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Nuance
In deze aflevering:
De brute moordaanslag op de redactie van het satirische blad
• Nuance (p. 1)
Charlie Hebdo heeft velen ge• Facebookgroep Pastorale Beroepskrachten
schokt. Terecht, want voor de
Bisdom Breda (p. 2)
slachtoffers was geen enkel
•
Website De Bezieling (p.3)
verweer mogelijk. Geen mooi be• Rechtspositiereglement: functioneringsgin van 2015. Het kan en mag
gesprekken (p. 3)
niet zo zijn, dat iemand met
• Uit de Nieuwsbrief van het PNB (p. 4)
een andere opvatting (ook al is
• Voor de agenda (p. 4)
die voor jou ongemakkelijk,
• Van de bestuurstafel (p.5)
misschien zelfs kwetsend) daarvoor met de dood moet betalen.
De vrijheid van meningsuiting
is in de westerse wereld een grondwettelijk recht, dat door geen enkele
fundamentalistische opvatting gebruuskeerd mag worden. The freedom of
the word cannot be killed by the freedom of the sword, las ik ergens.
De gebeurtenissen hebben veel losgemaakt: in de reguliere en op de sociale media. De reacties zijn zeer verschillend wat betreft kwaliteit en
strekking. En je krijgt de indruk, dat iedereen de behoefte heeft om een
opvatting over de aanslag te ventileren – vaak zonder dat daarbij sprake
is van enige vorm van nuancering. Onderbuikgevoelens en speculaties zijn
vaak sterkere drijfveren bij het doen van uitspraken in dit soort kwesties dan duidelijke feiten of een reële weergave van de standpunten van
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wie er een andere mening op na houdt. Voorbeeld: op Facebook heeft de pagina 'Geen asielzoekers in Zeelandhallen Goes' binnen enkele weken 2250
likes (!) gekregen. Terwijl er van het COA nog geen enkel verzoek is uitgegaan aan de gemeente om de locatie beschikbaar te stellen. De Goese
burgemeester René Verhulst heeft in zijn nieuwjaarstoespraak ernstige bedenkingen geplaatst bij de 'vind-ik-leuk-democratie'.
In zijn lezenswaardige column op De Bezieling brengt Erik Borgman (naar
aanleiding van de Parijse aanslag op 7 januari) zijn bezorgdheid tot uiting over het gebrek aan nuancering: 'Wat mij vooral dwars zat, was de
rigiditeit waarmee de wereld werd ingedeeld in twee kampen: terrorist om
kampioen van het vrije woord.'
Mijn pleidooi voor het zoeken van de nuance in het publieke debat is geen
poging om de knel- en pijnpunten in onze samenleving glad te strijken. Ze
moeten duidelijk benoemd worden. En er moet een adequate poging worden
gedaan om te zoeken naar oplossingen. Maar het mag duidelijk zijn, dat we
met het doen van ongenuanceerde uitspraken geen dienst bewijzen aan het
gezamenlijk gesprek over de maatschappelijke problemen van onze tijd.
En over nuances gesproken: de voorzitter van de Nigeriaanse bisschoppenconferentie, mgr. Ignatius Kaigama, heeft het Westen opgeroepen – na
'Charlie Hebdo' – evenveel aandacht te besteden aan de dreiging van de
islamitische terreurgroep Boko Haram...
Ooit werd mij op het einde van een interview gevraagd om in één zin mijn
hoop voor de toekomst te formuleren. Toen kon ik niet anders dan antwoorden in een oneliner: 'Dat de nuance het mag winnen van de oneliners.' Of
is zo'n uitspraak een contradictio in terminis?
Wiel Hacking

Facebookgroep Pastorale Beroepskrachten Bisdom Breda
Sociale media als Facebook, Twitter en Google+ hebben in de afgelopen
tijd een enorme vlucht genomen. Er zijn mensen, die deze media als vluchtig en daarom niet ter zake doende beschouwen. Anderen zien juist de vele
mogelijkheden ervan in: snelle uitwisseling van relevante (en soms ook
minder relevante) informatie.

Een jaar geleden heb ik een Facebookgroep voor de Pastorale Beroepskrachten van het Bisdom Breda in het leven geroepen. Tot de groep worden enkel
toegelaten degenen die een zending/benoeming hebben van de bisschop van
Breda (hetzij in het basispastoraat, hetzij in het categoriale pastoraat)
dan wel voor degenen die, voortkomend uit de hiervoor genoemde groep, met
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emeritaat/pensioen zijn.
De groep is bedoeld voor het uitwisselen van wetenswaardigheden, relevante evenementen en informatie die voor de beroepsuitoefening van belang
kunnen zijn. De snelle uitwisseling van informatie kan vooral dan een
voordeel zijn, wanneer bijvoorbeeld de Nieuwsbrief net verzonden is, terwijl een bepaald evenement aangekondigd moet worden dat nog voor de verschijningsdatum van de volgende Nieuwsbrief ligt.
Op dit moment zijn 13 personen lid van deze groep, maar het is goed mogelijk dat andere Facebookers zich nog willen aanmelden voor de groep. Dat
kunnen zowel leden als niet-leden van de VPW zijn. Hoe meer mensen er gebruik van maken, hoe meer effect de onderlinge uitwisseling van informatie kan hebben. Overweeg daarom eens, of je je wilt aanmelden voor de
groep (je moet natuurlijk al wel 'lid' zijn van Facebook).
Wiel Hacking

Website De Bezieling
'Hedendaags leven ontmoet christelijke spiritualiteit.' Zou luidt de ondertitel van de website www.debezieling.nl . De site is de opvolger van
rk-kerkplein.org. De medewerkers van de website zijn o.a. Theo van de
Kerkhof, Erik Borgman, Eric Corsius, René Grotenhuis, Annemarie Scheerboom, Lisette Thooft en Gerard Zuidberg. Zij gaan uit van de overtuiging
dat de christelijke traditie een spannende vindplaats is voor wie op zoek
gaat naar de essentie van het bestaan.

Met blogs, columns,
kingen en artikelen
een breed palet aan
ker de moeite waard

bijdragen over cultuur en spiritualiteit, boekbespreover onder andere enkele Ekklesia-gemeenten ontstaat
interessante en inspirerende onderwerpen. Het is zeom een bezoek te brengen aan de website.

Je kunt op de hoogte blijven van nieuwe bijdragen door je te abonneren op
de Nieuwsbrief via www.debezieling.nl/nieuwsbrief/ of via Twitter en Facebook.
Wiel Hacking

Rechtspositiereglement: functioneringsgesprekken
Professionaliteit is één van de kwaliteiten waarop pastores mogen worden
aangesproken in het uitoefenen van hun beroep. Voortgezette vorming alsNieuwsbrief VPW-Breda
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ook het voeden van de eigen spiritualiteit behoren daarom tot de elementen die onlosmakelijk deel uitmaken van ons werk. Daarnaast is het ook
van belang om geregeld te toetsen, of de eigen inschatting van het professionele handelen overeenkomt met hoe anderen dat ervaren. Het functioneringsgesprek is een goed middel om deze toets te doen.
Artikel 9a van het recente Rechtspositiereglement (RPW) van oktober
2014 biedt een handreiking om dit
deel van de professionele beroepshouding te waarborgen in een jaarlijks functioneringsgesprek. Wanneer het bisdom geen eigen model
heeft opgesteld voor een functioneringsgesprek biedt Annex 4 van het
genoemde RPW een model om een dergelijk gesprek in goede banen te
laten verlopen. De werkgever dient
erop toe te zien, dat minstens een
maal per twee jaar (maar bij voorkeur jaarlijks) een functioneringsgesprek plaats vindt. Indien het gesprek plaats vindt op verzoek van de werknemer of van de werkgever, dan
dient dit zo spoedig mogelijk te geschieden.
Wanneer dus de werkgever deze verantwoordelijkheid niet zelf neemt, kun
je ook zelf om een functioneringsgesprek vragen.
Wiel Hacking

Uit de nieuwsbrief van het PNB
In de Nieuwsbrief van december meldt het PNB,
dat de premie in 2015 zal stijgen. Voor priesters en ongehuwde diakens heeft dit geen directe
gevolgen, omdat de werkgever de pensioenpremie
betaalt. Voor pastoraal werk(st)ers en gehuwde
diakens betekent dit, dat de helft van premiestijging (€ 21,04 per maand)
extra wordt ingehouden op het loon.
De gunstige dekkingsgraad van meer dan 120% geeft het PNB aanleiding om
de pensioenaanspraken met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 te
verhogen met 0,45%.

Voor de agenda


Donderdag 5 maart 2015 van 12.00 tot 17.00 uur: studiebijeenkomst
met lunch en ontmoeting. Locatie: gemeenschapshuis De Ark, Hontestraat 6, 4411 CL Rilland. Thema: 'Een kloppend hart' naar aanlei-
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ding van brochure VPW-Nederland 'Hart van het pastoraat'. Spreker:
prof. dr. Jozef Wissink.


Donderdag 18 juni 2015 van 10.30 tot
15.00 uur: Algemene Ledenvergadering
VPW-Nederland te Utrecht



Donderdag 15 oktober 2015 van 14.00
tot 17.00 uur: Algemene Ledenvergadering VPW-Breda.

Van de bestuurstafel
De bestuursvergadering van donderdag 27 november 2014 is allereerst besteed aan het degelijk voorbereiden van het protocollaire gesprek dat is
vastgesteld op dinsdag 2 december. Inmiddels heeft dit gesprek met de
bisdomleiding plaats gevonden.
Verder heeft het bestuur zich gebogen over de invulling van de studiebijeenkomst op donderdag 5 maart 2015. De middag wordt benut om verder in te
gaan op de brochure 'Hart van het pastoraat', die op de Algemene Ledenvergadering van de VPW-Nederland (5 juni 2014 te Utrecht) is gepresenteerd. Zoals te lezen bij de rubriek 'Voor de agenda' is het gelukt om
een van de mede-auteurs van de brochure, Jozef Wissink, te engageren voor
toelichting en gesprek.
Ook al is er relatief weinig respons op de uitnodiging om mee te werken
aan het digitale behoefteonderzoek naar Voortgezette Vorming, toch wordt
een poging ondernomen om te zien, of er een relevant aanbod gedaan kan
worden, dat kan rekenen op voldoende belangstelling. Zowel leden als
niet-leden van de VPW kunnen daar te zijner tijd op inschrijven.

Volgende nummer
Het volgende nummer van deze Nieuwsbrief verschijnt rond 20 maart 2015.
Kopij kan worden aangeleverd tot 1 maart via wielhacking@gmail.com.
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