
Slotwoord symposium Zin blijven zien

Zir.blijven zien biruren een werkveld dat volop in beweging is.
Dat was het uitgangsprmt van dit symposium. Voor mij persoonlijk was het niel. zo zeer een waag, mÍur een
uitnodiging om mee te kijken naar wàt aan nieuwe !ïagen door de huidige ontwikkelingen worden opgeroepeÍr
op het vlak ztn- en betekenisgeving.
In die uitnodiging schuilt ook een uitdaging voor ons allen.
In het huidige maatschappelijke denken staat de aulonomie van de mens centraal. Dat denken weerspiegelt zich
in de ondersteuningsvisie die breed wordt aangehangen. Voor mijzelf is die visie niet compleet als daarin ook
niet vervat ligt de idee, dat de mens -ook met een verstandelijke beperking- autonoom mag worden op het vlak
van zingeving. Voor mijzelf was dit mijn drijfreer vanaf mijn studietijd. Ik heb er niet alleen onderzoek naar
gedaaÍr, mijn doctoraalscriptie over geschreven, maar ook in mijn vorige werkkringar in pastoraat en onderwijs
was dat de rode draad van mijn handelen. 'Levensbeschouwing is niet 1os verl«ijgbaar' werd er in dat onderzoek
voor het eerst gesteld. Het was die visie die door de toenmalige beleidsmakers van Eckartdal werd uitgedragen,
die mij deed besluiten hier te solliciteren. Zingwing is niet los te zian van het leven van alle dag, van cliënten,
maar ook van werkers, vrijwilligos en familieleden. Er is een stevig frmdament gelegd, dankzij die inzichten en

het werk van velen. Het was ook ean taai proces, dat nooit af is. Eergisteren nog hebbm we geprobeerd met de
nieuw benoemde hoofden zorgeenheid wat lijnan uitte zelten voor de toekomst. Ook daarin bleek de overtuiging
algemean dat voeding op dit vlak van teams cruciaal is. Clituten en werkers, maar ook familieleden en de
organisatie als geheel worstelen met de waag welke ondersteuning nodig is om de autonomie -ook op het vlak
van zingeving an ethiek- te ontwikkelen. De roep om duidelijke kaders n deze zoektocht is begrijpelijk en is ook
in het maatschappelijke bestel terug te vinden. Maar de gewaagde zekerheden zijn a al lang niet meer. Wellicht
ligt hierin een uitdaging voor de ontwikkeling van de identiteit van deze instelling om juist op alle fronten
kritische reflectie te blijven stimuleren en daarin zelfhet voorbeeld te geven. Misschien is de weg en de wijze
waarop die wordt afgelegd we1 belangrijker geworden dan het doel.
De geestelijke verzorging kan daarin een belangrijke bijdrage leveren als wagensteller, lastig soms maar ook
noodzakelijk voor een gezonde organisatie, een luis in de pels. Geen luxe-artikel binnen de schaarste, maar

-zoals de directeur van de Zorgverzekeraars vorige week nog betoogde- "een welkome aanvulling op de
lovaliteit yan zotg, die ook bepaald wordt door bejegening en goed luisteren naar de waag van de cliënt. Juist
omdat onder clitnten een duidelijke behoefte bestaat aan geestelijke verzorging behoort deze discipline volgens
hern thuis in het standaardpakket van iedere zorginstelling." DaÍr zal de geestelijke verzorging ook voldoende
gefaciliteerd moeten wordeÍl om die taaknaar behoren te kunnen uitvoeren.

Het was mij een groot genoegen om bij gelegenheid van mijn afscheid met jullie rond dit fundamentele thema
van gedachten te wisselen. Ik hoop dat het een bijdrage mag leveren aan de toekomstige ontwikkelingen op
Meare en andere zorginstellingen. Ik wil jullie, de inleiders en degenen die dit ryrnposium hebben voorbereid
daarvoor hartelijk bedanken. Maar ook allen -en dat zijn er velen- die het mij mogelijk hebben gemaakt om hier
meer dan 20 jaar met plezier te mogen werken en van hieruit ook landelijke taken heb mogen verlullen. Ik hoop
daarmee bovenal een bijdrage te hebben mogen leveren aan het levensgeluk van de mensen die hier wonen en
werken. Dank U wel.


