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“We denken graag dat wij ons werk gekozen hebben, maar we 

zouden beter kunnen zeggen dat ons werk ons gevonden heeft”

(Thomas Moore)
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Het landelijk groepsbestuur van CNV 
Welzijn & Maatschappelijke Dienstverle-
ning, Jeugdzorg en Kinderopvang is op 
zoek naar de bron waaruit we vreugde, 
sociale contacten,  erkenning en geluk 
kunnen putten in ons werk. Ieder vanuit   
zijn eigen achtergrond, werkzaamheden 
en beleving, kortom ieders eigenheid 
geeft in deze bundel aan waar zingeving 
in werk vandaan kan komen. Een bloem-
lezing met inspirerende teksten, verhalen 
en gedachten. Op zoek naar persoonlijk 
motieven en drijfveren. De verbinding 
met de eigen kracht en kern staat hierin 
centraal. Kortom de start om gezamenlijk 
op ontdekkingsreis te gaan naar de zin 
én zingeving van ons dagelijks werk.

Ontwikkeling als mens en 
werknemer
Ieder mens moet zich kunnen ontwik-
kelen in een richting die bij hem of haar 
past. Vanuit deze visie benadert CNV 
werknemers. Vanuit het perspectief van 
zingeving en spiritualiteit bij de ontwik-
keling van mens en organisatie ontstaat 

Waarom werken we eigenlijk? En hoe willen we werken? Hoeveel zin hebben we in ons werk? 

En hoe kunnen we die zin vergroten door zingeving te vinden in onze dagelijkse werkzaamhe-

den? Werken vervult een groot deel van onze tijd, het kan een belangrijke inspiratiebron zijn 

én een manier om onze inspiratie om te zetten in daden. Maar dat gaat niet vanzelf.

Zin én zingeving in 
ons dagelijks werk  
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ware kwaliteit van werk. Zingeving in werk 
en professionaliteit vraagt om een weg van 
doorgaande ontwikkeling. 
We zoeken naar een wisselwerking en 
balans tussen de materiële en immateriële 
aspecten van werk.
Professioneel handelen gaat vaak alleen 
over de instrumenten; een structuur, een 
procedure, een functieomschrijving etc. 
Het begeleiden van jongeren door jonge-
renwerk wordt bijvoorbeeld steeds meer 
het toewerken naar vooraf geformuleerde 
eindtermen of output. Steeds vaker lijkt 

het er op dat we vooral aan het rekenen 
zijn. Is de doorlooptijd van dossiers wel 
voldoende, voldoen we wel aan de eisen 
van subsidieverleners? Het gevaar bestaat 
dat dit het werken met en voor mensen 
blokkeert; de échte ontmoeting en de kwa-
liteit van de relatie valt weg. We vergeten 
dat professionaliteit een bijzondere kleur 
krijgt door zachte krachten, zoals mededo-
gen, liefde, zorg en geduld. 

Zingeving en spiritualiteit
Zingeving betekent wat het zegt: het geven 
van zin (of betekenis) aan iets. Door ons af 
te vragen of de dingen die we doen zinvol 
zijn en bijdragen aan de kwaliteit van ons 
werk, zijn we bezig met zingeving. 
Zodra we spreken over zingeving, komt 
spiritualiteit om de hoek kijken. Spiritualiteit 
staat voor het onstoffelijke, het geestelijke, 
dat wat we niet kunnen zien en beetpak-
ken. Het komt vanuit het Latijnse woord 
‘Spiritus’, wat zowel geest als adem 
betekent. Het gaat over de voelende, den-
kende en wilskrachtige mens, waarin geest 
en lichaam samenvallen in één vloeiende 
(adem)beweging. 

De mens is het kloppend hart van onze 
organisaties. Maar hoe vaak horen wij ons 
eigen hart kloppen? Als we spiritualiteit 
(blijven) beschouwen als iets wat men in 
de eigen tijd, de kerk of bij meditatie be-
leeft, dan komt zingeving in werk moeilijk 
tot stand. Er is ook een andere mogelijk-
heid.  Zingeving, spiritualiteit en werk 
kunnen één en hetzelfde zijn en blijken uit 
de houding van waaruit en de kwaliteit 
waarmee, de professional werkt. 

De uitdaging van zingeving in werk
Zin in werk of werkplezier komt voort door 
de zingeving of spiritualiteit die we in ons 
werk of organisatie tegenkomen. Onze 
eigenheid als mens vertalen in beroepsma-
tige activiteiten is een bijzondere uitda-
ging. Het vraagt ons om stil te staan van 
dat wat we innerlijk aanvoelen en dat wat 
ons werk van ons vraagt. Er is tijd voor no-
dig om onze weg te vinden en tegelijker-
tijd moeten we stappen zetten en keuzes 
maken. Talenten moeten rijpen terwijl we 
doen wat er nu gedaan moet worden. De 
ambitie om mensen in de organisatie met 
hun zingeving hun beroep te laten verbin-
den, zet organisaties op scherp. Mensen 
die weten wat hun eigen weg is en zich 
niet in een hokje laten plaatsen, kunnen 
het organisaties lastig maken. Het biedt 
prachtige kansen en uitdagingen. Het 
ontwikkelen van ieders eigenheid vanuit de 
persoonlijke spiritualiteit brengt beweging, 
vitaliteit en innovatieve kracht. Authentieke 
mensen die oprecht plezier hebben in 
het werk kunnen niet anders dan hoge 
kwaliteit leveren.

Het project Zin(geving) in werk
Met het project Zin(geving) in werk nodigt 
CNV WJK alle werknemers in de Welzijn 
& Maatschappelijke Dienstverlening, 
Jeugdzorg en Kinderopvang uit om in 
gezamenlijke dialoog de zin in werk bloot 
te leggen. Je kunt meedoen aan dit project 
door ons uit te nodigen op de werkplek. 
In een workshop van maximaal twee uur 
begeleiden wij jou om samen met jouw 
collega’s de dialoog te voeren. Daar-
naast brengen wij regelmatig een digitale 
nieuwsbrief uit, waar je jouw inspiratiebron 
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of praktijkverhaal kan delen met collega’s uit het hele land. Wij hopen 
dat deze bundel je tot inspiratie zal zijn en dat wij jou ontmoeten op de 
ontdekkingreis naar de zin én zingeving van ons dagelijks werk.

Landelijk Groepsbestuur CNV WJK  

Anneke Meijer
Anselma Zwaagstra
Bert Hinsenveld
Gert-Jan van Leeuwen
Hannie Kuiper
Jeannette Pannekoek
Ko Doedens
Lizelotte Smits
Paul Annegarn
Sandra Franken
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“Wie leiding wil geven moet eerst in staat zijn leiding te geven 

aan zichzelf. Leiders moeten door zon en regen gerijpt zijn. 

Zij moeten het leven aankunnen.”

Anselm Grün

Zin én zingeving  



Van loon alleen kan de ziel niet groeien, wel van de arbeid die het loon verdient

(vrij vertaald naar Multatuli)

Lizelotte Smits

Werken met liefde  

Werken met liefde is een persoonlijke doel-
stelling van mij en tevens mijn missie om dit 
onderwerp onder de aandacht van zowel 
werkgevers als werknemers te brengen. 
Vanaf dat de mens op aarde was moest 
er gewerkt worden en houdt men zich 
bezig met hoe dat inhoud gegeven kan 
worden. Dat is door de eeuwen heen wel 
aan verandering onderhevig. We zijn nu in 
een periode aangeland die vraagt om op 
een nieuwe manier naar arbeid te kijken. 
Daarom haal ik regelmatig de woorden 
van Multatuli aan. Dit is een spirituele be-
nadering van arbeid waarbij persoonlijke 
ontwikkeling centraal staat.

Ik verbind spiritualiteit in het werk met 
zingeving en bezieling. Dat zijn van 
oudsher CNV thema’s. Het CNV thema 
van de afgelopen jaren is plezier in het 
werk, arbeidsvreugde, en ook hier vind ik 
de koppeling met spiritualiteit. Iedere religie 
kent zijn eigen spirituele traditie. Voor het 
christendom is dat de contemplatie en de 
mystiek. Zo kent het Jodendom de kabbala 
en het Boeddhisme de zen, het hindoeïsme 
de yoga en de islam het soefisme. En zo 
heeft elke weg zijn eigen wegwijzers, 
maar uiteindelijk willen we allemaal naar 
hetzelfde punt. Een vreedzame wereld 

waarin iedereen een plaatsje heeft. Het 
nieuwe is alleen, om het te verbinden met 
arbeid. 

Arbeidsvreugde staat voor het ervaren van 
voldoening in het werk volgens de Dikke 
Van Dale. Het is het geheel van opvat-
tingen en houding die men ten opzichte 
van zijn werk heeft. Dat is dus meer dan 
alleen resultaten en productie. Maar vooral 
het laatste is meetbaar en  bepaalt voor 
een groot gedeelte de waarde van een 
werknemer voor een organisatie. Hoewel 
resultaten en productie van belang zijn, 
is een werknemer meer dan de som van 
zijn productie. De werknemer is een mens 
die door zijn werk tot bestemming wil 
komen. In een steeds complexer wordende 
werkomgeving, waar de grenzen tussen 
werk en privé vervagen, waar sprake is 
van 24 uurs communicatie via internet, is 
het niet eenvoudig om overeind te blijven 
en zingeving en bezieling in je werk te er-
varen. Hoe houd ik mijzelf staande in deze 
hectiek? Het lijkt er op dat de mens achter 
het productieproces in de verdrukking is ge-
raakt. Er is geen tijd meer voor bezinning 
en daarmee verliest men de bezieling. We 
moeten ons realiseren dat arbeid belang-
rijke zingeving betekent voor mensen.

Een goede carrière begint met aandacht 
voor jezelf. Ik noem dat persoonlijk leider-
schap. Weerbaarheid is het kernwoord. 
Hoe wordt men weerbaarder? 
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Aandachtstraining oftewel mindfulness kan 
een belangrijk instrument zijn om mensen 
te leren stress te voelen. Veel mensen 
luisteren niet naar de eerste signalen van 
stress, omdat ze het gevoel niet herkennen. 
Aandachtstraining of mediteren leert je te 
concentreren door middel van het loslaten 
van de eindeloze stroom van gedachten. 

Dit levert je een groter bewustzijn op van 
het moment. Ook wel focus genoemd. 
Het resultaat van deze methodiek is dat 
we niet alleen ontspannen, maar vooral 
zelfbewustzijn en concentratie trainen. 
Mindfulness of meditatie kun je op deze 

wijze zien als mentale conditietraining. Je 
bent je bewust van je doelen en je traint 
jezelf vooral in vaardigheden als oplet-
tendheid, zelfbewustzijn en concentratie. 
Het doel is niet alleen te ontspannen, maar 
ook om helder, wakker en alert van geest 
te worden. Je wordt mentaal weerbaarder. 
En dat is belangrijk in de huidige tijd. Het 

blijft een onweerlegbaar gegeven dat als 
je een werknemer inhuurt, je er de hele 
mens bij krijgt. Als de mens zich niet meer 
gezien weet, dan ontstaan er spannin-
gen. De prijs die we daarvoor betalen 
is het verlies van de ziel. Daarom moet 

aandachtstraining wat mij betreft in de 
cao. Het gaat dan om het recht op deze 
training en niet de plicht.

Werken aan je fysieke gezondheid wordt 
al langer gezien als een belangrijke 
investering in jezelf , maar het geestelijk 
welbevinden van werknemers had niet de 
aandacht, terwijl het meeste ziekteverzuim 
in Nederland veroorzaakt wordt door 
psychische overbelasting. Aandacht voor  
een gezonde balans tussen lichaam en 
geest, een gezonde balans tussen werk en 
privé is één van de belangrijkste aspecten 
van het arbeidsvoorwaardenbeleid wat 
mij betreft. Leer werknemers om te gaan 
met stress en zich bewust te worden van 
chronische stress en het effect daarvan op 
hun functioneren.

Weerbaarheid is het kernwoord. Medite-
ren of mindfulness leert je om afstand te 
nemen en toch betrokken te zijn, om los te 
laten, maar wel professioneel te blijven. 
Daarom is dagelijks tijdens je werk een 
korte pauze inlassen een gezond tussen-
doortje. Je even uit de drukte terugtrek-
ken, in stilte je geest ordenen en nieuwe 
energie opdoen. 

De basis blijft uiteindelijk toch, dat alles 
wat je met liefde doet, eigenlijk niet kan 
mislukken. Dat liefde eigenlijk de belang-
rijkste krachtenbron is waar ieder mens 
over beschikt.
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Plicht zonder liefde maakt humeurig
Verantwoordelijkheid zonder liefde maakt onbesuisd
Rechtvaardigheid zonder liefde maakt hard
Opvoeding zonder liefde maakt ongezeglijk
Schranderheid zonder liefde maakt sluw
Vriendelijkheid zonder liefde maakt huichelachtig
Ordening zonder liefde maakt bekrompen
Kennis van zaken zonder liefde maakt betweterig
Macht zonder liefde maakt gewelddadig
Eer zonder liefde maakt hoogmoedig
Bezit zonder liefde maakt gierig
Geloof zonder liefde maakt fanatiek

En dan de laatste die van mijzelf komt:
 
Werken zonder liefde maakt onverschillig en dat is 
een groot verlies aan menselijk kapitaal.

Spiritualiteit in mijn werk omschrijf ik als volgt: Dé perfecte werkomgeving 
bestaat niet. Als je jezelf in relatie tot die werkomgeving in beschouwing wilt 
nemen, is zelfreflectie het enige middel. Door dat regelmatig te doen, blijf 
je contact houden met je eigen bezieling. Op die manier haal je het beste 
uit jezelf. Uiteindelijk ben ik gaan inzien dat ik daarin een voorbeeld wil zijn 
voor mijn omgeving.



Wie een goed man ontvangt omdat hij goed is, zal dezelfde 

beloning krijgen als hij  Mattëus 10:4-42
 

Verlang niet steeds naar dingen die u niet hebt,want het leven 

bestaat niet uit het hebben van veel spullen  Lucas 12:15
 

Het is wel duidelijk dat geloof alleen niets te betekenen heeft. U 

moet het ook laten blijken uit wat u doet. Geloof dat niet uit daden 

blijkt is geen geloof; het is dood en zinloos  Jacobus 2:17
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Soms zijn er momenten dat ik me verbon-
den weet met de God die in woont, dan 
is de eeuwigheid een punt in de tijd. Mis-
schien klinkt het allemaal vaag, maar voor 
mij vormt het een taal en een beleving 
die mij in mijn kern raakt. Als kind van de 
bevindelijk gereformeerde traditie ben ik 
opgevoed om ‘Gods verborgen omgang’ 
te vinden. In de boeken van Anselm Grün 
heb ik de benedictijnse spiritualiteit mogen 
ontdekken. Deze spiritualiteit met de 
mystieke ondertoon slaat wonderwel aan 
bij mijn hervormde roots. In beide tradities 
staat de stille omgang met God en Jezus 
Christus centraal. Ik wil geen woorden ver-
spillen aan mijn spirituele daden, want het 
is vaak nog zo pover. Maar ik ben mezelf 
gaan zien als een mens van waarde met 
een eigen verhaal. Mijn verhaal raakt 
aan het goddelijke verhaal en verbind mij 
met de God die in mij woont. Het is niet 
voor niets dat ik in het maatschappelijk 
werk mijn plekje heb gevonden, want een 
dienst aan mensen is een dienst aan God.  

Het woord spiritualiteit is de laatste jaren steeds meer voor mij gaan leven. Zeker ook omdat ik 

steeds meer oog kreeg voor de mystieke kanten van het christelijke geloof. De intieme ervaring 

van de gemeenschap met God is nog steeds iets dat ik niet onder woorden kan brengen, dan 

past mij enkel stilte. 
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Een flits van het oneindige
De Ierse auteur John O’Donohue heeft een 
indrukwekkende uitspraak gedaan over de 
transcederende kracht van onze ziel: ‘Het 
mooiste wat wij bezitten, is ons verlangen; 
deze kracht in onze ziel is van spirituele aard 
en bezit een heerlijke diepte en wijsheid.’ 
Voor O’Donohue heiligen verlangens de men-
sen en geven deze hun waardigheid. Verlan-
gens heiligen hen, dat wil zeggen ze bevrij-
den hen van de terreur van deze wereld. Ze 
geven de mens iets heiligs en onaantastbaars. 
In de opvatting van de Griekse filosofie kan 

alleen het heilige genezing brengen. Als dat 
klopt, dan worden mensen die hun verlangens 
verdringen, ziek. Om gezond te worden 
hebben ze gewoonweg verlangens nodig. 
Maar de Ierse poëet weet ook dat wij te veel 
verwachten van onze verlangens wanneer 
we ze op het goddelijk richten dat uitsluitend 
buiten ons is. Het goddelijke is ook in ons. 
Christus is in ons – zegt de mystiek. Wanneer 
wij te veel vergen van onze verlangens, ze al-
leen richten op iets wat vers is, alleen op een 
vaag doel, eisen wij zodoende teveel van 
onze eigen ziel. Dan bestaat het gevaar dat 
de verlangens hun doel niet bereiken en op 
zichzelf terugvallen. Dan worden ze cynisch 
en leeg. Verlangens hebben een doel nodig. 
En dit doel is zowel in ons als boven ons. Het 
is de God die in ons woont maar die ons te-
gelijkertijd overstijgt, die maakt ons vertrouwd 
met het eigenlijke geheim van ons bestaan. 
Het is een dubbele beweging – en toch één 
en dezelfde werkelijkheid: het verlangen naar 
liefde is gericht op de concrete ervaring van 
liefde door een medemens. Maar in deze 
concretere liefde zit tegelijkertijd het verlan-
gen naar een nog grotere, naar een allesom-
vattende liefde.

Wij ervaren deze liefde die alles overstijgt, 
weliswaar reeds in de menselijke liefde, maar 
zij gaat er niet in op. De menselijke liefde 
betovert ons, maar deze is broos en beperkt. 
Toch flitst daarin iets op van de oneindige 
liefde waarnaar wij verlangen bij alle ups en 
downs van de menselijke liefde.

Bron:
Anselm Grün – Boek van verlangen 
Bladzijde 166 en 167
Ten Have – Lannoo
ISBN 90 599 5990 6
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Als je de realiteit van de dingen ontkent, 

ontgaat je de werkelijkheid

Als er geen tijd meer is voor bezinning, 

verliest men de bezieling

De kracht van onze ziel
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Verder werd ons verantwoordelijkheid bij 
gebracht. Mijn ouders stonden  model voor 
dit alles. Mijn vader werkte hard om de 
kost voor zijn gezin te verdienen. Er was 
wat we nodig hadden, we waren dus rijk. 
Ruzies kwamen bij ons, net zoals overal, 
regelmatig voor. Als mijn moeder na een 
dag werken ‘het hoofd over liep’ dan 
kwam zij daarna altijd bij ons met haar 
uitgestoken hand om onze hand te vragen 
of wij het met haar goed wilden maken, 
omdat zij ten onrechte kwaad op ons 
geworden was. Zo leerde ik op jonge leef-
tijd mij uit te spreken maar ook vanuit de 
vergeving met elkaar verder te gaan. Een 
context waarin je leerde sociale verbanden 
aan te gaan. Rond mijn 17e jaar ben ik 
uit huis gegaan vanwege de reisafstand 
tot mijn studie. Ik leerde de buitenwereld 
kennen. Het was er groot en ruim. Ik kreeg 
moeite omtrent de duale waarden, het 
polaire denken (goed en fout, waar of niet 
waar).Tot meningen kon ik mij verhouden, 
maar met oordelen had ik het moeilijk. De 
literatuur van Erich Fromm, met name zijn 
boek ‘De angst voor vrijheid’, de vlucht in 
autoritarisme, destructivisme, conformisme, 

maakte grote indruk op mij. 

Zo’n 15 jaar geleden heb ik tijdens een 
retraite de rust in mij zelf mogen vinden. 
Het is niet enkel God achter mij, maar ook 
het goddelijke in mij wat vrij gemaakt mag 
worden. We zijn beelddrager van Hem. 
Sinds die tijd voel ik mij een gezegend 
kind. Deze status van gezegende kinderen 
hebben we allemaal.  Het doet mij goed 
te weten dat alles nu al aanwezig is. Je 
hoeft er niet om te vragen, het is er, je mag 
er op vertrouwen. Het is altijd licht ook al 
is het donker. Dit geldt voor iedereen. 

De waarde van spiritualiteit mag ik proe-
ven en kennen in mijn leven. Als leidingge-
vende in de maatschappelijke dienstverle-
ning ervaar ik dit in de praktijk. Ik geloof in 
het dienstverlenende concept, in het ontvou-
wen van processen. Oprechte aandacht 
en betrokkenheid doen wonderen! Liefde 
die aanvaard wat er is, zonder iets van de 
pijn af te willen doen. Respect heb ik voor 
cliënten die bij ons komen voor hulp omdat 
ze ergens mee zitten. Hoe moeizaam hun 
gedrag soms ook is, daar waar zij mee 

komen, dat is het beste dat zij in huis heb-
ben. Zij verdienen het om vanuit de relatie 
benaderd en geholpen te worden. Respect 
voor de professionals heb ik, die cliënten 
ondersteunen om de cliënt(en) in zijn/
haar context te versterken. Vanuit dit human 
services concept dien je de organisatie in 
te richten, zodat optimaal ruimte gegeven 
wordt aan dit primaire proces. Hier gaat 
het om, om dit moment van de waarheid, 
het contact tussen cliënt en hulpverlener, 
daar moeten we in dienstverlenende 
organisaties op investeren. Het gaat om 
professioneel organiseren, het beschermen 
van professionals, het bewaken van profes-
sionaliteit en het investeren in professioneel 
handelen. Sturen vanuit kaders, niet vanuit 
regels, professionals vertrouwen geven. 
Een cultuur waarin je mag zeggen dat je 
dingen moeilijk vindt, zodat je het samen 
kunt doen. Elkaar steunen en versterken. 
Trots ben ik op het werk dat de profes-
sionals neerzetten, en dagelijks ervaar 
ik dat dit concept realiseerbaar is, werkt 
en mooie en goede vruchten afwerpt. Als 
professionals cliënten weten te ontmoeten 
gebeuren er mooie dingen. Dat vraagt 
gerijpte professionals die zicht hebben op 
zichzelf en werken vanuit het perspectief 
van de ander. Het hart op de goede plek 
hebben naast een gedegen opleiding. Dit 
proces begint bij de top van organisaties, 

De gemeenschap dienen
Met het christelijke gedachte goed ben ik opgegroeid. Ik leerde daar 
om een reep chocolade te delen met anderen. Alsjeblieft en dankjewel 
te zeggen, niet vanuit dagelijkse routine maar vanuit de waarden die 
daar achter liggen.
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daar zijn gerijpte mensen nodig. Mensen 
die vrij zijn van zichzelf en zich niet door 
macht en hun ego laten leiden. Het komt 
er dus op aan ons de vraag te stellen wie 
is er de baas in mijn huis? Wie bepaalt 
mijn denken en handelen, is dat mijn ego? 
Waardoor laat ik mij leiden, inspireren? 
Als er in de top geen oprechte bezieling 
is dan is er onderaan niet veel meer te 
verwachten. Zo zie ik tegenwoordig he-
laas uitgeholde organisaties. De marktwer-
king en de overheid hebben hun intrede 
gedaan, de morele waarden zijn naar de 
achtergrond geraakt. De basale waarden 
dienen weer tot leven te komen in onze 
positionering naar de markt, overheid 
en burger. Gelukkig ontstaan er nieuwe 
integrale concepten.Dat doet goed. Spiri-
tualiteit is niet meer iets van naar wierook 
geurende achterkamertjes. We moeten ons 
bewust zijn van onze drijfveren en deze 
kenbaar maken. In alles dienen wij onze 
best te doen vanuit onze professionaliteit, 
onze taak en verantwoordelijkheid, in 
mededogen. 

Inspiratie vind ik in de vier kernwaarden 
van Jan van Ruusbroec, een groot mysticus  
(1293-1381); we dienen ijverig te zijn 
(onze best te doen in de dingen die we te 
doen hebben, innig te zijn (zicht te hebben 
op onze eigen patronen en processen), 
contact te hebben met het Goddelijke (de 
vader, zoon en geest) en de gemeenschap 
hier mee te dienen (de waarden dus niet 
voor onszelf te houden maar ten dienste te 
stellen aan anderen). 
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Het kan een prettige indruk maken anderen 

te herkennen en te accepteren. Toch leidt het 

accepteren van jezelf naar wijsheid. Het kan een 

machtig gevoel geven anderen te overwinnen. 

Maar het beheersen van jezelf is ware kracht. 

Het kan nobel zijn anderen te eren. Maar het 

respecteren van jezelf geeft diepe zelfachting

TAO
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“Het is ondoenlijk om te definiëren wat een 

“mens” is. Maar iedereen weet nauwkeurig wat 

het is zodra hij niet als mens wordt behandeld. 

Een mens is wat je weet dat je bent als je 

onmenselijk behandeld wordt”

(Willem Jan Otten)
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Als manager probeer je het beste uit je 
medewerkers te halen, als manager heb 
je vooral de verantwoordelijkheid je eigen 
team te motiveren. Waarom werk je hier? 
Wat boeit en bindt jou?
Je kijkt naar het werk wat er ligt en wat 
zich nog voor gaat doen, wat iemand kan, 
wat iemand zou willen en daarna verdeel 
je het onder de medewerkers.

Toch is niet iedereen dan blij en worden 
de keuzes je niet altijd in dank afgenomen.

Zingeving in werk is voor mensen soms 
een onmogelijkheid, het werkt niet door 
iemand zijn zin te geven, de een zijn zin is 
tegen de ander zijn zin. 

De ene keer mag je erover meepraten en 
er over meedenken, de andere keer moet 
je het gewoon doen zoals er vanwege 
uniforme uitvoering is besloten en soms rest 
niets anders dan het eerst te ervaren.

Laten wij als medewerkers en 
leidinggevenden de bovenstaande 
Joodse wijsheid in gedachten nemen 
om samen, ieder voor zijn deel en naar 
zijn verantwoordelijkheid het geheel van 
leven, (samen)werken en ontspannen zin 
te geven!

En bedenk ook: soms is Geluk de kunst een 
boeket te maken van de bloemen waar je 
bij kan. .

Bert Hinsenveld

De weg naar verstandig 
handelen
“De mens heeft de keuze tussen drie wegen om 

verstandig te leren handelen: door nadenken, dat is de 

edelste weg, door navolging, dat is de gemakkelijkste 

weg, door ervaring, dat is de bitterste weg.”

(Joodse wijsheid)
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Anneke Meijer

Sta je wel eens stil?   

Wat betekent spiritualiteit voor mij? En wat betekent werk voor mij? Momenteel ben ik door RSI-klachten 

al een poosje niet aan het werk, maar des te meer bezig met levensvragen betreffende zingeving. Dit kan 

ik het beste verwoorden met kleine elfjes.

Ik merk dat het goed is om af en toe 
even stil te staan bij waar ik mee bezig 
ben. Stilstaan bij wat er toe doet in 
mijn leven. Ik vind dat onder andere in 
gesprekken met mensen, op een zondag 
in de kerk, bij meditatie, in m’n (vrijwil-
ligers-)werk, bijvoorbeeld ook bij de 
vergaderingen van het CNV Landelijk 
Groepsbestuur Welzijn & Maatschap-
pelijke dienstverlening, Jeugdzorg en 
Kinderopvang.

Ik nodig je hierbij uit ook eens stil te 
staan bij wat er voor jou toe doet in je 
leven. Probeer een elfje te maken of ga 
tekenen, mediteren (zie eventueel de lijst 
met boeken achterin) of wandelen, etce-
tera. Zoek iets wat bij je past. Ik hoop 
dat dit boekje voor jou als lezer net zo’n 
inspiratiebron mag zijn en dat je die 
door mag geven aan je collega’s, 
mensen om je heen.
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kern
in verbinding

met mijn kracht
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God
Verleen mij kracht
Om de dingen te aanvaarden

Die ik niet kan veranderen

Verleen mij moed
Om de dingen te veranderen

Die ik wel kan veranderen

Verleen mij wijsheid 

Om het verschil tussen beiden te zien
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De abt van een klooster zag met zorg hoe de onderlinge liefde in zijn klooster minder en minder werd. De 

broeders, die eens wedijverden in eerbetoon, werden steeds trager en onzorgvuldiger in de omgang met 

elkaar. Tenslotte besloot de abt een rabbi te raadplegen, die bekend stond om zijn wijze oordeel. Nadat 

hij de rabbi verteld had hoe het in zijn klooster toeging de laatste tijd, trok de rabbi zich enige tijd terug 

om na te denken. Toen hij terugkwam, gaf hij de abt de volgende raad mee naar huis:”Ga verheugd en 

blij naar huis en vertel de broeders, dat u hebt vernomen dat de Messias in uw klooster is komen wo-

nen.” Verwonderd over deze boodschap, aanvaarde hij de terugtocht. Thuisgekomen riep hij de monniken 

bijeen, en vertelde hun wat hij had gehoord. Vanaf die dag veranderde de instelling van de broeders 

geheel, en bloeiden de onderlinge liefde en het eerbetoon als nooit tevoren. Want ieder zag in de ander 

de Messias.

Bron: Opdat de dromen niet slapen, overdenkingen, CNV uitgave 1999

Mensen in hun kwaliteit 
zetten 

Werkplezier bestaat voor mij vooral in het 
regelen van de goede randvoorwaarden 
om mensen in hun kwaliteit te zetten. In kwa-
liteitstrajecten, zoals HKZ, zie je dat heldere 
afspraken mensen helpen om maximaal te 
presteren. De betrokkenheid en gedreven-
heid van mensen, daar draait het voor mij 
om. Het is mooi als ik daar vanuit mijn 
competenties een stuk kwaliteit aan kan toe-
voegen. Uiteindelijk wil ieder mens optimaal 
presteren en goede dingen laten zien. Met 
humor, contact en samen optreden ontstaat 
menselijk contact. 

In mijn dagelijks werk lijkt het soms meer te 
gaan over procedures en regels dan over 
mensen. Maar procedures kunnen ook mo-
gelijk maken dat je elkaar echt ontmoet. Om 
het vuur bij elkaar te zien, om samen te wer-
ken, om een goede organisatie neer te zet-
ten. Als dat lukt, dan vind ik de zin in mijn 
werk. Daar haal ik mijn werkplezier uit. Als 
HKZ adviseur vroeg een directeur mij eens 
waarom ik juist bij haar organisatie mijn 
diensten aanbood. Mijn antwoord: omdat ik 
een nieuwe werknemer ken, die ik een HKZ 
kwalificatie gun. De directeur vroeg mij; 

Wie dan? Mijn dochter, antwoordde ik. 

Zoals ik mijn dochter de optimale organisa-
tie gun om in te werken, zo gun ik dat ieder 
mens. Ik voel mij verbonden met mensen die 
door nieuwe inzichten opnieuw de kwaliteit 
in hun werk vinden. De krachten die dan 
los komen bij mensen, daar wordt je stil 
van. Vanuit betrokkenheid krijgen mensen 
dan de geest om er iets van te maken. Dat 
spat er van af. Ik bezoek veel verschillende 
organisaties in onze branche, en ik zie echt 
prachtige zaken. 
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Hoe mensen elke dag opnieuw het 
beste met andere mensen voor heb-
ben. Hoe er gezamenlijk opgetrokken 
wordt om mensen echt te helpen. In de 
kinderopvang zie je veel begeleidsters 
die met hart en ziel gekozen hebben om 
te werken met kinderen. Het welzijn en 
de ontwikkeling van kinderen staat voor 
hun in hun werk centraal. Prachtig is het 
om te zien  hoe veel vreugde en plezier 
hierbij komt kijken. Het kan niet anders 
dan dat je wezenlijk bezig bent met 
anderen. 

Mijn zingeving in werk is als ik daar 
een steentje aan bij mag dragen. Ik voel 
mij dan zeer vereerd. Daar loop ik het 
vuur voor uit mijn sloffen. Je gunt iedere 
werknemer een organisatie die goed 
op orde is, zodat zij vanuit hun vuur 
goed voor kinderen en anderen kunnen 
zorgen. 
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Bemin de stilte in uw leven

bemin de stilte die bezield

zij die alle stilte vrezen

hebben nooit hun hart gelezen

hebben nooit geknield

stilte

28



stilte
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Elk jaar lijkt de persoonlijke druk in het bedrijfsleven verder op te lopen, wat mede veroorzaakt wordt door het 

overdadige e-mailverkeer en de aanhoudende roep om betere prestaties en hogere winsten. Dit alles begint 

een haast onmenselijke vorm van werken op te leveren, die mijns inziens onvermijdelijk zal leiden tot ziek-

tes, burn-outs, en zelfs tot dodelijke aandoeningen. Het is dan ook de hoogste tijd om dit ongezonde leef- en 

werkpatroon te doorbreken. Gelukkig zien we in het bedrijfsleven een aantal ontwikkelingen die aanzetten 

tot wijziging van dergelijke patronen. Men zoekt naar nieuwe vormen van leidinggeven en er is een groeiende 

belangstelling voor persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. Men is bereid naar nieuwe mogelijkheden 

te kijken, naar een andere wijze van leidinggeven.

Brigitte van Baren

Bezielend Leiderschap   

Spirit en bezieling
Voor mij persoonlijk zijn spiritualiteit en 
bezieling sterk met elkaar verbonden, 
want spirit verwijst niet alleen naar het 
geestelijke aspect van de mens, maar 
ook naar de ziel. En dat brengt ons bij 
de vraag: kan een leider bezield zijn van 
wat hij in zijn werk hoopt te realiseren? 
Zijn bezieling is een belangrijk gegeven, 
zowel voor hemzelf als voor de organisatie 
en de mensen die daar werken. Hij geeft 
immers de toon aan en hij bepaalt ook in 
welke mate zijn bezieling doorwerkt in die 
van zijn medewerkers. Bezielend leider-
schap en spiritueel leiderschap liggen voor 
mij dan ook in elkaars verlengde. Maar 
het gegeven dat die twee hoedanighe-
den andere wegen volgen dan het puur 
rationele, blijkt voor velen van ons moeilijk 
te hanteren. Toch zijn dit juist de aspecten 
die ons niet alleen bij de kern van onszelf 
brengen maar eveneens bij de kern van de 
organisatie, en juist daaraan ontleent het 
bedrijf zijn maatschappelijke zingeving. 

Het is naar mijn mening van wezenlijk 
belang om tot een gedegen integratie van 
spiritualiteit en bedrijfsleven te komen. Wat 
dat onder andere vergt, is het ontwikkelen 
van kwaliteiten die dergelijke leiders nodig 
hebben om hun mensen op een inventieve-
re en effectievere manier te kunnen leiden.

Welk leiderschap hebben we nodig?
Een eerste belangrijke stap om tot een ver-
nieuwende vorm van leiderschap te komen 
is het ontdekken van enkele persoonlijke 
kwaliteiten. Een dergelijk ontwikkelings-
proces begint met het ontwikkelen van 
zelfinzicht. Er is vooral behoefte aan 
authentiek leiderschap, wat dus betekent 
dat we de echtheid in onszelf moeten 
zoeken. Vaak is die echtheid ergens in ons 
bestaan zoekgeraakt, omdat we vonden 
dat we ons moesten aanpassen aan de 
heersende norm. Eerst aan die van ouders 
en onderwijzers, en vervolgens aan die 
van de werkgever. Vragen als ‘wie ben ik 
eigenlijk’, ‘wat wil ik in mijn leven’, 
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‘wat verlang ik van mijn werk’, zijn ons 
natuurlijk niet vreemd, maar zullen nu 
diepgaander onderzocht moeten worden. 
Het lastige van deze ontwikkeling is dat 
de eigen wil doorgaans een dominante rol 
speelt, maar in het proces van persoonlijke 
verandering niet de bepalende factor is. In 
deze fase zal de eigen wil zo nu en dan 
plaats moeten maken voor iets anders. Je 
ervaart namelijk dat er een andersoortige 
kracht in je naar boven komt, en die geeft 
de richting aan. Op dergelijke momenten 
ben je niet degene die het stuur in handen 
heeft, maar degene die volgt. Wat hier 

vooral telt, is de moed om je bewust te 
worden van bepaalde ingesleten werk- en 
leefpatronen. Door de zich herhalende 
patronen achter de feitelijke gebeurtenis-
sen te leren zien, worden we ons daar 
bewust van. En de bewustwording van 
dergelijke onderstromen is onontbeerlijk als 
we innerlijke verandering nastreven. Het 
gaat erom dat we durven te voelen en dat 
we daarin de ontmoeting durven aan te 
gaan met onze gevoelens en emoties. Ook 
als ze een negatieve lading hebben, zoals 
het geval is bij verdriet, frustratie, angst en 
woede. Het gaat om het toelaten van die 

onderliggende gevoelens en emoties. En 
dat is voor het merendeel van de mana-
gers een lastig punt. Zo’n ontmoeting in 
de onderste lagen van jezelf vergt tevens 
de bereidheid om de controle en beheer-
sing van het rationele denken los te laten. 
Voor iemand die zichzelf tientallen jaren 
heeft geleerd op de rationele stroom te 
vertrouwen, kan deze ontwikkelingfase vrij 
beangstigend zijn. Een probaat middel om 
dergelijke processen te doorstaan is stilte. 
Want in de stilte zijn de diepere lagen in 
onszelf toegankelijker en via die innerlijke 
ruimte bereiken we uiteindelijk onze ziel, 
het ware wezen, de grote geest. Met 
andere woorden, dan raken we aan onze 
eigen spiritualiteit.

Vernieuwend leiderschap 
Door onszelf dagelijks te trainen in wat 
afstand nemen en ruimte laten voor momen-
ten van reflectie, zullen we merken dat het 
lukt ons steeds meer los te maken van de 
stroom van talloze gedachten en denkbeel-
den die ons gevangen houden. Daarmee 
krijgen we toegang tot het gebied dat ach-
ter het denken ligt. Dit bewustzijnsgebied 
is niet alleen een onuitputtelijke bron van 
wijsheid en creativiteit, maar brengt ook 
vrijheid in ons doen en laten. Daardoor zal 
er altijd ruimte zijn voor keuzes ten aanzien 
van handelen of actief stil zijn. Je kiest niet 
meer vanuit een oordeel van goed of fout, 
maar primair vanuit spontaan handelen of 
gevoelsmatig stil zijn. Een ander aspect 
van het gebied achter het denken is dat 
daar het contact met je ziel tot stand 
komt. Het leren luisteren naar de ziel vergt 
tijd en oefening, maar heeft ook veel te 



32

Als je je erin oefent om niet alleen naar iemands woorden 

te luisteren maar ook na te gaan welke indruk iemand 

achter laat, welke ‘nasmaak’ je van een ontmoeting met 

iemand hebt, dan ontdek je hoe het onbewuste doorwerkt 

op anderen”.  Ansel Grün

bieden. Bijvoorbeeld op het vlak van 
bezielend leiderschap, hetgeen neerkomt 
op leiding geven door je eigen ziels-
bewegingen te volgen. Meestal gaan 
die bewegingen langs een kronkelend 
pad dat zich onttrekt aan de logica. Een 
zielsproces moet rijpen om helder door 
te dringen tot het dagbewustzijn, waar 
het in woorden en daden kan worden 
omgezet. Het is belangrijk jezelf die 
tijd ook echt te gunnen. Want vanuit 
de innerlijke ruimte en vrijheid komen 
keuzemogelijkheden naar voren die je, 
door alleen op de smalle basis van het 
denken te vertrouwen, waarschijnlijk niet 
zou opmerken, of zou bestempelen als 
onmogelijk en onrealistisch. Het waarne-
mingsvermogen dat zich uitbreidt via de 
diepere bewustzijnslagen heeft dan ook 
een grensverleggende, vernieuwende en 
oneindig creatieve werking. Door inzicht 
in en aansluiting met je eigen levens-
stromen kom je ook tot inzicht in de 

diepere belevingswereld van de ander. 
Daarom vergt vernieuwend leiderschap 
in de eerste plaats een stevige basis 
van gerijpt persoonlijk leiderschap. Het 
verworven inzicht in jezelf en de ander 
schept de alomvattende blik die nodig 
is voor wezenlijke vormen van leiding-
geven. De eigen wil is dan niet langer 
bepalend, maar de wens om het grotere 
geheel en het belang van alle betrokke-
nen te dienen.

Uit het bovenstaande kunnen we conclu-
deren dat het spirituele aspect in ieder 
mens aanwezig is, dus ook in iedere 
leider. Aangezien de oude vormen van 
leidinggeven op grond van macht en 
beheersing steeds minder effectief blijken 
te zijn, is het hoog tijd om een nieuwe 
leiderschapsvorm te creëren. Wat voor 
de huidige wereld van groot belang 
kan zijn, is het herontdekken of herwaar-
deren van de eeuwenoude traditie van 

spiritueel leiderschap. Daardoor kan een 
menselijker vorm van leidinggeven ont-
staan, waarin niet het eigen belang op 
de eerste plaats komt, maar het belang 
van het grotere geheel. Deze dienende 
vorm van leiderschap zal binnen de or-
ganisatie worden gesteund en gedragen 
door de medewerkers, wat een enorme 
meerwaarde oplevert aan werkplezier, 
inzet en resultaatgerichtheid. En door 
onze innerlijke beleving te voeden met 
stilte en aandachtigheid raken we aan 
de bron van persoonlijke creativiteit, 
die ons werkelijk tot vernieuwend en 
grensverleggend leiderschap zal kunnen 
brengen.

Deze tekst is gebaseerd op fragmenten 
uit mijn eerder gepubliceerde boek 
Sprankelende stilte: Bron van vernieu-
wend leiderschap (Uitgeverij Asoka, 
2008).



33

Anselma Zwaagstra

Beschouw de wereld als 
uitdagend en positief   
Een reiziger naderde een grote stad en vroeg aan 
een vrouw die aan de kant van de weg zat: ‘Hoe 
zijn de mensen daar in die stad?’ ‘Hoe waren de 
mensen in de stad waar u vandaan komt?’, rea-
geerde de vrouw. ‘Verschrikkelijk,’ antwoordde 
de reiziger. ‘Gemeen, onbetrouwbaar, afschuwelijk 
in ieder opzicht.’ ‘Aha,’ zei de vrouw. ‘Zo zijn ze 
in de volgende stad ook.’De eerste reiziger was 
nauwelijks verder gegaan, of de volgende stopte 
en informeerde naar de mensen in de volgende stad. 
Opnieuw vroeg de oude vrouw hoe de mensen waren 
in de stad die hij had verlaten.‘Dat waren goede 
mensen; eerlijk, ijverig en buitengewoon edelmoedig. 
Ik vond het jammer dat ik moest vertrekken’, ver-
klaarde de tweede reiziger. De wijze vrouw ant-
woordde: ‘Zo zijn ze in de volgende stad ook .’

Uit ‘the best of bits and pieces’ 

Als CNV bestuurder probeer ik dit korte verhaal te memoreren in allerlei 
situaties in mijn werk, wees coöperatief, ga in de eerste instantie van 
het goede uit.

Treed de ander tegemoet op een positieve manier dat geeft de grootst 
mogelijke kans dat de ander jou ook positief tegemoet treedt. Wees 
daarbij wel op je hoede maar bezie de wereld om je heen als uitda-
gend en positief en niet als bedreigend en boos. 



Ethiek
Werknemers hebben in hun werk regel-
matig te maken met dilemma’s die ethisch 
van aard zijn. Vaak noemen we dit 
geen ethiek, omdat het begrip ethiek erg 
abstract en hoog gegrepen is. Stil staan bij 
deze dilemma’s en er met elkaar over pra-
ten, daar gunnen wij elkaar onvoldoende 
tijd voor. Dat is jammer, omdat het eigenlijk 
gaat om dilemma’s waar mensen dagelijks 
mee te maken hebben en die belemme-
rend werken voor het plezier in werk. Je 
kunt een onderscheid maken tussen brede 
ethiek en smalle ethiek. Brede ethiek vraagt 
naar wat is goed om te zijn; wat is een 
goed mens?  Smalle ethiek beperkt zich tot 
wat goed is om te doen.

Ethiek heeft veel te maken met moraal. 
Moraal is het geheel van waarden en op-
vattingen die in een bepaalde omgeving 
leven. Deze omgeving kan de samenleving 
zijn (gemeenschapsmoraal), maar bijvoor-
beeld ook het bedrijf waar iemand werkt 
(bedrijfsmoraal) of de afdeling (afdelings-
moraal). Ethiek kijkt naar hoe mensen met 

moraal om gaan. Daarmee kan meteen 
een onderscheid gemaakt worden tussen 
ethische en niet-ethische vraagstukken. 
Als een dilemma geen morele kwestie 
is, oftewel amoreel is, gaat het niet om 
een ethisch vraagstuk. Het dilemma of je 
vandaag rode of blauwe sokken aan moet 
trekken is amoreel en daarmee niet ethisch. 
Naast amoreel kan een kwestie ook im-
moreel zijn. Dat betekent dat het moreel 
gezien niet juist is. In dit geval gaat het per 
definitie om ethiek. Wanneer je te maken 
hebt met een keuze tussen meerdere opties 
die allen voor jou moreel gezien niet juist 
zijn of meerdere opties die allen juist mo-
reel gezien wel juist zijn, gaat het om een 
ethisch dilemma.

Spiritualiteit
Spiritualiteit kun je omschrijven als het 
levensbeschouwelijk functioneren van de 
mens. Het is een misverstand te denken dat 
dit alleen maar met religie te maken heeft. 
Religie is één van de vele uitingsvormen 
die spiritualiteit kent. In feite is ieder mens 
spiritueel, alleen niet ieder mens is daar 

Zonder kwaliteit van arbeid, geen kwaliteit van zorg! Een uitspraak waar ik nog iedere dag achter sta. 

Maar wat is dan kwaliteit van arbeid? Want dat heeft niet alleen te maken met arbeidsvoorwaarden en 

arbeidsomstandigheden. Sterker nog, dat zijn slechts randvoorwaarden. De kwaliteit van arbeid wordt 

in eerste instantie bepaald door de inhoud van die arbeid, de dilemma’s waar mensen mee te maken 

hebben en de persoonlijke innerlijke kracht die mensen uit hun werk kunnen putten. Met andere woor-

den: de ethiek en de spiritualiteit van het dagelijkse werk

Ethiek en spiritualiteit   
Jeannette Pannekoek
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bewust mee bezig. Het gaat in feite over 
innerlijke zingeving. Als je dit vertaalt naar 
werknemers in de welzijnssector, dan kun 
je zeggen dat de spiritualiteit van het dage-
lijkse werk te maken heeft met de innerlijke 
kracht en zingeving die mensen ervaren 
door met hun werk bezig te zijn.

Ethiek en spiritualiteit van het 
dagelijkse werk
Binnen de branches welzijn, jeugdzorg en 
kinderopvang zijn mensen vaak oplos-
singsgericht bezig. In de praktijk is dit ook 
het enige waar tijd voor is of voor geno-
men wordt. En daarmee blijven heel wat 
kansen liggen. Kansen op een contact met 
de cliënt op een ander dan puur praktisch 
niveau. Kansen op echte communicatie, 
met collega’s en met cliënten. En daarmee 
kansen op diepgang in het werk. Om te 
werken aan kwaliteit van arbeid, moet eerst 

gewerkt worden aan het bewustzijn van de 
eigen spiritualiteit en het delen van ethische 
dilemma’s.

Ik vind het belangrijk dat mensen structureel 
met elkaar praten over de dilemma’s waar 
ze tegenaan lopen en over zaken die ze 
echt bezighouden. Ethische gespreksvoering 
biedt niet dé oplossing. Het geeft wel in-
zicht en helpt mensen zelf zoeken naar een 
weg om hun werk in te vullen. En het maakt 
mensen bewust van hun eigen, innerlijke 
kracht. Ethische gespreksvoering geeft geen 
antwoord op goed en kwaad. Niet alles in 
het leven is oplosbaar. Maar het biedt zicht 
op kwaliteit van arbeid en daarmee op 
kwaliteit van zorg.
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Ter inspiratie  

Boeken

- Baren, B. van, Boeckmans, J., (2008), Met aandacht leven en werken, meditatie in de organisatie, Asoka B.V., Rotterdam
- Derkse, M., (2000), Uit vrije wil, oude wegen voor nieuw leven, Ankh-Hermes, Deventer
- Fox, M., (1994), Gezegend vanaf het begin, wegen naar een nieuwe spiritualiteit, Meinema, Zoetermeer
- Grün, Anselm, Boek van verlangen, Ten Have-Lannoo
- Hoefman, Henk-Jan & Lennette Schuijt (2006) Het menselijk gezicht van werk, Asoka bv, Rotterdam, 
- Jäger, W., Westöstliche Weisheit, Visionen einer integralen Spiritualität, Theseus Verlag, Stuttgart
- Jaworski, J., (2006), Synchroniciteit, de innerlijke weg naar leiderschap, Christafoor, Zeist
- Knibbe, H., (2008), De tempel van de Relatie, Zwarthoed B.V., Volendam
- Lammeren, P. van, Rijsewijk, R. van, (2002), Geïnspireerd leven en werken, over de vreugde en vrijheid van zijn, 
  Kosmos-Z&K Uitgevers B.V., Utrecht
- Normann, R., (2002), Service Management, Joh Wiley & Sons, Chichester, England
- Tolle, E., (2001), De kracht van het nu, Ankh-Hermes, Deventer
- Vries, S., de (2007), Wat werkt? De kern en de kracht van het maatschappelijk werk, SWP, Amsterdam

Websites

- www.zininwerk.nl
- www.innersense.nl
- www.cnvplezierinwerk.nl

Films

- Buddha’s Lost Children, documentaire. Te downloaden via www.uitzendinggemist.nl
- As it is in heaven, Kay Pollak (2006)

Muziek

- Weihnachtsoratorium, Johan Sebastian Bach
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In 2004 hebben de sociale partners MOgroep, ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak 
FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken (FCB) in het leven geroepen om de branches Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang te ondersteunen. Op tal van terreinen is er behoefte aan praktische ondersteuning 
die deze branches helpt optimaal te functioneren in een veranderende arbeidsmarkt en maatschappij. 
Denk daarbij aan: 
• Het ontstaan van tekorten van gekwalificeerd personeel. 
• Ziekteverzuim door werkdruk en stress. 
• Onrust door fusies, reorganisaties en de introductie van nieuwe wet- en regelgeving. 
• De groei van culturele diversiteit onder personeel en clientèle. 

Dit zijn maar enkele voorbeelden van ontwikkelingen die de branches voor nieuwe uitdagingen stellen. Ons doel is het versterken 
van de branches op landelijk, regionaal en ondernemingsniveau. Ons werk betreft zowel de behoeftes van werknemers, onder-
nemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen als werkgevers op de korte en de lange termijn. 

Overkoepelende beroepsinhoudelijke activiteiten
FCB is ontstaan om instrumenten te ontwikkelen voor loopbaanbeleid en arbeidsmarktfitheid, aspecten van de beroepsinhoud 
gerelateerd aan arbeidsvoorwaarden, die maken dat je kansen krijgt om je te blijven ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan 
Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP), Team OntwikkelingsPlannen (TOP). Ook de aansluiting van opleidingen en de 
arbeidsmarkt hebben de aandacht van FCB. Hoe werkt de nieuwe kwalificatiestructuur door in de organisatie? Voor wie is een 
EVC-procedure (Erkenning Verworven Compententies)? CNV Publieke Zaak participeert in FCB om, met jou als werknemer in 
gedachte, mee te denken over de onderwerpen die in jouw beroep en voor jouw functie belangrijk zijn.

Voorbeelden van projecten gericht op zin(geving) in werk:
• Meditatie op de werkvloer
• Levensfasebewust personeelsbeleid
• De inzetbaarheidsmeter.

Meer informatie?
Kijk op www.fcbwjk.nl en abonneer je op de nieuwsbrief. 
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Het Christelijk Nationaal Vakverbond heeft als taak de belangen van mensen te 
behartigen op het gebied van werk en inkomen. Met een open, deskundige en per-
soonlijk betrokken stijl werken wij primair voor CNV leden. 
Het CNV vindt inspiratie in het christelijk sociaal denken dat zijn wortels heeft in het 
evangelie. Van daaruit geloven wij dat ieder mens als streven en doel heeft om ‘tot 
bestemming te komen’. In onze prestatiegerichte en steeds complexere samenleving 
wil het CNV hieraan bijdragen door mensen weerbaar en wendbaar te maken bij het 
verrichten van werk. Dit zowel op materieel als immaterieel gebied. 
Het CNV streeft naar een samenleving waarin mensen zoveel mogelijk gelijke kansen 
hebben en duurzaamheid een centraal begrip is. Medewerkers, vrijwilligers en leden 
van het CNV wenden hun talenten aan om deze idealen om te zetten in diensten 
op maat, aansprekende producten en opvallende acties. Om dit te bereiken voert 
het CNV een permanente dialoog met de leden, de samenleving en internationale 
organisaties op het gebied van mens en werk. 
Het CNV wil een herkenbare beweging zijn en blijven. Voor iedereen die zich inzet 
voor het CNV willen wij een inspirerende en uitdagende omgeving vormen waarin 
ieder zijn talenten kan ontwikkelen.
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De vertaling naar de praktijk
Dagelijks ben je bezig met het vormgeven van je beroep. Of je nu werkt als maatschappelijk, sociaal cultureel of pedagogisch werker of 
als leidster kinderopvang, een ieder heeft een eigen verantwoordelijkheid in zijn eigen vakgebied. Als professional denk je na over hoe-
ver je verantwoordelijkheid reikt, hoe je het beste resultaat uit een cliëntrelatie kunt halen, hoe je jezelf kan (blijven) ontwikkelen. CNV 
W&MD, Jeugdzorg en Kinderopvang vindt dit soort beroepsinhoudelijke onderwerpen belangrijk. Daarom zet CNV  zich ook vanuit 
deze invalshoek in voor de professionalisering en positieverbetering van werknemers in de sector Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang. 
Belangrijke peilers voor ons hierbij zijn onderwijs, ethiek, kwaliteit en overkoepelende beroepsinhoudelijke activiteiten. 

CNV Publieke Zaak behartigt jouw belangen in onder andere de volgende organen:
- Overleg Arbeidsvoorwaarden Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (CAO WMD)
- Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdzorg (CAO Jeugdzorg)
- Project Beroepenstructuur Jeugdzorg (ism Movisie)
- Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (CAO Kinderopvang)
- Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PGGM)
- FCB Dienstverlenen in arbeidsmarktvraagstukken
- Platform kwalificatiebeleid Zorg en Welzijn
- Calibris (onderwijs en arbeidsmarkt)

Als lid van CNV Publieke Zaak kun je op tal van manieren actief zijn binnen de vereniging. Alle leden die werkzaam zijn in Welzijn & 
Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg of Kinderopvang kunnen lid worden van het landelijk groepsbestuur CNV WJK. Het lan-
delijk groepsbestuur is hét platform waar je collega’s kunt ontmoeten. Het vormt een netwerk van verschillende disciplines, waarbij een 
ieder zijn eigen achtergrond en expertise inbrengt. Het landelijk groepsbestuur komt gemiddeld 4 keer per jaar bij elkaar. 

Het landelijk groepsbestuur is altijd op zoek naar collega’s die willen meedenken en meedoen. Juist jouw visie en praktijk hebben wij 
nodig. Meld je vandaag nog aan! Stuur een e-mail naar l.smits@cnvpubliekezaak.nl of bel naar 070-4160646.

Meer informatie?
Kijk op www.mijnvakbond.nl 
Voor al jouw vragen of ideeën kun je contact opnemen met de landelijk bestuurders via telefoonnummer: 070-4160646.
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