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Hedendaagse leiders vinden inspiratie bij Franciscus en Clara van
Assisi

Leiden betekent volgen, eigenbelang opzij zetten en aandacht voor de mensen die je zijn

toevertrouwd. Franciscus en Clara van Assisi zijn na acht eeuwen nog altijd een inspiratie

voor christenen die een leidinggevende rol vervullen.

 Remco van Mulligen  27 mei 2020, 17:29 

Den Bosch - Roosendaal

Heb je als chirurg, manager of docent iets aan het voorbeeld dat Franciscus en Clara van

Assisi geven als leiders? Zij stonden in de dertiende eeuw aan de basis van bedelorden:

broeders en zusters zonder bezit, die geïnspireerd door het evangelie leefden om de

medemens te dienen.

In het boek Volg de liefde, deze week verschenen, laten professionals uit - vooral - de zorg

en het onderwijs zien hoe deze twee ordestichters hen beïnvloeden in hun manier van

leidinggeven.

https://www.nd.nl/auteur/remco-van-mulligen


‘Franciscus en Clara wilden ondergeschikt zijn en hun talenten dienstbaar maken aan de

zwaksten’, vertelt Michel Versteegh. Hij was tot zijn pensioen, twee jaar geleden,

cardiothoracaal chirurg in het Leids Universitair Medisch Centrum.

In zijn bijdrage aan het boek legt hij uit hoe een hartoperatie verloopt. ‘Een overeenkomst

tussen mijn werk en de franciscaanse traditie is dat eigenbelang geen rol speelt.’ De

franciscaanse inspiratie werkte door in zijn keuzes als arts.

‘Ik werkte in een ziekenhuis waar veel technische hoogstandjes werden verricht. Iedere

keer stelde ik de kritische vraag: gaan we dit doen omdat we het kunnen of omdat we

daarmee de patiënt echt iets te bieden hebben? In principe moet iedere dokter zich dat

afvragen. Maar in de praktijk is dat niet altijd zo.’

onthechting
Marieke Bouwman werkt als bestuurder van Woonzorgcentrum St. Elisabeth in

Roosendaal, een kleinschalige organisatie voor ouderenzorg, gebaseerd op franciscaanse

waarden. Ze schreef een bijdrage aan het boek en wordt erin geïnterviewd.

Bij St. Elisabeth, verbonden aan de franciscanessen, kwam ze voor het eerst in aanraking

met Franciscus en Clara. ‘Ik verdiep me altijd in de waarden van de organisatie waar ik

werk. Ik zag de vier kernwaarden van de franciscanessen: liefde, eenvoud, werkzaamheid,

onthechting. En ik dacht: dat is wat wij hier doen.’

Het vereist soms wel een vertaling, legt Bouwman uit. ‘Onthechting was voor de zusters

heel ingrijpend. Ze moesten alles opgeven, tot en met de naam die ze bij geboorte hadden

gekregen. Ik geef daar een andere lading aan. Als zorgorganisatie moeten wij meegaan met

de ontwikkelingen. Dus moeten we onthechten van hoe het was en hoe we dingen deden.

Belangrijker nog is de onthechting waarmee onze bewoners bezig zijn. Ze kijken terug op

het leven, daar gaan emoties mee gepaard. En ze kijken vooruit naar wat gaat komen.’

volgen
Versteegh is al twintig jaar aangesloten bij de orde van de franciscaanse seculieren.

Daarvoor moet je, net als een kloosterling, een gelofte afleggen. Sinds zijn pensionering

woont hij in Stadsklooster San Damiano in Den Bosch.

In zijn werk inspireerden Franciscus en Clara Versteegh om altijd de patiënt voorop te

zetten. In die zin betekende leiden ook volgen: luisteren naar de behoeften van de ander.

‘Ik voerde gesprekken van soms wel twee uur per patiënt. Daar wilde ik alles voor opzij

zetten. Ook als ik moe was na een extreem lange operatie. Ik nam de tijd, ook al wist ik dat

mijn echtgenote zat te wachten. Een patiënt heeft daar recht op.’

‘Leiden begint met volgen’, heeft ook Bouwman als bestuurder geconstateerd. ‘Ik volg de

maatschappelijke ontwikkelingen. En ik wil voeling houden met wat er leeft bij het

personeel en de bewoners.’
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Een bekende uitspraak van Franciscus van Assisi inspireert Bouwman: ‘Geef me de moed

te veranderen wat ik kan veranderen, de rust te accepteren wat ik niet kan veranderen en

de wijsheid om het verschil tussen beide te zien.’ Dat was tijdens de coronacrisis heel

relevant.

‘Drie personeelsleden bleken corona te hebben. De 49 bewoners met wie zij contact

hadden gehad, moesten direct in quarantaine. Uiteindelijk is het gebleven bij één meneer

die is overleden. Het sluiten van de verpleeghuizen was een afschuwelijk besluit. Het heeft

zo’n grote impact. Toch konden we niet anders.’ <

‘iedereen telt mee’

Franciscus en Clara leefden in de dertiende eeuw. Rondom hun leven bestaan tal van

verhalen. Leiderschap speelt daarin een belangrijke rol. Bijna intuïtief stellen de twee

altijd de minsten voorop.

Versteegh ziet een duidelijke essentie: ‘Iedereen telt mee. Clara zegt dat iedereen aan

het woord moet komen, ook een zuster die nog maar net bij de orde is gekomen. Want

het kan zijn dat de Heer juist aan haar iets heeft geopenbaard dat voor iedereen

belangrijk is.’

Franciscus en Clara stelden hoge eisen. Broeders en zusters moesten bijvoorbeeld

streng vasten. Maar ze hadden als leiders altijd oog voor de mens, vertelt Versteegh.

‘Er is een verhaal, waarin Franciscus ‘s nachts wakker wordt omdat een van de

broeders ligt te kermen van de maagpijn. Het vasten is voor hem te zwaar. Franciscus

gaat naar hem toe. Om te zorgen dat die broeder zich niet hoeft te schamen, laat hij een

maaltijd koken. Alle andere broeders moeten mee aan tafel. Zo zet hij die ene broeder

die vasten moeilijk vindt niet voor schut.’
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