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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. 

Rudy Vandamme (1958) 

is doctor in de psychologie 
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teams en organisaties met elkaar te verbinden. 
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Ontwikkelingsgericht Coachen. 

Hij is samen met collega’s de oprichter van het 
Netwerk van Professionals in Ontwikkelingsgericht Werken 

(www.ontwikkelingsgericht.org). 
Hij geeft training in het Ontwikkelingsinstituut 
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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.
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Wat het Creatieve Dagboek zo uniek maakt, ten 
opzichte van gewone dagboeken, is dat het een 
ruimere woordenschat biedt om jezelf mee uit te 
drukken.

leken meer en meer op elkaar afgestemd te geraken. We vonden 
elkaar sneller en hadden ook meer steun aan elkaar. 

Het eerste jaar eindigde ik met het gevoel dat ik de juiste keuze 
gemaakt had. Ik had op mijn eerste hardnekkigheden in mijn 
eigen functioneren gebotst. Een belangrijk leermoment waar ik 
na ongeveer een jaar meer vrede mee leek gevonden te hebben.

Gelukkig voor mij zat er tussen dit eerste en tweede jaar de 
nodige tijd en rust. Dit deed een aantal zaken niet alleen naar 
de achtergrond verdwijnen, maar ook “bezinken”. In september 
2015 begon ik dus met frisse moed en het terug ophalen van 
een aantal zaken aan het laatste opleidingsjaar. Het echte 
kennismaken met mezelf als kandidaat leidinggevende lag 
al achter mij. Dit gaf me de kans om veel stil te staan bij alle 
veranderingen die binnen onze dienst op ons afkwamen. Zo 
was er de doelgroepafstemming met het andere psychiatrisch 
ziekenhuis in Sint-Niklaas, artikel 107 dat heel wat teweeg 
bracht in onze centrum en onze sector en als laatste een aantal 
personeelswissels die op ons team afkwamen. Dit laatste jaar 
stond dus in het teken van omgaan met veranderingen op het 
werk. 

Vanaf begin 2016 begon ook de sollicitatieprocedure voor 
hoofdverpleegkundige op Moderato te lopen. Een spannende 
periode die me ervan bewust maakte dat mijn ambitie voor 
deze functie duidelijk gegroeid was sinds ik aan deze opleiding 
begonnen was. Tegen de zomer van 2016 kon ik op deze manier 
de opleiding “oriënteren op leidinggeven” afronden en ook 
beginnen als hoofdverpleegkundige op Moderato, ter 
vervanging van Karel.

Als ik nu na een klein jaar terugkijk op mijn eerste ervaringen 
als hoofdverpleegkundige, wordt me ook de meerwaarde van de 
opleiding duidelijk. De opleiding gaf me de kans om gedurende 
twee jaar zeer intensief stil te staan bij alle uitdagingen die op 
mij af zouden komen en hoe ik hiermee zou kunnen omgaan. 
Hierin oefenen en veel nadenken hebben me duidelijk sterker 
gemaakt om deze opdracht aan te gaan. De grootste meerwaarde 
was voor mij (naast uiteraard nog vele anderen), dat ik me zeer 
bewust was van wat er allemaal op me af ging komen als hoofd-
verpleegkundige. 

Zou ik het anderen aanraden? Niet iedereen, maar als je over-
weegt om ooit de stap naar leidinggevende te willen maken: ja. 
Zelfs als besluit je om nooit iets te doen met deze opleiding, lijkt 
het me nog steeds een grote meerwaarde als mens en als mede-
werker binnen een organisatie!

Bram Van Hoyweghen

HET CREATIEVE DAGBOEK.
ONTMOET JEZELF IN WOORD EN BEELD

Wie tegenwoordig een boekenwinkel binnenwandelt, loopt 
zowat gegarandeerd langs een overvol presentatietafeltje 
boordevol dagboeken met invulopdrachten, boeken die je leren 
doedels tekenen of je aanzetten tot het schrijven van één zin per 
dag, maar ook uitgaven over persoonlijke groei en mindfulness. 
Er bestaat dus een duidelijke vraag naar bezinning. Velen onder 
ons hebben meer dan ooit nood aan nu en dan stilstaan en even 
tijd voor zichzelf nemen, aan de razendsnelle wereld even 
op pauze zetten. Het Creatieve Dagboek wil net als andere 
methoden aan die behoefte tegemoetkomen, maar dan vanuit 
een erg persoonlijke en creatieve invalshoek.

Het Creatieve Dagboek, wat is dat?

In al zijn eenvoud is het niet meer of minder dan een lijnloos 
schrift waarin je elke dag kan reflecteren over jezelf. Net als 
bij een gewoon dagboek gebeurt dat privé en intiem, zonder 
pottenkijkers. Je houdt het bij voor jezelf en gebruikt het om 
te ventileren, betere beslissingen te nemen, je blik te 
verhelderen op de dingen die in je leven gebeuren, verbinding 
te zoeken met jezelf …
Tot zover de gelijkenissen. Wat zo uniek is aan het bijhouden 
van een Creatief Dagboek is dat je er naast het creatieve 
schrijven ook andere technieken mee ter beschikking hebt: 
intuïtief tekenen, collage en mixed media (waarbij je diverse 
hulpmiddelen door elkaar gebruikt). Samen bieden die een veel 
ruimere ‘woordenschat’ om jezelf mee uit te drukken. Zo krijg 
je meer mogelijkheden om een stem te geven aan dat wat er in 
je leeft. 

Het gebruiken van onalledaagse technieken, triggers en voor-
al een sterk speels aspect, helpt om de linkerhersenhelft te 
omzeilen - die voornamelijk instaat voor het analyseren en 
rationaliseren van situaties. Dat creëert meer ruimte voor 
intuïtie en creativiteit, de taken van de rechterhersenhelft. 
Toeval, spel en creatieplezier helpen immers om de levens-
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