
   

Informatie uit de werkvelden 

 

Verstandelijk gehandicapten Zorg 

 

Minisymposium ´Zin blijven zien´. 
Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van drs. Werner van de Wouw. Nà ruim 20 jaren werkzaam te zijn 

geweest als geestelijk verzorger van Meare (het voormalige Eckartdal te Eindhoven) is Werner overgestapt naar 

de ´ziekenhuis-wereld´, alwaar hij als geestelijk verzorger een baan heeft geaccepteerd in het Máxima Medisch 

Centrum, locatie Eindhoven. Binnen ons werkveld is Werner met name bekend als voorzitter van de landelijke 

werkveldraad en als medeauteur van het boek ´Mensen met een verhaal´, een narratief-pastorale benadering van 

mensen met een verstandelijke handicap (ISBN 9073715172). 

Eén van de vele activiteiten die voor Werner georganiseerd werden bij zijn afscheid was het minisymposium 

´Zin blijven zien´ op 27 juni jl. 

Het symposium beoogde aandacht te hebben voor de vraag welke nieuwe zingevingvragen opgeroepen worden 

bij de nieuwste ontwikkelingen binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Nadat drie 

sprekers de posities van respectievelijk ´de cliënten´, ´de hulpverleners´ en ´de organisatie´ belichtten, werd de 

zaal betrokken bij een levendig stellingenspel. 

Mw. M. Schillemans, sectormanager Wonen van Meare, beet de spits af. In het proces van 

vermaatschappelijking moeten de doelen niet te hoog gesteld of te strak geformuleerd worden. Volledige 

participatie aan de samenleving van mensen met een verstandelijke beperking is nog niet realiseerbaar. Enerzijds 

worden zij al gauw overvraagd, anderzijds beschikken zij over vele mogelijkheden en talenten. Mw. 

Schillemans hield een sterk pleidooi om deze wensen en behoeften van de cliënt goed te leren verstaan, precies 

daar waar hij of zij het zelf niet kan aangeven. Door je goed te verplaatsen in het levensverhaal van de ander, 

ontdek je de goede antwoorden.  

             Dhr. M. Pijnenburg, medewerker van de K.V.Z., vroeg als tweede spreker aandacht voor de andere zijde van de 

medaille van zelfbeschikking en normalisatie. Heeft de nadruk op het recht van zelfbeschikking mensen 

gestimuleerd in het vorm geven van eigen wensen en mogelijkheden, tegelijk zien we het onvermogen om in de 

breedte hieraan invulling te geven met alle gevolgen van dien: verwaarlozing, schulden, ongewenste 

zwangerschappen, vereenzaming. Pijnenburg wijst binnen de chronische zorg op waarden als solidariteit en 

betrokkenheid. Hierachter ligt een mensbeeld waar de nadruk komt te liggen op gemeenschap i.p.v. 

individualisme, nabijheid i.p.v. afstand, samen op weg in afhankelijkheid op zoek naar wat mensen willen en 

kunnen met hun leven. Zorg, die door zulke waarden wordt gedragen, opent het perspectief van wederkerigheid: 

“ik geef niet alleen veel aan de zorgvrager, maar ik krijg ook veel terug”. Evens wees Pijnenburg op de taak van 
begeleiding om zin en zinloosheid te ontdekken in het gedrag van de zorgvragers.  Maar ook zorg te dragen voor  

de eigen zingeving als werker: “je moet de tuin van je ziel goed onderhouden, anders verkommert hij.” 

              De ontwikkelingen in de zorg, de veranderde zorg- en mensvisie kunnen die eigen zingeving van de 

professional onder druk zetten. 

Dhr. G. Eijsink, voorzitter van Cupertino, sloot de rij van gastsprekers. Hij rekende af met de bestuurders die 

denken in termen van meetbaarheid, deelproducten en marktmechanismen. Naar zijn mening is het gevaarlijk 

om waarden en normen uit het éne levensbereik (de industrie) over te nemen en toe te passen binnen een ander 

levensbereik (de zorg), waar het nooit voor bedoeld was. Vergeten wordt dat naast zakelijkheid medewerkers in 

staat moeten zijn een relatie aan te gaan met de mensen voor wie ze werken en dus ´een ziel moeten hebben´. 

Zonder bevlogenheid geen ontmoeting. Er dient een nieuwe spiritualiteit ontdekt te worden waarin mensen weer 

een missie voelen in hun werk, waarin ze enthousiast kunnen worden. Bestuurders moeten durven wijzen op 

basale waarden in de zorg zoals compassie, toewijding en solidariteit. Geestelijk verzorgers hebben hierin als 

behoeders van een zorgcultuur een belangrijke rol te vervullen. 

We kijken terug op een geslaagd symposium. Vanuit de werkveldraad hebben we Werner dan ook met een 

passend cadeautje mogen bedanken voor zijn jarenlange inzet binnen ons werkveld. Voor wie geïnteresseerd is 

in het ontvangen van de integrale lezingenkan deze bestellen via het mail-adres: a.darmstadt@meare.nl 

 

 

Wijzigingen werkveldraad 

Het vertrek van Werner van de Wouw als voorzitter van de werkveldraad (voormalig Platform), heeft een aantal 

taakverschuivingen met zich meegebracht: 

drs. John Jacobs, werkzaam bij Amarant in Midden en West Brabant is de nieuwe voorzitter geworden. 

Penningsmeester wordt drs. Toos Hoeksel, werkzaam bij de Bruggen en tot voor kort lid van het A.B. van de 

VGVZ en de katholieke sector. 

Drs. Bernard Baakman, werkzaam bij Bartimeüs in Doorn zal namens het werkveld deel uitmaken van het 

Algemeen Bestuur van de VGVZ. 
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Andere taken zijn: drs. Brongers (de Zijlen) maakt deel uit van de redactie, die het nieuwe Handboek Geestelijke 

verzorging begeleidt. Hij is tevens redacteur van de brochure geestelijke verzorging binnen de v.g., die in 

voorbereiding is. 

Baakman en Brongers zijn beiden betrokken bij de opzet van een Website (zie hieronder). Drs. Jac. Peeters 

maakt eveneens deel uit van de werkveldraad. 

Aan het werkveld is de werkgroep Levensbeschouwelijke diagnostiek verbonden bestaande uit: Toos Hoeksel, 

Annette Melzer, Henk Henstra, John Jacobs en Werner v.d. Wouw. 

 

        Nieuwe E-mail groep werkveld V.G. 
De werkveldraad is druk doende, mede in overleg met de  V.G.V.Z., met het ontwerpen van een eigen web-site. 

Dit project staat nog in de kinderschoenen. Mogelijkheden worden onderzocht om slagvaardiger naar dit 

medium door te stoten. Ondertussen is wel reeds een nieuwe e-mail groep gestart. 

De e-mail groep ‘Minus Plus’ is in de eerste  plaats bedoeld voor geestelijk verzorgers in de zorg voor en 
met verstandelijk gehandicapte mensen. Hier kan uitwisseling plaatsvinden op het terrein van liturgie, van 

beleid en organisatie, over symposia, trainingen en conferenties, over nieuwe boeken of ander materiaal, 

over eigen projecten enzovoorts. Voor alles wat gerelateerd is aan het werk biedt dit medium ruimte.  

Ook de leden van de aandachtsgroepen zullen op deze wijze kunnen communiceren en ontwikkelingen op 

gang kunnen brengen. Vooralsnog is, mede gelet op de relatief kleine doelgroep, voor een brede opzet 

gekozen. Nieuw deelnemers ontvangen een aantal spelregels, -netiquette -, omdat gestreefd wordt naar een 

zo prettig en effectief mogelijk gebruik. De groep is gestart op 1 september 2002. De tijd tot 1 januari geldt 

als proefperiode. Voor vragen kun je terecht bij Bernard H. Baakman, b.baakman@bartimeus.nl of 

bernard.baakman@wanadoo.nl 

Wie mee wil doen kan zich inschrijven door een mail te sturen naar: 

minusplus-subscribe@yahoogroups.com 
Men krijgt dan automatisch een mailtje terug (binnen enkele minuten) met een paar eenvoudige instructies 

om je opnieuw aan te melden. De tweede optie is dan het eenvoudigst: antwoord afzender als bevestiging.  

Weer enkele minuten later krijgt men de bevestiging van deelname met de gegevens die men nodig heeft 

om mee te doen. Vanaf dat moment gaat elk mailtje dat men stuurt  via minusplus@yahoogroups.com naar 

alle deelnemers en omgekeerd ontvang men alle post die door de anderen wordt ingestuurd. 

 

Studiedag werkveld  V.G. 
Binnen de nieuwe structuur van de  V.G.V.Z. is afgesproken dat om het jaar de sector en het werkveld 

verantwoordelijk zijn voor het organiseren van een studiedag. In 2003 is het werkveld Verstandelijk 

Gehandicaptenzorg aan de beurt. Alle  collega’s wordt gevraagd alvast in de agenda de datum van  
30 oktober 2003 te noteren. De werkveldraad heeft de algemene coördinatie. T.z.t. ontvangt u hierover 

meer informatie. 

 

Vervolg vragenlijst geestelijk verzorgers V.G. 
Binnenkort krijgen alle collega’s een schrijven van Piet Brongers namens de werkveldraad over hoe de 
werkveldraad het vervolg ziet van de organisatie van werkgroepen en aandachtsgebieden om te komen tot 

het verzamelen en uitwisselen van ieders eigen specialisme. Er zal een verband gelegd worden tussen het 

resultaat van de vragenlijst, de emailgroep en de studiedag in 2003. De collega’s die nog geen vragenlijst 

hebben ingevuld krijgen alsnog hiervoor de mogelijkheid. 

 

 

Nieuwe uitgaven 
Ds. Hoekstra, predikant in den Haag en  vader van een verstandelijk gehandicapt kind heeft een boek 

geschreven, getiteld ”Oneindig loyaal”. Het behandelt de positie van ouders vanuit contextueel pastorale 

invalshoek. 

Jet Isarin schreef een proefschrift, dat onder de titel “De eigen ander” in handelsuitgave is verschenen bij 

uitgeverij Damon (ISBN 90 5573 246). Het handelt over de relatie van moeders, gehandicapte kinderen en 

deskundigen. 

Het boekje over rouwverwerking bij mensen met een verstandelijke beperking, dat onder de titel “Kun je 

uit de hemel vallen” in december 2001 is uitgebracht door het Landelijk Kennisnetwerk 

Gehandicaptenzorg en dat reeds spoedig was uitverkocht, is binnenkort integraal terug te vinden in een 

boek over ditzelfde onderwerp, dat wordt uitgegeven door Kavanah. De tekst is ook van internet te 

downloaden www.lkng.nl/producten. Op een internationaal congres in Dublin is de engelse versie 

gepresenteerd in een special edition  “On dying/death” 

 

http://www.lkng.nl/producten
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Opvolging Voorzet 
                 Uitgeverij SGO heeft op 4 september een bijeenkomst belegd met oud-abonnees van Voorzet.Hierbij was 

ook een vertegenwoordiging van de werkveldraad aanwezig. De werkveldraad is van mening, dat 

                 de uitgaven ook dienstbaar zouden moeten zijn voor geestelijke verzorging. Het is denkbaar dat in de 

toekomst vanuit de aandachtsgroepen materiaal ontwikkeld wordt, dat voor uitgave in aanmerking komt. 

Maar ook wat binnen instellingen ontwikkeld wordt. Het materiaal dat uitgegeven wordt zou ter wille van 

de integratie in bredere kring bruikbaar moeten zijn dan enkel voor mensen met een verstandelijke 

beperking en hun omgeving. Anders gezegd: het materiaal moet ook bruikbaar zijn voor deze doelgroep. 

Eigen aan integratie is nu juist om niet zaken aan te passen, maar zo te presenteren, dat de aspecten die 

verstandelijk gehandicapten inbrengen of aan hen eigen is, ook beschikbaar komt voor andere doelgroepen 

               

                  Sluiting kerkelijk centrum 
                  In Noord Nederland is het  vierjarig project van kerken en mensen met een verstandelijke handicap  

                 afgesloten. De Stichting zal blijven bestaan, maar het bureau houdt op dt bestaan. Het zwaartepunt van de  

                 activiteiten zal nu komen te liggen bij de provinciale werkgroepen, die op projectmatige basis de kerken  

                 zullen ondersteunen en zullen bevragen op hun activiteiten m.b.t. integratie van mensen met een  

                 verstandelijke beperking. 

 

                  Nieuwe redacteur gezocht 
                  Door het vertrek van W.v.d.Wouw uit het werkveld gaat er ook een vacature ontstaan in de redactie van  

                  dit Tijdschrift. De werkveldraad zoekt kandidaten  die ons werkveld binnen de redactie willen  

                  vertegenwoordigen. De belasting is beperkt: 3 redactievergaderingen op jaar basis. Ieder lid is  

                  verantwoordelijk voor één rubriek. 

                  Belangstellenden kunnen zich melden bij: W.v.d.Wouw, die bereid is nadere informatie te verstrekken. 

                  e-mail:  wvandewouw@diac-ehv.nl of telefonisch: 040-8888000. 

 

                  Berichtgeving: 

                  Relevante berichtgeving uit het werkveld kan voortaan gestuurd worden naar John Jacobs:  

                  J.Jacobs@Amarant.nl  of per post. Stichting Amarant/regio 2,  Postbus 715, 5000 AS 

                  Tilburg, tel: 013-4645386. 

 

 

                  J.Jacobs/W.v.d.Wouw 

mailto:wvandewouw@meare.nl
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