
Zorg met zin 
 

Bekent Meare kleur? 
 

Borging centrale waarden 
 

Aandacht voor zingeving, levensbeschouwelijkheid en ethiek is een belangrijk onderdeel van de zorgvisie van 

Meare. Onder andere hiermee wil zij concrete uitdrukking geven aan haar christelijke grondslag. Om te 

voorkomen dat dit alles bij alleen een mooi voornemen blijft, heeft Meare de aandacht voor deze aspecten 

geborgd op de verschillende niveaus in de organisatie. De doe-het-zelvers onder ons kennen de naam ‘borgen’ 
vast en zeker van o.a. ‘borgpen’. Je brengt daarmee extra stevigheid aan, een zekerheid dat alles goed blijft 
zitten. Dat was in 1999 met het vaststellen van de borgingspunten dan ook de bedoeling: men wilde er zeker van 

zijn, dat belangrijke centrale waarden stevig verankerd zouden worden in de organisatie. En wel in alle lagen van 

de organisatie. Immers in alle functies en op alle niveaus heeft men voortdurend te maken met keuzen maken, 

met bejegening, met ‘waar het nu eigenlijk om gaat’ in de ondersteuning van cliënten, dus met de juiste dingen te 

doen. 

Dat begint eigenlijk al bij de selectie van sollicitanten. Heeft iemand het een beetje in de vingers om in de huid 

van een ander te kunnen kruipen? Heeft iemand een beetje het vermogen om wat vragen te durven stellen bij 

zichzelf. Bijvoorbeeld: ‘Waarom doe ik dit op deze manier? Doe ik dat omdat de cliënt dat fijn vindt of omdat 
het bij mij past of het mij misschien beter uitkomt?’ 
Eigenlijk hebben werkers er recht op, dat zij in hun functiebeschrijving terug kunnen vinden wat er van hen 

verwacht wordt ook op het gebied van hun houding, aandacht voor zingeving en bewust omgaan met ethische 

aspecten in eigen handelen . Immers als een organisatie in haar zorgvisie schrijft dat zij bepaalde zaken 

belangrijk vindt, zullen medewerkers dat moeten laten blijken, anders blijft een visie iets van alleen papier. Maar 

werkers geven uiteindelijk de kleur aan een organisatie. Zij bepalen de uitstraling 

Natuurlijk mag een organisatie van nieuwe medewerkers niet verwachten, dat zij vanaf het eerste moment en in 

alle opzichten vorm en inhoud kunnen geven aan datgene wat de organisatie met haar zorgvisie wil uitdragen. 

Mensen mogen daarin ook groeien. Bovendien zijn juist nieuwe medewerkers vaak nog jong en zijn zelf nog 

volop zoekende wat belangrijk is in hun leven, in hun relaties en in hun werk. Gaandeweg stellen zij zichzelf 

vragen waarom zij iets doen en wat zij er uiteindelijk mee willen. Daarom hebben medewerkers, zeker nieuwe 

collega’s, recht op coaching en scholing om eigen houding en vaardigheid te ontwikkelen en eigen opvattingen 

te toetsen aan die van anderen en van de organisatie. 

 

Daarmee hebben wij een drietal belangrijke borgingspunten genoemd –er zijn er overigens nog veel meer- die in 

de gehele organisatie van belang zijn. Zij verankeren de belangrijke centrale waarden uit de zorgvisie, zoals 

zingeving, levensbeschouwing en ethiek in selectie, functiebeschrijving en bijscholing. 

Eigenlijk vraag je met deze borgingspunten aan medewerkers: Wie voelt zich aangesproken tot onze organisatie 

en met name tot haar visie? Wat verwachten wij dan van jou als werker om daaraan invulling te geven? En wat 

mag jij als werker van de organisatie verwachten om jou daarbij te ondersteunen? 

 

Raakt borging los? 
 

In de praktijk van dit moment blijkt echter, dat de ‘borgingspennen’ minder goed verankerd zitten, dan we 
dachten. Het is niet zo eenvoudig om precies aan te geven hoe het komt, dat die na een paar jaar al weer zijn 

losgeraakt. Ik wil mij beperken tot het noemen van één van de oorzaken. 

Het zal iedereen wel bekend zijn, dat de gezondheidszorg helaas geen grote aantrekkingskracht uitoefent voor 

potentiële medewerkers. Dat betekent, dat je als organisatie niet zo kieskeurig kunt zijn wie je aanneemt; de 

spoeling is immers dun. Of mensen het al een beetje in hun vingers hebben wat je met je zorgvisie wilt 

uitdragen, is minder dan een paar jaar geleden een belangrijk onderdeel van het sollicitatiegesprek. De rollen zijn 

nu eerder omgekeerd. Meare vervult nu zelf meer de rol van sollicitant, die bij een potentiële medewerker op 

gesprek gaat. Natuurlijk biedt dat ook nieuwe uitdagingen voor ons als organisatie. Wat maakt nu, dat wij 

aantrekkelijk zijn voor een potentiële werker? Meare heeft een kans zich te profileren. Niet met een auto of een 

mobieltje van de zaak, maar wél met een duidelijke kleur die anders is dan bij andere zorginstellingen. Een kleur 

die zegt, dat je ergens voor staat. Als dat dezelfde kleur is die je op veel andere plaatsen ook ziet –meer van 

hetzelfde-, is het eigenlijk geen kleur meer maar gewoon grijs. Waarom zou je dan juist voor déze instelling 

kiezen?  Het moet niet alleen een kleur zijn van een visie op papier, maar een die mensen uitdaagt ergens voor te 

gaan. Want ook jonge mensen willen ergens voor gaan. En niet alleen voor de centen;  want die mensen kiezen 



sowieso niet voor de zorg. Ook jonge mensen van nu hebben een ideaal. Misschien dagen zij Meare uit om wat 

duidelijker te zijn in haar ideaal.  

 

 

Nieuwe uitdaging 
 

Jaren geleden hoorde ik ouders van nieuwe cliënten  of bezoekers, en collega’s vaak zeggen: “Er is hier een 
andere sfeer”. Als ik dan vroeg wat dat ‘andere’ dan was, antwoordde men in de trant van: “er is hier duidelijk 
aandacht voor de mens, voor datgene wat hij belangrijk vindt; dat merk je aan alles”. Dat was kennelijk onze 

levensbeschouwelijke kleur: aandacht voor de eigenheid van iedere mens, zichtbaar in de bejegening en concreet 

gemaakt in een bijdrage aan een zinvol bestaan. 

Helaas hoor ik dat de laatste jaren niet meer zo vaak zeggen. Ik ben er niet het type naar om het verleden te 

idealiseren. Maar ik zou het wél het een goede zaak vinden, als ik stagiaires, ouders van mogelijke cliënten, 

bezoekers en  sollicitanten weer zou horen zeggen: “Het is hier een andere sfeer”. Want die sfeer kan nog veel 
meer dan afspraken datgene borgen  waarvoor je werkelijk wilt staan.  Potentiële cliënten en hun 

vertegenwoordigers kunnen beter kiezen voor iets wat een duidelijke kleur uitstraalt dan wat kleurloos is. Dat 

geldt ook voor (potentiële) medewerkers: ook zij willen ergens voor gaan. Zeker als zij daarin als werker en als 

mens serieus genomen worden. Dat vraagt echter van ons als organisatie, dat we geïnteresseerd in hun motieven 

en bereid zijn om dat ook te ‘onderhouden’ door er permanent aandacht voor te hebben in o.a. coaching en 

bijscholing. Een nieuwe en boeiende uitdaging lijkt me. 

 

Werner van de Wouw 
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