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Van mE-timE naar  
WE-timE: dE kraCHt 
Van VErBondEnHEid
luc Van Gorp
Voorzitter Christelijke mutualiteiten

E en gelukkig leven is het kostbaarste en waardevolste dat we 
kunnen nastreven. Maar hoe bereiken we dat doel? Door zelf-
realisatie en zelfontplooiing, door te focussen op de individu-
ele beleving van (vrije) tijd, op me-time en qualitytime? Of is 

juist de gemeenschappelijke tijd belangrijk? Is de mens een sociaal wezen 
en heeft hij de andere nodig om gelukkig te zijn? Vormen (gedeelde) vrije 
tijd- tijd die we delen met anderen- en wederzijds engagement de sleutels 
tot menselijk geluk? En wat zijn de individuele en maatschappelijke hef-
bomen om dit geluk te bereiken? Dit artikel gaat dieper in op de waarde 
van solidariteit en verbondenheid in onze huidige samenleving.

Afgelopen februari was ik een van de ruim honderdtwintigduizend Belgen 
die deelnam aan Tournée Minérale. Een maand lang heb ik geen druppel 
alcohol gedronken. Om de actie wat kracht bij te zetten, had ik van de 
organisatoren een armbandje gekregen met daarop het logo van Tournée 
Minérale. Het effect van dat bandje op mezelf was heel vreemd. Alleen al 
dat dingetje om mijn pols gaf mij het gevoel ergens bij te horen. Ik denk 
niet dat ik met die armband om in staat was geweest een glas wijn te 
drinken. Het was een soort extra herinnering aan mijn engagement. Ik 
snapte het niet. Hoe komt het toch dat zoiets kleins zo’n effect kan heb-
ben?

Elke mens wil in principe ‘zijn’. Maar je kunt pas ‘zijn’ als je eerst jezelf 
bent. Je hebt me-time nodig om de stap naar we-time te zetten. De filo-
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soof Emmanuel Levinas formuleerde het als volgt: ‘Ik ben door mijn “zijn” 
verantwoordelijk. En vanuit die verantwoordelijkheid word ik (positief) 
vrij.’ Je kunt geen verantwoordelijkheid opnemen voor een ander, als je 
zelf niet bent. Vanuit het opnemen van die verantwoordelijkheid word je 
echt vrij. Verantwoordelijkheid gaat vrijheid vooraf. En hoe leer je met 
jezelf te zijn? Via me-time. Durf jezelf te zijn, durf je te vervelen. Loop 
gerust wat verloren in het leven. Heb geen angst voor leegte. Op zulke 
momenten ben je bezig met gewoon ‘zijn’. 

VErBondEnHEid in niEuWE tijdEn
Daar mag het echter niet bij blijven. We zijn hier namelijk niet alleen. We 
treffen onszelf aan in deze wereld als een individu, maar wel samen met 
anderen. De mens heeft die andere ook nodig. Hij wil in verbondenheid 
leven. Het komt er daarom niet op aan om vrij te zijn van de ander, maar 
voor de ander. Dat betekent dat we niet alleen me-time maar ook we-time 
nodig hebben. Vroeger was het gemakkelijk en werd die we-time ingevuld 
vanuit klassieke referentiekaders bepaald door kerk, staat en het traditio-
nele gezin. We hoefden er zelf niks voor te doen, de keuzes werden in 
onze plaats gemaakt. Die klassieke modellen zijn verdwenen of staan op 
losse schroeven. Terwijl je vroeger automatisch tot een groep behoorde, 
durven de groepen vandaag al eens te veranderen. Het geloof, het werk, 
de sportclub, ja zelfs het gezin: allemaal hebben ze hun statuut van eeu-
wigheid verloren. Au fond is de behoefte aan we-time op zijnsniveau ech-
ter niet veranderd. We worden allemaal in de wereld geworpen en we 
zullen uiteindelijk allemaal sterven. In de tijd daartussen zal iedereen 
ernaar streven om zich met anderen te verbinden. En dat is net de grote 
uitdaging voor onze huidige samenleving. Hoe creëren we vandaag nog 
verbondenheid? Hoe verhouden wij ons tot elkaar?

BEtEr, mEEr, VErdEr
Er is ons wijsgemaakt dat we als individu al-
les autonoom kunnen beslissen, en dat we 
daar ook recht op hebben. Die focus op het 
individu is volgens mij ingegeven vanuit een 
bewuste strategie van neoliberale politici en 
economen om de mens te laten geloven dat 

Elke mens wil in principe ‘zijn’. 
maar je kunt pas ‘zijn’ als je eerst 
jezelf bent. je hebt me-time nodig 
om de stap naar we-time te zetten.
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hij ‘de andere’ niet nodig heeft. Op een bij-
zondere wijze slagen zij erin het individu te 
verdoven en de kracht van de groep te bre-
ken. De groep an sich wordt gestigmatiseerd, 
want ‘de groep’ zorgt alleen maar voor pro-
blemen. Vakbonden bijvoorbeeld: gevaarlijk, 
want die kunnen op straat komen. Je merkt 
het soms zelfs in de woordkeuze. We spre-
ken over vluchtelingenstromen, hangjonge-
ren, samenscholingsverbod … Het individu 
kun je veel eenvoudiger bemeesteren, domi-
neren en in bedwang houden.

Maar hoewel we geprogrammeerd zijn met het idee dat we niemand an-
ders nodig hebben, valt dat in de praktijk toch nogal tegen. Als je je niet 
goed voelt, moet je naar de dokter; als je een klacht wilt indienen heb je 
maar beter een goede advocaat … Voor alles wat we doen hebben we 
iemand anders nodig. De slinger is te ver doorgeslagen in de richting van 
het verabsoluteren van het autonome individu. We denken dat we erin 
geslaagd zijn om de mens als individu absoluut autonoom te maken, maar 
dat is niet zo. Meer zelfs: het individu is nog nooit zo afhankelijk geweest 
… Toch is het net dat wat het neoliberale denken doet. Alles en iedereen 
is afgestemd op nuttigheid en efficiëntie. Ons hele leven staat in het te-
ken van werken. Werken tot we erbij neervallen.

Alles moet beter, meer, verder. Wat niet opbrengt, is waardeloos. En dat 
terwijl mensen er vanuit hun passies vooral op uit zijn om hun werk graag 
te doen. De individuele mans die we vandaag aantreffen, is verworden tot 
een ‘homo economicus’. Terwijl de mens, enkele uitzonderingen niet te na 
gesproken, helemaal niet op die manier ‘ik’ wil zijn. Het hoeft dan ook 
niet te verwonderen dat vandaag zoveel mensen kampen met een burn-
out. Vanuit de zorg hebben we vandaag meer dan ooit professionele on-
dersteuning nodig – dokters, psychologen, zorgverleners, maatschappe-
lijk w erkers, loopbaancoaches, pastores … - om de  mens als individu 
overeind te houden. Het lijkt wel de omgekeerde wereld, een situatie die 
in mijn ogen niet lang meer houdbaar is.

We denken dat we erin geslaagd 
zijn om de mens als individu abso-
luut autonoom te maken, maar dat 
is niet zo. meer zelfs: het individu is 
nog nooit zo afhankelijk geweest. 
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HEt HondErdstE sCHaap
De ziekenfondsen, met hun miljoenen  leden, zorgen er mee voor dat ie-
dereen in onze samenleving verzekerd is. Het is een model dat veel lan-
den in de wereld, zelfs in Europa, ons benijden: bij tegenslag is er een 
groep van mensen die ervoor zorgt dat je verzekerd bent tegen niet te 
plannen risico’s van ziekte, arbeidsongeschiktheid enzovoort. Je zou den-
ken: wie kan daar nu tegen zijn? En toch is het model vandaag niet langer 
vanzelfsprekend. Als je zelf niet ziek bent en genoeg geld hebt om een 
dure harttransplantatie uit eigen zak te betalen, waarom zou je dan soli-
dair zijn met iemand die dat niet kan? Of als je de kwetsbaren en de 
profiteurs als één groep ziet – al dan niet omdat dat is ingelepeld door 
sommige beleidsmakers – dan ga je daar toch niet solidair mee zijn? Na-
tuurlijk zijn er profiteurs, maar die zijn in de minderheid en absoluut niet 
de norm. Ik ken genoeg mensen die al verschillende jaren wegens invali-
diteit thuis zitten. Ze zouden kruipen om te mogen werken in een aange-
paste setting en kiezen heus niet voor hun plezier voor een uitkering. Een 
groot deel van onze 4,5 miljoen leden denkt ons op dit eigenste moment 
niet nodig te hebben omdat ze vandaag niet met gezondheidsproblemen 
geconfronteerd worden. Of omdat ze denken dat hun ziekenfonds hen niet 
kan helpen. Toch streven wij ernaar iedereen mee in bad te krijgen. Om-
dat CM er als gezondheidsfonds voor iedereen wil zijn. Ook naar wie ver-
loren loot, gaan we op zoek. Maar dat kan alleen maar als die negenen-
negentig anderen solidair willen zijn met dat honderdste schaap. 
Solidariteit kost geen geld. Integendeel, het brengt op. Toch zijn er krach-
ten aan het werk die er alles aan doen om die geremde solidariteit ter 
discussie te stellen. Ik zou er net willen voor pleiten om niet minder maar 
om nog meer solidariteit te promoten. Pas wals je zelf geconfronteerd 
wordt met verlies, ziekte, arbeidsongeschiktheid of invaliditeit, ga je be-
seffen wat het betekent als anderen mee bijdragen tot jouw gezondheid. 
Alleen samen kunnen we instaan voor elkaars wel-zijn en geluk.

niEuWE VormEn Van ‘Wij’
Het neoliberale model legt de lat steeds hoger, maar mensen zijn meer 
dan alleen maar economische wezens. De mens is in de eerste plaats een 
sociaal-relationeel wezen en we moeten dan ook vooral op zoek naar nieu-
we vormen van ‘wij’. Samenkomen werkt verbindend. Een mooi voorbeeld 
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Het neoliberale model legt de lat 
steeds hoger, maar mensen zijn 
meer dan alleen maar economische 
wezens. de mens is in de eerste 
plaats een sociaal-relationeel wezen 
en we moeten dan ook vooral op 
zoek naar nieuwe vormen van ‘wij’.

is de Vennestraat in Genk. Elk jaar zetten de bewoners de laatste drie 
zaterdagen van augustus de tafels buiten. Die tafels vormen als het ware 
een draad dwars door de hele straat. Ze zijn het begin van ontmoeting van 
mensen, culturen, gerechten. Het is een plaats waar mensen samen ge-
nieten, eten, drinken, en samen-zijn. Het maakt mensen blij en verbon-
den. Zelfs als we op vakantie gaan, willen we graag dingen samendoen. 
We kiezen voor een eigen kamer, maar we gaan met andere hotelgasten 
op een uitstapje of schuiven ’s avonds samen de voeten onder tafel. Co-
housing is in. Mensen zoeken cocooning, willen verbonden zijn. Ze willen 
ergens bij horen. Kijk naar de studenten vandaag: die studeren niet meer 
op hun studentenkamer, maar hokken samen in de universiteitsbiblio-
theek. En dat is niet zomaar om wat te lummelen: nee: er hangt daar een 
echte studiesfeer. Mijn jongste dochter Trijn gaat tijdens de examenperi-
ode zelfs op zaterdagvoormiddag naar school om er samen met andere 
leerlingen te studeren. Niemand was verplicht, en ik dacht: wie zal daar 
nu naartoe gaan? Maar de hele studiezaal zat vol, honderdvijftig leerlin-
gen. Van ‘me’ naar ‘we’ dus.

VoorBij dE HokjEsmEntalitEit
Iedereen kan daartoe bijdragen. We moeten proberen om mensen vanuit 
hun ‘zijn’ tools te geven om ‘wij’ te kunnen zijn. De voorbije decennia zijn 
mensen veel te veel in aparte hokjes gezet. Ik heb het zelf zien verande-
ren. Ook letterlijk. In de jaren zeventig en tachtig begon plots iedereen 
zijn achtertuin te omheinen. Terwijl de tuintjes vroeger aan de achterdeur 
gewoon in elkaar overliepen. We konden als kind gaan en staan waar we 
wilden en als we het huis verlieten, dan deden we de deur niet op slot. 
Tegenwoordig zie ik tot mijn grote tevreden-
heid dat het opnieuw aan het veranderen is. 
het is niet altijd even zichtbaar of mediage-
niek, maar ik zie bij mijn eigen kinderen bij-
voorbeeld dat de jonge generatie een aantal 
zaken anders aanpakt. Of andere accenten 
legt. Jonge mensen willen tegenwoordig bij-
voorbeeld geen auto meer, want dat is veel 
te duur. Ze delen er een, of gaan met het 
openbaar vervoer. Verbinding! Een groot 
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nog te vaak bekijken we gezond-
heid als de afwezigheid van ziekte. 
Wie niet ziek is, is per definitie 
gezond. maar hoe verklaren we dan 
dat zoveel mensen vandaag met 
zichzelf in de knoop zitten?

contrast ook met mijn generatie, waarbij we 
collectief de helft van onze huizen hebben 
laten inpalmen om ‘dat beest’ binnen te 
kunnen zetten. Je moet maar eens een ritje 
maken langs de Vlaamse wegen.

Maar mag het wat meer zijn dan samen stu-
deren of een auto delen? Mogen we de lat 
niet hoger leggen en hopen op een ‘zinvol’ 
bestaan voor iedereen? Het is niet omdat de 
traditionele kaders hun aura van onaantast-

baarheid hebben verloren, dat we het kind met het badwater moeten 
weggooien. Nog te vaak bekijken we gezondheid als de afwezigheid van 
ziekte. Wie niet ziek is, is per definitie gezond. Maar hoe verklaren we dan 
dat zoveel mensen vandaag met zichzelf in de knoop zitten? Dat zoveel 
mensen een mooi gezin hebben, een goede job en veel vrienden, maar 
toch ongelukkig zijn? Simpel: omdat gezondheid over meer gaat dan al-
leen maar over ziek of niet ziek zijn. Nieuwe, dynamische modellen over 
gezondheid gaan tegenwoordig uit van zes dimensies: fysieke gezondheid, 
mentaal welbevinden, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk parti-
ciperen, dagelijks functioneren en … zingeving. Zingeving, echt? Is dat nu 
zo belangrijk? Reken maar. Gezondheid is altijd een samenspel van die 
zes dimensies. Wie zwak scoort voor een dimensie, kan zich toch heel 
gezond voelen omdat hij voor de andere wel een hoge score haalt. Iemand 
die een beenbreuk opgelopen heeft, zal zich voor fysieke gezondheid mo-
gelijk geen hoog cijfer geven, maar hij kan wel goed in zijn vel zitten, veel 
sociale contacten hebben en een boeiende job uitoefenen. En omgekeerd 
kan iemand die er aan de buitenkant heel ‘gezond’ uitziet, zich vanbinnen 
erg ongelukkig voelen. Sommige mensen, bijvoorbeeld mensen met een 
burn-out, zeggen mij: ‘had ik maar mijn been gebroken, dan zagen de 
mensen ten minste dat er iets met mij scheelt.’ Helaas lijkt het alsof onze 
samenleving in haar rush naar vrijheid de zin van zingeving heeft laten 
ondersneeuwen. Als we die ene component echter systematisch dood-
zwijgen, dan zullen we de rekening gepresenteerd krijgen. Ik hoop dat de 
generatie na ons niet moet komen zeggen: ‘en waarom hebben jullie ons 
dat nooit verteld?’
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tHE sound oF C
Als gezondheidsfonds willen we op alle aspecten van gezondheid inzetten, 
ook en zeker op zingeving. Wij zijn er niet alleen voor mensen die ziek zijn, 
maar ook voor hen die het elke maand moeilijk hebben om rond te komen, 
voor hen die geen uitgebreide vriendenkring hebben, voor hen die zich 
uitgesloten voelen omdat ze geen werk hebben, voor hen die het allemaal 
even niet meer weten, voor hen die het gevoel hebben dat ze buitengeslo-
ten zijn en ja, ook voor hen die zich vandaag heel gezond voelen. In onze 
organisatie doen we dat vanuit een christelijk referentiekader. Die ‘c’ in 
CM is voor ons funderend: religie en verbondenheid horen integraal bij de 
mens. Dat kan gaan over verbondenheid met medemensen, maar ook 
over verbondenheid met het Andere, het diepere, het funderende, het 
helende, het heilige. Dat hoeft niet per se ‘christelijk’ in de enge zin van 
het woord te zijn. Religie heeft wat mij betreft te maken met het feit dat 
we met elkaar en de Andere ten diepste verbonden zijn. We vertalen dat 
met woorden als ‘liefde’ en hoe wij ons ten diepste verhouden tot elke 
mens. Op die manier kunnen we niet anders dan voor anderen vanuit 
solidariteit mee het verschil maken.

Dat geeft zin! We doen dat niet alleen vanuit onze rijke geschiedenis, 
maar kijken ook naar vandaag en morgen. Bijvoorbeeld door tijdens onze 
jeugdvakanties ‘zinspelend’ elke avond af te sluiten in een kring en het 
vanuit verbondenheid met elkaar gewoon even stil te maken. Dat heeft 
een bijzondere impact op de groep. Of bij onze medewerkers: zij krijgen 
extra verlofdagen om zich in te zetten als vrijwilliger bij Samana of Kazou. 
Hier maken wij als organisatie echt het verschil. Hier worden wij een echt 
gezondheidsfonds!

Dit artikel is ook te lezen in Michel Vandendriessche (red.), De herontdekking van de tijd. 
13 denkers over vandaag en morgen, Uitg. LannooCampus 2017, 176p., 19,99 euro


