
 

 

Nieuws Werkveld Eerste Lijn       Januari 2017 

 

Beste collega,  

De allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!  

Hans Habets neemt afscheid 
Hans Habets, voorzitter van het Werkveldraad, neemt helaas afscheid. We zijn hem 
dankbaar voor zijn inzet van de afgelopen jaren. Hij zal zijn werkzaamheden bij het NVPA 
voortzetten en meer tijd nemen voor zijn eigen praktijk en privéleven. We wensen hem het 
allerbeste! 

Charlotte Molenaar zal tijdelijk het voorzitterschap overnemen.  

VWS en Zorginstituut Nederland 
Volgende week gaat onze Taskforce Financiering GV buiten de instellingen in gesprek met 
het VWS en Zorginstituut Nederland over de ingediende moties en wat er nodig is om 
geestelijke verzorging van inbedding en financiering te voorzien (extramuraal). We willen je 
vragen om ons hierbij te ondersteunen met het volgende: 

Goede voorbeelden extramurale behoefte/betekenis GV - ter ondersteuning van aanvraag 
voor structurele financiering VWS 
Graag zouden we je willen vragen een praktijkvoorbeeld te sturen uit je eigen praktijk, een 
goed voorbeeld waarin de groeiende behoefte aan GV en/of betekenis van GV in de eerste 
lijn duidelijk wordt. Neem de wijze van financiering hierin mee, hoe wordt het gefinancierd, 
wat kost het, zijn er belemmeringen?  

Hoe meer voorbeelden, hoe beter -- hoe meer het belang van GV grijpbaar wordt voor de 
beleidsmedewerkers bij VWS.  Zie hieronder wat aspecten waar je beknopt antwoord op 
kunt geven: 

Goed voorbeeld extramurale GV 
Casus (korte anonieme beschrijving): 
Praktijk/Project (aantal pers begeleiding): 



Samenwerkingspartners: 
Financiering (hoe): 
Slagingscomponenten (waarom loop het goed): 
Resultaat: 
Evt. onderzoek hierbij betrokken: 
(Locatie: voor mijn beeld, blijft anoniem) 
 
Je inzet van 5-10 min wordt erg gewaardeerd! (Geldt ook voor degenen die al e.e.a. met ons 
hebben gedeeld van wat ze doen). Dan kunnen we beknopt alles bij elkaar zetten in een 
document. Heel graag voor maandag a.s. 30 januari toesturen. 
Dan nog wat informatie en tips 
 
Handreiking Dak- en thuislozen 
Graag willen we je attenderen op het verschijnen van een handreiking over palliatieve zorg 
voor dak- en thuislozen. (Zie bijlage). Het is ontwikkeld door NIVEL en het biedt wellicht 
mogelijkheden als je met deze doelgroep wilt werken of werkt. 
 
Mini seminar Zingeving vragenlijst 16 februari 
Speciaal voor de coaching- en counselingpraktijk ontwikkelde Merlijn Koch (coach/trainer, 
humanisticus) in samenwerking met Ixly de Zingeving Vragenlijst. 16 februari is er een mini-
seminar over deze lijst. Lees meer 

Cursus ‘Zinvinding als Therapeutisch Proces start maandag 20 februari in Amersfoort  
Professionele geestelijk begeleiders zijn zinspecialisten en zullen in hun zorg- en 
hulpverlening experts moeten zijn / worden op het grensvlak van psychologie en zinvinding-
processen, waarbij het levensverhaal van mensen ingangspunt en uitgangspunt is. Deze 
cursus biedt u een gedegen eerste aanzet tot systematisering van therapeutisch 
georiënteerde zinvindingprocessen; een werkmodel voor geestelijke begeleiding op 
theoretisch en praktisch niveau. Zie bijlage voor meer informatie.  
 
Middagsymposium met Carlo Leget en Steunpunt Zinvol (Breda) 23 maart 
Steunpunt Zinvol voorziet in de behoefte aan geestelijke verzorging extramuraal in palliatief-
terminale situaties in de regio Breda. Op 23 maart om 15:00 uur wordt het startschot 
gegeven middels het symposium. In de bijlage vind je de vooraankondiging. 

Najaar 2017 Symposium Werkveldraad Eerste Lijn Vooraankondiging 
In het najaar van 2017 organiseert de werkveldraad Eerste lijn van de VGVZ een symposium 
voor alle vrijgevestigd geestelijk verzorgers. De ontwikkelingen rondom projecten en 
financiering worden onder de aandacht gebracht. De werkveldraad is op zoek naar een 
collega die het symposium wil organiseren en collega's die meer over hun eigen project 
willen vertellen. Meer informatie of aanmelden kan met een reply op deze email.  

Wil je zelf iets delen? Stuur me een mail, dan komt dat in de volgende nieuwsbrief.  
 
Hartelijke groet, 

Werkveldraad Eerste Lijn 

Charlotte, Jan Peter, Liesbeth en Maurice. 

http://www.ixly.nl/zingeving-vragenlijst/


 


