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Beste collega,  

Een maand geleden ontving je informatie over de ontwikkelingen op politiek gebied en een 
document met indicaties voor GV die je vrij kunt gebruiken. De twee moties zijn 
aangenomen, zoals je kunt lezen op de nieuwe VGVZ website.  

AGB code 
Vorige keer heb ik gevraagd naar de AGB-code, met name collega's die zich bij de NVPA 
hebben aangesloten hebben een dergelijke code. Er wordt momenteel gewerkt aan 
informatie over en een stappenplan om een AGB-code aan te vragen door Godelieve van 
Liebergen en Liesbeth ter Elst. We hopen in het voorjaar deze ook rond te sturen.  
 
Zingeving op recept 
Deze maand ontvang je het document over een project Zingeving op Recept. Dit is te 
gebruiken voor GV-ers die met huisartsen willen samenwerken. Collega's van Zinportal 
Friesland hebben dit project opgestart en de betreffende stukken opgestuurd. Doe er je 
voordeel mee. Voor januari staat het document GV als POH-GGZ van GZC Levinas op de 
planning, algemeen bruikbaar gemaakt. 

Geschillencommissie 
Sommigen van jullie hebben een brief gehad over de nieuwe wet wkkgz in 2017 omtrent de 
geschillencommissie. Jan Peter Versteege, Marjolein Rikmenspoel en Miek den Daes hebben 
e.e.a. uitgezocht.  
 
"De nieuwe wet Wkkgz heeft alleen betrekking op BIG geregistreerde zorgverleners. Ook als 
deze als zzp-er werken. Voor Geestelijk Verzorgers geldt deze regeling met haar eisen dus in 
het geheel niet." 
 
Het NVPA en de SKGV hebben overigens een onafhankelijk klacht en tuchtrecht waar je 
terecht kunt. Zo ook het Humanistisch Verbond. De RING-GV biedt dit niet. Of andere 
levensbeschouwelijke toetsingsverenigingen deze hebben is niet nader uitgezocht.  
 
VGVZ: Taskforce, Werkveldraad en hoofdbestuur vacatures 

http://vgvz.nl/category/nieuws/


Binnen de VGVZ wordt momenteel hard getrokken aan de eerste lijn. In de 
decembervergadering heeft het bestuur besloten tot het instellen van een Taskforce 
Geestelijke Verzorging voor Zorg buiten instellingen die nauw gaat samenwerken met het 
Werkveld Eerste Lijn. Zowel de TF als het Werkveldraad als het hoofdbestuur zoeken 
vrijgevestigden die hun kennis, ervaring en tijd kunnen en willen inzetten om ons werk goed 
te regelen.  
 

1. De Taskforce krijgt als opdracht de mogelijkheden voor GV buiten zorginstellingen, in 
samenspraak met het ministerie en andere zorgspelers, concreet geregeld en 
gefinancierd te krijgen. De TF staat onder leiding van Etje Verhagen, die ook in de 
werkgroep PGVT een belangrijke rol vervulde. Wil je zelf vanuit je ervaring en 
deskundigheid ook een bijdrage leveren aan de Taskforce, meld je dan bij Etje 
Verhagen e.k.verhagen@planet.nl. 

2. Het Werkveldraad Eerste Lijn zoekt een nieuw lid door het aftreden van voorzitter 
Hans Habets. Charlotte Molenaar zal (voorlopig) zijn functie overnemen en bij 
geschiktheid aanblijven als nieuwe voorzitter. We zoeken een gv-er met speciale 
aandacht voor de portefeuille Profilering en Initiatieven (over te nemen van 
Charlotte). Heb je interesse maar niet in die portefeuille, neem contact op met een 
reply op deze email.  

3. In het VGVZ-bestuur is tevens plaats voor iemand met speciale aandacht voor de 
portefeuille Beroepsontwikkeling, innovatie en werkveldraden. Het lijkt ons 
belangrijk dat hiervoor zich een eerstelijner aanmeldt, om ons werkveld ook goed 
vertegenwoordigd te krijgen binnen het bestuur. Meer info over de profielschets en 
de procedure vind je op de website. 

 
Benaderen hospices, huisartsen, thuiszorg, gemeentewijkteams, patz-groepen 
We doen graag een oproep om te kijken welke interessante samenwerkingspartners er in 
jouw buurt zitten en hen het volgende bericht te sturen op persoonlijke titel. Dit om ons 
zichtbaar te maken en korte lijnen te stimuleren.  

Beste ....,  

Graag bied ik u deze overzichtskaart aan waarop u bekwame en bevoegde geestelijk 
verzorgers kunt vinden van verschillende levensbeschouwelijke (ook niet godsdienstige) 
achtergronden. Hier vindt u indicaties waarmee we uw werk mogelijk kunnen ondersteunen. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Onderzoek naar zingeving binnen de gemeente 
Aukje van der Veen, student GV RUG, is bezig met het opzetten van een onderzoek 
(Masterscriptie) naar aandacht voor zingeving in het gemeentelijke loket (gebieds-
/wijkteams). Zij zou graag in contact komen met geestelijk verzorgers die zich op gemeentes 
richten. Mooie manier om ons werk zichtbaar te maken. Stuur haar een email op 
aukje_veninga@hotmail.com 

Scholingstips 
Van sommige collega's ontvangen we ook tips om rond te sturen, mocht jij tips hebben, laat 
het dan horen. Hieronder twee scholingstips: 

mailto:e.k.verhagen@planet.nl
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https://goo.gl/maps/sT4tDnTrdFq
http://vgvz.nl/wp-content/uploads/2016/06/Indicaties-GV-eerstelijnszorg_Professionals.pdf
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 In deze workshop ga je onderzoeken wat jij in huis hebt om jezelf authentiek te 
presenteren aan je doelgroep. Samen met andere (startend) praktijkhouders ga je 
aan de slag met verschillende werkvormen vanuit de marketing. Zo ontdek je wat jou 
uniek maakt en welke strategische stappen je kunt zetten voor een goed 
marketingbeleid. Tevens gaan we creatief aan de slag om de vertaling te maken van 
woorden naar beelden. 

 Wil je samenwerken met huisartsen en praktijkondersteuners, maar weet je niet 
waar te beginnen? Vraag ze mee naar deze scholing in Amsterdam. Drie 
dinsdagavonden in het voorjaar om zicht te krijgen op en gevoel te krijgen voor 
elkaars werkwijze. (Nascholing Spirituele Zorg) aanmelden kan nog tot 1 januari! 

                                        
Hartelijke groet, 

Werkveldraad Eerste Lijn 

Charlotte, Hans, Jan Peter, Liesbeth en Maurice. 

http://www.eigenpraktijkbeginnen.nl/workshop-marketing-eigen-praktijk-starten
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