
Beste medewerker, Beste vrijwilliger, Beste ouder, Beste bestuurder, 

Van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van Levensvreugde Verblijven 2022.  Ik ben ongelooflijk 
blij dat we het live kunnen doen!  Buiten weliswaar, maar het is altijd meegenomen als de maskers 

verwijderd kunnen zijn zonder dat iemand een liedje heeft moeten zingen … 😊 … voor de fans 
refereer hierbij even aan ‘the masked singer’.  Voor mij is het alvast een ontdekking, ik zie vele 
gezichten nu pas voor het eerst.   
 
Ik wil beginnen met iedereen een dikke dank je wel te zeggen voor de inzet tijdens de voorbije 
periode. In de nog maar 5 maanden dat ik hier ben als algemeen directeur heb ik enorm veel 
dienstbaarheid en enthousiasme mogen ervaren bij iedereen en dat geeft een goed gevoel. 
 
Nu een aantal jaren geleden, toen ik op de centrale staf van een grote organisatie begon te werken, 
zei een wijs man tegen me "De kaart is niet het gebied".    
 
Ik begreep totaal niet wat hij bedoelde.... maar ondertussen heb ik hem gelukkig meer dan door.  
 
Je moet het namelijk zo zien: een kaart - maakt niet uit of het eentje is van een land, een gemeente, 
een natuurpark, de site of alles ertussen – geeft het gebied weer dat het bevat, opgemeten en 
weergegeven vanuit één oogpunt.  En hoe gedetailleerd de kaart ook is... ze geeft nooit perfect de 
eigenschappen van het beschreven gebied weer.  Op een kaart zie je hoogteverschil, maar je moet 
die heuvel opgewandeld hebben om te voelen hoe steil die is. Op een kaart zie je waar weides 
eindigen en bebouwing start, maar niet hoe mooi het zicht is over de weiden bij een zonsopgang. 
En zo is deze uitspraak ook van toepassing op ons. 
 
Ik merk dat heel wat mensen onder ons, die leiding willen geven - of dat nu is in de vorm van het 
begeleiden van kinderen naar jongvolwassene en naar volwassene en ze klaar maken voor een 
schoon en vreugdevol leven, of in de vorm van een team in een professionele context - zichzelf 
gewoonweg niet of onvoldoende kennen. 
 
We kennen misschien wel onze kaart of onze functie als 'ouder', 'begeleider', 'staflid', 
'projecteigenaar',enz… maar weten véél te weinig over het gebied. 
Want als je zelf niet weet: 
hoe zit ik in mekaar? 
wat zijn mijn triggers? 
wat zijn mijn valkuilen? 
wat zijn mijn talenten? 
wat zijn mijn blinde vlekken? ... hoe kan je dan ooit anderen op de juiste manier leiden en 
begeleiden? 
 
De voorwaarde om mensen effectief te kunnen leiden, is een klik te hebben met de mensen. Je gaat 
in relatie met anderen en maakt verbinding: jij herkent iets in de andere en die andere herkent iets 
in jou en er ontstaat connectie.  Zo denk ik dat we in het belang van de zorggebruikers en jullie 
allemaal de komende periode samen op pad moeten gaan en nadenken over wie we zijn en hoe we 
in relatie staan tot elkaar in onze opdracht.  Waarom bestaat Levensvreugde Verblijven? Wat is onze 
Missie en visie?  Wat zijn onze normen en waarden waardoor we ons thuis voelen in onze job?  Welk 
zorg-strategisch plan kunnen we vorm geven op maat van wie we willen zijn?   Voldoet onze huidige 
vorm van dienstverlening?  Waar willen we op inzetten? Dit zijn allemaal vragen die we samen gaan 
beantwoorden de komende maanden.   
 
Hoe gaan we dit doen? Er zijn denk ik 5 essentiële vaardigheden die we hiervoor nodig hebben.    



 
Wat maakt dat we hierbij willen stil staan, net nu…. of net in deze tijden.  Tijden gekenmerkt door 
toch wel onzekerheid, door onvoorspelbaarheid en veranderlijkheid. Het is de huidige tijdsdynamiek 
die de belangrijkste vaardigheid van deze eeuw definieert namelijk wendbaarheid. 
 
Net als ontdekkingsreiziger Columbus zetten we koers naar nieuw gebied. De wind die het schip 
voortstuwt, dat zijn de ontwikkelingen die op ons afkomen. We moeten visie ontwikkelen om de 
zeilen te richten. We noemen dit stuwende vaardigheden. Wanneer het schip vaart maakt 
ontdekken we nieuwe werelden. We verbinden ons met anderen en geven een nieuwe wereld vorm. 
De vaardigheden die we hiervoor nodig hebben, zijn verbindende vaardigheden. Zoals 
samenwerken, communiceren, sociale vaardigheden. En durven droomdenken, een eigentijdse wijze 
van problemen oplossen.  Onze creativiteit op een intelligente wijze aan het werk zetten zoals 
Einstein dat zegt.   
 
En last but not least, de dragende vaardigheden. Het schip kan alleen vaart maken wanneer er 
voldoende diepgang is. In een dynamische omgeving moet je wendbaar zijn.  Je moet je creativiteit 
ontwikkelen, kritisch leren denken en ondernemend worden.   
 
En dus betekent dat dat jij moet weten hoe jij in mekaar zit. 
Stop met simpelweg een kaartlezer te zijn... en word de verkenner van het gebied. Jouw gebied en 
dus ons gebied. 
 
Jullie weten mogelijk al dat we met de raad van bestuur en het directieteam Levensvreugde 
Verblijven nog meer op de kaart willen zetten in Aalst en omstreken. En we kunnen dat doen met 
gebouwen en met projecten, en we zullen dat ook zo doen, maar we willen dat vooral doen met de 
mensen, met jullie, met de zorggebruikers, met de familie en vrienden en met de context. We willen 
samen Levensvreugde blijven uitstralen!  
 
En daarom wil ik jullie allemaal uitnodigen om eens niet te denken wat Levensvreugde Verblijven 
voor jou kan doen, maar wat jij voor Levensvreugde Verblijven kan doen! 
 
Waarvoor doe ik het persoonlijk zullen velen onder jullie zich afvragen.  Ondertussen weet ik het 
zeker en besloot ik deze ochtend op weg naar hier een aantal dingen op te lijsten :  
# De prachtige gloed van de opgaande zon  
# De fileloze rit naar Levensvreugde Verblijven 
# De natuur die mijn wandeling naar blok wit begeleidde 

# De goeiedag aan de zorggebruikers die naar de dagondersteuning vertrekken (daarmee weten 
jullie ook onmiddellijk hoe laat ik toekom) 

# Ook het potje koffie dat op me wacht (daarmee kan ik niet zonder) 

# Het plezier te mogen werken met mondige, gedreven en veerkrachtige medewerkers met een hart 
voor de voorziening 

# En als teken aan de wand zorggebruikers die mijn naam beginnen te kennen, alhoewel met 
mondmasker kan het zijn dat ze zich nog eens vergissen…   
 
Ik ga niet te lang meer speechen, geen opsomming geven van al de lopende projecten. Ik heb net als 
jullie veel zin in een hapje en een drankje, dus ik zou willen afsluiten met de volgende woorden: 
geniet van de receptie en laat ons van 2022 er samen een fantastisch jaar maken! Smakelijk en Santé 
!! 
 
 


