
Een christelijke zorginstelling is geen eiland waar men het over de 

toekomst van de identiteit volledig voor het zeggen heeft. Zij is sterk 

afhankelijk van de omgeving. Christelijke zorginstellingen in een 

seculiere maatschappij zien zich genoodzaakt te voldoen aan maat

schappelijk overeengekomen kwaliteitscriteria, zij dienen onderschei

dend te zijn, er moet onder het personeel voldoende draagvlak voor 

gevonden worden en er moet een maatschappelijk draagvlak zijn. 

De identiteit staat op drie van deze vier punten onder druk. 

I 
n Nederland hestaat anno 19')7 

nog- eet-1 relatid grout aantal chris

te\ijke zorgimtellingen. Zowel in 

vcrgcltJking n1ct an-

5tclt dat godsdienst nog slechts van be

lang is in het privc-levcn, zijn ongelijk 

bewezen. 1 Helaas is Schepens' opti-

mi.,me onvoldoende on

dere Europese Ianden (uit

gezondcrd \)uitslandJ als 

in vcrgelijking met enkck 

decennia gekden, maken 

chriqe\ijke imtellingen 

nog steeds cen aanmcrke

liJk dec\ uit van hct gc

hecl. 1 Dit is ccn opmcrke

lqk verschijnsel in het Iicht 

van de vek pcssimi.,tische 

vourspellingen enkele de

cennia gekden. Drs. Thea A Boer. 

derbouwd. Hij baseert 

zich in hooldzaak op een 

in 19R.1 uitgevoerd ondcr

zock in christelijke zorg

imtcllingcn, en vcrgeet de 

ontwikkclingen die zich 

'>indsdien hehben voorge

daan. Hovendicn laat de 

privatisering'>thesc zich 

nict bewijzen ol wecr

leggen met cen moment

opname, cvenmin als men 

De vraag i., in hoeverre dezc situatic 

cchter tot optimismc aanleiding geeft. 

Th. Schepcns, onlangs gepromoveerd 

op cen onderzock naar de aard en bele

ving van de christelijkc idcntitcit in ge

zondheidszorginstellingen, mccnt dat 

men ronduit positiel kan zijn 2 Volgen., 

hem hcdt de 'privatiscringsthcse', die 

uit cen loto kan opmaken ol, en in 

wclke richting cen auto rijdt. 1 

Vroom i., in zijn hijdrage Tegen de 

stroom in' in het septembernummer 

van C:hri<;tcn Dcmocratische Verkenin

gcn cen stuk genuancecrder, en uit zijn 

verhaal spreckt dan ook ecn betrokken 

appel om het cr als christelijkc organi-
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'atie' loch vooral niet hij te Iaten zit

ten . .., 

Het echec van de gevulde 
algemeenheid 
,\let name in de gezondhcid,zorg hl'h

hen wij in de algl'lopen ckcennia de 

door Vroon1 gc-,ignzdccrdc hcwcging 

naar -,cculari...,Jtic via hct con1pron1i.., 

van de gevulde algemc-cnheid kunnen 

waarnemen. lmkrdaad liJken de expen

merllen met l'erl gl'vulde algemeenherd 

voor het mnendeel te Zi)ll mi,\ukt. 

Nadat rn zulke rnqe\lrngen of organr,a

tic..., aanvankcliik nog lTil comnli'-.<..,ic 

voor god-,dicn<..,t en !cvcn..,hc...,chouwlng 

wordt inge,teld. raakt hoar taak in de 

loop der jaren mecr en mecr op de ach

tcrgrond In ccn aJntal gcvallcn gt~Jn 

de gcnocmdc lOillllli-,-.ic.., zich IZJ.ngzZI

mcrhand voornamelqk hezighouderl 

rnet ethiek. en dat hovcndren op een 

prakti,ch niveau.'' Op het nivcau van 

de lcvcmhe,clwuwing i' imrner' toch 

gccn con .... cn-,u-, tc hcrc1kcn en n1cn 

VITC<.,l dot l'Cil gc<..,prck Wl'llllg lllCLT Op

\cvnt dan polari,atie in plaah van hl't 

door Vroom heplcrte leerproce' 

I )it aile, i' niet hedoc·ld om te zeggen 

dat 11eutrale organr,atic' nict wemeli1k 

kur1nen ziJil. /iJ ziJil in ecn aantal ge

vallcn - gczien de polrtreke en maat

'chappeliJke ontwikkelirlgcn - te vcr

krezen hoven het kun,tmatrg rn 'tand 

houder1 van lcvemhe,chouwelrJke 

'truLturen. ;\\lcen nwet men zich hii 

zo n ncutrali'-.LTing gccn illu..,ic~ n1akcn 

over de aandacht voor lcven,he,clwu

weliJke zaken op de lange duur 

Tweedeling 
In zekcre zrn "er hq chri,telqke zorg

orgJilli..,J.tiC'-1 ...,prJkc van ccn twccdclJng· 

in\lellingen die voor wat hetrelt hun 

1dcntitc1t oon de \\'cg tlllllllCITll en tll

\lelllllgen dre het daar vee\ moeili1ker 

mee hehhen. Aan de weg timmeren he

tekent nil'l per"' dat llll'n een lwhou

dendcr Khtergrond hedt. ook zorgin

'te\lingen ml'l lTll breed 'J1l'ctr·um aan 

god-,dicn<..,tigc vi..,ic<.,, zoal-.. de acadcn1i

,che ziekenhuizen van de Vrije Univer

'itert en de Radhoud llnrveNteil, ma

ken van hurl identiteit in toenemende 

mate. zi1 het nog 'ten!, lxvJwiclen. 

c-cn vcrkoopanikel in de vorm van c-cn 

k wa I iteit'"'pec t. 

In drt verhand " eer1 uihpraak van 

Vroom van helang 'Va\l \laal dat wre 

de l'tgen rdentrtert ntct koe\len 1 en er 

du.., hcv .. 'u-..t orgJni<..,atori<..,ch gccn ploat.., 

aan gccft i. nict a].., chn<..,tc]qkc orgJJli<.,Zl

tie ovcrleelt .'\\, hct 'chri\le\i1ke verwa

ten. vcr,peelt men niet aileen de 'Ylll

pathre var1 de chr"teltJke achterhan. 

maar ook de achting vJn de nict-kcrkc

liJke 'ympathi,arllen I lat mag 

Wclclr zijn mJar hct i<.., gcJnakkcliikcr gc

zcgd dan gcdaan. ~-:en chri...,tclJjkc zorg

in..,tclling j<.., imnH .. T<.., gccn cdand \\'Jar 

men het over lk toekom\l van de rden

tltl'Jt vollcd1g zeit voor hct zcggcn 

ill'ctt. ,\len r' verregaand alhanke\IJk 

van LlLtOITll huiten de eigen rn,Kht 

ovcrheid,hepalrngen hc·,prekrllgerl llll'l 

rnaat,chappeliJke panmT' en llrel rll de 

laahle plaah. de levemhe,chouwelrjke 

voorkeuren Ill het achterlalld - allle-

lllLT<., en vcrlcnLT<.., vJn zorg 

Vier criteria 
In 'Zorgen mel vi,ie' 'tell de 

Chr·iqe\iJkc Vercnigrllg vall /orgimtc·l

lrrlgen 1 ( :VL 1 vrcr urtcrra voor tcr he

antwoord111g van de \TJJg ol chn..,tc

liJke zorgin,tellillgcn he,taamrecht 

hehherl.' 

~\1inlnlum zorgnivcZtu- ccn chn..,tc

liJke imtcllrng rnoct. rlel a\, alk allCicrc 

zorgJJl<.,tcllingcn voldocn JJJl lllaat

'cha ppe\IJk overecngekomell k wa lr

tcit..,critcriJ 

(I 1V Ill,,~ 



2 I let non-trivtJiiteihcritcrium - a}<, 

tlletl een Lhri,telitke identitctt hantcert, 

moet daM ook ieh onder,Lhctden<, 111cc 

wot-den hecloclcl. Vcrwijzingcn JlJilr een 

'verlcde11 ot ec11 'gcvoel' vol<,tJJil niet. 

i. I let dcmocrJttenilerium - cr nwct 

onder hct JWI-"Jileel voldocnde draag

vlok voor gcvondcn worden. 

1 I let lll<lahchappelitk drJJgvlak - er 

moet 111 de maat,chappiJ voldoende 

\\'Zlordcrrng Z!Jil voor hct in 1 en 2 gc

JlOemde zot·gaanhod J)ll maat,chappe

ltjk dra<1gvlak lwctt ovenget~<, ntet 

noodzakeiiJk te heteke11en dat men de 

lcvcn~hc'->L hcnrwcl r jkc ui tgllng-.pu ntcn 

van de Jll,tL·II i ng dee It 

Heeft identiteit nog iets om 
het lijf? 
I let i' duidelttk dat. onc!Jnk, hcl rciJ

ltel <,tJhiel hliJvcnd aJnlJI chriqelttkc 

tmtellingcn 111 N,·dcrland. de tdcntilctl 

op dne vJn de v1cr punten onder dntk 

<,taJt Ten eLT<,ll' wecl men d1kwitf, 11iet 

WJl men mel die idc1ll1leil hcdoelt, 

hJng Jl, men i' voor de door Vroom 

ge,ignalcerde hetwetnit e11 111 hct vcr

lcdetl gelllJJkte lou len. ( Jp dit tcrrein 

1' cr hovcndten gee11 Lon<,eJl'll' I )e ene 

in-.tcllrng r<., tcgcn cuthZlnJ-.rc de JrH.1cr 

ro.., cr llll\1 voor- de cnc heel t gccn ahor

tu<..,vc-rgunnrng. de onder wil zich Jlll'.l 

nict hcmocicn met de kcuzcn vJn zijn 

p<llrhltcn en hccJt wei zo n vcrgunnrng 

I),· em· tmtellmg hJ,l'LTl ziLh nadruk

kellJk op de Lhrt<,lL'IIJkc lrJdttte de atl

dcrc wd voorZll nH:t gcJ<..,<..,ociccrd wor

den llll'l LOJl<..,LTVi:ltl'-,lllC oJ JllOrt1]1...,1llC 

I lat JIJc, hctckenl ntcl dJt Lhrt<,telljke 

zorgrrl'>tcllrngcn rn Ncdcrlond in nict-. 

lllU.T VJil hun ...,cutlrLTc collcga'..., tc on

dn-,LheiLkn ZIJ!l Heel in het Jlgemecn 

Kail ge<,teld worden dJt Lhn<,tei1Jkc tn

'lelltngen lllZJke JLlicve lcvcmhei_'indt

grng 1 Jhortu..., op nrct-med!...,che gron-

( I)\' 111 1!-

den. euthJnJ<,te, hulp hiJ zclldodtng i 

loch Will lnughoudendcr zijll, nJa<,t 

'zellhc,chikking' wijzen op andere mo

rclc woordcn, llll'LT ouncbcht gcven Jon 

bcjcgening~o,o'ipecten, en aan de gee...,te

li)ke vcrzorging ccn mcer gc.lntegrecrdc 

piJJl'> toekcntlcn in de tn<,telling. h·g 

opvalknd 211n cite vn.,chillcn vcclal 

111et I )e theot·ett<,che olllkrhouwing 

voor de Jtwezighctcl van ecn duidclitkc 

ctgcnheid loopl pJrJIIcl a0n Vroom\ op

VJltlng dJt ck llijhel gcen reccptenhoek 

i' lllJJr ecn honzon· ''I let 'chn,telqke' 

<,chuilt 111 de oncnlJtte en imptrJtie, in 

'leer e11 atlituden en niel in tcchni,Lhc 

handellllgcn .. ., Vcrheve11 mi"ionJirc ol 

diJLOilJic I hi) ihedoelingen 1 Vroom', 

'IJnlpnwdcl' i worden nog .,JcLhh <,porJ

dt,Lh JJtlgctrollen Vcrreweg de nlee,le 

Jlhlcllingen ktezen voor het aJnhieclen 

van goedc zorg, evcntuecl en zonder 

vee] homhoric voorzicn von wat extra\ 

1hel ZOlltlllOLkJ'i 11 ' 

Hoe vind je je personeel? 
Ook hit het pn,om-cl,lwktd h er de 

nodigc u>mplcxitcil. ( )p de lllJrkt VJJl 

per.,onL-cl dJt warm loopl voor de 

chmtclitke identilcit wmclt de 'pocling 

'teed, cluntlcr Clmgekecrd i' het VCHJI

gclovige jongercn he...,]!~o,t gcen vonzclt

<,prckendhctd om JC JJil le melden hq 

cu1 chrt,lelijke zorgtn<,tclllllg 11 Voot· 

de keuzc van LTn wnkplck gcvcn loLa

lie prolc<,<,totlaltteiha,pcLtetl enL<llTti:

ITillogelijkhedcn vceiJI de door,lag. 

( lvcrigem kJn men ook zorgimlelltn

gen vcrwi)tcn diJt Z!J vaak gcenccn..., 

nleLT cen poging docn om de Jllork.t von 

gcmot!vccrdc o<..,pirant-wcrkcT..., - n1ct 

'J)l'C il1ekc JJtHleLhl voor ldenlllethJ<,

JK'Lten- aan tc horcn 

\'CJt kan cTn imtelling docn dtc c11 de 

idcntileil wil hcwJITil en voldoelllk 

pLT.,onccl wil JJJllrckken~ Len veclge-
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kozcn oplossing i> het diffcrcnticrcn 

tu">en identiteit en zorgvi'>ie. Dc iden

titeit i<, een continu(im van levenshe

schouwelijke uitgangspunten tot de 

zorgpraktijk, 1' cn in veel gebiedcn kan 

men onmogelijk van aile personeclsle

den loyaliteit op dat helc traject, du' 

inclusid instemming met de levensbe

schouwing, verwachten. Wat men wei 

kan verlangen, i'> loyale medewerking 

hi) de uitwerking van de zorgvisie Op 

het terrein van de cthiek, de hejegc

ning, en het re>pcct voor de lcvens

overtuiging van patienten en hewoner<,, 

verwacht men van de sollicitant niet 

slecht<; partiele, maar vollcdige mede

werking.1' lnstemming met de christe

lijke grondslag wordt daarbij van afne

mend belang geacht Voorts i> het 

ganghaar om te dillercnticren tussen 

het gewicht van de functies: hoe meer 

verantwoordelijkheid iemand draagt 

voor hct in<,tellingsbeleid, hoc hoger de 

eisen aangaande zijn of haar hetrokken

heid bij de instellingsidentiteit 

Een maatschappelijke organisatie is 

geen kerk met een relatiel hogc mate 

van gedeelde vi<;ie<;, noch een politick 

orgaan waarin men met een smalle mo

raal moct werken. Zij zit ergen<; mid

denin, waarin leiderschap zal moeten 

rekenen met een zekere pluraliteit, 

maar waarin de pluralitcit omgekeerd 

zich ook moet aanpassen aan de 

imtcllingsidentiteit. Ondanks allerlei 

wetten op het gebied van medezeggen

schap voor paticnten, bewoner<, en per

soneelslcden, zien we de laatste Jaren 

ook een omgekeerdc heweging, waarin 

er voor de instellingsmanager weer ecn 

rol lijkt te zijn weggelcgd als f>r~lcr (mr~

ter)famili115, die de instelling een hepaald 

prohel geeft. Dit hiedt zeker per'>pec

tieven voor het overleven van een 

christelijke identitcit, al zal duidelijk 

zijn dat de klool tussen top er1 werk

vloer niet oncindig kan verdiepen. 

Een maatschappelijk 
draagvlak? 
len derdc complexiteit rond de identi

teit van zorgimtellingen is het maat

schappelijk draagvlak Hekend gewor

den is het onderzoek van dc provincie 

Zuid-Holland naar de lcvensbcschou

wclijke inklcuring van woonvormcn op 

het terrein van zorg. Op basis van de 

levensbe-;chouwelijke voorkcuren van 

de bevolking wilde de provincie kun

nen hesluiten om een zorginstelling al 

dan nict toestemming tot nieuwbouw 

of uitbreiding te verlcnen. 11 

Zo'n proportionalitcitbeginsel hcdt 

echter een aantal haken en ogen. Ten 

eerstc loopt de demografische samen

stelling van degenen die van gezond

heids- en ouderenzorgvoorzieningen 

gebruik maken, per dclinitie enkelc de

cennia achter op die van de gemiddelde 

bevolking Voorts bn het zijn dat men

sen, wanneer ziJ worden geconlron

tecrd met handicap<,, ziektc ol ouder

dom, plotseling mccr hehocfte gaan 

krijgen aan lcvensheschouwcliJke ele

menten, om dezellde reden waarom 

nood leert hidden, en om dezeltde re

den waarom veel niet-gelovrge ouders 

hun kindcrcn toch naar een christeliJke 

school >turen Een derde overweging is 

dat de christelijke identiteit van zorgin

stellingen er hiJna nooit zo dik ho

venop ligt dat de zorg daardoor voor 

niet-gelovigen van mindere kwaliteit 

zou worden. Het kit dat ecn hakker 

gercformeerd is, zegt nog niets over het 

bestaamrecht van zijn hakkerij in een 

geseculariseerde volkswijk Dit hangt 

samen met een helangrijk goed in onze 

samcnlcving: de organi<,aticvriJheid. 01 

een instelling een christelijke identiteit 

heelt ol nict, is niet interessant voor 

( llV tll.'J7 



zijn hc<;taan-,rccht. Dat be<aaarl',recht 

hcdt te maken met de kwaliteit van de 

zorg. 

Christelijke zorgorganisaties in 
een plurale samenleving 
7:oa\., gesteld hehhen zorgimtellingen 

ook intern een zekere pluraliteit. Het 

in<;te\ling<;management doet er wij<; aan. 

die pluraliteit niet onaanvaardbaar te 

doen oplopen. omdat daardoor de ha-,is 

van de sihtred ualues te <,mal zou kunnen 

worden. Voor de interne pluraliteit die 

resteert, lijkt een voortdurend gesprek 

over kvenshe<ichouwing, normen en 

waarden in de zorg belangrijk a\<; on

derdeel van een wederzijds leerproces. 

dat uiteindelijk de kwalitcit van de zorg 

ten goede komt. 

C:onles'>ionek zorgimtellingen <;pelen 

anderzijds ook een rol in het maat

<;chappelijkc debat, dat wil zeggcn in 

de contacten met onder mecr politick 

en kcrken. Hun bijdrage kan ertoe lei

den dat laahtgcnoemde met hun voe

tcn op de grond hlqven, tcrwijl de poli

tiek JUi<;t gewczen kan worden op de 

noodzaak om oog te hchhen voor meer 

dan het matericle. 

/)rs T/J. A lloer. teo/ lie. is studie~ecretaris 

I'll II ,ie ( 'lniste/ijke \'mml}il1lJ thtll Zorg

instcllin!Jtll ( ( YZ1 til mderzoeker hij !Jet 

LllliPrrsilair· ( ·entrw11 Poor· Tlio-et/Jiek en 

CezorulheidsrcdJt ( CllC) te Utrecht 

No ten 
Hi1 de Chn<.tclijkc Vcn_'nlglng van Zorgm<.,tc\

lmgcn '.CV7.' en de KatlwiH.._-kc VcrcnJgJng 

vJn Zoq . .!Jil<,tclhngcn 1 Kvz·, en hct ( ·ontaLt

org<~.<tn Ncdcr!Jndc,c ( hri'>tcll)kc \X1crkgcvcr<., 

111 de 7org C"NC.\'\/Z: ZIJ!l ongcvcc1 iH% vctn 

J.lk 1'\cdcriJnd-.,c gl'zondhcJd<.,zorgJ!l<.,tcliJngcn 

ttangc-,lotcn Hii de Protc-.tanhc Vcren1ging 

voor ( )udcrcnzorg 1 PV(), en de Kathohckc 

Vc1Cn1g1ng vJn \X/oon- en 7orgLentra 

, KV\X'7:, Zllll zon 50 1}o VJn aile vcrzorglllg'>

huJ?.cn JJnge'>lotcn 

Thco SLhcpcn'>, Plu<~l' n1 f,ctckcr1h Pdll ,/c ,)o.L,Irnhl 

l!JV Ill 'l/ 

111 dni'ldiJkc ZJCkcrdm12'n1 [err ,ouolo1}hth flrdcrttlck 

Jni Ztchrrillii,Oii}illll:.dlll''> l'ii/Jti /Jet Pn{'/c,jCJrtf fll lllTZOI

<}CI!</ jliNmccl Tdhurg· Tilhurg Llnlver'>lly Pre'>'> 

1l)()7 

i\ "' . r r ~14 
lntcrc'>S<Hlt detad i-. dot SLhcpcn'> ecn onder

"'- he1d J.<lnhrengt lll'>'>C!l protc\tanl<,-Lhn-.tc

lijkc en room-.-k.Jthol1eke llhtelllngcn LJaht

gcnocmdc Z!Cl h1j <11'> haHweq.!." 

ge-.eLulan<,ccrd Ill vcrhoud1ng lot p1 otc'>tont-.e 

lll'>tell111gen 1\ 11' p 1-1-5-(J. Vgl Th A. Boer, 

'lktekent goLh.dH:'n'>l nog IL'l'> 111 chn'>tell)ke 

zorg~" 1\.:ederland.., l)oghlad 19 llllll 1ZJ(J7 

( hmlcn Dn11tllrdll'tht l'aknnllllt/CII, 7 ()/ -J-/1)-ItJU 

Fen proLe'> c!Jt ztch heel! voorgedaan Ill vclc 

z1ekcnhuizen. moar nok h11 de de'ltlid'> lilt LOil

tc-,-.Jonele kocpel'> ont'>lanc Nat1onale Zicken

hui'>raJd, th<lll'> f'\,;ederL:Jnd'>c ZorgJederatie 

Velcn zeggcn dat ook de VcJT!llgmg VI'\(), 

NC"\V ZILh op den duur in diem hung zal ont

\\'lkkclen 

Vroom." IP p . ..tWJ 

Th A Hocr :c J Zor,Jcrt rr1t'1 Pl'lt Zori}Pnlcnt!l_l) 

I'd I IIIII dnt,ldrrk {'tT'/lCdJcj Vtddc, gehcel hcrzienc 

druk Kampen· Kok. 191J7 

Vroom d tt' p -1-R/ ( )vengcn<, 1" h1cr -.prake 

vJn ccn wei erg krJ'>'>t' tcgcn..,telltng tu-,-.cn Jll

'>Pil"Jlll' en attltLidcn" en "tcchrw,che handclin

gen" zll llllmcr<, nog ecn groot gebted van lllCt

teLhni'>Lhc h<l1H.lel1ngen met ccn -.tcrk morecl 

karJktcr wa.Jr ccn god'>dten'>tigc Vl'>IC wei de

gcl11k rclcvJntlc hccJt 

10. Cl Zm!)nr mel !'l,ll', pp. 4-0JI 

11 ( )ndcrzock 111 11JH-1- toondc zclj.., aJn dJt het 

aantal gelov1ge 1Kr-.oncc1:.1eden m P'>\ThiJ.tn

'lchc zJekcnhuJzcn gem1ddcld klclller \Va'> dan 

hct oantJI gclovigen 1n Ncdcr!Jnd. Z1e Th 

Schcpen'>, ( lnt,lcl11h· rn,lrlltll:/cll PtltH !ft·zmdllt'Jd,

zory ( )nJcrzMk llildl ,Jc d<Ir,l en /Jcln'lll_t/ Pdll ,/c, 111~>

lclqkc ,/mim'.rt Tdburg IVA 1 LJ.S-1-. p 52 

12 ldcntltCit wordt in lor_,)crl mel 1'1'111' Olll'>Lhrcven 

al-. ''de uitwcrbng van de grond-.lag Ill de zorg

praktqk" d It' p 1/ 

1 i Ztlr!/I'JIIll(ii'J'>IC, pp 9111 

1--l In 7ee1Jnd namcn de flrovlnutllc Stolen cell 

mot1c met d1e -.trekking aon tcnv1d ook de 

RcgHJvi-.ic RlllllllOild met d1t Lr1LC11Uill gtng 

werken 
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