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De Zondag van de Arbeid wordt in 2013 gevierd op zondag 28 april. “Tot de
vandaag de dag ten zeerste bedreigde sociale rechten en plichten behoort het recht
op werk”, aldus Paus Benedictus XVI tijdens zijn rede voor Wereldvredesdag 2013.
“Dat is te wijten aan het feit dat in toenemende mate werk en de juiste erkenning
van de rechtspositie van arbeiders niet op gepaste wijze tot gelding komen, omdat
de economische ontwikkeling voor alles op de volledige vrijheid van de markten is
gebaseerd. Dan wordt het werk als een van de economische en financiële
mechanismen afhankelijke variabele gezien”. De Paus heeft in zijn boodschap voor
de wereldvrede benadrukt dat de waardigheid van de mens alsook de economische,
sociale en politieke vereisten verlangen, “dat als prioriteit steeds het doel wordt
nagestreefd, alle mensen toegang tot werk te verschaffen en de mogelijkheid tot
arbeid te behouden (Caritas in veritate 32)”. Voorwaarde met het oog op de
verwerkelijking van dit ambitieuze doel is volgens de paus “een nieuwe, op ethische
principes en geestelijke waarden berustende visie op arbeid, waardoor de notie van
arbeid als fundamenteel goed voor de persoon, het gezin en de samenleving wordt
versterkt. Bij zulk een goed passen een plicht en een recht, die moedige en nieuwe
vormen van arbeidspolitiek voor iedereen zullen eisen”.
Deze boodschap sluit goed aan bij het thema dat dit jaar is gekozen voor de zondag
van de arbeid: Flexibel en bezield? De aanhoudende economische crisis en de
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt versterken de tendens om het betaalde werk te
flexibiliseren. Arbeidskrachten hebben naast behoefte aan flexibiliteit en zekerheid,
ook behoefte aan arbeidsplaatsen die hen de mogelijkheid bieden om hun werk met
bezieling te verrichten. Vooral jongere generaties maken hun verwachtingen op dit
gebied kenbaar. Oudere generaties lijken meer belang te hechten aan het behoud
van de zekerheden die zij gedurende hun arbeidsloopbaan hebben verworven. Er
zijn ook steeds meer bedrijven en instellingen die oog hebben voor deze binnenkant
van het werk (talenten, waarden, gevoelens, inspiratie). Zij richten de aandacht niet,
zoals vroeger vaak het geval was, enkel op de buitenkant van het werk (gedrag).
Met de keuze van het thema Flexibel en bezield? wil de kerk de aandacht voor het
gesprek over het vinden van een bevredigend evenwicht tussen flexibiliteit,
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zekerheid en bezieling stimuleren. Rond het thema heeft landelijk bureau DISK een
werkboekje gemaakt.
De brochure Flexibel en bezield? bevat achtergrondartikelen, ervaringsverhalen en
suggesties voor hoe met de thematiek omgegaan kan worden. Hoewel parochies
geen partners op de arbeidsmarkt zijn, kunnen zij in bezinning, gesprek en viering
thema’s als betaald werk, de mate van vast of tijdelijk werk, vrijwilligerswerk, stages
en een duurzaam gebruik van mensen en grondstoffen ter sprake brengen. In de
brochure staan overwegingen, teksten, suggesties voor liederen en voorbeelden die
gebruikt kunnen worden bij de Zondag van de Arbeid of bij een themaviering. Ook
biedt het boekje handreikingen om aan te sluiten bij de Bisschoppelijke Vastenactie
en tips voor themavieringen met jongeren.
Christenen kunnen, geïnspireerd door hun geloof in Christus en Zijn evangelie, aan
die samenleving hun steentje bijdragen. Ik vertrouw op uw inzet en beveel dit
werkboekje Flexibel en bezield? van Arbeidspastoraat DISK van harte bij u aan om
te bestellen (zie www.disk-arbeidspastoraat.nl) en te gebruiken
Ik wens u een goede viering toe van de Zondag van de Arbeid.
In Christus verbonden,

Mgr. dr. G.J.N. de Korte,
Bisschopreferent voor Kerk en Samenleving met aandachtsveld diaconie

