Zingevingswerking Beweging.net
Zingeving gaat over verhalen.
Verhalen van en over mensen, mensen die zelf verhalen schrijven en beweging maken.
Zingeving raakt het leven, samenleven en samenwerken van mensen.
We geven vorm aan zingeving vanuit 3 werkingsdimensies: “Identiteit, ethiek en inspiratie”.

IDENTITEIT
Wie zijn wij? Welk verhaal willen we vertellen?
Wat is onze eigenheid? Wat drijft ons ten diepste?
Waarom doen we wat we doen? Waarom strijden we voor ons ‘sociaal huis’?
Hoe willen we beweging maken?
Waarin zit en ontdekken we ons eigen ‘kleur’, onze eigen identiteit?
Waar maken wij het verschil of waar willen we het verschil maken?
Rechtvaardig en solidair, democratisch en verdraagzaam, duurzaam en participatief,
waardig werk en sociale bescherming voor allen, vooral de meest kwetsbaren, zijn de niet
evidente maar wel fundamentele waarden en ideeën waarop we ons sociaal huis bouwen.
Zo staan we ‘verschillig’ niet onverschillig in de samenleving.
Vanuit onze missie bevragen en herbronnen we onszelf regelmatig positief en kritisch.
We zoeken en vinden onze identiteit in ‘verbondenheid’ en via ‘dialoog in diversiteit’.
In verbondenheid met onze 11 partners en 4 geassocieerde partners.
In verbondenheid met de regio’s, de provincie en nationaal, omdat samen sterker maakt.
In verbondenheid met allen die willen meewerken aan en mee zoeken naar het goede leven.
In verbondenheid met verschillende visies en levensovertuigingen in de samenleving.
Hoe gelijkend en verschillend deze overtuigingen ook zijn, we zijn hoe dan ook op elkaar
betrokken. Het heeft vandaag geen zin ons in angst voor elkaar terug te trekken of om ons
op te sluiten in het eigen gelijk.
We verbinden ons aan elkaar via ‘dialoog in diversiteit’ en ‘actief pluralisme’: niet overtuigen
maar beluisteren, niet veroordelen maar respecteren, dialogeren doorheen verschillen,
leren samenwerken met mensen die er andere waarden, normen en levensbeschouwing op
na houden.

ETHIEK
Ethiek heeft alles te maken met wat mensen als ‘goed’ beschouwen, met ‘waarden’ de
moeite waard om na te streven en zijn leven op af te stemmen. Een ethische benadering
gaat op zoek naar het ‘meest menswaardige’ in elke concrete situatie en problematiek.
We vragen ons af wat ‘beschermwaardig’ is in die welbepaalde omstandigheden.
We willen ethische visies ontwikkelen over thema’s en uitdagingen die door de partners
worden aangebracht en/of sterk aanwezig zijn in de samenleving.
Bijvoorbeeld:
1 op de 3 werknemers vindt job onvoldoende zinvol; kiezen voor welke medicatie en/of zorg
men terugbetaling voorziet; waardig levenseinde en palliatieve sedatie; burn-out en
ervaring van leegte en zinloosheid; jongerenwerkloosheid; stijgende ongelijkheid en
armoede; angst voor de Islam als godsdienst; …
Hoe gaan we daar mee om? Welke aangepaste vorming en begeleiding voorzien we?
Hebben we voldoende kanalen waar medewerkers met hun verhaal en gevoelens terecht
kunnen? Want iemand die zich niet gelukkig voelt bij wat hij of zij doet, kan onmogelijk goed
functioneren, goed advies, nabijheid of zorg verlenen.

INSPIRATIE
Waar halen we de mosterd voor onze sociale inzet, motivatie en bezieling?
Een inspiratie is de bron en het fundament van een sociale, maatschappelijke inzet.
Een inspiratie ondersteunt waarom we een beter mens willen worden in een betere wereld.
Inspiratieverhalen bieden medewerkers een referentiekader, een houvast om staande te
kunnen blijven in de weerbarstige praktijk van alledag.
“Met het hoofd in de wolken (= inspiratie) en de voeten op de grond (= praktijk van alledag).
De christelijke inspiratie, het verhaal van het evangelie, het Jezus’ verhaal vormt het
oorspronkelijke kompas, de grondstroom, de basismelodie van onze beweging.
De humaniserende kracht van het evangelie, de christelijke inspiratie, de Encycliek Rerum
Novarum, historische sterke figuren zoals Cardijn en Jeanne Devos, mensenrechten en
diverse humane, religieuze en gelovige levensbeschouwingen zijn belangrijke
inspiratiebronnen voor onze sociale beweging.
Uit deze inspiratiebronnen borrelen waarden als ‘solidariteit‘, ‘dienstbaarheid‘,
‘rechtvaardigheid’ en ‘respect voor de waardigheid van ieder medemens, voor onze wereld
en voor de volgende generatie’ op. Ze stimuleren onze blijvende inzet en strijd voor meer
menswaardigheid in onze samenleving, in de wereld. Een goede inspiratie(werking) houdt je
motivatie scherp en voorkomt ongevoeligheid en onverschilligheid. (Bijvoorbeeld “De
parabel van de barmhartige Samaritaan”= loop niet in een boog om de nood van je naaste).
Een inspiratie, een spiritualiteit, een droom, een duidelijk perspectief houdt ons gaande en
schenkt veerkracht. Inspiratie en motivatie blijven onmisbaar omdat de wereldwijde strijd
voor rechtvaardigheid, solidariteit en sociale bescherming voor iedereen nooit volledig
gestreden zal zijn. Er ontstaan immers altijd nieuwe vormen en structuren van
onrechtvaardigheid en uitsluiting. Een inspiratiewerking houdt de droom levend over het
goede leven voor iedereen, niemand uitgesloten. Laten we daar verder werk van maken!

