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H eb je geen zin? Dan moet
je maar zin maken. Het is
een uitdrukking die ieder-

een wel eens naar z’n hoofd gekre-
gen zal hebben. Maar het begrip
‘zin’ heeft een brede betekenis. Van
heel eenvoudig ergens zin in heb-
ben, tot zingeving als fundament
van het leven. Gistermiddag hield
de vakgroep Geestelijke Verzorging
van zorgorganisatie Noorderbreed-
te, een instelling met vijftien ver-
schillende locaties in Fryslân, een
studiemiddag met als thema: Zin in
je werk. Iets preciezer aangeduid,
ging het om zingeving in, rond en
vanuit je werk. Zo’n zestig mensen
namen eraan deel in een van de
zalen in woon-zorgcentrum De
Batting, de locatie in Harlingen.

In het werk van de vakgroep
Geestelijke Verzorging is zingeving
een onderwerp dat steeds en op heel
verschillende manieren aan de orde
is. Een studiemiddag erover zou aan
collega’s in andere functies duide-
lijk kunnen maken met welk deel
van de zorg de geestelijk verzorgers
zich bezighouden: spirituele zorg.
Ze besloten er een vorm aan te
geven waaraan de collega’s ook zelf
heel direct iets aan konden hebben:
zin(geving) in het dagelijks werk.
Welke zin zit er in je werk en hoe
houd je er zin in? Professor Carlo
Leget, hoogleraar Zorgethiek aan de
Universiteit voor Humanistiek in
Utrecht, verzorgde de inleiding.

Zorg is iets dat onlosmakelijk
verbonden is met het dagelijks
leven, begint Leget. Alles wat er

gedaan wordt om de wereld in stand
te houden hoort erbij; zorg is nodig
om de wereld draaiende te houden.
Iedereen heeft er eigenlijk deel aan
en draagt er op zijn manier z’n
steentje aan bij. Zorg draagt bij aan
hoe mensen gelukkig worden, en
daarmee komen we op het terrein
van de ethiek, legt Leget uit. Ethiek
gaat namelijk over ‘het goede leven
met en voor anderen binnen recht-
vaardige instituties’ - een definitie
die Leget ontleent aan de Franse
filosoof Paul Ricoeur. Het staat voor:
van betekenis zijn voor de ander, er
een relatie mee aangaan, kortom:
voor betrokkenheid op elkaar. Een
voorwaarde voor het welslagen
daarvan is een juiste omgeving, een
plek waar mensen zich veilig voelen
en waar ze zich zonder angst kun-
nen ontplooien.

Betrokkenheid
Voor mensen die werkzaam zijn in
de zorg blijkt betrokkenheid op de
ander een van de belangrijkste
motieven om in de zorg te willen
werken, blijkt uit onderzoek. Het
contact met de ander voor wie jij
van betekenis kunt zijn en van wie
jij op jouw beurt ook weer kunt
leren, blijkt van grote waarde. On-
danks de hoeveelheid leed die je
tegenkomt in de zorg, kun je daar
toch ook van groeien als mens.

In de praktijk blijkt er in de zorg
echter wat bijzonders aan de hand,
vervolgt Leget. Er ligt veel nadruk op
professionaliteit, wat over het alge-
meen betekent dat er een zekere
afstand gehouden moet worden ten
aanzien van cliënten dan wel patiën-
ten. Professioneel handelen moet
‘neutraal’ zijn, en dat vraagt nogal
eens wat van werknemers in de zorg.

,,Terwijl hun motivatie in medemen-
selijke betrokkenheid ligt, lijken de
normen voor te schrijven dat de
professionele zorgverlener een soort
robot is die op elk moment inwissel-
baar is en die onbewogen maatwerk
levert waarin de patiënt centraal
staat. De huidige opvatting over
professionaliteit lijkt soms te verge-
ten dat een zorgverlener ook z’n
eigen leven en gedachten, z’n eigen
emoties en morele afwegingen.”

De spanning tussen motivatie en
professionaliteit kan het werken in
de zorg zwaar maken, weet Leget.

Belangrijk is het daarom dat ook op
de werkvloer aandacht blijft voor
zingeving, inspiratie en bezieling.
Er moet niet alleen aandacht zijn
voor hóe je moet doen wat je doet,
maar ook waaróm je doet wat je
doet. De concrete dagelijkse werk-
zaamheden moeten verbonden
blijven met een zingevende hori-
zon. Naast een werkvloer die veilig
genoeg is om eigen vragen en ge-
dachten bespreekbaar te maken –
ruimte en tijd – vraagt het omgaan
met deze spanning ook innerlijke
ruimte, legt Leget uit. Sterker nog,
daar begint het mee. Een houding
die gekenmerkt wordt door open-
heid en ontvankelijkheid, vertrou-
wen, mildheid, humor en barmhar-
tigheid zal eraan bijdragen dat
mensen zin in hun werk blijven
ervaren en zin in hun werk blijven
houden. Allemaal dingen die regel-
matig onderhoud vergen.

Reflectie
,,Ontzettend goed en belangrijk,
dat aandacht wordt besteed aan dit
thema”, zegt Lia Pieterse. Ze is lid

van de cliëntraad van Noorder-
breedte en is van huis uit verpleeg-
kundige. Ze beaamt dat er inder-
daad weinig verzorgenden aanwe-
zig zijn, zoals iemand aangaf. ,,Ter-
wijl het juist ook voor hen goed
zou zijn de gelegenheid te krijgen
om even een stap naar achteren te
doen en met wat meer afstand te
reflecteren op het werk en de werk-
situatie. Maar in de praktijk is het
vaak lastig de mensen die aan het
bed staan vrij te roosteren voor dit
soort activiteiten, waardoor ze het
in hun vrije tijd moeten doen.
Voorstelbaar dat mensen dan ande-
re keuzes maken, maar ook jam-
mer. Het zou meer vanzelfsprekend
moeten zijn dat je met enige regel-
maat investeert in bezinning op je
werk en deelt wat je erin bezig-
houdt.” Het is precies de reden
waarom Pieterse het waardeert dat
de vakgroep Geestelijke Verzorging
deze middag organiseerde. ,,Het
zegt niet dat er hier wat mis is, het
geeft aan dat er aandacht is voor
het welzijn van de medewerkers –
het zijn geen robots.”

Aandacht voor zingeving, inspiratie en
bezieling is van groot belang in de zorg
De studiemiddag Zin in je werk van de
geestelijk verzorging van Noorderbreedte
legde de vinger op een zere plek: vaak
staat persoonlijke betrokkenheid in de
zorg op gespannen voet met de afstand die
professionaliteit vraagt

Zo’n zestig mensen namen deel aan het symposium waarop Carlo Leget (links) een inleiding hield.
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Openheid, mildheid,
vertrouwen, humor,
en barmhartigheid
dragen eraan bij dat
mensen zin in hun
werk houden
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Hannover | Een delegatie Duitse pro-
testanten brengt op zondag 5 en
maandag 6 februari namens de Evan-
gelische Kerk in Duitsland (EKD) een
bezoek aan paus Franciscus in Rome
in het kader van 500 jaar Reformatie.

Ook de voorzitter van de Duitse
bisschoppenconferentie, kardinaal
Reinhard Marx, zal de audiëntie bij-
wonen. De EKD streeft naar een oecu-
menische herdenking van het refor-
matiejubileum en loopt op de weg
daarnaartoe samenopmetdeRooms-
Katholieke Kerk.

RaadsvoorzitterHeinrichBedford-
Strohm ziet de ontmoeting met paus
Franciscus als een nieuwemijlpaal in
dit proces. Hij spreekt van een „inni-
ge relatie” en „wederzijdse waarde-
ring” tussen de kerken, „in een land

dat de scheiding vande reformatie te-
weegbracht”. Na de bijeenkomst tus-
sen de Lutherse Wereldfederatie en
de roomse wereldkerk in Lund (Zwe-
den), waarbij paus Franciscus aanwe-
zig was, wordt dit gezien als een
nieuw hoogtepunt, zo laat de zuster-
kerk van de Protestantse Kerk in Ne-
derland n een persbericht weten.

De anglicaanse aartsbisschoppen van
Canterbury en York brachten eerder
dezeweek,met het oog op dehuidige
Week vanGebed die dit jaar in het te-
ken staat van 500 jaar Reformatie –
een verklaring uit. Ze geven aan dat
veel christenen dankbaar zijn voor
de zegeningen van de reformatie en
noemen daarbij de duidelijke ver-
kondiging van het evangelie van ge-
nade en de beschikbaarheid van de
Bijbel in de eigen taal.

Ook refereren de aartsbisschop-
pen Jusitin Welby en John Sentamu
aan de verdeeldheid die vijf eeuwen
geleden in de kerk ontstond, waarna
christenen elkaar vervolgden en
doodden. Hun verklaring besluit met
een oproep tot eenheid rondom „dat
wat de reformatoren in het centrum
van ieders leven wilden plaatsen, na-
melijk het eenvoudige vertrouwen
op Jezus Christus. Dit jaar is een tijd
van vernieuwing van ons geloof in
Christus.”

Duitse kerkleiders naar paus
Franciscus voor ‘2017’

• Nieuwe stap in uitbouw van
onderlingen betrekkingen

De voorman van de
EKD, de zusterkerk
van de Protestantse
Kerk in Nederland,
ziet het bezoek als
een mijlpaal

Kort nieuws

Blauwhuis | Vijftien vrijwilligers luiden morgen de klokken van de Blauw-
huister Sint Vituskerk. Zo luiden zij samen de actie Kerkbalans in. Na een
oproep in het kerkblad en op Facebook, kwamen de spontane gegadigden
om ‘yn de touwen te hingjen’, aldus koster Sicco Rypma. De drie klokken -
Vitus, Modestus en Cresentia - worden handmatig met dikke touwen geluid.

Begin Kerkbalans
Vrijwilligers luiden klok in Blauwhuis

Driebergen | Om tegemoet te komen aan de grote vraag is de oplage van de
veertigdagentijdkalender van TEAR dit jaar opgeschroefd naar 25.000 exem-
plaren. Volgens projectleider Joost van Dieren gebruiken steeds meer ker-
kelijke gemeenten de kalender, die voor de achtste keer wordt uitgebracht.
De veertijdagentijd begint op 1maart en eindigt de zaterdag voor Pasen.

25.000 stuks
Grotere oplage veertigdagenkalender

Rome | Paus Franciscus heeft in het afgelopen jaar tien mensen de heiligen-
status verleend. Ook waren er nog veertien zaligverklaringen. Dat blijkt uit
cijfers van het verantwoordelijke ministerie van de kerk dat zich hier mee
bezighoudt. De bekendste heiligverklaring was die van Moeder Teresa van
Calcutta (1910-1997). Die plechtigheid was op 4 september in Rome.

Door paus
Tien heiligverklaringen in 2016


