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'Zin bliiven zien'
Minisymposium bij het afscheid van Werner van de Wouw,
geestelijk verzorger Meare

Op 27 juni werd bii Meare in Eindhoven het

aÍscheid gevierd van Werner van de Wouw.
Werner was ruim twintig jaar geesteliik ver-
zorger in de zorg voor mensen met een ver-

standelijke handicap en als zodanig heeft hii
er erg voor geijverd dat deze zorg niet te
zeer verzakelijkt. Hii was een van de eerste
geestelijk verzorgers in Nederland die actief
werkÍe met een Levensboek voor mensen
met een verstandeliike handicap en hii zag

er nauwlettend op toe dat er bii het schrii'
ven van zorgplannen rekening werd gehou'
den met aspecten van zingeving.

Aan zijn uren durende receptie ging een kort

symposium vooraf met de titel 'Zin blijven zien'.

Gezien Van de Wouw"s inspanningen om het

'verhaal van de mens' boven tafel te krijgen en

vervolgens op de agenda van het zorgplanover-

leg, was het bij zijn aÍscheid een terechte titel.

Werner van de Wouw (links)

Hoe blijven wij in deze tijd van veranderingen

en onzekerheid de zin van het leven en van het

werken zien. Voor mensen met een verstande-

lijke beperking, maar niet minder voor de mede-

werkers in de zorg. Drie sprekers vertolkten

achtereenvolgens de gevoelens en meningen

van respectievelijk de cliënten, de hulpverleners

en de organisatie. Een korte impressie hiervan.

Mevrouw M. Schillemans, sectormanager
Wonen van Meare .

Goede antwoorden ontdekken
"Gebleken is, dat de mate van sociale integratie

sterk samen-
hangt met de
mate van beper-
king. Volledig
participeren in

de samenleving
is nog niet reali-
seerbaar. lnte-
gratie moet geen

doel op zich wor-
den, maar een
middel om een
goede kwaliteit
van leven mogelijk te maken. Mijn eigen erva-

ring is, dat mensen, ook mensen met een ern-

stige beperking over mogelijheden en talenten

bschikken. Maar er ligt een grote verantwoor-

delijkheid bij anderen om te bepalen op welke

wijze deze personen met hun mogelijkheden en

beperkingen willen leven. En dan gaat het over
het goed verstaan van men-

sen, die beperkt zijn in hun

communicatie.
Maar ook bij mensen, die min-

der beperkt zijn in het uitdruk-
ken van hun wensen, hebben
we ervaren dat er vaak sPrake

is van overvraging bij het Pro-
ces van sociale integratie. Veel

wordt er dan niet gezien of niet
gehoord: bijvoorbeeld de

behoefte om voor het salPen

gaan nog even geknuffeld te

worden... Dat wordt niet als

normaal gezien.

Tenslotte wil ik een kwetsbare groep onder de

aandacht bren§en: mensen met een lichte ver-

standelijke handicap met psychische en

gedragsproblemen.
Ook zij willen er graag bijhoren en meedoen

met de ontwikkelingen naar vermaatschappelij-

king. Door een vaak gering eigen inzicht in hun

problematiek, door een tekort aan sociale vaar-

digheden, door een grote drang naar zelfstan-

digheid geraken ze niet zelden tussen de wal

en het schip.
Belangrijk is bij alle vragen steeds het levens-

verhaal van de mens. Door ons te verplaatsen

in het verhaal van de mens, als vindplaats voor

zingeving, zullen we de goede antwoorden ont-

dekken."

cu pertino
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M. Pijnenburg , medewerker van de KVZ (Katho-
lieke Vereniging van Zorginstellingen).

'Je moet de tuin van ie ziel goed
onderhouden, anders verkommert
hij...'

Een van de problemen is, dat in de zorg voor
mensen met een verstandelijke handicap dege-
ne voor wie men zorgt zelden of nooit zinvragen
expliciet zal formuleren. Dat gaat via een
omweg, verhuld, als het ware.Zinvragen gaan
vaak gekleed in gedrag: lusteloosheid, zwijgen,
agressie, euÍorie... Goede zorgverleners zijn
professionals in het ontdekken vàfl !-v?t zich aan
zin en zinloosheid opdringt. En zin heeÍt volgens
mij dan te maken met richting en samenhang. lk
ervaar mijn werk als zinvol, wanneer het ergens
toe leidt, als het betekenisvol is en als het
samenhang heeft met wat ik in mijn werk en
mijn Ieven belangrijk vind. De zin komt dan ook
in het gedrang als voor mij belangrijke waarden
in het gedrang komen. Dan word ik een vreemde
voor mezelf, dan verdwijnt mijn motivatie, kort-
om: dan heb ik er geen zin meer in... Dat zien
we ook gebeuren bij bepaalde veranderingen in
de zorg. Bijvoorbeeld bij een te enge benadering
van het begrip autonomie. Natuurlijk heeft het
recht op zelfbeschikking geleid tot het stimuleren
van de eigen mogelijkheden, tot processen van
normalisatie en integratie. Maar het recht op
zelfbeschikking is tegelijk ook ontoereikend ats
moreel kader voor het handelen omdat velen
niet het vermogen hebben om zelf aan dat recht
invulling te geven. Met alle gevolgen van dien:
verwaarlozi n g, sch u lden, on gewenste zwan ger-
schappen... Maar ook omdat we inmiddels ook
de keerzijde van de (soms halfgelukte pogingen
tot) integratie hebben leren kennen: meer ver-
eenzaming dan voorheen...
Tenslotte omdat spreken in termen van rechten
geen recht doet aan de relatre, die gedragen
wordt door waarden als solidariteit en betrokken-

heid. Achter deze begrippen ligt een ander
mensbeeld dan achter het begrip 'recht'. Rech-
ten isoleren mensen in zekere zin: zij benadruk-
ken de individualiteit van ieder; zij dwingen de
zorgverlener tot het nemen van afstand. Achter
solidariteit en betrokkenheid zit een mensbeeld
van gemeenschap, nabijheid, samen op weg in
aÍhankelijkheid, op zoek naar wat mensen willen
en kunnen met hun leven, naar persoonlijke
levensidealen.Zorg die door zulke waarden
wordt gedragen, opent het perspectief van
wederkerigheid: ik geeÍ niet alleen veel aan de
zorgvrager, maar ik krijg ook veel terug.
Het is een gezamenlijk avontuur, waarbij ook
zelÍbezinning nodig is.

Door stil te staan bij je ervaringen; deze te delen
met anderen:je moet de tuin van je ziel goed
onderhouden, anders verkommert hij..."

Gerard Eijsink, voorzitÍer van Cupertino.

'Over de herbezieling van de zotgl

"Het meest overheersende paradigm a", zei
Eijsink, "wordt wel genoemd het paradigma van
de functionele rationaliteit. Het is het denken in
meetbaarheid en telbaarheid, het denken in pro-
ducten en deelproducten, het denken in markt-

--*tennen:Dit paradiEma isafkomstig uit de indus-
triële bedrijvigheid en daar erg succesvol geble-
ken. Men spreekt in dit verband welvan'een
domeinverschuiving':een waarde of norm uit
één levensbereik wordt zonder meer toegepast
op een ander levensbereik, waar het nooit voor
bedoeld was. Vele opinieleiders en bestuurders
in de zorg geloven heel oprecht in de meerwaar-
de van deze benadering.

Bevlogenheid
lk houd geen pleidooi voor onmeetbaarheid,
voor oeverloosheid, voor i rrationaliteit. Vele,
zojuist genoemde, zaken zijn terecht ingebracht
in de zorg. Maar de slinger is doorgeslagen, of
dréigt door te slaan.
Vergeten wordt namelijk, dat er naast de zake-
Iijkheid ook aandacht moet zijn voor medewer-
kers die een relatie aan moeten en mogen gaan
met hun cliënten, die tot een relatie in staat
moeten zijn en dus een ziel moeten hebben.
Niet ten onrechte wordt van vele kanten
opnieuw gepleit voor een herbezieling van de
zorg. Het feit dat zoveel mensen in de zorg
burn-out zijn of ernstige stress vertonen, komt
mijns inziens niet zozeer door het feit dat ze zo
hard moeten werken. Omdat ze de dingen die
ze moeten doen, niet goed kunnen oÍ mogen
doen. Zij raken gefrustreerd door het gegeven

M. Pijnenburg
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Het aandachtige publiek werd actief betrokken bij de dialoog over het thema 'Zin blijven zien'

dal ze weinig aandacht aan de cliènt kunnen
besteden. Daar hebben ze al net zo veel last van

als de cliënt zelf. Zoals ze er ook veel last van
hebben, dat hun te weinig eigen verantwoordelijk-
heid gegeven wordt en ze vaak geen eigen gebied

hebben, waar ze zelÍ mogen besluiten wat goed is
om te doen of te laten.

Missie voelen
AÍscheid nemen van het paradigma van de Íunc-
tionele rationaliteit en het opbouwen van een

zorg-eigen paradigma zal naar mijn mening de
fundamentele opdracht worden voor de komende
jaren. Mikken op een nieuwe spiritualiteit, waarin
mensen weer een missie voelen in hun werk,

waarin ze enthousiast kunnen worden voor hun

werk. Opnieuw zal het belang moeten worden
benadrukt van basale waarden in de zorg,

zoals compassie, toewijding en solidariteit.
De eerst geroepenen voor dit karwei zijn

naar mijn idee de bestuurders en de
leidinggevenden.
Leiding geven is ook leiding geven aan het den-
ken: het onderbouwen van de praktijk met een

evenwichtige ideologie. De bouwstenen voor
deze ideologie worden vooral gevonden in de
praktijk van de eigen medewerkers.

Ook en met name geestelijk verzorgers hebben
hierin een belangrijke rol te vervullen. lk zeg
dat niet alleen vandaag omdat er veel geestelijk

verzorgers in de zaal zitten, maar vooral omdat
ik vind, dat naast de taak om bewoners bij te
staan in hun existentiële problematiek, geeste-

lijk verzorgers in het hart van de organisatie de

behoeders van de zorgcultuur dienen te zijn.

Alleen een enthousiaste beleving van die identi-
teit leidt tot een blije werkgemeenschap waar,

in alle relativiteit en met humor, een leefklimaat
bereikt kan worden, dat weldadig aandoet voor
cliënten en medewerkers.
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