Werner van de Wouw:

Levenbeschouweliike begeleiding
is een'must'
\ilerner van de Wouw is geen onbekende als het gaat
over het onderwerp 'zotgvoot zingeving'. Als pastor
van Eckartdal, een middelgroot instituut in Eindhoven, heeft hii uiteraard veel te maken met levens- en
zingevingswaagstukken. Daarnaast is hii voorzitter
geweest van de werkgroep'Levensbeschouweliike
en Pastorale begeleiding'.Deze werkgroep heeft op
verzoek yan het R:OZ Zlid-Oost Brabant voor de
sub-regio Eindhoven/De Kempen een rappoÍ uitgebracht over de levensbeschouweliike situatie van
de verstandeliik gehandicapten in die regio.
Het is een inventarisatie geworden van behoeften met
daarbij een beleidsplan om in de regio een en ander
beter op te zetten. Dat rapport is in september 1989
aangeboden aan en overgenomen door het bestuur

van het ROZ (Regionaal Orgaan Zwakzinnnigenzorg) waarin de ouderverenigingen en besturen en

ouderverenigingen heeft zich de laatstejaren een ontwikkeling voorgedaan, die de inzetvan de aandachtsfunctionarissen daar discutabel maakt. Een analyse
heeft aangetoond, dat de ouders, die vragen hebben
over de zorg voor hun kind, steeds minder aankloppen
bij de vereniglng en steeds meer hun weg zoeken in de
voorziening zelf. Dat is ook het terrein waar ze andere
ouders opzoeken en ontmoeten. Van de andere kant
hebben de ouderverenigingen in hun werkzaamheden
wat meer accent gelegd op beleidszaken. Wij denken
dan ook, dat deze verenigingen service-gericht moeten zijn en hun know-how ter beschikking moeten stellen voor verbetering van de voorwaarden voor een
goede zorg.
Dat heeft tot consequentie, dat levensbeschouwelijke

begeleiding als inhoudelijk thema primair aandacht

directies van instellin gen zijn vertegenwoordigd.

Het is niet zonder gevolgen gebleven. Er zijn aandachtsfunctionarissen benoemd, die tot taak kregen
om ontwikkelingen op dit gebied te stimuleren.
Werner van de Wouw is de coördinator van deze
groep functionarisseir en heeft dus een redelijk zicht
op de stand van zaken in de desbetreffende regio.

Onderscheid
We vragen hem hoe het gaat met de

levensbe-

schouwelijke begeleiding sinds de komst van deze
aandachtsfu nctionarissen.
Werner: "Eerst wil ik onderscheid maken tussen de

begrippen: 'ouderyereniging en instelling'.

Bij

de

Werner v.d. Wouw (rechts): "Ik speel vaak met hen.

dient te krijgen op het voorzieningenniveau. Daar zullen de aandachtsfunctionarissen hun werk dan ook
kunnen en moeten doen.

Groeiende aandacht
Als we dan kijken naar de ontwikkelingen van de levensbeschouwelijke begeleiding binnen die voorzieningen, en ik bedoel Gezinsvervangende Tehuizen,

Instituten en Dagverblijven, dan zien we een groeiende aandacht voor het onderwerp. }{oe deze groei gestalte krijgt en wat de impact of de omvang ervan is,

hangt in hoge mate af van het management. De leiding
bepaalt dus of mogelijkheden en middelen worden gecreëerd om daadwerkelijk inhoud te geven aan levensbeschouwelijke begeleiding. Dat kan in de vorm van
bijvoorbeeld bijscholingscursussen, studie- of themadagen, ouder- of familiebijeenkomsten, ontwikkeling

van beleid met betrekking tot levenbeschouwelijke

vraagstukken enzovoort.
De directie, het bestuur of het management kiezen wel
of niet uitdrukkelijk voor dit onderwerp. En daar zitten enkele kndunten.

Moed
Ik begrijp, dat het geen eenvoudig onderwerp is. Geen
onderwerp ook, waarbij zich de noodzaak tot maatregelen zo duidelijk aandient als bij andere onderwerpen. Daardoor zalheÍ bij de opstelling van begrotingen niet zo hoog scoren in de prioriteitenstelling, denk
ik. Dat geldt niet voor alle voorzieningen of instanties,
want we zien ook, dat men er soms ook heel bewust
wèl voor kiest. Maar er is ook moed voor nodig om levensbeschouwing hoog in het vaandel te hebben. Een
directeur zei laatst eens tegen me: "Als je het gaat hebben over dit soort onderwerpen, dan komt ook de
kwaliteit van zorg van je instelling ter discussie. Daarbij zullen dan ongetwijfeld ook de zwakke kanten van
de organisatie duidelijk worden. En dat is niet zo ge-

makkelijk."

Wat die dire cÍeur zei, klopt volgens mij . Ik heb d at zelf
meegemaakt hier in Eckartdal, waaÍ we wii intensief
beÀg zijn met het onderwerp'levensbeschouwelijke
begeleiding'. Het maakt letterlijk wat los in de organisatie en daar moet je voor durven kiezen.
Wat we nu van plan zijn te doen, is de besturen en directies opnieuw te confronteren met de oorspronkelijke keuze, die ze gemaakt hebben. Het rapport, en
daarmee het beleidsplan, is namelijk aanvaard, hetgeen inhoudt, dat concreet vorm aan levensbeschouwelijke begeleiding gegeven zal moeten worden.
We kunnen constateren, dat de gevoeligheid voor levensbeschouwelijke wagen is gegroeid, maar wil dat
structureel vorm krijgen, danzaldatvertaald dienen te
worden in beleidsbeslissingen. Wanneer nodig en gewenst, kunnen besturen en directies hierin bijgestaan
worden.

een instelling of voorziening tegen de verstandelijk gehandicapte aankijkt, zeer cruciaal is voor de omgang
met levensbeschouwelijke begeleiding. En op dat gebied gebeurt de laatste tijd veel. Door de zorgplannen,
door verbetering van de rapportage, komt meer aan

het licht over de kijk op deze mensen.Zois men er de
laatste jaren meer bewust mee bezig en we merken, dat
dit ook vormend werkt. Je schrijft ni et zó maar een le-

vensverhaal van een bewoner. AIs je het goed wilt
doen ben je gedwongen om goed naar die mens te kijken, goed over hem na te denken, dan moetje zoeken
naar zijn identiteit. Dan kom je bij wezenlijke elementen terecht, die niet alleen te maken hebben met de
mens, over wie je schrijft, maar ook met jezelf. De
mens wordt van object tot subject. Dit stimuleert de
bewustwording voor levensbeschouwing en dat is ook
wat we steeds meer waarnemen op de leefgroepen."

Symbolen en rituelen
Werner van de Wouw schreef al eens eerder dat hij
veel belang hecht aan de spelelementen in het leven
van mensen met een verstandelijke handicap. Ook nu
benadrukt hij dat. Wat bedoelt hij er precies mee?
"'Wel', zegfhij, "ik ervaar steeds meer, dat verstandelijk gehandicapten zich niet alleen in beeldtaal uitdrukken maar ook in symbolen en rituelen en dat die
van groot belang kunnen zijn.
In mijn liturgievieringen 'speel' ik vaak met hen en dan
bedoel ik 'spelen' niet in de betekenis van 'Spielerei'.
Zo hadden we onlangs onze kerstviering met daarin
een mooi kerstspel. Het is dan heel belangrijk dat je
daarin elementen opneemt waarin hun werkelijke beleving tot uitdrukking kan komen.
Een van onze bewoners was herder. Op het moment
dat hij de stal binnenliep had hij zo'n prachtige blik van
verwondering, dat iedereen er door ontroerd werd.
Op zo'n moment verbeeldt zo'n bewoner niet alleen
hoe hijzelf in elkaar àt,maar ook waar het met kerstmis nou eigenlijk over gaat.
Als je er oog voor hebt, kun je veel van die momenten
zien. Ook buiten de liturgie in het gewone dagelijks leven. Ik heb een bewoner gekend, die altijd met een
paar dozen sleepte. In die dozen zaten familiefoto's en
niemand mocht er aankomen of er zelfs maar in kijken. Als hij g,og eten haalde hij er met grote zorg een
paar foto's uit om ze rond zijn bord te zetten.

Ontdekking
In de werkgroep van aandachtsfunctionarissen hebben we ook ontdekt, dat de wijze, waarop je binnen

"Bewust onze antennes uitsteken"

De groepsleiding vond het vooral veryelend. Die onafscheidelijke dozen werden steeds smoezeliger en ze
stonden overal in de weg. Pas toen deze bewoner gestorven was, beseften ze datÀjnÀel,zijn hele wezen in
die dozen had gezeten.

Brj zijn uitvaart hadden de dozen een belangrijke
plaats en toen merkten we, dat ze in de ogen van de
medebewoners even heilig waren als het Brood. Die
wisten dus allang wat wij zolaat beseft hadden.
Ik denk, dat we ons bewust moeten zijn van onze eigen
kaders en dat we heel bewust onze antennes moeten
uitsteken om signalen als hierboven op te vangen. Dat

gaat allemaal nog niet zo vlug. Als ik collega's hier en
daar in het land spreek, dan valt het me soms toch nog

wel tegen. We zijn goed geprepareerd in het omgaan
met symbolen uit de traditie maar het is voor pastores,
denk ik,juist een opgave om een verbinding te leggen
met levenssymboliek.
Als het goed is dan werkt deze manier van kijken en
beschrijven als een soort breekijzer en dan kan er een
opening zijn naar een verbetering van de zarg op dit
gebied. En als nu de managementteams van bovenaf
ook nog eens werken aan hetzelfde onderwerp, dan
kan er de komendejaren nog veel gebeuren." r

