
Symposium ‘Zingeving in de GGZ: hoe 

dan’?

Reflectieve competentie en zingeving in 
de zorg: waar persoonlijke waarden, 
beroepspraktijk en organisatiedoelen 

samenkomen



Doel van de workshop

Vaardigheden ontwikkelen (of verder 
ontwikkelen) om te reflecteren op de manier 
waarop jij vorm kunt geven aan (christelijke) 
identiteit binnen concrete situaties in je 
dagelijks werk in de zorg.



Christelijk onderscheidingsvermogen

Reflecteren is nodig om te kunnen onderscheiden
• Onderscheidingsvermogen = het vermogen te onderscheiden wat 

we behoren te doen en te zien wat er is. Het is het inzicht  om een 
situatie in al zijn complexiteit te doorzien en dan de juiste 
inschatting maken. 

• Belangrijke waarden en principes in het christelijk geloof zijn 
toewijding, dienstbaarheid en vertrouwen. Wie God in Christus 
voor mensen is en wil zijn, is het grote voorbeeld dat we mogen 
navolgen. Morele regels, gebaseerd op de wetten en normen van 
God, Bijbelse principes en de christelijke gemeenschap spelen dus 
een belangrijke rol in het onderscheiden. 



Kluwen van christelijke identiteit en 

professionaliteit



Uit welke draden de kluwen bestaat

• Hoe sta ik persoonlijk in de situatie?

• Hoe geeft de organisatie er vorm aan?

• Hoe deze twee factoren samen te voegen zijn 
in de praktijk van alle dag. 



Draad van jouw persoonlijke, individuele 

innerlijk
• kenmerken, overtuigingen, drijfveren
• Individuele betrokkenheid en persoonlijk geloof
• Mening, normen en gewoonten, gebaseerd op je 

geloof
• Wat betekent jouw gezindheid voor anderen?
• Wat is je eigen identiteit of spiritualiteit?
• Hoe ben je de persoon geworden die je nu bent?
• Welke rol speelt geloof voor jou in je werk?



Draad van organisatie en identiteit

• Welke draden zijn al getrokken door de organisatie? En wat 
doe je ermee? 

• Drie verantwoordelijkheden of taken van de organisatie:
– Cultuur: geloofsuitingen, integriteit, begrenzing

• Wat betekent de vorming van cultuur voor de zorgrelatie.

– Beleid
• Kun je onderscheiden in welke situaties beleid moet komen of moet 

worden aangepast?
• Ethisch beleid  overleg voeren voor je iets verbiedt (moreel beraad)

– Personeel: aannamebeleid, scholing



Draad van de beroepspraktijk en christelijk 

onderscheidingsvermogen

Als je weet dat er zowel overeenstemming als meningsverschil 
bestaat over beroepsmatig handelen, dan kun je onderscheiden:

I. Wat anderen wel doen, maar jij als christen niet.

II. Wat anderen niet doen, maar jij als christen wel.

III. Wat iedereen doet en jij als christen ook.

IV. Waar jij je op baseert, inclusief waar jij je op baseert als christen.

christelijke 
identiteit andere identiteit



Van kluwen naar onderscheiden draden

Als je reflecteert op de verhouding tussen je 
persoonlijke insteek en je beroepsmatige plicht 
om het belang van de ander te dienen, kun je 
onderbouwd en stapsgewijs omgaan met 
spanningen die je christelijke identiteit in de 
professionele context lijken te geven.



Casuïstiek

Praktijk

Persoonlijk

Organisatie


