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In de studie Zinzoekers werk ik het idee uit dat veel voor-
komende levenssituaties, zoals burn-out, het gouden kooi 
dilemma, de frustratie van idealisten in organisaties en het 
gevecht voor klanten op de vrije markt,  met meervoudige 
perspectieven beter begrepen kunnen worden. Vaak beperken 
sociale werkers en coaches zich tot een probleem-oplossend 
denkkader of tot het psychosociaal perspectief. Ik voer een 
pleidooi om in de coachpraktijk drie perspectieven toe te 
voegen: het persoonlijk ontwikkelingsperspectief, het existen-
tieel perspectief en het historisch-maatschappelijk perspectief. 
Ik laat bovendien zien dat deze verrijkende perspectieven 
leiden tot een nog dieper besef: dat deze veelvoorkomende 
levenssituaties uitdrukking zijn van een golf in onze samen-
leving van mensen die zoeken om hun leven vorm te geven 
vanuit zingeving en radicale authenticiteit. 

In dit artikel som ik eerst de drie bijkomende perspectieven op 
en pas ze vervolgens toe op één van de vier levenssituaties, 
namelijk het dilemma van de gouden kooi. In een laatste deel 
beschrijf ik de maatschappelijke ontwikkelingsgolf die ik 
Zinzoekers noem: het verlangen om radicaal authentiek te leven.

1. Drie verrijkende perspectieven

Naast het probleem-oplossend denkkader om levenssituaties te 
lijf te gaan, onderscheid ik nog drie andere perspectieven:

1. Het persoonlijk ontwikkelingsperspectief
Een ingrijpende levensgebeurtenis - zoals een echtscheiding, 
ontslag, burn-out of midlife crisis - is geen probleem dat om 
een oplossing vraagt, maar een uitnodiging tot persoonlijke 
ontwikkeling. Ze is een kans om te groeien als mens en een 
leven te leiden in overeenstemming met de eigen hoogste 
waarden. Het is een kans om van je eigen persoon
een kunstwerk en van je leven levenskunst te maken. 

2. Het existentieel perspectief
Het existentieel perspectief begrijpt gebeurtenissen in het kader 
van het eigene van het menselijk leven, dat men ‘la condition 
humaine’ noemt. Kwaad zijn op je baas zegt iets over je baas, 
maar ook over de onmacht die in elk leven opduikt. Het vieren 
van je veertigste of vijftigste verjaardag kan een ervaring 

oproepen van 
ve rganke l i jk -
heid. De kinde-
ren uit huis, wat 
ga je nu met je 
leven doen? 
O n z e k e r h e i d , 
eenzaamheid en 
vervreemding 
zijn geen psy-
chologische be-
denksels maar 
behoren wezen-
lijk tot het leven 
zelf. De naakt-
heid van het 
bestaan is vaak 
geen aangename 
ervaring. Daarom is het normaal dat veel mensen de existentiële 
dimensie van hun levenssituatie het liefst versluieren. Er zijn 
ook geen religies meer die ons herinneren aan de situering van 
het menselijk bestaan, laat staan ons helpen om grenssituaties 
betekenis te geven. 

3. Het historisch-maatschappelijk perspectief
Elke levenssituatie is een uitdrukking van een maatschappelijke 
dynamiek en een historische ontwikkeling. Je maakt deel 
uit van een generatie, van een tijdsgeest en van een westerse 
beschaving. Er is enige kennis van maatschappijkritiek nodig 
om vanuit levenssituaties te abstraheren en te zien waar ze 
bepaald worden door factoren in de cultuur. Als je inziet welke 
plek een levenssituatie heeft in het maatschappelijk bestel, 
kun je vanuit je eigen ontwikkeling bouwen aan een nieuwe 
samenleving. Omgekeerd gaat ook op: we kunnen via de 
levenssituaties inzicht krijgen in wat er zich historisch-
maatschappelijk aan het ontwikkelen is. De levenssituaties 
laten onderliggende verbanden zien. 

2. Ontsnappen uit de gouden kooi

‘Ik zit gevangen in een gouden kooi’ is een onderwerp dat veel 
voorkomt in de coachpraktijk. Mensen willen zich bevrijden 
van situaties waarin ze voelen dat ze niet zichzelf zijn. Ze 
vertellen hoeveel jaren ze geïnvesteerd hebben in een relatie of in 
hun carrière zonder veel besef van identiteit. Wat ze al die jaren 
gedaan hebben ervaren ze niet als een uitdrukking van wie 
ze zijn. Mensen beschrijven deze situatie als een dilemma: 
de gouden kooi is een comfortzone met voordelen en nadelen, 
net zoals het alternatief ‘weggaan’ dat is. Vasthangen aan 
materiële welstand is de meest voorkomende reden van het 
niet doorbreken van de situatie. De metafoor van de gouden 



TIJDSCHRIFT VOOR AGOGISCH WERK   jaargang 13  l  nr. 39  l  juni 2017  CONCEPT  3

De oorzaak van het falen in het beslissen, 
ligt in hoe je de beslissingen structureert:
je hebt namelijk een of/of verhaal 
gecreëerd, blijven of vertrekken, gouden 
kooi of avontuur. 

kooi drukt een neurotische twijfel uit: de gouden kooi is 
comfort geworden, aangenaam, dat wel, maar ontdaan van 
levensenergie. 

In het probleemgericht denkkader ziet de oplossing er vrij 
eenvoudig uit en in een aantal gevallen is het daadwerkelijk 
zo eenvoudig. Je denkt de verkeerde partner of het verkeerde 
werk te hebben en je wisselt ze in. Opgelost. Na de echt-
scheiding ontstaat stabiliteit in een nieuw samengesteld 
gezin. Of je verandert van baan en die baan past je beter. Dat 
deze oplossing vaak niet werkt, bewijst het feit dat men een 
coach of therapeut opzoekt die moet helpen met beslissen. De 
oorzaak van het falen in het beslissen, ligt in hoe je de 
beslissingen structureert: je hebt namelijk een of/of verhaal 
gecreëerd, blijven of vertrekken, gouden kooi of avontuur. 
Als je de levenssituatie in een en/en formuleert, zijn er nieuwe 
mogelijkheden: je kunt blijven en tegelijk jezelf heruitvinden. 
Of je kunt vertrekken en verbinding behouden met wat er al is. 

Persoonlijke ontwikkelingsthema’s

Je concretiseert het ontwikkelingsgericht perspectief door 
onderliggende persoonlijke ontwikkelingsthema’s te erkennen 
en op te pakken. En eerste is de aanvaarding van de weg die je 
gegaan hebt. Toen je besliste om een specifieke weg op te gaan, 
deed je dat met het toenmalig zelfinzicht en zelfbeeld. Je kende 
je eigen criteria nog niet om te beslissen wat nu echt bij je paste. 
Het kan dan misschien wel zijn dat je als vijfendertigjarige zegt: 
‘ik heb een verkeerde keuze gemaakt’, terwijl dat bewustzijn 
alleen tot helderheid kwam toen je ouder was. Je hebt je dus niet 
vergist, je hebt je besluiten alleen gebaseerd op je toenmalige 
inzichten. Het was de beste keuze. Je moet er dus ook geen spijt 
van hebben. 

In plaats van kwaad te zijn en een schuldige te zoeken, kun je 
beter spreken van ‘uitontwikkeld zijn’ in een bepaalde situatie. 
‘Bored-out’ zouden we kunnen zeggen: ‘Tijd voor wat anders’. 
Deze gedachte leidt tot een tweede ontwikkelingsthema: de 
kunst bestaat er in om op een liefdevolle manier verbindingen te 
verbreken. Verbindingen kunnen ook voortgezet worden in een 
nieuwe vorm, bijvoorbeeld vriendschap, collega’s of co-ouders. 
Een verbinding verbreken mag geen wraak zijn.

Zowel blijven als vertrekken is een kans tot ontwikkeling. Het 
hangt er maar van af vanuit welk motief je ageert: blijf je uit 
lafheid omdat je de moed niet hebt je comfortzone te verlaten, 
dan mis je ontwikkeling. Vertrek je omdat je verwend bent en 
je alles wil krijgen wat je maar wil, dan mis je evenzeer
ontwikkeling. Lafheid, angst en verwendheid zijn geen 
goede motieven om iets te willen. 

Voor de blijvers kunnen de volgende vragen helpen: blijf je in de 

comfortzone uit gebrek aan moed? Is het lijdzame aanvaarding 
of vanuit positieve vrijheid dat je blijft? Hang je vast aan 
materiële veiligheid terwijl je je anderzijds van binnen 
ongelukkig voelt? Ga je deze baan werkelijk volhouden tot aan 
het pensioen? Zie je je met deze partner 80 jaar worden? Is je 
levensstijl werkelijk dat wat je wilt? Is het voldoende om af en 
toe vakantie te hebben? Is er iets waarvan, als je het niet doet, je 
achteraf wel eens enorm spijt van zou kunnen krijgen? 

Voor de vertrekkers zijn er de volgende vragen: is de wens om 
te vertrekken gefundeerd op zelfkennis of is het een vlucht uit 
frustratie? Mist de huidige situatie werkelijk een essentiële 
match met jou of lonkt je avonturenzin?
Als je dat allemaal niet zeker weet, is het beter even op retraite 
te gaan, of je te laten coachen. Het is alvast beter om niet te vlug 
de ene situatie in te wisselen voor de andere. 

Existentiële betekenissen

De mens heeft een levensenergie die in een slaapstand kan 
sukkelen. De slaaptoestand lijkt op een automatische piloot. 
Je gaat maar door, dag in dag uit. Misschien is de neiging 
om in slaap te vallen eigen aan vele levende wezens die 
gedomesticeerd leven. We houden van vrede, gewoontes en rust. 

Gelukkig wordt bij veel mensen de waakstand gereactiveerd. 
Misschien is het al even eigen aan de mens om angstig te zijn 
niet geleefd te hebben. Niet geleefd hebben of zich opgeofferd 
te hebben aan een leven dat je niet herkent als iets van jezelf, 
dat is geen fijne gedachte om mee oud te worden. Het leven 
kan zich opzij laten schuiven, maar dat gebeurt niet straffeloos. 
Je hebt een verlangen naar authenticiteit en zingeving. Het is 
een bewustzijn rond de keuzes over hoe jij je leven inricht. De 
bottom-line van de gouden kooi is niet de twijfel of je moet 
blijven of vertrekken, maar het feit zelf dat je misschien voor het 
eerst in je leven bewust wordt van zoiets als vitaliteit, identiteit 
en authenticiteit. 

Existentieel, of zo je wil spiritueel, wakker blijven, is de 
verbinding voelen tussen wat je doet en het leven dat zich 
daarin toont. De zinsbeleving ligt altijd in de tussenruimte: 
iets doen maar je er niet aan hechten. Je moet zingeving 
telkens opnieuw herwinnen als een besef dat je leeft doorheen 
die activiteit. In die betekenis kan het beleven van dagelijkse 
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activiteiten zoals je haasten om je kinderen van de opvang op 
te halen even zinvol zijn als de kunstenaar die nieuwe werelden 
verkent. Vanuit zinsbeleving maakt het in eerste instantie niet 
uit wat je doet. Het is kwestie van bewust deel te zijn van een 
groter geheel.

Historisch-maatschappelijk situering

Het gouden kooi dilemma is ook een maatschappelijk thema: je 
bent verleid om keuzes te maken volgens aangeleverde beelden. 
De standaard is niet leven zoals een kunstenaar, zelfvoorzienend 
leven of profiteren van een basisinkomen. De standaard is je 
bekwamen, je opwerken, je inzetten, geld verdienen, een leven 
uitbouwen. Je streefdoel is het verkrijgen van dat plaatje in je 

gebracht was. Je wordt uitgedaagd om na te gaan welk leven 
werkelijk je goedkeuring krijgt. Dat je uiteindelijke keuze 
weer ‘traditioneel’ is, is een mogelijkheid. De winst is dat je 
beseft dat het nu jouw keuze is, na reflectie op je waarden 
en overtuigingen. Je leeft meer authentiek omdat je het proces 
van toe-eigening en stroomlijning hebt leren kennen. 

Maatschappelijk gezien is de gouden kooi een middel van 
een samenleving om zijn burgers een nest te bieden waarin 
ze comfort en geluk kunnen ervaren, als ze er tenminste voor 
werken. De ontwakers uit de gouden kooi zijn een bijdrage tot 
een historisch-maatschappelijke ontwikkeling waarin de burger 
zich verder emancipeert van in de opvoeding, onderwijs en 
media aangeleverde beelden. Het individu wil mee de samen-
leving scheppen en de hoop is dat er daardoor meer 
‘biodiversiteit’ onder levensstijlen ontstaat. Welk soort mens-
zijn is deze samenleving aan het promoten? Hoe kunnen we 
als werknemer, scholier, patiënt of burger eigenaarschap 
verwerven over de gehelen waar we zo graag thuis in willen zijn? 
Hoe kunnen we een samenleving bouwen waarin authenticiteit, 
creativiteit, het goede en het mooie als norm voorgesteld wordt? 
Hoe kunnen we het wilde en natuurlijke meer in systemen 
binnenbrengen zonder dat er chaos en anarchie ontstaat? 

3. Een maatschappelijke golf van zinzoekers

Het dilemma van de gouden kooi, maar ook andere levens-
situaties zoals burn-out, frustraties van idealisten, het gevecht 
voor klanten op de vrije markt, maken een ontwikkelingsgolf 
in onze samenleving zichtbaar. De mensen in deze levens-
situaties hebben hun leven ontplooid binnen het dominante 
maatschappelijk verhaal in onze samenleving dat voorschrijft 
hoe je je leven het best kunt ontplooien. Levenskunst is 
gebaseerd is op een verdienmodel: je geluk, je succes, je 
zinvolheid moet je verdienen. Je kunt het bekomen door 
inspanning. Men noemt dit meritocratie. Loop je vast, dan is 
dit een soort maatschappelijk ongeval: ‘pech gehad, jammer 
dat je het niet gemaakt hebt’. En meer beschuldigend: ‘tja, 
je had maar beter je best moeten doen’. 

In alle vier levenssituaties worden mensen wakker. Ze zien 
hun naïviteit onder ogen. De levenssituaties gooiden hen uit 
het aangeleverde verhaal. De burn-out patiënten voelen zich 
misbruikt door een systeem dat zich niet bekommert om 
de mens. De gouden kooi mensen ontdekken dat ze een 
veel unieker levenspad willen bewandelen dan wat de media
en de samenleving voorschrijven als normaal en nastrevens-
waardig. De idealisten beseffen dat organisaties niet gemaakt 
zijn om idealisten hun ding te laten doen. De zelfstandige 
ondernemers constateren dat er geen directe relatie meer is 
tussen inspanning en opbrengst. 

Mensen zijn geprogrammeerd in een 
eigen bubbel van ervaringen en bezigheden 
waarin ze de ervaring hebben een leven te 
ontplooien en aan zelfsturing te doen.

hoofd. Bijvoorbeeld het huis dat we denken te moeten kopen, 
het soort interieur dat onze positie in de samenleving uitdrukt, 
het loon dat we moeten verdienen, de vakanties die we moeten 
nemen, enzovoorts. Je bent gevangen in beelden die naar voor 
geschoven worden als gelukbrengend. Je hebt het van binnenuit 
niet beleefd als een uitdrukking van wie je bent. 

De film de Matrix levert een sterke metafoor om de maat-
schappelijke situering van deze levenssituatie uit te leggen. 
Mensen zijn geprogrammeerd in een eigen bubbel van 
ervaringen en bezigheden waarin ze de ervaring hebben een 
leven te ontplooien en aan zelfsturing te doen. Je denkt je 
eigen verhaal uit te bouwen, in werkelijkheid zijn je activiteiten 
onderdeel van een politiek, economisch en sociaal systeem. 
Wat het ontwaken lastig maakt, is dat individuele keuzevrijheid 
grotendeels onderdeel is van de matrix zelf. We leven in de 
illusie van zelfbeschikking, stichter te zijn van ons eigen 
levensverhaal, terwijl de mogelijkheden voorgeleefd worden 
binnen de matrix. 

De matrix zal je niet helpen om je eigen aard te ontdekken. Daar-
voor moet je filosoof zijn, kritische boeken lezen, of je eigen 
levenssituatie in haar maatschappelijke situering begrijpen. Het 
pijnpunt van het gouden kooi is het moment van ontwaken. Je 
beseft dat je bepaald wordt door een systeem dat niet het beste 
met je unieke zelf voor heeft. Pijn is echter een emancipatorisch 
startpunt van bevrijding. Ontsnappen uit de gouden kooi 
betekent maatschappelijk dat je stopt met mee te doen met 
het verhaal van de middenklasse. Authenticiteit is iets dat je 
wint op de inauthenticiteit waar je vanaf je opvoeding in groot-
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Deze mensen komen tot het bewustzijn dat het toch niet 
allemaal goud is wat blinkt. Deze mensen vormen een golf: 
een groep mensen die ik zinzoekers noem. Ze stellen authentiek 
en zinvol leven in hun leven en werk voorop. De zinzoekers 
duwen de samenleving een bepaalde richting uit. De kreet 
‘we willen ons leven terug’ vat goed samen wat de zinzoekers 
drijft. Ze willen een balans in de tijd die ze kunnen besteden 
aan hobby’s en werk. Ze willen ritmisch leven, ze willen groen, 
ze willen meewerken in structuren waarin werken ook leven is, 
ze willen meewerken aan iets goeds. Ze willen het leven vorm 
geven met de principes uit de leefwereld, niet uit de systeem-
wereld.

De kreet die voorkomt uit de levenssituaties, zet zich om in een 
ontwikkelingsproces. Naïviteit maakt plaats voor authentici-
teit. Waarden en identiteit krijgen aandacht. Je begint je allerlei 
vragen te stellen over jezelf: wie wil ik zijn in verhouding 
met deze situatie? Wat betekent mijn onvrede en frustratie? 
Wat zijn mijn hoogste waarden? Wie ben ik? Welke 
verschillende behoeften vragen er om gehoord te worden? 
Hoe moet ik zelfsturing krijgen op mijn emotionele patronen? 
Hoe sta ik tegenover comfort, veiligheid en erbij horen? Wat 
betekent succes en geluk voor mij? Hoe wil ik leven? Wat 
is mijn levenshouding? Wat ervaar ik als iets dat echt van 
mij is? Past deze situatie bij mijn waarden? Als ik mijn waarden 
activeer, wat staat mij nu dan te doen? Wat is er nu nodig om 
datgene te worden dat congruent is met wie ik wil zijn? Het zijn 
allemaal vragen die onder het thema van authenticiteit vallen. 

Met de kijk op authenticiteit is het wel duidelijk dat het erg 
verschilt van assertiviteit of asociaal individualisme. 
Individualisme is vaak verworden tot onverschilligheid en 

egoïsme: je doet je zin zonder rekening te houden met anderen. 
Authenticiteit betekent niet lekker egoïstisch jezelf uitdrukken. 
Authenticiteit is leven vanuit je eigen waarden en visie en deze 
hebben altijd een universeel ethisch karakter. Met dat idee gaat 
authenticiteit over het goede doen, schoonheid brengen, dialoog 
openen, deugden tonen. In elke daad van authenticiteit zit een 
morele en ecologische overweging: is wat ik wil gaan doen, 
goed voor mezelf? Is het goed voor anderen? Is het goed voor 
de aarde? 

De gang naar authenticiteit is onderdeel van een dieper 
verlangen dat te maken heeft met de relatie tussen individu 
en geheel. Het is een existentieel verlangen omdat het aansluit 
op wie we willen zijn als mens. Het is niet zomaar een behoefte 
dat even ingevuld kan worden, wel een levenslange queeste. 
Het eerste element van deze queeste is het verlangen naar 
geborgenheid, een plek hebben. We hebben allemaal een 
diep verlangen om leven en liefde te laten stromen en zo ons 
geborgen te voelen in de samenleving. We zoeken existentiële 
geborgenheid met ons unieke zelf. De zinzoekers ontdekken dat 
en gaan er mee aan de slag. Ze gaan voor niet minder dan hun 
authenticiteit te willen terugvinden in de gehelen. Ze nemen 
het niet dat de samenleving stoelt op afstandelijke relaties, 
opportunisme of voorgekauwde verhalen. 

Een plek hebben in een gemeenschap is van alle tijden maar de 
wijze waarop het ingevuld wordt verschuift. Het toonde zich in 
de voorbije generaties toen mensen blij waren wanneer ze een 
baan hadden. Vandaag de dag is dat niet meer voldoende. Ze 
willen meer dan een baan en zelfs meer dan een netjes 

De gang naar authenticiteit is onderdeel 
van een dieper verlangen dat te maken 
heeft met de relatie tussen individu en 
geheel.

afgebakende ‘professionele ruimte’. Ze willen zich gebor-
gen voelen in en met de grotere gehelen. Ze willen zich niet 
conformeren maar hun uniciteit erin terugvinden. Het geheel 
wordt zo een spiegel van hun identiteit. Ze willen trots zijn 
ergens deel van uit te maken. Je zult dan bijvoorbeeld als 
leraar zeggen: ‘dit is mijn school’. Je zult als arbeider in 
een fietsenfabriek trots zijn als je op een zondag ergens een 
fiets ziet en kan zeggen: ‘kijk, dat is er een van ons’. Je ziet een 
vrijwilliger soms meer engagement tonen dan een personeelslid 
in loondienst. Je bent dan deel van een geheel en dat geheel is 
deel van je identiteit. 

Zingeving is meer dan je talent nuttig en succesvol inzetten. 
Zingeving  komt van buitenaf; je geroepen voelen. Het appèl 
gaat uit van situaties waar je gevoelig voor bent en die je als 
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METHODIEK

PRAKTIJK

MIJN ORIËNTERING OP LEIDINGGEVEN

Ik ben Bram Van Hoyweghen en volgde de opleiding oriënteren 
op leidinggeven, of kortweg “de kaderopleiding” bij VSPW 
Balans in Gent. In 2001 begon ik te werken als psychiatrisch 
verpleegkundige in Beschut Wonen Pro Mente. In 2009 kreeg ik 
de kans op het dagcentrum Moderato (PC Sint-Hiëronymus in 
Sint-Niklaas) te beginnen werken als groepsbegeleider. 

Gedurende al deze jaren stelde ik mezelf af en toe de vraag: 
zou ik niet de kaderopleiding volgen? Zou een job als hoofd-
verpleegkundige iets voor mij zijn? Dit bleef echter steeds bij 
vragen die af en toe naar boven kwamen, vragen die ik vooral 
aan mezelf stelde. Tot begin 2014 mijn diensthoofd Karel 
tijdens een functioneringsgesprek vroeg of ik al eens had 
nagedacht over mijn toekomst. Het feit dat deze vraag kwam 
was eigenlijk niet zo vreemd, wetende dat Karel in de loop van 
2016 op pensioen zou gaan. Toch overviel de vraag me in eerste 
instantie. Al snel groeide echter het besef, dat als ik me ooit zou 
willen oriënteren in deze richting, het nu de moment was.

Nog datzelfde jaar ging ik van start met de opleiding 
“Oriënteren op leidinggeven”. Dit vooral met de bedoeling 
om na te gaan of een job als hoofdverpleegkundige 
iets voor mij zou zijn. Een echt grote ambitie om mijn dienst-
hoofd op te volgen was er toen nog niet. 

Gedurende dit eerste opleidingsjaar groeide deze echter wel en 
ook op het werk profileerde ik me meer en meer als kandidaat 
hoofdverpleegkundige. Gedurende dit eerste jaar kreeg ik 
vooral zicht op mezelf en mijn eigen functioneren binnen 
een team. Iets wat me erg bewust maakte van mijn huidige 

onjuist, onrechtvaardig, lelijk of slecht ervaart. Het pijnpunt 
wijst je de weg. Vervolgens ga je je talenten en unieke identiteit 
inzetten om die roeping te beantwoorden.

Het hedendaags verlangen naar authenticiteit noem ik 
relationele authenticiteit of zingevende authenticiteit: je wil 
met wie je uniek bent, onderdeel zijn van een groter geheel. 
Authenticiteit is een existentieel verlangen naar erkenning, 
naar verbinding, naar geborgenheid, naar een plek hebben. 
Het staat niet op zich.

De golf van zinzoekers is onderdeel van een nieuwe manier 
hoe een samenleving zich ontwikkelt: via het authentieke 
individu. De historische ontwikkelingsgolf van de beschaving 
in de volgende decennia van de 21ste eeuw is als volgt te 
formuleren: een generatie van individuen gaan vanuit 
hun eer en geweten, vanuit hun breed en diep bewustzijn, de 
systemen verbouwen tot oorden waar er geleefd wordt. Kerken, 
overheden, politieke partijen en bedrijven komen makkelijker 
vast te zitten in een systeemwereld. Het individueel geweten 
daarentegen heeft een ongeëvenaard potentieel omdat ze 
minder afhankelijk is van invloeden. Individuen hebben 
een onbevooroordeelde en belangeloze radicaliteit in hun 
gewetensvorming. Het individualisme heeft valkuilen maar in 
haar doorontwikkeling wordt het een historische mogelijkheid. 

De zinzoekers zijn geen straatactivisten noch religieuze 
predikanten. Ze zijn niet gedreven door een utopie of een 
revolutie. Ze willen niet zoals de hippies van de jaren zestig 
een tegenbeweging vormen of de oude samenleving omver 
gooien. Ze zijn om het zo te zeggen ‘gewone’ individuen die 
vrij onopgemerkt leven tussen andere mensen. Het enige 
grote verschil is dat ze leren radicaal kiezen om te leven 
vanuit zichzelf, vanuit hun eerlijk geweten. Op die manier 
veranderen ze van binnenuit, de manier hoe we met elkaar 
samenleven. 
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positie in dit team, en hoe deze zou veranderen indien ik hoofd-
verpleegkundige zou worden. Ook werd er reeds stilgestaan 
bij zaken die mogelijks bij een nieuwe job als hoofdverpleeg-
kundige zouden horen. Gedurende dit eerste jaar was er een 
duidelijke dynamiek merkbaar in onze klasgroep. Er vielen 
in het begin een aantal mensen af, maar degene die overbleven 

Zou een job als hoofdverpleegkundige iets 
voor mij zijn? Dit bleef echter steeds bij 
vragen die af en toe naar boven kwamen, 
vragen die ik vooral aan mezelf stelde.


