij ken met, zo als dat te def tig heet, ge lo vi ge ogen. En je daard oor in ge na de kun -

nen aan ne men, om dat je weet so wie so uit ge na de te le ven. En dan ook met een an de re

blik mo gen en kun nen kij ken naar dat he le pa troon van be trek king en waar in je bent ing -

ewe ven: een blik van ver won de ring en res pect, van me de do gen en com pas sie, van be ves -

ti ging en re la ti ve ring. Het een in en door het an der.

Ter zij de: in dit mens beeld van be trek ke lijk heid in per soon, zich verd ie pend tot

eer lijk zelf ver staan ligt, ver moed ik, het hart van de chris te lijk so ci a le vi sie. Mo der ne

maat schap pij le ren en daar op ge ba seer de ide o lo gieen en po li tie ke programma’s gaan

 terug op een beeld van de maat schap pij als een con struct, een ge bouw waar aan naar

 hartelust, links om of rechts om, kan wor den ge sleu teld en ver bouwd. Maar van uit dit

mens beeld is de maat schap pij niet zo maar iets. Het is het huis waar in le ven de men sen

thuis moe ten kun nen zijn. Daar kun je niet zo maar in het wil de weg aan ver tim me ren, al

lij ken de ach ter te ken ta fels en in stu deer ka mers uit ge werk te blauw druk ken nog zo veel -

be lo vend. Want niet elk tech nisch of est he tisch hoog stand je op pa pier be vor dert de leef -

baar heid. Hoog stand jes mun ten so wie so niet uit in (het be vor de ren van) ont span nen

leef baar heid.

3. Toen ik het zo juist over mijn doch ter had be merk te ik bij som mi gen eni ge on rust. La -

ten we nu toch al tijd ge dacht heb ben dat we wis ten wat voor vlees we met PA in de kuip

had den, la ten we daar zelfs heel to le rant en be grip vol over zijn ge weest, en nu to vert hij

in eens een doch ter uit de hoed. Hoe zit dat? Zou de ta fel re de naar dat kun nen uit leg gen?

Dat kan hij en hij doet het [in de ze ge schre ven ver sie] op de plek die hij daar aan vank elijk

voor in ge dach ten had [voor de ge spro ken ver sie]. De uit leg is sim pel: tij dens de work -

shop van mid dag de den we in on ze groep een rol len spel le tje. Die me vrouw speel de mijn

doch ter en ik had de rol van haar de men te ren de va der die zij kwam op zoe ken. Ik zat ver -

ge noegd het si gaar tje te ro ken dat zij voor mij had mee ge bracht. Zo wel de zus ter als de

di rec teur kwa men haar las tig val len met op mer king en over dat si gaar tje op die plaats. Dat 

mocht niet. Ui tein de lijk niet van de nieu we roo kwet. U be grijpt het al: ons rol len spel ging

over de om gang met re gels, op per soon lijk maar voor al ook op in sti tu ti o neel ni veau. Zij

mij een beet je ken nen, be grij pen waar om ik spon taan be reid was de rol van ou de va der

op mij te ne men, al moest ik voor het voor recht van ro ken het of fer breng en van de de -

men tie. Het plei dooi van de ge ne die de ca sus had ing ebracht was: houd be hal ve met de

let ter van re gels en wet ten, ook re ke ning met de con cre te om stan dig he den van de men -

sen op wie zij moe ten wor den toe ge past. Dat was mij uit het hart ge gre pen. Er zijn de dag

door veel har de woor den ge val len over re gels, over re gel ge ving, over bu reau cra tie. Het

is mij uit het hart ge gre pen. Maar de he le dag al wordt ik ook ge plaagd door een soort sle -

pen de twij fel. Per slot staan wij ook op het punt weer col lec tief te gaan ont dek ken, van

welk vi taal be lang re gels en re gel hand ha ving zijn. In op voe ding, vor ming en on der wijs

heeft lang de sfeer ge re geerd van ‘vrijheid blijheid’ en spon taan het na tuur lijk goe de van

men sen bo ven la ten ko men drij ven. Het heeft veel et ter tjes op ge le verd en wij be gin nen,
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doo ar scha de en schan de wijs ge wor den, hou vast en dui de lij ke ka ders op nieuw te waar -

de ren. Wat kort af: wij zijn met zo ve len, op zo’n klein lapje grond en met zo’n com plexe

cul tuur, dat we hel de re re gels kei hard no dig heb ben. Meer pre cies in het ka der van het

chris te lijk so ci a le stre ven om ge rech tig heid en vre de te die nen: de waar de van de so li da ri -

teit is niet het zelf de als, laat staan uit ge put met de tech niek van col lec ti vi se ring. Maar het

ge vaar is niet denk beel dig, dat juist in on ze con di ties so li da ri teit een le ge kreet blijft zon -

der daa dwer ke lij ke ui ting en van col lec tie ve eng age men ten en ar rang emen ten. Recht vaar -

dig heid ‘is’ niet her ver de ling. Maar zij is ook niet denk baar zon der be reid heid om te de -

len, c.q. te her ver de len. Ty pisch een ge bied waar op we de tech niek van Adri aan sen van

het spa ren van de kool en de geit toe moe ten pas sen. Maar we zul len dan met el kaar nog

wel wat zorg vul di ger moe ten uit ma ken wat kool is en wat geit.

4. Daar mee ben ik toe ge ko men aan de bood schap die ik al een tijd je voor de ze bijeen -

komst hier zo graag wil de la ten lan den. Ik zal er kort over zijn. Het pro ces van pro fes si o -

na li se ring van dien sten en voor zie ning en heeft de af ge lo pen de cen nia de fac to uit ge werkt

ten kos te van hun iden ti teit, a for ti o ri hun chris te lij ke iden ti teit. Dat werd niet wei nig in

de hand ge werkt door de vrij breed ge sprei de dwa ling, dat je naast iden ti teits or ga ni sa ties

(of per so nen) er ook kon heb ben zon der iden ti teit. Alsof een mens of zijn pro duc ten ooit 

neu traal kun nen zijn. Ik be weer niet dat ‘de anderen’ ui tein de lijk kryp to-chris te nen zijn, ik 

meen wel dat wat chris te nen op hun ma nier doen door an de ren ook wordt ge daan, maar

dan an ders. De iden ti teits dis cus sie heeft de cen ni a lang vol le dig uit het lood ge hang en, als -

of het te gen deel van iden ti teit al ge meen heid is zon der iden ti teit, die dan ook nog eens

ver on der steld werd be vor de lij ker te zijn voor het al ge meen be lang, zo niet de eni ge ga -

ran tie voor de recht vaar dig heid en trans pa rant heid daar van. Ge vaar lij ke non sens. Pro fes -

si o na li teit en iden ti teit zijn geen el kaar uit slui ten de te gen de len maar in el kaar geïm pli -

ceer de en el kaar ver on der stel len de, be vruch ten de en kri ti se ren de com po nen ten. Dat

wij in ons fei te lij ke werk, in de in sti tu ti o ne le en m.n. po li tie ke ka ders waar in het zich af -

speelt, toch voort du rend wor den ge con fron teerd met fric ties tus sen bei den moet ons

uit da gen om meer aan dacht aan hun ver hou ding te bes te den, die te ver fij nen en te cul ti -

ve ren op de kracht lijn van open heid voor wat zich aan dient en be gin sel vast heid in de zin

van can di de trouw aan ons zelf. Ooit was de rol ver de ling dui de lijk: (chris te lij ke) iden ti teit

werd be paald door op voe ding en kerk lid maat schap, pro fes si o na li teit kwam daar als een

soort ex tra bo ven op door scho ling en oplei ding. Zo sim pel ligt het niet meer. Dus is het

zaak om de zorg voor de iden ti teit te pro fes si o na li se ren. Ik heb het voor recht — en het

is echt een voor recht — in ten sief be trok ken te zijn bij wat het CNV ter za ke ont wik keld

heeft in de Ma ri nus Rup pert Aca de mie in het al ge meen en in de Mas ter class daar van in

het bij zon der. Als ik zou be zwij ken voor de ver zoe king nu een re cla me praat je te gaan

hou den voor die Mas ter class dan stond ik hier mor gen vroeg no dig. Nou, een ding dan:

het is ge wel dig in spi re rend om daar te ont denk en dat het vuur he le maal niet ge doofd is

maar dat jonge(re) vak bonds me de wer kers, als zij daar toe de kans en de mid de len krij gen, 

be reid zijn in ten sief op zoek te gaan naar de con tou ren van chris te lij ke maat schap pe lijk

eng age ment an no 2004. Er zijn meer plek ken in on ze maat schap pij waar zich dat avon tuur 

af speelt. Mis schien wel te veel; in elk ge val vaak ook — maar te ge lijk is er dat ook de
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char me van — nog al klein scha lig. En mij houdt nu de vraag be zig, of daar aan niet wat te

doen zou zijn en wat ge daan moet wor den. Moet de chris te lijk so ci a le be we ging in den

bre de zich niet veel pro gram ma ti scher en ex pli cie ter gaan toe leg gen op pro fes si o na li se -

ring van haar om gang met iden ti teit? Weg uit de ver lam men de il lu sie, dat iden ti teit en

pro fes si o na li teit el kaar uit slui ten. Ge richt en vak be kwaam zoe ken naar een we der zijd se

be vruch ting en ver ster king van die fac to ren. Daar bij nauw met el kaar sa men wer ken en

sa men een cre a tie ve en kri ti sche ge spreks part ner zijn voor de ker ken. Toch zo iets als

een maat schap pe lij ke macht. Niet op grond van de macht van ge tal, ka pi taal of for me le

po si tie. Wel op grond van de zich zelf be wij zen de kwa li teit van het werk, het ge hal te van

men se lijk heid er van, ge voed door het vi si oen dat ons van uit on ze bron nen, als ga ve en

op dracht is toe ver trouwd.

5. Over ont ker ste ning en ont zui ling, se cu la ri sa tie in zijn tal lo ze ver schij nings vor men, is in

on ze kring en lang voor al na ge dacht van uit het lot en het be lang van ker ken en con fes si o -

ne le in stel ling en. De prak ti sche re ac tie op die pro ces sen en de po si tie be pa ling er in is dan

ook lang een zij dig be paald ge weest door be zorgd heid daar over of zelfs ver ong elijkt heid.

Dat is niet on be grij pe lijk; veel wat ons dier baar was, is mee ge sleurd door wil de stroom -

ver snel ling en. Maar het per spec tief waar in wij van daag met el kaar durf den te gaan staan

geeft door zicht op het ui tein de lij ke cri te ri um bij de po ging eer lijk in te schat ten wie wij in

ei gen heid zijn, wat die ei gen heid bij draagt aan de kwa li teit van de sa men le ving en wat zij

vraagt aan ei gen ka ders en voor zie ning en. Als de le ven de mens de lof is van de le ven de

God (Ire nae us), en zelf be schouw ik het als een ver los send voor recht dat te mo gen ge lo -

ven, dan is de be slis sen de vraag niet wat de kerk, of ‘het’ chris ten dom, of het con fes si o ne -

le veld bij de ge schie de nis wint of ver liest. De vraag is wat ten dien ste is van le ven de men -

sen, van hun le ven en sa men le ven. De ziel van werk is daar aan niet zo maar een

be lang rij ke, maar een on mis ba re dienst. De bron nen van die ziel hel der hou den wordt

daar mee voor ons, on ze ver ban den en in sti tu ten, voor zie ning en en dien sten, de vi ta le

pri o ri teit. Geen pri o ri teit van ei gen be lang. Een pri o ri teit van wa re gods dien stig heid.
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Vraag ge sprek  III

gespreksleider: Ka rin Ingel se

Het vraag ge sprek op za ter dag mor gen stel de een drie tal con cre te uit wer king en van 'goed

werk le ve ren' cen traal. Ton Sels (CSC Rot ter dam), Mar cel van Mar re wijk (Gre at Pla ces to

Work) en Rien Tim mer (Le ger des Heils) na men deel aan het ge sprek.

Het chris te lijk-so ci aal cong res in Rot ter dam wil so ci a le uit slui ting in de stad te -

geng aan. Een paar jaar ge le den werd een  bijzondere con fe ren tie ge hou den. Ton Sels: “Er

wa ren zo'n 120 men sen. Die heb ben we in zes groe pen verd eeld en el ke groep kreeg een

en ve lop met daar in een pro bleem in de stad. Dat pro bleem moest die groep met een heel 

be perkt bud get gaan oplos sen.” De deel ne mers wa ren overd on derd en had den wei nig in

te breng en. Toch ont stond een po si tie ve com pe ti tie om iets moois van de ze op dracht te

ma ken. Een van die pro jec ten was ‘de wij ze muis’, be doeld om ou de ren in een ver zor -

gings huis te le ren om gaan met de com pu ter. Een an der pro ject kreeg als naam ‘De

Makker’ mee. De di rec teur van chris te lij ke ba sis school de Akker in de Mil linx buurt had

een pro bleem ing ediend. Het ont brak aan na school se op vang, ter wijl daard oor de leer -

ling en na school tijd op straat hing en tus sen de drugs de a lers. Ton Sels ver telt dat in sa -

men wer king met stu den ten van de ho ge school Inhol land een na school se op vang is op ge -

zet die zo goed werk te dat de deel ge meen te Char lois het con cept daar van heeft

over ge no men voor heel het stads deel. Met eni ge trots sluit hij af: “Vier van de zes pro jec -

ten zijn met suc ces uit ge voerd.”

Gre at Pla ces to Work wil be vor de ren dat men sen met ple zier in een or ga ni sa tie wer ken.
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Mar cel van Mar re wijk legt uit dat prijs win naars ge meen schap pe lijk heb ben dat ze hun

werk ne mers niet meer zien als hulp bron om winst te ma ken. Hij is van me ning dat me de -

wer kers graag goed werk wil len af le ve ren: “ze ba len er van als dat niet kan om dat de

werk plan ning hen dwingt om za ken af te raf fe len.”

Het idee van Gre at Pla ces to Work gaat uit van vijf waar den: res pect, ge loof waar -

dig heid, eer lijk heid, trots en ka me raad schap. Bij or ga ni sa ties die wil len mee ding en naar

de prijs wordt zo wel met di rec tie als met me de wer kers ge spro ken om er ach ter te ko -

men of me de wer kers blij zijn om in dat be drijf te wer ken. Mar cel van Mar re wijk geeft toe

dat dit in klei ne re be drij ven mak ke lij ker kan zijn. Ook ziet hij dat de vorm van aan stu ring

in gro te be drij ven vaak de mo ti ve rend is, maar ook in die be drij ven is het mo ge lijk om er

een ‘geweldige plek om te werken’ van te ma ken. “Maar dan is be lang rijk dat de hoog ste

baas zich niet als een pop ster op stelt en voor al uit is op ei gen suc ces. Be schei den lei ders

van gro te be drij ven be gin nen met de zach te kant van het be drijf aan dacht te ge ven, zo als

om gangs vor men. En dat wordt vaak be loond met fi nan cieel suc ces.”

Het Le ger des Heils is bij 98% van de Ne der land se be vol king be kend, voor al van ma joor

Bos hard, de op vang van dak- en thuis lo zen en de col lec te pot ten in Kerst tijd. “Maar waar -

om we dat doen, waar we voor staan, dat was lang niet zo be kend,” zo legt Rien Tim mer

uit. Daar om is de cam pag ne ‘wij ge lo ven...’ ge start. 

Een van de nieu we ini ti a tie ven van het Le ger des Heils is het 50/50 pro ject, met als

on der ti tel ‘mensen voor mensen’. De vraag on stond: wat kun nen we doen met die ber -

gen af ge dank te kle ding die het Le ger des

Heils bin nen krijgt? Daar kwam uit dat van

een paar af ge dank te kle ding stuk ken een

prach tig hip nieuw kle ding stuk kan wor den

ge maakt en die kle ding stuk ken hang en bij de

Bij enk orf. Met een la bel wordt dui de lijk ge -

maakt dat het niet zo maar een jas of shirt is.

Rien Tim mer: “Als je dat kle ding stuk koopt,

gaat een groot deel van de op brengst naar

een pro ject voor zwerf jong eren.” Hij voegt

er aan toe dat het aar di ge is dat Le ger des

Heils en Bij enk orf on ver wach te sa men wer -

kings part ners zijn. En ook wordt samen -

gewerkt met een so ci a le werk voor zie ning

waar de 50/50 kle ding in el kaar wordt ge zet.

30 Goed werk le ve ren — Be zie ling waar ma ken

50/50 modeshow



Naar een sa men le ving met hart en ziel

Han nie van Leeu wen

Een 78-ja ri ge vra gen als spreek ster over dit the ma te gen de ach ter grond van ‘Goed werk

le ve ren: be zie ling waar maken’ houdt een ze ker ri si co in. Immers, een le ven van 64 jaar

wer ken ligt ach ter mij; beel den uit het ver le den kun nen dan ver va gen en hierd oor een ze -

ke re ver te ke ning la ten zien. Maar toch …

Iets over mijn werk za me le ven.

Alvo rens klei ne baas te wor den heb ik ve le knechts rol len ver vuld. En in der daad, zo als de

uit no di ging stelt: “goed werk le ve ren, is een uit da ging”. Ja wel, maar mijn eer ste twee ba -

nen als ‘kleine knecht’ lie pen uit op een re gel rech te ramp. Er was geen ruim te en die kon

ook niet wor den be voch ten. 

Van uit het mi li tai re ver zet bij het Bu reau Na ti o na le Vei lig heid ge ko men, werd ik

be last met het ver ta len van het England Spiel. In mach te lo ze woe de nam ik ken nis van de -

ze gro te mis luk king. Nog niet klaar, bleek mijn ‘baas’, San ders ge he ten, bo ven dien ver -

trou we lij ke do cu men ten naar Rus land te heb ben ge smok keld. In zijn val nam hij on ze he le 

af de ling mee, waar on der ook ik.

Hier na te recht ge ko men bij de Ne der land se Gist- en Spi ri tus fa briek ben ik in no ti -

me op ge klom men van se cre ta res se tot chef de bu reau op de af de ling Re cla me. Te mid den

van al le ont wer pers zet te ik mij in be trek ke lij ke vrij heid in voor in mijn ogen goe de za ken. 

Van de gist pro duc ten over naar het won der mid del pe ni cil li ne, dat op aan spre ken de wij ze

in de markt moest wor den ge zet. De af de ling breid de zich steeds meer uit en er moest

dan ook een plaats ver vang end chef de bu reau ko men. Het werd een man met een vrouw

en drie op groei en de kin de ren die een sa la ris kreeg waar van ik ontzttend schrok, zo laag.

Ui ter aard zocht ik ho ger op ver haal, maar het ant woord luid de: “U staat bo ven hem en

staat hem dus in fei te in de weg. Hij moet on der uw sa la ris blij ven. “ Een sa la ris dat ove ri -

gens —  ik was vrouw — maar eni ge hon der den gul dens ho ger was. Wel nu, mijn vi sie

toen al op goe de ar beids ver hou ding en en een recht vaar di ge be lo ning be te ken de voor mij 

het veld rui men. Zo ge zegd, zo ge daan, met de ze gen van mijn im mer so ci aal be wo gen va -

der. Maar ik was wel wat af ge knapt op de ze ‘sociale’ on der ne ming, al tijd als voor beeld ge -

noemd.

De uit da ging als maat schap pe lijk werk ster in het veld kwam na een stu die voor

maat schap pe lijk werk ster — no dig als be stuurs lid van Stich ting ’40-’45, af de ling Delft

— ver vol gens bij de ge meen te Rijs wijk. Ze ker na dat ik hoofd van de af de ling bij zon der

maat schap pe lijk werk was ge wor den, heb ik het rau we le ven in vol le om vang le ren ken -

nen. Wat een el len de, al die ge ru ïneerde le vens. Goed werk le ve ren, be te ken de toch
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pro be ren iets te be te ke nen voor wat met ter daad het sa men raap sel van de sa men le ving

was. Maar dit werk ook nog met be zie ling waar ma ken, ging mij soms te ver… Na tuur lijk,

er wa ren ook hoog te pun ten, zo als de toe stem ming van ho ger hand op mijn ver zoek om

met feest da gen voor al le ver waar loos de jong eren in in stel ling en een pak ket te ma ken.

Alles werd be taald, maar de voor waar de was wel: al les in ei gen vrije tijd or ga ni se ren.

En toen kwam de pe ri o de van de CBTB, in com bi na tie al spoe dig met het pre si den te -

schap van de CPB, de Chris te lij ke Plat te lands vrou wen Bond. 

Wer ken voor de ag ra ri ërs, van wie ve len, ze ker de klei ne boe ren, maar in het bij -

zon der ook de vrou wen, in een ach ter stands po si tie ver keer den, was mij op het lijf ge -

schre ven, maar verg de ook bo ven ma ti ge ener gie. We pak ten al les aan om man nen én

vrou wen ‘bij de tijd’ te breng en. Tot aan het zelf schrij ven en ge ven van ka der cur sus sen

on der de ti tel ‘De CPB-wegwijzer’, waar voor ik avond in avond uit in touw was. Het was

werk dat er toe deed, dat niet al leen bleef ste ken bij de ruil ver ka ve lings ge bie den. Jaar lijks

heb ik op de bonds da gen ge tracht al die dui zen den le den weer een hart on der de riem te

ste ken. Be zie ling waar ma ken, daar ging het om en de ze pe ri o de wil ik dan ook af slui ten

met een klein frag ment uit mijn toe spraak in 1968 ter ge le gen heid van het 30-ja rig be -

staan.

Wij zul len hier op aar de zeer con creet in al le le vens ver hou ding en moe -

ten mee wer ken aan het ver zoe nen van het schijn baar on ver zoen lij ke.

Daar om kun nen wij van daag ook feest vie ren. Wij zijn op weg naar Zijn

gro te toe komst, waar in Hij al les zal zijn in al len. Dan kun nen er ook van -

daag in de woes tijn ro zen bloei en. Omdat er spra ke is van een wer ke lijk

om zien naar el kaar, van daa dwer ke lij ke hulp aan ont wor tel den en ont -

heem den, van een op ko men voor de ge bo ge nen in de sa men le ving, van

het ver we zen lij ken van een be gin van so ci a le ge rech tig heid.

Ie de re dag wordt er weer ge zaaid op de ak ker van Gods we reld. Niet al -

les valt, Go de zij dank, op de rots bo dem of tus sen de do rens. Er komt

vrucht, soms wel hon derd vou dig. Het is niet voor niets ge weest en het

zal niet voor niets zijn, al ons wer ken, ook bin nen de CPB. Het heeft zin in 

en door Hem. Mag ik dat nog eens dui de lijk ma ken met enk ele re gels uit

een ge dicht van Geert Bo gaard.

Mijn jong en stu deert

en mijn doch ter

wil fröbe lon der wij ze res wor den.

Soms denk ik waar voor?

Waar voor moet je na men

van bloe men le ren

en waar voor moet je le ren
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boet se ren met klei?

We gaan in de wil der nis

en wel dra ver liest al le ding zijn naam.

Maar ik zeg te gen mijn jong en: stu deer

en te gen mijn doch ter: boet seer maar

je doet het nooit voor niets

je doet het voor een ko nink rijk

dat komt

voor een woes tijn, die bloei en zal

als een roos

en voor een we reld die nieuw wordt

on der Zijn han den.

Voor een we reld, die nieuw wordt on der Zijn han den, maar waar in Hij

ons al len een plaats geeft om door on ze han den, Zijn ze ge nen de han den,

door on ze voe ten ge schoeid met de be reid heid van het Evang elie, Zijn

voet stap door de we reld, door ons van lief de bran dend hart, Zijn hart,

vol van ont fer ming be wo gen over al les wat ge ring en ach ter ge steld is,

voel baar, tast baar en zicht baar te ma ken. Gods me de-ar bei ders. Een le -

vend appèl.

De ze bood schap, nu ruim 35 jaar ge le den, tel kens weer in an de re be woor ding en ge -

bracht, was ook een dui de lijk appèl van uit het maat schap pe lijk mid den veld (CBTB, CPB)

naar de sa men le ving. We lis waar iden ti teits ge bon den or ga ni sa ties, maar chris te nen zijn

ge roe pen een zelf de appèl te doen van uit al ge me ne or ga ni sa ties.

En dan gaat het voor al om het over de he le li nie uit dra gen en overd ra gen van in de

kern de zelf de bood schap, het zelf de appèl. op ei gen tijd se wij ze. Anne van der Mei den

wijst er te recht op, dat het men se lijk woord in de ont moe ting nog al tijd het be lang rijk ste

com mu ni ca tie mid del is. Com mu ni ca tie is han de len tus sen men sen, maar elk han de len

heeft et hi sche im pli ca ties. Men sen door zien on echt han de len, ma ni pu le ren, de baas, de

col le ga´s, de kie zers naar de mond pra ten ter wil le van ei gen eer. Het uit blij ven van de re -

a li sa tie van ge da ne be lof ten is do de lijk, even als het niet na ko men van aang ega ne ver plich -

ting en, en ga zo maar door.

Ethiek vraagt naar het waar van daan, het waar om, wat en hoe van de mo tie ven en

doel stel ling en van het in ter men se lijk han de len. Woor den, ja, maar voor al da den. Kor -

tom, com mu ni ca tie vraagt om au then ti ci teit, in woord en daad ge ken merkt wor den door 

be trouw baar heid. De waar heid maakt ook vrij, dat wil zeg gen de vrije mens heeft speel -

ruim te en schept die ook voor an de ren. Wie zich schul dig maakt aan het be knot ten van

vrij he den, bij voor beeld van keu ze in spre ken en han de len (his mas ter´s voi ce, frac tie -

dwang) maakt zich schul dig aan ver wer pe lijk han de len. Ie der een is niet al leen ve rant -

woor de lijk voor de in houd van de bood schap, maar ook hoe die — als ge volg van ons

han de len — over komt. Lie ver dus een CDA dat ver liest en zich druk maakt over z´n
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iden ti teit en daar in z´n prin ci pi ële kracht laat zien, dan een par tij die op lo ze gron den ar -

ro gan tie van de macht ver toont! We run this coun try.

Dat be te kent, ie der op de plaats waar hij/zij staat de an der aan spre ken in woord en 

daad met een bood schap, waar uit de kracht van de over tui ging spreekt. Een over tui ging

die in over een stem ming is met het fei te lijk han de len, waar uit hart en ziel spre ken.

Als voor beeld wer ken in de zorg. 

Het is van daag de dag geen si ne cu re om in de zorg te wer ken en zo te mo gen mee bou wen 

aan het een plaats ge ven, een ge ïntegreerde plaats, aan de gees te lijk en licha me lijk ge -

hand i cap ten — blij vend of tij de lijk — in on ze sa men le ving. In el ke con cre te si tu a tie moe -

ten we dan zoe ken naar de juis te op stel ling. Daar voor moe ten wij bo ven op de maat -

schap pe lij ke wer ke lijk heid en de wer ke lijk heid van het zorg veld van van daag zit ten.

Daar voor heb ben wij een be zield ge loof met een in spi re ren de en in no va tie ve vi sie no dig.

Anders ge zegd: iden ti teits zor gin stel ling en moe ten kri tisch voor uit stre vend zijn en bij uit -

stek ver nieu wend op het ter rein van de zorg. 

Wij le ven in een sa men le ving die, an ders dan 40 jaar ge le den, vol is van pa ra doxen.

Waar on danks de gro te in span ning van me di ci en tech ni ci de he den daag se ver zor gings -

staat ve len steeds zie ker maakt. Waar het cul tuur pa troon nog steeds al te zeer op heb -

ben is ge richt, ter wijl al leen het zijn be pa lend dient te zijn. Waar het sa men le vings pa troon 

wordt ge ken merkt door een zich af me ten aan el kaar.

Het is haast ong elo fe lijk wat wij de chro nisch zie ken, de ge hand i cap ten (la ten) aan -

doen. In zo´n pa ra doxa le si tu a tie komt het op on ze ge loof waar dig heid aan, op de vraag

´hoe breng en wij ook in de zorg het Evang elie op een ve rant woor de wij ze in het ge ding?´

Het moet her ken baar wor den dat wij ons werk ver rich ten van uit het Evang elie.

Pro fes sor Ros cam Abbing schreef eens:

“Als Jan Pa lach zich zelf ver brandt, is dat op zich zelf ge zien wel een vreem -

de, raad sel acht i ge wij ze van doen. Het is ech ter een daad die tot op van -

daag een volk in tens heeft be roerd in het licht van de ach ter grond van die 

daad. De daad is stom, maar re so neert in de buurt van het woord. De

daad krijgt te ken, wordt spre kend.”

Zo zul len ook wij te ke nen van hoop moe ten oprich ten. En dan is er op weg naar 2010

geen plaats voor doem denk en. Er is ook geen plaats voor zelf ge noeg zaam heid. Wij zijn

niet be ter, ook niet in on ze zorg plan nen. Wel an ders. Ook zon der de nood zaak van be -

zui ni ging en en het ma ken van keu zes in de zorg moet het zorg be leid, de wel zijns zorg in

bre de re zin, kri tisch wor den door ge licht. We heb ben met een in het ver le den vaak be tut -

te len de zorg de ge hand i cap te, ook de ou de re, ja ren lang veel te veel naar de rand van de

sa men le ving ge scho ven. Slacht of fer van on ze zorg ge maakt. Van Mel sen heeft ge lijk ge kre -

gen met zijn stel ling: “Een cul tuur die op uit ban ning van nood en lij den ge richt staat, loopt

het ge vaar op den duur steeds meer ge hin derd te wor den door hen die niet meer tot een

pro duc tie ve bij dra ge in staat zijn.”

Waar om heb ben wij met zo veel chris te lij ke zor gin stel ling en de strijd niet ge won -
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nen als het ging om de af we ging tus sen cu re en ca re? Zijn er geen slacht of fers van on ze

zorg in het ver le den en he den om dat wij men sen tot een ob ject van on ze zorg heb ben ge -

de gra deerd? De vraag stel len is haar be ant woor den. En een heel an der ter rein: heb ben

wij ook in chris te lij ke kring niet de smaak te pak ken ge kre gen van het leu nen op de over -

heid? Na tuur lijk, daar valt veel in po si tie ve zin over te zeg gen. De so li da ri teit als aan vaard

prin ci pe bin nen on ze sa men le ving heeft ons, naast een heel le ger van pro fes si o ne le hulp -

ver le ners, ech ter ook het overd ra gen van per soon lij ke ve rant woor de lijk heid ge bracht.

Vrij wil li gers werk én man tel zorg zijn in twee be te ke nis sen (nood ge dwong en én als ont -

plooi ings mo ge lijk heid) nood za ke lijk ge wor den. En nu staan we dan voor de nood zaak van 

een her ij king.

Voor de zorg zal een nieu we aan pak nog dui de lij ker moe ten wor den uit ge werkt in

de ba sis fi lo so fie. Ei gen ve rant woor de lijk heid eerst, maar hoe ver wil len we daar in gaan?

Wat is in fei te ‘zorg op maat’ en ko men er wel keu ze mo ge lijk he den voor de pa ti ënt. Is er

geen spra ke van ‘bedrog’? Chris te nen moe ten de moed heb ben om ong ewen ste ont wik -

ke ling en een halt toe te roe pen en een appèl hier toe op de over heid te doen. Een ba sis fi -

lo so fie die ook een nor men- en waar den pa troon be helst ten aan zien van om gangs vor -

men van me de wer kers dat in con tac ten met pa ti ënten di rect tot uit druk king moet

ko men. En hier bij be na druk ik dat sig na tu ren en iden ti teit dy na mi sche be grip pen zijn en

met de tijd evo lu e ren. Immers, ook de pa ti ënten/cli ëntenpopulatie en het me de wer kers -

be stand zul len plu ri form zijn sa meng esteld en geens zins meer uit slui tend een iden ti teits -

ge bon den sig na tuur heb ben. Dat vraagt, meer nog dan vroe ger, een groot res pect voor

el kaars le vens over tui ging. Ook in ma te ri ële zin zal de mo ge lijk heid moe ten wor den ge -

scha pen om le vens be schou wing en zing eving op di ver se wij zen in te vul len. Be lang rijk is

ook wel ke me di sche ethiek ge han teerd zal wor den en of wij al ons han de len wil len

 vastleggen in pro to col len. En hier in zal na tuur lijk het be lang van de be scher ming van de

rech ten van de pa ti ënt tot uit druk king moe ten ko men. Kor tom, een waar ma ken van de

iden ti teit in het ma na ge ment en het pa ti ënten- en per so neels be leid, de ethiek van de

zorg ver le ning, de gees te lij ke ver zor ging en de edu ca tie of wel toe rus ting van het per so -

neel. De meer waar de van de ze zorg zal moe ten kun nen wor den aang etoond en een appèl 

op an de ren doen uitgaan.

Be te kent dit dat wij el kaar de maat gaan ne men, welk ge loof men aan hangt? He le -

maal niet. Chris te lij ke barm har tig heid kun je ook in houd en ge stal te ge ven met an ders -

denk en den. Als je dat maar met hart en ziel van uit een dui de lijk nor men- en waar den pa -

troon doet. Dat be te kent ook dat al le me de wer kers bin nen de zor gin stel ling en best

ge hou den mo gen wor den aan hun ve rant woor de lijk heid, per soon lijk en in groeps ver -

band, op ba sis van een ge za men lij ke, ook aan hen dui de lijk ge maak te bij bel se mens vi sie.

Daad wordt te ken, te ken van hoop. Wij moe ten te ke nen van ge loof in de ze sa men le ving

oprich ten, daar voor kun nen we jonge men sen warm ma ken, al leen niet als ze het ge voel

heb ben dat het al leen maar klank en en ver baal ge weld zijn om dat we zo no dig moe ten. Zo 

ook jong eren en ou de ren bij de zorg be trek ken ook als vrij wil li ger.

Zor gin stel ling en zul len ech ter ook moe ten be grij pen dat het geen pas geeft de ver -

zor gers steeds ach ter te la ten lo pen in ma te ri ële zin. Maar dan, dan gaat het pas be gin nen.

Want het is niet al leen het weg ne men van die oor za ken. Ver daar bo ven uit gaat het er om
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dat we een mens wil len zijn in ve rant woor de lijk heid, die zich wil la ten aan spre ken op zijn

dienst baar heid tot de me de mens. Dat we daar van een aan spreek ba re en aan spre ken de

werf kracht ma ken. Man daat tot dienst aan God en dienst aan de naas te. Dat hou den we

de sa men le ving voor. Ook voor op voe ring van de kwa li teit, van de zorg en dat is wer ken

aan de kwa li teit van het le ven. Met al le chris te nen sa men. Geen mo no po lie op on ze waar -

den en nor men. De les sen van het ver le den ter har te ne men. Ge loof waar dig blij ven. Dat

be te kent ook: te gen stel ling en niet verd oe ze len.

Iden ti teits ge bon den in stel ling en hoe ven niet op voor hand in de verd edi ging te

gaan. De kwa li teit van de dienst ver le ning mag er zijn, maar kan nog steeds be ter. De iden -

ti teit is een in te graal on derd eel van kwa li teit van de dienst ver le ning. Dan zul len wij ook

de ge spreks part ners kun nen zijn als het gaat om het ma ken van ong etwij feld nood za ke lij -

ke keu zes in de zorg. Eén van de meest hei ke le on der wer pen in de toe komst. Goed wer -

ken in de zorg be te kent ook: me de ve rant woor de lijk heid dra gen voor het ma ken van keu -

zes. De laat ste pro cen ten toe voe gen aan de kwa li teits norm maakt de zorg on ein dig duur.

En hoe en waar ma ken we de ze keu ze? Laat ik er maar geen mis ver stand over la ten be -

staan. De ca re bo ven de cu re. Moet al les wat kan? 

Een zelf de be schou wing kan in fei te ook voor het bre de ter rein van het on der wijs wor -

den ge hou den.

We zen lijk hier bij is dat ie der kind, ie de re mens wordt be oor deeld naar ei gen maat -

staf, ie der kind is im mers ge scha pen met unie ke mo ge lijk he den. Het gaat bij het on der wijs 

niet uit slui tend om het bij breng en van ken nis — dat ook — maar voor al om het klaar ma -

ken voor het le ven in die pe re zin. Onze iden ti teits ge bon den scho len moe ten dan ook

kweek plaat sen van een nieu we le vens stijl zijn. Kin de ren, jong-vol was se nen moe ten niet

al leen de kans krij gen zich zelf te ont plooi en, maar ze moe ten ook of fers le ren breng en.

Zelf ver wer ke lij king én zelf ver looche ning, dat zijn de kern be grip pen voor een re vo -

lu ti o nai re — in de zin van ver nieu wings ge zin de — con fes si o ne le school, waar toe pro fes -

sor Berk hof ter ge le gen heid van het hon derd ja rig be staan van de Unie ‘School en

Evangelie’ opriep. Dat be te kent ook op scho len het ver zet be vor de ren te gen bij voor -

beeld de overd re ven pres ta tie mo raal en het con sump tie ge loof. De waar den van het

chris ten dom ko men im mers met na me tot uit druk king in de ethisch so ci aal-maat schap -

pe lij ke as pec ten van het on der wijs. Het voor le ven van een op ko men voor de ge rech tig -

heid, het be strij den van maat schap pe lij ke ach ter stan den en zin loos ge weld. Onder wijs

moet kin de ren ook hel pen zich te ori ënteren in de we reld, die in zich te lijk moet wor den

ge maakt en ook aank no pings pun ten moet bie den voor een plaats be pa ling. Dat al les is

waar ach tig geen een vou di ge zaak in de ze ing ewik kel de sa men le ving en het be te kent soms 

ook twee ver ha len moe ten ver tel len, die elk hun ei gen wer ke lijk heid ken nen. Een span -

nings vol perspectief.

Het ge ven van kwa li ta tief goed en ve rant woord on der wijs, dat is het bij breng en

van ken nis te za men met het aan le ren van nor men en waar den door ent hou si as te, des -

kun di ge, maar bo ven al met hart en ziel be trok ken man nen en vrou wen. Dat is de bes te

dienst aan de sa men le ving en de jeugd van nu. Onder steund door ou ders die hen in hun

waar de la ten. Hier bij zul len we ons hoe den voor het clai men van dé waar heid in een sa -
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men le ving die hoe lang er hoe ing ewik kel der wordt, maar ook hoe lang er hoe meer een

veel heid van le vens be schou we lij ke ori ëntaties zal la ten zien.

Kor tom, iden ti teits ge bon den scho len zul len toe komst heb ben, mits zij bij voort -

duur uit no di gend en par ti ci pe rend zijn bij het waar ma ken van hun dienst aan ou ders en

kin de ren, maar even zeer aan de sa men le ving.

Dan kom ik nu tot het ter rein, waar op de so ci a le part ners de eer ste ve rant woor -

de lijk heid dra gen. Mag ik dat als lid van de chris te lij ke vak be we ging toe spit sen op de chris -

te lij ke vak be we ging die voor op loopt met een ei gen tijd se in houd en vorm ge ving. Beg rij -

pe lijk ook, want juist een iden ti teits ge bon den vak be we ging ver plicht! Maar heeft de ze

ook toe komst? Wis en waar ach tig! Mits op het bre de ter rein van de ar beid, ar beids voor -

waar den, ar beids om stan dig he den en ar beids ver hou ding en vol uit de Evang eli sche bood -

schap van be vrij ding en ver los sing voor mens en sa men le ving wordt ing evuld. Het is on ze

ve rant woor de lijk heid de ze bood schap van daag, mor gen en over mor gen op ei gen tijd se

wij ze in te kleu ren.

Voor ons be staans recht is zo méér no dig dan een ste vig ge for mu leer de grond slag.

Iden ti teit wordt be paald door de ver taal slag van grond slag naar doe len, naar con creet en

dui de lijk be leid, dat in speelt op de ac tu a li tei ten, maar ook een lange ter mijn vi sie in houdt.

Dat be te kent een maxi ma le en op ti ma le in span ning le ve ren om struc tu ren en ver hou -

ding en die niet aan de ei sen van het chris te lijk-so ci aal denk en vol doen om ver te ha len en

om te zet ten. Bij voor beeld la ten zien dat we heb ben ge leerd van de he te zo mer in 1968,

die zich bo ven bij na dui zend ste den in de Ver enig de Sta ten van Noord-Ame ri ka ont laad -

de en de rijk ste, mach tig ste na tie tot in zijn fun da men ten deed schok ken. Ons de nog al -

tijd his to ri sche woor den van dr. Mar tin Lut her King blij ven her in ne ren.

Da ge lijks ko men we nog steeds in aan ra king met het on uit spre ke lijk leed van dui -

zen den on schuld i ge bur gers, ge trof fen door ver nie ti ging en ver mink ing en van hor den

vluch te ling en, op ge jaagd als bees ten. Ook als chris te lij ke vak be we ging zul len wij spre ken

over en wer ken door ver zoe ning. Te gen stel ling en over brug gen, voor oor de len weg ne -

men, so ci a le mis stan den op hef fen. Con cre te hulp bie den in Indo ne sië en el ders, maar

ook bin nen Ne der land. En als dat niet lukt met een krach tig appèl, dan zal des noods, als

ui ter ste mid del, de ac tie op an de re wij ze niet moe ten wor den ge schuwd.

Dat be te kent ook con creet de er ken ning, dat de vruch ten van de ar beid slechts

waar de heb ben voor zo ver zij mens en me de mens die nen, an ders wordt de mens hun

die naar en slaaf. Het ‘zijn’ is voor ons dan meer dan het ‘hebben’. 

Dat be te kent ook een ve rant woor de lijk rent mees ter schap be le ven ten op zich te

van de Schep ping: het is nog steeds vaak bij de bees ten af zo als wij met de Schep ping om -

gaan. In een nieuw be sef van ve rant woor de lijk heid zul len wij eco no mie en mi lieu met el -

kaar ver zoe nen. In ie der ge val geen on be grens de eco no mi sche groei. Ve rant woor de lij ke

pro duc tie en con sump tie die nen dan cen traal te staan, in nau we re la tie tot de et hi sche

waar de ring van be hoef ten en no den. Er is een laat ste cri te ri um voor al le pa tro nen van

con sump tie en pro duc tie. Dan gaat het om de pri o ri tei ten die wij voor en in ons le ven

stel len. Om het ethos van de he den daag se re cla me, de ver bruiks ge woon ten, de voe ding,

de kwan ti ta tie ve en kwa li ta tie ve zij de van de wel vaart.

We zijn in het na bije ver le den ge con fron teerd met kwan ti tei ten van wel vaart, die
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ons vol ko men nieuw zijn en der hal ve zijn er ook geen ge zag heb ben de con sump tie pa tro -

nen meer. Aan de groei-ide o lo gie zal een ve rant woor de lij ke vak be we ging dan een halt

toe roe pen, ook al snij den we hier mee in ei gen vlees. Anders lo pen we vast. 

Maar wat be te kent het verd er? De ver wor ven he den van ons pracht i ge so ci a le ver -

ze ke rings sys teem moe ten wor den her ijkt. Men sen uit no di gen tot wer ken, maar het mag

niet to taal wor den uit ge hold! Men sen die bui ten hun schuld met ca la mi tei ten wor den ge -

con fron teerd, mo gen niet in de kou wor den ge zet. Dat staat haaks op de so li da ri teits ge -

dach te. Dat kan en mag niet. Wil het CNV toe komst heb ben, een appèl kun nen blij ven

doen op de sa men le ving en op de over heid, dan zal het op de bres moe ten blij ven staan

voor het te geng aan van so ci aal on recht, bin nen en bui ten on ze gren zen. Dan zul len we

ook in het ar beids voor waar den be leid aan zet ten tot een te geng aan van de uit put ting van

ons mi lieu. Dan zal ook een oplos sing moe ten wor den ge von den voor de steeds schaar -

ser wor den de ruim te in een ef fec tief re gi o naal in dus tri a li sa tie be leid. Bij het verd elen van

de koek zul len we dan kie zen voor het ex tra hel pen van de zwak ken in de sa men le ving,

on der hen ou de ren en ge hand i cap ten. Zul len we ons even eens druk ma ken over de ong -

ewen ste bij ver schijn se len van de ze wel vaarts tijd, die zich vaak ui ten in zin loos ge weld en

an de re vor men waar in men sen zich uit le ven en hier me de te vens een spoor van el len de

trek ken door on ze sa men le ving. In ons be leid zul len wij dan oog heb ben voor de bij zon -

de re po si tie van de mens en al ler han de be dreig de groe pen. En zul len we ons ke ren te gen

de eco no mi se ring van de sa men le ving. In de ar beids om stan dig he den en -ver hou ding en

ruim te ma ken voor een com bi na tie van werk én zorg, voor méér ge lijk heid tus sen man -

nen en vrou wen, voor af top ping van de hoog ste ink omens om een draag vlak te be hou den 

voor een ma ti ging door al le wer ken den ten be hoe ve van hen, die om wel ke ca la mi teit

ook aan de kant staan.

De ach ter blij vers, de zie ken en ge hand i cap ten. Ge rech tig heid, so li da ri teit en ge -

sprei de ve rant woor de lijk heid als kern be grip pen die het ook in de 21e eeuw zul len kun nen 

ma ken. So li da ri teit als ui ting van be trok ken heid van de ster ken met de zwak ke ren. Dat

kan voor het CNV nooit uit ko men op een be leid van lou ter op ei gen be lang ge richt in di vi -

du a lis me, maar even zeer niet van een on der gaan in de col lec ti vi teit. So li da ri teit in com bi -

na tie met het be le ven van ei gen ve rant woor de lijk heid en dat be te kent ook niet toe ge ven

aan ong eclau su leer de markt wer king.

Een iden ti teits ge bon den vak be we ging heeft al tijd toe komst. Een sa men le ving met

hart en ziel zal ook niet ver sa gen on der het ge weld van een op ge fok te maat schap pij, maar 

vast hou den aan de droom van dr. Mar tin Lut her King.

Ik droom dat op een dag zelfs de staat Mis sis sip pi, een woes tijn die zin -

dert van de ver schroei en de adem van on derd ruk king, zal om ge vormd

zijn tot een oa se van vrij heid en recht. Ik droom dat mijn vier klei ne kin -

de ren eens zul len le ven in een land, waar zij niet zul len wor den be oor -

deeld naar de kleur van hun huid, maar naar het ka li ber van hun ka rak ter.

Welk appèl gaat van dit al les uit op de over heid en heeft de over heid hier aan een bood -

schap? Wat is de taak van de over heid in de ze tijd en waar lig gen de gren zen?
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De pro tes tan ten heb ben in dat op zicht de gren zen al tijd nau wer ge trok ken dan ve -

le an de ren, ook in con fes si o ne le kring. Ze ker in het ver le den. Kuy per bij voor beeld was

wars van over heids be moei e nis op ter rei nen waar de over heid naar zijn me ning niets te

zoe ken had. Za ken die het pri maat wa ren en zijn van an de re le vens kring en, zo als ge zin,

be drijf, school, et ce te ra. Kor tom, s.i.e.k.-ge dach te, dat wil zeg gen soe ve rei ni teit in ei gen

kring. De taak van de over heid bleef van uit dit uit gangs punt be perkt tot het pri mair

rechts staat zijn. Kuy per heeft van uit de ze ge dach te ook een be te ke nis vol le rol ge speeld

bij de tot stand ko ming van de eer ste so ci a le ver ze ke rings wet, de Onge val len wet 1901;

denk bij voor beeld aan zijn groot-amen de ment over de uit voe rings struc tuur.

In rooms-ka tho lie ke kring werd meer uit ge gaan van het sub si di a ri teits be gin sel,

dat — zij het net een slag an ders — even zeer an de re le vens ver ban den een gro te waar de

toe ken de, maar toch de over heid wel een bij zon de re rol toe ken de in de on der steu ning,

bij voor beeld van de klei ne re ver ban den.

Dat ver hin der de ech ter bei den voor op te lo pen bij het aan pak ken van de so ci a le

kwes tie. De eer van de eer ste stap kwam toe aan de so ci aal-li be raal Van Hou ten met zijn

Kin der wet je. De ver lich te Mark Rut te van toen! 

Eerst in de na-oor log se ja ren werd ook in de con fes si o ne le kring lang za mer hand in -

houd ge ge ven aan de so ci a le rechts staat. Van uit de ge dach te, dat de over heid wel ter de ge 

ac tief mocht ing rij pen in so ci aal on recht vaar di ge struc tu ren. Baan bre kend werk is hier

met na me ver richt door Mar ga Klompé met de Alge me ne Bij stands wet, waar in werd

vast ge legd, dat het ver le nen van fi nan ci ële bij stand een over heids taak is en dat ie der mens 

recht heeft op een mens waar dig be staan. Van ge na de naar recht, of wel van for me le gunst

naar wet te lijk recht. Een wet, die toen ove ri gens uit ging van maat werk, van het nood za -

ke lijk heids cri te ri um en van de ei gen ve rant woor de lijk heid. De ze wet werd ook in pro tes -

tant se kring aan vaard. Daar was de in vloed van on der meer de dr. A. Kuy per stich ting

goed merk baar.

In de ja ren daar na heeft de op bouw van wat toen de na-oor log se ver zor gings staat

is gaan he ten een gro te im puls ge kre gen. Een op bouw, waar aan door chris te nen van har te 

is mee ge werkt, me de on der in vloed van het har mo nie denk en, of wel het pol der mo del. Al

moet wor den ge zegd, dat met na me de rooms-ka tho lie ke stro ming hier aan har der heeft

ge trok ken dan de pro tes tant se vleu gel, die meer dacht van uit nor men en het be le ven van

ei gen ve rant woor de lijk heid.

Nu staan we sa men voor de nood zaak de door ge scho ten ver zor gings staat weer

om te bui gen tot een so ci a le rechts staat, waar in een fun da men te le ve ran de ring in ve rant -

woor de lijk heids ver de ling op treedt. Een over heid die zich te rug trekt op haar kern ta ken,

in com bi na tie met een appèl op ver ban den en or ga ni sa ties om hun ve rant woor de lijk heid

te ne men, even als een appèl op de ei gen ve rant woor de lijk heid. En daar in moe ten we sa -

men de weg vin den, maar ook de juis te maat. Geen ver zor gings staat meer, maar wel een

so ci a le rechts staat, waar in de over heid de so ci a le grond rech ten res pec teert, als ook de

op dracht na komt om een schild te zijn voor de zwak ken. In haar be leid er ook te zijn voor 

wie kwets baar is en op wie een appèl op de ei gen ve rant woor de lijk heid maar in zeer ge -

ringe ma te kan wor den ge daan! En dat is in de ze com plexe sa men le ving een hels kar wei,

dat van ons al len vraagt bo ven op de wer ke lijk heid te zit ten van bij voor beeld de koop -
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kracht plaat jes. Som mi gen als re ken mees ters, an de ren als lui ste rend oor naar de no den

van on ze me de men sen. Hier bij pas sen geen lo ze kre ten, geen wer ken met eti ket ten,

maar een el kaar voort du rend aan spre ken op de kern be grip pen van het chris te lijk-so ci aal

denk en, waar on der ook so li da ri teit. Hier in ligt ook de in spi ra tie tot een bij voort duur be -

denk en van cre a tie ve oplos sing en, waar in de stem van hen, die geen stem heb ben, door -

klinkt. Daar bij moe ten we el kaar bij voor beeld bin nen het CDA ook cor ri ge ren in het

soms geen maat we ten óf naar de ene kant, óf naar de an de re. Maar dan wil ik u wel ver -

klap pen, dat ik me vaak meer thuis voel bij ka tho liek ge ïnspireerde denk ers als Wijf fels,

met een gro te com pas sie voor het maat schap pe lijk mid den veld en het har mo nie mo del,

dan bij het soms zo ver gaand op de spits drij ven van de ei gen ve rant woor de lijk heid.

Alleen in de com bi na tie met so li da ri teit krij gen wij de so ci a le rechts staat in het juis te

spoor. En dat is een op dracht voor ons al len, zon der uit zon de ring! De so ci a le rechts staat: 

een sa men le ving met hart en ziel!
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De waar heid doen: naar een sa men le ving met
hart en ziel

Mgr. A.H. van Luyn s.d.b.

Vo rig jaar was het the ma van het cong res: ‘Wat zijn waar den waard?’. Dit jaar is ge ko zen

voor het the ma: ‘Goed werk le ve ren: be zie ling WAAR maken’. De twee thema’s lig gen

dicht bij el kaar en druk ken het zelf de stre ven uit, na me lijk om de ori ëntatie op waar den

die bij na als van zelf spre kend voor on der steld wordt, ook daa dwer ke lijk te re a li se ren en in 

prak tijk te breng en. Als bis schop-re fe rent voor ‘Kerk en Samenleving’ bin nen de Ne der -

land se Bis schop pen con fe ren tie ben ik ver heugd dat de af ge lo pen ja ren, van af 1991, toen

de bei de eeuw fees ten van het Chris te lijk-So ci aal Cong res en van de pau se lij ke en cy cliek

‘Rerum Novarum’ ge vierd wer den, de op een vol gen de bij eenk om sten van het her nieuw -

de Chris te lijk-So ci aal Cong res ge wijd zijn aan be lang rij ke as pec ten van het chris te lijk so -

ci a le ge dach te goed. Ik heb daar in het bij zon der twee re de nen voor.

Ten eer ste: in ter men van het zo ge noem de ‘waarden-en-nor men-debat’ wordt

door het Chris te lijk-So ci aal Cong res dui de lijk de voor rang ge ge ven aan de waar den bo -

ven de nor men. Dat her ken ik. Ook zelf heb ik er al ver schil len de ke ren op ge we zen dat

(met de woor den van mi nis ter Don ner) ‘de waar toe vraag’ en ‘de waar om vraag’, de

vraag naar ge meen schap pe lij ke waar den en die naar het ach ter lig gen de mens- en we reld -

beeld be lang rij ker zijn dan ‘de hoe vraag’, die be ant woord wordt met nor men en met leu -

zen als ‘fatsoen moet je doen’. Ik ben er van over tuigd dat ‘een ster ker be sef van de we -

zen lij ke hu ma ne waarden’ veel ‘normen en regelgeving’ over bo dig zou kun nen ma ken.

Te recht wordt dus de voor rang ge ge ven aan de waar den.

Be hal ve een pri o ri teit van de waar den, spreekt er — ten twee de — nog iets an -

ders uit de thema’s van de re cen te con fe ren ties van het Chris te lijk-So ci aal Cong res, na -

me lijk de vraag hoe de waar den wer ke lijk heid kun nen wor den. Blijk baar ligt het pro bleem 

niet al leen niet in de nor men, maar even min in de waar den zon der meer. Dat was ove ri -

gens ook een van de be vin ding en van het rap port van de We ten schap pe lij ke Raad voor

het Re ge rings be leid (de WRR), dat werd ge pu bli ceerd on der de ti tel: ‘Waarden, nor men

en de last van het gedrag’. Over de waar den ble ken we het in Ne der land gro ten deels

eens; van een on dui de lijk heid om trent waar den, of ook een con flict van waar den, was in

on ze sa men le ving nau we lijks spra ke. Het pro bleem is niet dat we niet zou den we ten dat

fun damen te le za ken als ge lij ke vrij heid voor ie der een, recht vaar dig heid en de daar bij

beho ren de so li da ri teit, vreed zaam sa men le ven op lo kaal, na ti o naal en mon di aal ni veau,

en ve rant woor de lijk heid ge paard aan het be sef dat ons han de len ge vol gen heeft voor an -

de ren en voor het na tuur lijk mi lieu waar in we le ven, dat dit soort za ken be lang rijk zijn.

Dat we ten we, of min stens de mees ten on der ons, wel de ge lijk; en zo lang we het in vol -
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doen de al ge me ne ter men for mu le ren zijn we het daar over gro ten deels eens. Met het op -

stel len van mis si on sta te ments heb ben we daar om vaak niet al te veel moei te.

Maar als we moe ten uit leg gen wat al die mooie woor den en waar den be te ke nen,

en als we ze moe ten door trek ken naar ons ei gen han de len, en nog meer als we er niet

meer over pra ten maar daa dwer ke lijk han de len — be slis sing en ne men, keu zes ma ken,

men sen en in stan ties be na de ren, re a ge ren op wat we om ons heen zien ge beu ren — dan

wordt het las ti ger. De ver ta ling van het al ge me ne naar het bij zon de re, en van de woor den 

in de da den, dat is het pro bleem; een pro bleem dat we waar schijn lijk al le maal her ken nen

en dat daar om te recht cen traal wordt ge steld in de op een vol gen de con fe ren ties van het

Chris te lijk-So ci aal Cong res: ‘Wat zijn on ze waar den waard in de wer ke lijk heid van alle -

dag?’, ‘Hoe ma ken we on ze be zie ling daa dwer ke lijk waar?’

Tot nu toe heeft u voor al in works hops aan een ant woord op die vraag ge werkt. Voor dat

u dit in prak tijk gaat breng en, wil ik u graag een paar woor den mee ge ven: woor den van Je -

sus zelf, die ik als ti tel bo ven mijn ver haal heb ge plaatst, na me lijk ‘de waar heid doen’. In

het evang elie van Jo han nes le zen we over het nach te lij ke ge sprek van Je sus met Ni ko de -

mus, die naar hem toe ge ko men was met een vraag die een meng eling was van een wan -

trou wi ge toets en een zoe ken naar raad en in zicht. In de con clu sie van het ge sprek zegt

Je sus: ‘wie de waar heid doet, gaat in de rich ting van het licht’ (‘ho de poi oon tèn alèthei an

er che tai pros to phoos’ — Joh. 3,21). Je sus spreekt dus, nog ster ker dan het Chris te -

lijk-So ci aal Cong res, niet zo zeer over ‘waar maken’, maar over ‘waarheid doen’. Wie dat

doet gaat naar het licht, het licht van de Geest die be zielt: de be zie ling is niet voor ge ge -

ven, maar ze ver schijnt, komt dich ter bij, in de ma te dat we aan het werk gaan. Maar hoe

moe ten we dan aan het werk gaan? Wat staat ons te doen? Hoe kun nen we “goed werk

le ve ren”?

Wan neer we niets an ders zou den heb ben dan waar den en nor men, zou den we ons 

in on ze ver le gen heid al gauw ge dwong en zien om weer te rug te val len op de nor -

men — zo als de maat schap pe lij ke re a li teit van het de bat ook in der daad laat zien. Die nor -

men moe ten ons dan maar hel pen om ons han de len te re gu le ren. Maar dat biedt on vol -

doen de soe laas. Zo als de on der waar de ring van nor men die we een tijd lang ken den, geen

ech te vrij heid maar een pro ble ma tisch ‘gedogen’ heeft op ge le verd, zo zal een over waar -

de ring van nor men, waar op soms wordt aang edrong en, op een ‘zero to le ran ce beleid’,

waar schijn lijk meer re gels en meer con tro le en meer cel len en streng ere straf fen ople ve -

ren, maar geen be te re men sen of een be te re sa men le ving.

We wa ren niet voor niets met de waar den be gon nen en niet met de nor men! We

we ten dat nor men wel is waar be lang rijk zijn als ba kens die ons bin nen de lij nen hou den,

maar we wil den juist meer dan dat. We wil len niet al leen door nor men en re gels ge bon -

den ons han de len ‘correct’ hou den. We wil len goed han de len en in dienst van het goe de,

dat al tijd een ge meen schap pe lijk goed is, een bo num com mu ne. Dit bo num com mu ne is

iets an ders dan de op tel som van de (min of meer toe val li ge) in di vi du e le of groeps be lang -

en op een be paald mo ment, en he le maal iets an ders dan een vrij heid waar in we el kaar

met rust la ten op dat ie der zo veel mo ge lijk z’n ei gen zin kan doen; het is een sa men le ving

die iets laat zien van het Rijk Gods op aar de. Om dat te re a li se ren, wil len we meer dan al -
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leen maar nor men, co des en bij be ho ren de ju ri di sche of tucht rech te lij ke sanc ties om te

voor ko men dat we over de schreef gaan; we wil len on ze ori ëntatie op het waar lijk goe de

‘doen’ en in prak tijk breng en. We wil len niet al leen ons han de len nor me ren en ‘correct’

hou den, maar we wil len “met hart en ziel” het goe de doen en ge rech tig heid re a li se ren. En 

we be sef fen dat we daar voor nog iets an ders no dig heb ben dan nor men en waar den.

Waar vin den we dat an de re? Hoe vin den we dat?

Waar den en deug den

De ze vraag stelt het Chris te lijk-So ci aal Cong res — te recht — cen traal en ik ga er graag

op in. Het ant woord dat ik wil ge ven, ligt in de lijn van het geen vo rig jaar tij dens uw con -

gres door ver schil len de spre kers werd voor ge steld.

In de be kom mer nis om ‘waarden en normen’ in on ze sa men le ving mo gen we niet

ver ge ten hoe Ne der lands ei gen lijk die ter men zijn, waar in we het pro bleem ver woor den,

en hoe be perkt daar mee de ka ders zijn waar in we on ze zorg drei gen op te slui ten. Pro -

beert u maar eens over ons de bat over ‘normen en waarden’ of ‘waarden en normen’ te

spre ken met bui ten land se collega’s; pro beert u maar eens die ter men te ver ta len in het

Frans, Duits of Engels. Je kunt ze na tuur lijk ge woon let ter lijk ver ta len, maar het zal on -

mid del lijk blij ken dat het niet over komt, en dat de veel be te ke nen de blik waar mee u die

woor den uit spreekt niet wordt be ant woord met enig be grip van uw bui ten land se part -

ners. Per soon lijk kan ik daar van ge tui gen, met na me van uit mijn werk in Eu ro pees ver -

band bin nen de com mis sie van de Bis schop pen con fe ren ties in de EU, de COMECE. Al ge -

rui me tijd spreekt men in het Engel se taal ge bied eer der van ‘values and virtues’. Pre mier

Bal ke nen de ge bruik te de ze uit druk king on langs ook in ver band met de plan nen van de

Ne der land se re ge ring voor een de bat over eu ro pe se waar den in dit na jaar, nu Ne der land 

EU-voor zit ter is.1

Het twee de woord van de ze ti tel ‘values and virtues’ ver wijst naar een tra di tie

waar op tij dens uw cong res van het vo rig jaar reeds een be roep werd ge daan: de tra di tie

van de deug de thiek. De ze tra di tie is wel is waar niet be perkt tot, maar wel nauw ver we ven 

met het chris te lij ke denk en.

Ik wil u graag op nieuw her in ne ren aan die tra di tie van de deug de thiek en aan die

alou de deug den die m.i. een ver bluf fen de ac tu a li teit heb ben, zo als ook blijkt uit ver schil -

len de re cen te pu bli ca ties. In het reeds ge noem de rap port van de WRR dui ken de deug -

den wel is waar een paar keer op, maar wor den ze vrij wel steeds ook weer snel af ge voerd. 

Ik denk dat de WRR daar een kans heeft la ten lig gen en dat de deugd een be lang rij ker rol

in ons zgn. ‘waarden-en-nor men-debat’ verd ient. Ik ga hier geen col le ge deug de thiek ge -

ven; dat moe ten an de ren doen. Ik wil put ten uit de prak tijk en de po ging en die daar ge -

daan wor den om de be zie ling waar te ma ken. Sa men met u en de or ga ni sa ties die u ver te -

gen woor digt en waar in u ac tief bent, maakt ook ons bis dom Rot ter dam deel uit van de
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gro te be we ging die chris te nen, hoe plu ri form ook, sa men vor men. In de lijn met de

‘voorbeelden’ van van mor gen wil ik u daar om iets zeg gen over de po ging tot be zie ling, die 

in ons bis dom gaan de is. We heb ben een pro gram ont wik keld dat ge ba seerd is op drie pij -

lers: spi ri tu a li teit, so li da ri teit en so ber heid. 

De ze Rot ter dam se ‘S-En’ zijn niet be dacht van uit de deug de thiek. Ze zijn über -

haupt niet van uit een the o re ti sche con struc tie sa meng eno men. Ze zijn uit de prak tijk van

ons bis dom ont wik keld bin nen de set ting van de Rand stad als een ei gen tijd se ver ta ling van 

het dub bel ge bod uit het evang elie: be min God bo ven al les en de naas te als je zelf. De ze

twee re la ties vor men één ge heel en zijn on mis baar voor een mens waar dig le ven.

‘Spiritualiteit’ staat in het bij zon der voor de per soon lijk be leef de re la tie met God, on ze

Schep per en Ver los ser. De daa dwer ke lij ke con cre te re la tie met de me de mens, voor al de

me de mens in nood, wordt ge vat in de ‘Solidariteit’. De der de ‘s’, die van ‘Soberheid’, is

voor de be le ving van het dub bel ge bod de on mis ba re voor waar de: ‘soberheid’ voor komt

en ver hin dert dat ik me zelf steeds in het cen trum plaats zo dat er geen ruim te, tijd, aan -

dacht en zorg over blijft voor de an der/Ander. Toen oud-mi nis ter Pronk op een di o ce sa -

ne dag in 1998 (de zo ge he ten Lau ren ti us dag) bij ons sprak, duid de hij wat hij als de hoofd -

ten dens zag in de ont wik ke ling van de hui di ge cul tuur en het mens beeld, aan met de

tref woor den: meer, mijn en ma te rieel. Daar te gen over breng en de ‘drie S-en’ so ber, so li -

dair en spi ri tu eel pre cies de ‘tegenbeweging’ van uit het evang elisch ide aal tot uit druk king. 

Zo als ge zegd is de drie-slag niet als een con struc tie be dacht, maar dat neemt niet weg dat

de drie ter men een hech te een heid vor men. En dat ze niet be wust van uit de deug de thiek

wer den af ge leid, neemt niet weg dat die tra di tie er sterk in door werkt.

Te gen de ach ter grond van dit di o ce sa ne pro gram ma en met ver wij zing er naar wil ik la ten

zien:

» waar in de deugd be staat;

» waar om zij zo’n be lang rij ke rol kan spe len in de he den daag se be kom mer nis om

‘waarden en normen’ in het al ge meen, en van bij zon der be lang is voor de her haal de 

vraag van het Chris te lijk-So ci aal Cong res (hoe waar den daa dwer ke lijk waar ge maakt 

kun nen wor den, hoe we de waar heid kun nen doen);

» en tot slot, maar niet op de laat ste plaats, wil ik aang even hoe de deug det hi sche tra -

di tie een uit ste ken de mo ge lijk heid biedt om on ze ei gen chris te lij ke in spi ra tie te la -

ten door wer ken in ons eng age ment met be trek king tot de so ci a le pro ble men van

de sa men le ving. 

Heel glo baal ge spro ken kun nen we ‘deugden’ als volgt de fi ni ëren (ik geef eerst een glo ba -

le de fi ni tie en werk dan elk van de on derd elen daar van wat verd er uit): Deug den zijn sta -

bie le hou ding en, die door op voe ding en vor ming ont staan, waard oor je — in de ma te

waar in je ze ver wor ven hebt — ‘als vanzelf’ in voor ko men de si tu a ties op de juis te wij ze

re a geert en op treedt, waar bij dit ‘juiste’ veel al kan wor den be paald als een mid den tus sen

twee ex tre men.

Deug den zijn sta bie le hou ding en: geen nor men of re gels die bui ten ons staan en

ons meer of min der dwing en, even min ide a len of waar den die we als op ties aan hang en en
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aan prij zen, maar in ons doen en la ten neer ge sla gen over tui ging en: dis po si ties, ka rak ter -

trek ken die ons han de len daa dwer ke lijk be pa len.

De ze zijn door op voe ding en vor ming ont staan. Opvoe ding is meer dan dis ci pli ne -

ring en het overd ra gen van ken nis of re gels, ze is van meet af aan, en wordt — als het

goed is — steeds meer: vor ming van de he le mens in al z’n as pec ten. Die vor ming ont vang 

je pri mair van uit de ge meen schap pen waar van je lid bent: dat is op de eer ste plaats het ge -

zin en ver vol gens ook de school, maar het gaat veel verd er en houdt niet op bij een be -

paal de leef tijd: ook de sport ve re ni ging, de be drijfs ve re ni ging, de vak ve re ni ging, de om -

roep ve re ni ging, de po li tie ke par tij, de ge loofs ge meen schap, en zo voort, heb ben een

op voe den de en vor men de be te ke nis èn ve rant woor de lijk heid. In al die ge meen schap pe -

lij ke ka ders wor den men sen blij vend ge vormd en vor men ze zich zelf en el kaar — of ze dit 

be wust zijn of niet. Vak bonds be stuur ders vor men zich zelf en hun ach ter ban door de ma -

nier waar op ze op tre den; het zelf de geldt voor jour na lis ten en pre sen ta to ren van ra dio-

en tv-programma’s, sport be stuur ders en coaches, po li ti ci, ma na gers, do cen ten, kerk lei -

ders, enz. enz. De deug de thiek ves tigt de aan dacht op de ze vor men de kracht van ge -

meen schap pen, en ze stelt dat de deugd (of even zeer de on deugd — want als we niet op -

pas sen vor men we ons zelf en el kaar juist ten kwa de, mis vor men we ons zelf en el kaar) het 

pro duct daar van is. De deugd (en het doen van waar heid) is dus een kwes tie van voort du -

ren de oe fe ning en ge sta ge groei! Ook op die ma nier is de deug de thiek on der schei den van 

een mo raal van (strik te) nor men en (ide a le) waar den. Deugd, deugd zaam heid be treft het

stand vas tig waar ma ken van de waar den door men sen per soon lijk en in de ver ban den die

ze met el kaar en voor el kaar vor men.

Deugd za me hou ding en ma ken dat je in voor ko men de si tu a ties ‘als vanzelf’ op de

juis te wij ze re a geert en op treedt: het gaat hier dus niet al leen maar om (re gels voor) het

han de len, maar ook om een vor ming van on ze spon ta ne re ac ties, en dus van on ze emo -

ties en van on ze ver lang ens. De deugd is niet een norm met be hulp waar van je kunt vast -

stel len of be paal de grens over schrij den de, ta boes door bre ken de programma’s op tv wel

of niet scha de lijk zijn voor men sen, met na me voor jonge men sen (!), dan wel of een ver -

bod daar van wel of niet de vrij heid van me nings ui ting be dreigt; maar ze is een hou ding die

zich ‘als vanzelf’ af keert van het geen sma ke loos of scha de lijk is. Ze is geen meet lat waar -

aan je kunt vast stel len of een be paal de ‘bonus’ wel of niet uit ge keerd mag wor den, maar

een ge vormd be sef dat feil loos aan voelt, dat ook al is het niet ‘rechtswidrig’ om ie mand

een pre mie van 50 mil joen te ge ven, het niet te min ‘unanständig’ is, zo als de uit spraak van

de recht bank te Düssel dorf luid de in het Man ne smann-pro ces.2

De juis te re ac tie of han del wij ze wordt door de deugd veel al be paald als een mid -

den tus sen twee ex tre men: Moed, bij voor beeld, is het mid den tus sen te veel en te wei nig

dur ven, tus sen over moed en laf heid. Hier blijkt dat de deug de thiek een op ti mis ti sche

ethiek is, die men se lij ke ver lang ens op zich zelf niet ver oor deelt, maar stelt dat ze be -

schermd moe ten wor den te gen wild groei of on derd ruk king en ge cul ti veerd moe ten wor -

den om op ti maal uit te groei en. En die op ti ma le vorm be staat — net als bij de ge zond heid, 

of in de na tuur — uit een mid den tus sen te veel en te wei nig, te vroeg en te laat, te lang en

te kort. Het is dui de lijk dat dit mid den ten eer ste geen re kenk un dig mid den is, en ten
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twee de dat het geen ‘middelmaat’ is. Vrij ge vig heid bij voor beeld, is niet het re kenk un dig

mid den tus sen al les ge ven en niets ge ven; even min be te kent het voor ie der een in el ke si -

tu a tie pre cies het zelf de. En ie der een die ‘genereuze’ men sen kent, weet dat hun ge ne ro -

si teit al les zins het te gen deel is van muf fe mid del ma tig heid!

Kar di na le deug den 

Er zijn ve le deug den, en el ke tijd vormt zijn ei gen nieu we deug den. Een uit put ten de op -

som ming is niet mo ge lijk. Maar on der de ve le deug den zijn er die be lang rij ker zijn dan an -

de re, om dat ze in al le an de re deug den nood za ke lijk zijn en niet ge mist kun nen wor den.

Dat zijn de zo ge naam de kar di na le deug den. Die naam heeft niets met ‘eminenties’ te

 maken. Het komt van het La tijn se woord car do dat ‘spil’ of ‘scharnier’ be te kent: het zijn

de deug den ‘waar het om draait’ in el ke deugd hou ding. In te gen stel ling tot wat het

WRR-rap port stelt, zijn dit geen ‘grote’ deug den die voor de he den daag se mens ‘te hoog

gegrepen’ zou den zijn, en waar te gen over nu even tu eel nog slechts ‘kleine deugden’ ge -

plaatst kun nen wor den. Het zijn de kwa li tei ten die in el ke deugd — groot of klein — en in 

el ke si tu a tie no dig zijn. Al sinds Pla to wor den er vier kar di na le deug den ge noemd, die we

de he le tra di tie door vin den, en die we op een of an de re ma nier ver beeld ook in en op ve -

le ker ken en over heids ge bou wen aan tref fen: maat (tem pe ran tia), moed (for ti tu do), ver -

stan dig heid (pru den tia) en recht vaar dig heid (jus ti tia).

Voor al in of op ker ke lij ke ge bou wen, zo als on der an de re in de ka the draal van ons

bis dom, zien we dat de ze vier vaak aang evuld wor den met de drie zo ge naam de the o lo ga le 

deug den: ge loof, hoop en lief de. Ik zal la ter nog te rug ko men op wat die naam ‘theologaal’

be te kent.

Kar di na le en the o lo ga le deug den sa men vor men de 7 be lang rijk ste deug den, waar -

naar — an ders dan naar de 7 hoofd zon den3 — nog geen ijs jes zijn ge noemd, maar die

mijns in ziens een gro te re po pu la ri teit verd ie nen dan die ijs jes schij nen te heb ben.4

Het is moei lijk om bin nen de kar di na le deug den nog een rang or de te ma ken. Ze

zijn ei gen lijk op een of an de re ma nier al le vier even be lang rijk. Maar meest al wor den ze zo 

voor ge steld dat ver stan dig heid of recht vaar dig heid als de voor naam ste ver schij nen en

moed en maat als min der ver he ven. We kun nen dus bin nen de ze vier nog twee groe pen

on der schei den. Uit bei de groe pen neem ik er een. Ik sta ach ter een vol gens stil bij ‘maat

houden’ en bij recht vaar dig heid, in aan slui ting bij de Rot ter dam se S-en die er in her kend

kun nen wor den. 

Ma tig heid en so ber heid 

‘Maat houden’: veel al spreekt men van ‘matigheid’. Maar ik geef de voor keur aan ‘maat

houden’ om overd re ven as ke ti sche in ter pre ta ties te voor ko men. De ze tem pe ran tia is de

door oe fe ning sterk ge wor den vaar dig heid om de juis te maat te be pa len. Om de juis te
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maat te kun nen be pa len, moe ten we voor ko men dat we door ong evorm de of ver keerd

ge vorm de ver lang ens op sleep touw wor den ge no men. Het ver mo gen om de juis te maat

te be pa len, ver eist dat we on ze be geer tes de baas zijn. In die zelf de tra di tie van de deugd -

ethiek wor den die be geer tes meest al sa meng evat in de vol gen de drie: heb zucht, heers -

zucht en eer zucht; vaak wordt daar aan nog de ge not zucht toe ge voegd. Ie der een weet

hoe ge mak ke lijk we ons door een of meer van die be geer tes naar macht, rijk dom, pres ti -

ge of ge not la ten lei den. Maar wie zich laat lei den door zijn be geer tes, leidt zich niet zelf, is 

niet wer ke lijk ei gen baas. In plaats van au to noom te zijn, laat hij zich door zijn be geer tes

de wet voor schrij ven. Het zal dui de lijk zijn dat de deugd van ma tig heid (an ders dan een

van de au teurs van het WRR-rap port meent, die juist de ma tig heid als voor beeld geeft

voor de stel ling dat de ou de deug den niet meer van de ze tijd zijn) zeer ei gen tijds is: ze

heeft een ster ke band met de in on ze tijd te recht zo hoog ge pre zen au to no mie — te -

recht, wan neer die au to no mie op de juis te ma nier wordt ver staan en geen ver kap te he te -

ro no mie is. De deugd van het maat hou den laat zien dat we pas echt au to noom zijn als we 

ons niet la ten lei den door ‘wat in ons opkomt’, maar zelf on ze be geer tes be heer sen.

In het La tijn wordt de deugd van de maat op ver schil len de ma nie ren aang eduid.

Mee stal heeft ze tem pe ran tia. Maar een van de an de re ter men die in dit ver band wor den

ge bruikt is: so brie tas — waar van ons woord ‘soberheid’ is af ge leid. So ber heid — een van

de Rot ter dam se drie S-en — staat voor het deugd za me ver mo gen zich niet te la ten mee -

sleu ren door het meer-meer-meer van de con sump tie maat schap pij: meer ink omen,

meer con sump tie, meer luxe, meer en ster ke re prik kels, maar ook: ho ge re kijk cij fers,

meer tech ni sche mid de len, ‘meer efficiency’, meer he ge mo nie of markt be heer sing, en zo -

voort.

Het deugd za me ver mo gen om maat te hou den in za ke ons ver lang en naar meer

macht, meer be zit, meer ge not en meer er ken ning is geen vol doen de voor waar de, maar

wel een nood za ke lij ke voor waar de om deugd zaam te han de len, en is daar om vóóron der -

steld voor el ke an de re deugd. Door niet van ‘maat’, maar van ‘soberheid’ te spre ken

wordt aan die maat in ze ke re zin een bij zon der ac cent ge ge ven: door een so be re leef stijl

kun nen wij niet slechts on ze ei gen au to no mie be wa ren, maar vor men we te ge lijk een te -

gen wicht te gen een sa men le ving en een cul tuur die juist door ma te loos heid en overd aad

wor den ge ken merkt. Door zo een te gen wicht te zijn, kun nen we te vens een te ken zijn

voor an de ren. Ik kom op dit bij zon de re ac cent nog te rug.

Recht vaar dig heid en so li da ri teit

In de twee de groep kar di na le deug den strij den recht vaar dig heid en ver stan dig heid om de

voor rang. Ik neem de recht vaar dig heid. Een van de re de nen waar om de recht vaar dig heid

wel de be lang rijk ste wordt ge noemd is, om dat ze on ze ver hou ding tot de an der be treft.

Deug den zijn wel is waar mo re le kwa li tei ten waar mee we ons zelf per fec ti o ne ren. De

recht vaar dig heid ech ter her in nert ons er aan dat mo re le zelf-ver be te ring de an der niet

uit sluit maar in sluit. De recht vaar dig heid vraagt dat we kij ken naar de ge vol gen van ons

han de len voor an de ren, en voor al naar hoe we aan de prin ci pi ële ge lijk heid of wel de ge lij -

kwaar dig heid van al le men sen recht doen. Hoe verd elen we het geen we te verd elen heb -

ben? Dat heeft niet al leen be trek king op de verd eling van ink omens bin nen on ze
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sa men le ving, of op de mon di a le verd eling van de rijk dom men van de aar de, maar ook op

de verd eling van macht en in vloed, even als — niet on be lang rijk — op on ze verd eling van

aan dacht en van tijd. En dat al les niet al leen in dis tri bu tie ve (verd elen de), maar ook in

com mu ta tie ve (uit wis se len de) en re tri bu tie ve (ver gel den de) zin: hoe be lo nen we ons zelf

en de an de ren, hoe be straf fen of sanc ti o ne ren we an de ren en ons zelf?

In de Rot ter dam se trits is de recht vaar dig heid te her ken nen in de so li da ri teit. So li -

da ri teit vormt een wel be paal de in vul ling van de recht vaar dig heid in de zin van ‘ge -

rechtigheid’. Want over wat pre cies recht vaar dig heid is, be staat na tuur lijk een voort -

gaand dis puut tus sen ver schil len de op vat ting en. Maar al die op vat ting en wer ken met een

no tie van ge lijk heid. De ver schil len ont staan doord at je die ge lijk heid al leen aan het be gin

van de wed strijd kunt wil len of ook aan het eind er van, en of je haar in ab so lu te zin wilt

ne men of eer der re la tief, d.w.z. naar verd ien ste, naar ver mo gen, naar be hoef te, etc.

De op vat ting van recht vaar dig heid als so li da ri teit neemt in dat dis puut een dui de lij -

ke po si tie in. Ze zegt dat el ke ong elijk heid een ve rant woor de lijk heid oproept en dat wij

een bij zon de re ve rant woor de lijk heid heb ben voor de zwak ke ren. Ve rant woor de lijk heid

(van het in di vi du voor het ge meen schap pe lij ke goed, en van de ge meen schap voor het

wel zijn van het in di vi du) be te kent niet dat el ke ong elijk heid er on ver enig baar mee is.

Maar ze sluit wel ex tre me ong elijk he den uit, ze ker wat be treft de ba sis be hoef ten, en

voor al: ze houdt in dat wie meer mid de len en mo ge lijk he den heeft, daar mee ook een

zwaar de re ve rant woor de lijk heid draagt voor de an der en voor het ge heel. Ik denk dat in

de dis cus sie over de exor bi tan te bo nus sen en sa la ris sen aan de top van het be drijfs le ven

te veel aan dacht uit gaat naar de in ter na ti o na le ver ge lij king tus sen de ink omens en dat te

wei nig wordt ge vraagd hoe een der ge lij ke be lo ning zich ver houdt tot de ve rant woor de -

lijk heid en zorg voor an de ren en voor het ge heel.

The o lo ga le deug den 

So ber heid en so li da ri teit breng en een be paald ac cent aan bin nen, of ge ven een wel be paal -

de in vul ling aan de kar di na le deug den van maat hou den en recht vaar dig heid. Die spe ci fie -

ke in vul ling heeft te ma ken met het laat ste punt dat ik aan de or de wil stel len.

Naast de kar di na le deug den zijn er im mers nog de the o lo ga le. In tech ni sche zin on -

der schei den de ze laat ste zich vol gens de tra di tie van de deug de thiek voor al op twee ma -

nie ren, en daar aan dank en ze ook hun naam. Ten eer ste is hun voor werp (dat waar op ze

ge richt zijn) niet op de eer ste plaats wij zelf (on ze ei gen mo re le per fec tie) of zelfs de an der 

of de ge meen schap, maar God. En ten twee de ko men ze niet zo zeer tot stand door op -

voe ding en vor ming en oe fe ning, dat wil zeg gen door on ze ei gen in span ning en, maar wor -

den ze ons ge schonk en door God. Ik ben me er wel van be wust dat bei de pun ten niet zo

van zelf spre kend klink en voor he den daag se oren. Maar mis schien kun nen ze wor den toe -

ge licht door de deug den van maat hou den en recht vaar dig heid te con fron te ren met wat

we in het evang elie le zen.

Ik her in ner u op nieuw aan het reeds ge noem de dub bel ge bod. De een heid van die

twee ge bo den staat daar in cen traal: het eer ste en twee de ge bod zijn aan el kaar ge lijk; au -

then tiek God be min nen kan niet zon der lief de voor de naas te. Bo ven dien wordt de naas -

ten lief de niet voor niets ge toetst aan de lief de voor ons zelf: wij zijn (ook als beeld van
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God, ima go Dei) door en door re la ti o ne le we zens en we ver wer ke lij ken ons zelf door on -

ze zorg voor de an der; en door op die ma nier recht te doen aan ons zelf en aan de an der,

doen we recht aan God.

Ook de be ken de tekst over de wer ken van barm har tig heid (Mt. 25, 35vv) maakt

dui de lijk dat de toe wij ding aan God niet in de plaats komt van de toe wij ding aan de an de re 

mens, maar juist daar in be staat. Maar wie in de an der God be mint, wie in de hong eri ge de

Heer voedt, in de dor sti ge de Heer te drink en geeft, in de naak te de Heer kleedt, in de

vreem de ling de Heer op neemt en in de zie ke en de ge vang ene de Heer be zoekt, die kan

daar in bo ven zich zelf uit groei en. Die hoeft im mers niet meer af te we gen of de an der het

wel verd ient, of de ze het niet aan zich zelf te wij ten heeft dat hij er slecht aan toe is; die

hoeft niet te zoe ken naar gron den om het ver schil te be pa len en de ei gen over vloed te

recht vaar di gen, die vindt zijn maat niet meer in ver ge lij king en tus sen ei gen en an der mans

verd ien sten of ‘marktwaarde’, niet in de dwing en de nood zaak van ge groei de struc tu ren

of ver trouw de pa tro nen, in een be re ke ning van het nut of de kan sen van de ei gen po si tie -

be pa ling. Die over stijgt in ze ke re zin de strik te maat. Niet in de zin dat hij te rug valt in de

ver keer de ma te loos heid, maar in de zin waar in Ber nar dus van Clair vaux zei dat ‘de maat

van de lief de de lief de zon der maat’ is.

Te gen die ach ter grond is dan de ra di ka li se ring van de deugd be grij pe lijk wel ke we

in het evang elie vin den. De ‘gewone’ deugd van het maat hou den stelt ons in staat om ei -

gen baas te blij ven en een juis te maat in de ver vul ling van on ze be geer tes te vin den: maat -

vol te zijn. De ‘gewone’ recht vaar dig heid vraagt dat we ge lijk heid be trach ten en de één

(met na me ons zelf) niet be voor rech ten bo ven de an der. Maar het evang elie blijkt ra di ka -

ler te zijn: ‘verkoop al wat je be zit, en schenk de op brengst aan de armen’ (Mc.10,21),

‘zoekt eerst het Rijk Gods en zijn ge rech tig heid en al het an de re zal je ge schonk en

worden’ (Mt.6,33). Wie Je zus wil vol gen, wordt uit ge daagd om al les ach ter zich te la ten.

Van daar de keu ze in het di o ce sa ne pro gram voor so ber heid en so li da ri teit (in plaats van

ma tig heid en recht vaar dig heid) om in al le po ging en om ons zelf en an de ren deugd zaam te

vor men, her in nerd te blij ven wor den aan de evang eli sche ra di ca li teit en ons daard oor te

la ten in spi re ren, te la ten be zie len.

Spi ri tu a li teit 

Ik geef toe dat dit niet zo maar een schepje bo ven op de ver trouw de deugd is; het ver heft

die in der daad tot een an de re or de, tot meer dan we uit ons zelf kun nen op breng en en

vraagt om in spi ra tie en kracht van God zelf; om ‘bezieling’ in de the o lo gi sche be te ke nis

van het woord, wel ke steeds het ‘Anliegen’ van het Chris te lijk-So ci aal Cong res ge weest

is. Om de ze zelf de re den heb ben we ook on ze der de S: de spi ri tu a li teit hard no dig; pre -

cies waar om ik al eer der voor ge steld heb om aan de ‘drie P’s’ van de Shell, ‘people, pla net, 

profit’ een vier de toe te voe gen, van een Grieks woord, dat in ter na ti o naal be kend is,

‘pneuma’, equi va lent van ‘spiritus’ of ‘geest’.

Ook spi ri tu a li teit kun nen we op vat ten als een deugd. Want wel is waar wordt de

the o lo ga le deugd door God ge ge ven, maar het is aan ons om ons ge schikt en ont vank elijk

te ma ken voor die ga ve. Bij de pas si vi teit van de ont vank elijk heid voor Gods ge na de,

hoort de ac ti vi teit van de aan dacht die zich open stelt voor en blijft lui ste ren naar het
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woord van het evang elie, de ac ti vi teit ook van de oe fe ning en de prak tijk die zich blijft ver -

bin den met het le ven van de kerk waar in dat evang elie wordt be waard en de ge meen -

schap met de Heer wordt ge vierd.

Met de term ‘spiritualiteit’ is dus nog iets an ders be doeld dan wat wel met die term

wordt aang eduid als een groei en de mo de on der he den daag se ma na gers: me di ta tie cur sus -

sen en ab dij week ends. Daar is op zich niets te gen, maar het is niet vol doen de. Dat zijn

ma nie ren om een soort hy gi ëne te breng en in een druk be staan. Die hy gi ëne is van be lang

om de ei gen ver mo gens op ti maal te be nut ten. Spi ri tu a li teit in de zin die wij be doe len gaat

ech ter een stap verd er: ze oe fent zich in een le ven met God op dat Hij ons de drie vou di ge

ga ve schenkt, van de ge lo vi ge ont vank elijk heid voor de bood schap van het evang elie, van

het be sef door Hem be mind te zijn en Zijn lief de te kun nen be ant woor den, en van het

hoop vol le ver trou wen dat we daar bij door Zijn Geest wor den ge hol pen en be ge leid.

Zo als voor de ge wo ne deugd, geldt ze ker voor de the o lo ga le, dat ze geen kwes tie

is van al les of niets, van heb ben of niet-heb ben. De deugd is eer der een weg, waar op je ge -

lei de lijk kunt vor de ren. Die weg is er een van oe fe ning door te doen; de waar heid moet

ge daan wor den. De be zie ling die dat vraagt, kun nen we voe den en waar ma ken door haar

met el kaar te de len en uit te wis se len en door on ze krach ten te bun de len. Wan neer we,

zo als in dit cong res van oe cu me ni sche en so ci a le di a loog, ons hier aan wij den en ge za men -

lijk er naar stre ven om werk te ma ken van ons chris te lijk ge loof, zul len we steeds meer

ont dek ken dat we op de goe de weg zijn, op weg ‘in de rich ting van het licht’.
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Slot toe spraak

drs. Her man Kai ser

Stro ming door de Geest

In zijn toe spraak haal de Mgr Van Luyn Ber nar dus van Cler vaux aan: De maat van de lief de

is zon der maat. Lief de moet over vloe dig zijn, over stro men, een stroom op gang breng en.

Die over vloed is wel da dig. Dat geldt ook voor de ga ve van de Geest. Als de Geest in ons

al len werk zaam is doet hij ons over stro men. Van daag en gis te ren heb ben wij iets van die

stro ming kun nen er va ren. Als chris te lijk-so ci aal cong res wil len wij in be we ging zijn. Wij

wil len stro men. Van uit de bron van on ze tra di tie wil len wij wer ken aan een we reld die

dich ter bij het Ko nink rijk komt dan de we reld zo als wij die aan tref fen. Wij zijn uit ge no digd 

om on ze ve rant woor de lijk heid te ne men. Om de pro ble men van van daag aan te pak ken

met oplos sing en van van daag. Wij staan in de tra di tie, maar ook mid den in de we reld.

Daar wil len wij goed werk le ve ren. Wij zijn ook mo der ne men sen, die wil len wor den be -

oor deeld op hun re sul ta ten. Aan de vruch ten kent men im mers de boom.

Wer ken met hart en ziel

Elke dag op nieuw staan wij voor de taak die wij ge acht wor den te doen. Oog in oog met

on ze me de mens. Als ver pleeg kun di ge aan het zie ken bed, als le raar voor de klas, als po li -

tie a gent met de wets over tre der, als wink el be dien de met de klant, als be stuur der met de

bur ger, als voor man met je collega’s in de mon ta ge hal.

Tij dens dit cong res heb ben wij goed be gre pen dat de ver ta ling van chris te lij ke

waar den voor al een kwes tie is van doen. Niet ing ewik keld doen, maar ge woon je nor ma -

le werk goed doen. Goed werk le ve ren kan al leen als je dat met je he le ziel en za lig heid

kunt doen. Daar heb je ruim te voor no dig. Die ruim te is vaak be perkt. Soms is ze zo smal

dat ons da ge lijks werk ver stik kend wordt. We voe len ons dan ge mang eld door een ano -

niem en niet be ïnvloedbaar sys teem. Men sen heb ben ruim te en ver trou wen no dig om

hun ei gen we zen in hun werk voor an de ren te leg gen. Men sen wil len dat zij zich niet hoe -

ven te ge ne ren om uit te ko men voor hun in ner lij ke drijf ve ren. Ei gen lijk moet er een na -

tuur lij ke ver bin ding zijn tus sen de ziel van de or ga ni sa tie waar in ze wer ken en hun ei gen

ziel. Zin- en be te ke nis ge ving is niet iets voor enk el in de vrije tijd. Er zijn or ga ni sa ties die

zo mecha nisch zijn ge or ga ni seerd dat men sen een enor me kloof voe len tus sen hun werk

en de ding en die er echt toe doen. Ba zen zijn dan geen lei ders die ruim te cre ëren, maar

re gel ne ven die hun sys teem on der con tro le wil len heb ben. Als men sen op al die plek ken

in al die or ga ni sa ties nu eens de kans zou den krij gen om echt uit hun han den te la ten ko -

men wat past bij hun over tui ging…
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Dur ven ver trou wen

Te gauw wordt ge zegd: dat is al le maal ro man tiek. Ma na gers wer pen te gen dat de schoor -

steen moet ro ken en dat ef fec ti vi teit en doel ma tig heid de cri te ria zijn waar op zij be oor -

deeld wor den.

Uit tal van on der zoe ken blijkt dat het een val se te gen stel ling is om zing eving en

pro duc ti vi teit als on ver enig baar te gen over el kaar te zet ten. Er zijn juist aan wij zing en (ik

me mo reer de gis te ren Get rud Höller) dat or ga ni sa ties waar in de lei ding ruim te schept

voor zing eving op de werk vloer juist eer der duur zaam en pro duc tief kun nen zijn. De mo -

der ne werk ne mer is geen tand wiel in een Tay lo ri aan se machi ne. Hij en zij wil len se rieus

ge no men wor den in hun he le mens zijn.

Met na me or ga ni sa ties die hun werk pre ten de ren te doen van uit een chris te lij ke

iden ti teit of ach ter grond zou den zich bij uit stek kun nen on der schei den. Op de eer ste

plaats door een ma na ge ment dat kiest voor echt lei der schap dat ver trou wen durft te ge -

ven. Op de twee de plaats door men sen op de werk vloer die dat ver trou wen ook dur ven

op te pak ken. Men sen die niet bang zijn om gren zen te door bre ken als dat no dig is voor

het doel dat men ge za men lijk wil die nen. Die dub be le uit da ging, voor lei ding en uit voer -

ders, was voor ons aan lei ding dit cong rest he ma te kie zen. Uit de re ac ties in het cong res

en uit ge sprek ken blijkt dat een vonk is over ge ko men.

Ver bin ding en leg gen

Er zijn pracht i ge ver bin ding en te leg gen tus sen de ve le rij ke ge dach ten die ons in dit cong -

res zijn aang ereikt. Het was een won der lijk toe val dat Hans Adri aan sens sprak over zijn

drie S-en die no dig zijn om men sen be vrij den de ka ders aan te rei ken, ter wijl Ad van Luyn

het een dag la ter over drie an de re S-en had. Tus sen de drie S-en van vrij dag en de drie

S-en van za ter dag lijkt ogen schijn lijk niet di rect een ver band te zit ten. Maar dat ver band is

er wel de ge lijk. Be leid sma kers kun nen door nieu we in zich ten rond schaal, stu ring en

 samenhang hun or ga ni sa ties, hun me de wer kers en hun klan ten een nieuw per spec tief ge -

ven. Spi ri tu a li teit, so li da ri teit en so ber heid zijn de kern waar den die in een zing even de

 organisatie de ruim te moe ten krij gen. Die ruim te komt niet van zelf. Die moet ge or ga ni -

seerd wor den. En soms let ter lijk be voch ten wor den op de re gel ne ven en sys teem con tro -

leurs.

Om goed werk te le ve ren, heb ben al le dis ci pli nes en vak ge bie den el kaar no dig. De

so ci o loog en be stuurs kun di ge com ple men teert zijn be na de ring met de wijs ge ri ge en the -

o lo gi sche re flexie.

En om ge keerd. Nie mand heeft de waar heid al leen in pacht. Nie mand kan de we reld 

al leen ve ran de ren. Spi ri tu a li teit is een voort du rend in- en uit ade men. Het gaat om in spi -

ra tie en ex pi ra tie. Om mo ti va tie en trans pi ra tie. Van je zelf en van de an de ren.

Agen da van po li tiek en chris te lijk-so ci a le be we ging

In mijn ope nings re de heb ik ge zegd dat de kunst van goed werk le ve ren niet al leen geldt

voor het mi cro-ni veau. Zij geldt ook voor de we reld van de po li tiek en de wij ze waar op

de po li tiek de di a loog voert met maat schap pe lij ke ver ban den.

De ze da gen wa ren ve le po li ti ci ver hin derd om dat de agenda’s let ter lijk uit el kaar
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lie pen. Mar ja van Bijs ter veld heeft gis te ren la ten blij ken dat de op dracht om be zie ling

waar te ma ken ook een op dracht is om de be zie ling vast te hou den in de re la tie tus sen

po li tiek en sa men le ving. Juist nu de dis cus sie over de toe komst van de ver zor gings staat en 

de duur zaam heid van de so li da ri teit zo ac tu eel is, moet er in de re la tie tus sen po li tiek en

chris te lijk-so ci aal mid den veld goed werk ge le verd wor den. Daar om ben ik, met u al len,

zeer ver heugd dat Piet Hein Don ner van daag in ons mid den is.

Be we gen in een stroom

Aan het be gin van dit be toog sprak ik over een stroom, een vloed die op gang moet ko -

men. Wie aan dach tig het lo go van on ze stich ting be kijkt kan daar in de con tour van een ri -

vier ont dek ken. Alle af zon der lij ke bol le tjes vor men een stroom die naar een nieuw per -

spec tief be weegt.

Als voor zit ter van het CC wil ik niet aan het hoofd staan van een cong res be drijf dat 

eens per jaar een mooie bij eenk omst or ga ni seert om ver vol gens weer rus tig na te denk en 

welk on der werp het vol gend jaar eens leuk zal gaan doen. Wij zijn geen cong res be drijf.

Wij vor men sa men een be we ging. Een con ti nue stroom. Mij is in de af ge lo pen da gen weer 

eens dui de lijk ge ble ken hoe sterk bij de ach ter ban de be hoef te be staat om deel uit te ma -

ken van zo’n be we ging. Ve len van u ga ven te ken nen dat de maan dag na het cong res min -

stens zo be lang rijk is als de cong res da gen zelf.

Diep én breed

Onze be we ging is te ver ge lij ken met een ri vier. Wij zijn ons be wust van on ze bron. Wij

be we gen ons door de tijd en de we reld. Vaak me an de rend, maar al tijd met het per spec -

tief van de wij de zee. Over de diep gang van on ze ri vier hoe ven wij ons niet de groot ste

zor gen te ma ken. Dat is een kwes tie van goed bij hou den en on der hou den. In een land van 

do mi nees en bag ge raars zit dat wel goed. Waar ik wel zor gen over heb is de breed te van

de ri vier. Veel ge le ding en zijn niet of maar in be perk te ma te ver te gen woor digd op de be -

moe di gings mo men ten als van daag en gis te ren.

Als de Geest over vloe dig stroomt moet on ze ri vier ook een ech te ri vier zijn. Een

klet te rend berg beek je is mooi, vlak bij de bron. Stroom af waarts maakt een ech te ri vier

in druk door zijn breed te.

Chris tus dra gers blij ven niet langs de kant

staan

Bij veel ri vie ren staat een beeld van Chri stof fel. Soms op een kerk -

to ren, vlak aan het wa ter. In één uniek ge val siert het chri stof fel -

beeld een ka the draal. Dat is in Roer mond, vlak bij de plek waar de

Roer in de Maas stroomt. In het be gin vond ik het maar een raar

idee. De hoog ste plek in de stad hoort toch niet ing eno men te

wor den door een beeld van een hei li ge, die bo ven dien ook nog voor al be kend is als le gen -

de? Maar als je goed kijkt zie je dat niet Chri stof fel het hoog ste punt is. Dat is het Kind op

zijn schou der. Chri stof oor is de Chris tus dra ger. Twee jaar ge le den mocht ik een sym po -

si um or ga ni se ren met de ti tel “Chri stof oor als me ta foor”. De le gen de van Chri stof fel is
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rijk aan ver beel dings kracht. De veer man die nuk kig bij on tij een dram me rig kind de ri vier

over zet om maar van het ge zeur af te zijn. Een ver ve lend klus je, maar daar hoef je je niet

aan te ver til len. Tot dat Chri stof fel mid den in de ri vier bij na on der zijn last be zwijkt. Hij

komt haast niet verd er en kijkt ver twij feld om hoog naar het Kind op zijn schou der: “Wie

ben jij?”. En dan zegt het Kind: “Ik draag de last van de we reld …” Chri stof fel be grijpt zijn

op dracht en zet met ui ter ste kracht in span ning het Kind vei lig aan de over kant.

Net als Chri stof fel zijn wij ge roe pen om door de ri vier te wa den. Ook bij nacht en

on tij. Op mo men ten waar op het “maar nu even niet” uit komt. Wij heb ben de op dracht

om al len Chris tus dra gers te zijn. Dra gen, verd ra gen, verd er dra gen.

Wij kun nen niet langs de kant blij ven staat. Wij gaan mid den door de ri vier. Juist nu, 

aan het be gin van een nieu we eeuw. Een eeuw met on ver wach te uit da ging en aan men sen

die staan in een lange en bre de stroom.
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Spre kers

(in volg or de van het pro gram ma)

Mr. Tru dy. M.M. Blok dijk is part ner van ACML, een bu reau voor con flic tin ter ven tie en

bo ar droom con sul tan cy. Zij is voor zit ter van het Bes tuurs re gis ter en voor ma lig lo co Se -

cre ta ris-Ge ne raal van het Mi nis te rie van OCenW.

Drs. Her man Kai ser is voor zit ter van de Stich ting Chris te lijk-So ci aal Cong res. Hij is als

part ner ver bon den aan Rijn con sult, is lid van de Raad voor Maat schap pe lij ke Ontwik ke -

ling en was bur ge mees ter van o.m. Roer mond.

Prof. dr. Hans Adri aan sens is voor zit ter van de Raad voor Maat schap pe lij ke Ontwik ke ling 

(RMO). Hij is hoog le raar Alge me ne So ci a le We ten schap pen aan de uni ver si teit van

Utrecht, de caan van het Uni ver si ty Col le ge Utrecht, voor zit ter van de Raad van Toe zicht

van het St. Anto ni us zie ken huis te Nieu we gein en (be stuurs)lid van veel so ci aal-cul tu re le

or ga ni sa ties. 

Dr. Erik Borg man is the o loog en on der zoeks co ördinator the o lo gie en gees tes we ten -

schap pen van het Hey en daal Insti tuut van de KUN/Rad boud Uni ver si teit Nij me gen.

Ka rin Ingel se werk te eerst als do cent Engels, maar is nu is pre sen ta tor/jour na list bij TV

Rijn mond en is als staf func ti o na ris ver bon den aan het Albe da col le ge te Rot ter dam. Ver -

der is zij be trok ken bij pro jec ten van het Chris te lijk-So ci aal Cong res Rot ter dam.

Ro nald de Le ij is hoofd Stra te gi sche Be leid sont wik ke ling bij werk ge vers ve re ni ging

AWVN en lid van de Com mis sie Het Wer kend Per spec tief . Hij was voor heen di rec teur

so ci a le za ken VNO-NCW en daar voor di rec teur Arbeids za ken bij AKZO-No bel.

Wil lem Zwiep is werk zaam bij NS Rei zi gers. Hij is ka der lid van de CNV Be drij ven bond en 

is ja ren lang ac tief ge weest in het on der ne mings raads werk bin nen de NS.

Piet Boek houd is voor zit ter van het Col le ge van Bes tuur van het Albe da col le ge in Rot ter -

dam en nauw be trok ken bij het lo ca le CSC. Hij was voor zit ter van de naar hem ge noem -

de ad vies com mis sie OCW in za ke door stro ming in het be roeps on der wijs. 

Elly Ou wens is als do cent werk zaam voor de oplei ding So ci aal-Pe dag ogisch Werk voor

vol was se nen. Zij doet dit aan het Albe da col le ge te Rot ter dam.
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Ben Tig ge laar werkt hij als zelf stan dig en on af hank elijk on der zoe ker en schrij ver op het

ge bied van stra te gie, in no va tie en ge drag. Sinds eni ge tijd ver richt hij op dit ge bied pro mo -

tie on der zoek aan de Vrije Uni ver si teit. Hij staat al lange tijd hoog ge no teerd in de top tien

van ma na ge ment boe ken met zijn boek Doen!

Prof. dr. Pie ter Anton van Gen nip is the o loog-fi lo soof. Hij was van 1976 tot 2004 als al ge -

meen-se cre ta ris werk zaam bij de KRKS. Na mens de Rad boud stich ting is hij sinds 1991

hoog le raar wijs be geer te in re la tie tot de chris te lij ke le vens be schou wing aan de TU-Delft. 

Voorts do ceert hij sinds 1976 fi lo so fie van de re li gie aan de Fon tys Ho ge scho len te Til -

burg en sinds 1986 aan het se mi na rie Bo ven donk te Hoe ven. Sinds 1999 is hij rec tor van

de Ma ri nus Rup pert Aca de mie van het CNV.

Rien Tim mer is werk zaam bij het Le ger des Heils als Issue ma na ger. Hij is nauw be trok ken 

ge weest bij de bij zon de re kle ding lijn 50/50 fas hi on.

Mar cel van Mar re wijk is di rec teur van Gre at Pla ces to Work Ne der land, een or ga ni sa tie

die ´gre at work pla ce prac ti ce´ wil be vor de ren, on der meer door een jaar lijk se prijs.

Ton Sels is se cre ta ris van CSC Rot ter dam. Hij werk te mee aan het hand boek Ta len trent

en was be trok ken bij het pro ject De Mak ker voor na school se op vang, ver zorgd door stu -

den ten van ho ge school Inhol land.

Han nie van Leeu wen is lid van de Eer ste Ka mer voor het CDA en is woord voer ster so ci -

a le za ken, met na me so ci a le ze ker heid. Zij is on der an de re voor zit ter van Stich ting Olijf.

Zij was Twee de-Ka mer lid (1966-1978), wet hou der van Zoe ter meer en voor zit ter van de 

So ci a le Ver ze ke rings bank en van de Na ti o na le Kruis ve re ni ging.

Mgr. drs. Ad van Luyn s.d.b. is bis schop van Rot ter dam en vi ce-voor zit ter van de Ne der -

land se Bis schop pen con fe ren tie. Hij is be trok ken bij tal van maat schap pe lij ke or ga ni sa ties,

waar on der als voor zit ter van Pax Chris ti en als be stuurs lid van de Rad boud stich ting.
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