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Nieuws van bestuur en stafbureau 
 
 

Vereniging en bestuur 

Nieuw bestuur van start 

Het nieuwe bestuur, onder voorzitterschap van Hugo Vlug, is na de zomervakantie met frisse moed 
begonnen. De aftrap was in september met een heidag in Zwolle. Intussen is het bestuur twee maal bijeen 
geweest voor een reguliere vergadering. Daarin werd onder meer gesproken over de voortgang van 
mogelijkheden voor Eerstelijns geestelijke verzorging, over geestelijke verzorging bij de politie en over acties 
naar verschillende deelgroepen VGVZ-leden.  
Omdat de bestuurspost Beroepsontwikkeling, innovatie en werkvelden nog niet is vervuld, zal de 
Benoemings Advies Commissie (BAC) binnenkort weer in functie treden, in dezelfde samenstelling als vorig 
jaar, met als opdracht een voordracht te doen voor een bestuurslid. Benoeming kan dan volgen op de 
komende ALV die zal plaatsvinden op 26 juni.  

Korting op toetsing door RING-GV 

De VGVZ hecht er grote waarde aan dat in de praktijk werkzame geestelijk verzorgers voldoen aan de eisen 
van bekwaamheid (opleiding) en bevoegdheid (levensbeschouwelijke zending of machtiging). Met de 
intercollegiale toetsing via de RING-GV is er nu een volwaardige mogelijkheid om regulier, volwaardig lid te 
zijn van de VGVZ voor geestelijk verzorgers die om welke reden dan ook geen zending van een 
levensbeschouwelijk instituut willen of kunnen krijgen.  
Nog steeds echter kent de VGVZ een groot aantal aspirant-leden. Het aspirant-lidmaatschap geldt voor 
maximaal 5 jaar, waardoor leden die al een aantal jaren aspirant-lid zijn het risico lopen hun lidmaatschap 
van de VGVZ te verliezen. En daarmee ook hun inschrijving in het kwaliteitsregister SKGV.  
De VGVZ vindt dit een ongewenste ontwikkeling. Daarom heeft het bestuur besloten om de toetsingen door 
de RING-GV te stimuleren door deze tijdelijk financieel te ondersteunen. Wie zich voor 15 januari 2017 
aanmeldt voor toetsing bij de RING, betaalt slechts € 100. De overige € 135 wordt betaald door de VGVZ. 
Aspirant-leden die nog geen zending/machtiging hebben, ontvangen hierover binnenkort nadere 
informatie. Wie in de afgelopen tijd de RING-certificering al heeft doorlopen en het volledige bedrag heeft 
betaald, kan tot 15 januari dezelfde korting met terugwerkende kracht aanvragen. 

Nieuwe website 

De eerste reacties op de nieuwe website zijn positief. “Helder”, “fris” en “overzichtelijk” zijn de meest 
gehoorde typeringen. Leuk om te horen, want er heeft heel veel werk in gezeten. En het werk gaat nog door 
ook: met name de vulling van de Kennisbank heeft nu aandacht.  
Heb je aanvullingen of wijzigingen voor de site, geef deze dan door via info@vgvz.nl.  
 

 

Wetgeving en beleid 

Veel geestelijke verzorging in de politiek 

In november 2016 heeft geestelijke verzorging meer dan gebruikelijke aandacht gekregen in de Tweede 
Kamer. De Kamerbrief ‘Palliatieve zorg, een niveau hoger’ van 3 november en twee moties bij de bespreking 

http://vgvz.nl/
mailto:info@vgvz.nl
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van de begroting van VWS in dezelfde maand zijn belangrijke stappen in de positionering van geestelijke 
verzorging in de palliatieve zorg en in de zorg als geheel. De geschiedenis van politieke actie in het laatste 
jaar verduidelijkt de betekenis van deze stappen. 
 
Begin 2015 bevestigde staatssecretaris Van Rijn zowel de noodzakelijke positie van geestelijke verzorging in 
de palliatieve zorg als de samenhang van de financiering van palliatieve zorg: namelijk in de 
Zorgverzekeringswet. De SGP heeft in dat jaar samen met de VGVZ bekeken hoe deze uitgangspunten 
konden leiden tot declarabele geestelijke verzorging in de palliatieve zorg. Voor de VGVZ was dit onderdeel 
van het meerjarenbeleidsplan en in het verlengde daarvan opgenomen in de opdracht aan de eigen 
werkgroep Palliatieve Geestelijke Verzorging Thuis PGVT. Dit dossier werd ook gedeeld met de fracties die in 
eerdere contacten met onze beroepsgroep het belang hiervan inzagen. 
Op 14 oktober 2015 hebben de Kamerleden Van der Staaij (SGP), Bruins Slot (CDA) en Dik-Faber 
(ChristenUnie) de staatssecretaris hierover bevraagd, wat tot het antwoord van 30 november leidde. Daarin 
werd het gestelde in de brief van minister Klink van 6 april 2010 bevestigd: er zijn mogelijkheden en de 
beroepsgroep wordt uitgenodigd die verder uit te werken. Ook vermeldde dit antwoord het belangrijke 
uitgangspunt van functiegerichte aanspraken. “Dit betekent dat niet op voorhand is vastgesteld dat een 
bepaalde beroepsgroep de zorg mag bieden.” 
 

Omdat er in de praktijk nog steeds onvoldoende geestelijke verzorging in de palliatieve zorg thuis geleverd 
kon worden, volgde op 9 februari 2016 de motie van Van der Staaij waarin de regering gevraagd werd te 
onderzoeken hoe gespecialiseerde geestelijke verzorging in de laatste levensfase gefinancierd kan worden. 
In dezelfde maand lobbyde Etje Verhagen, als winnaar van de alternatieve troonrede, voor ons vak bij 
Kamerleden. De uitwerking van het onderzoek naar knelpunten in de palliatieve zorg en de financiering van 
geestelijke verzorging daarin, nam Agora op, in goed overleg met de VGVZ en de werkgroep PGVT. 
Op 3 november antwoordde de staatssecretaris op vragen en thema’s in de palliatieve zorg in de genoemde 
brief. Intussen had Agora de knelpuntenanalyse klaar en de publicatie ‘De wereld van de trage vragen’. 
Belangrijk in die brief is de erkenning dat er in het veld onvoldoende bekendheid is met de rol en de 
expertise van de geestelijk verzorger. Verder blijft de brief uit 2010 een belangrijk ijkpunt. De VGVZ zal 
samen met Agora de bekendheid aanpakken, samen met IKNL de specifieke expertise uitwerken, en samen 
met het Zorginstituut en de beroepsgroep van verpleegkundigen de aanspraak in de Zorgverzekeringswet 
verkennen. De Tweede Kamer wordt hiervan op de hoogte gehouden door de staatssecretaris en zal dit ook 
volgen. 
Bij de bespreking van de begroting van VWS, op 10 november, brachten de Kamerleden Bruins Slot en Dik-
Faber een motie in over het onderzoek naar de structurele financiering voor geestelijke verzorging in de 
palliatieve zorg en een tweede motie over die in de zorg in het algemeen, aansluitend op de brief van 3 
november en na overleg met de VGVZ.  
 
De motie van de Kamerleden Dik-Faber en Keijzer van 13 oktober gaat over zingevingsvragen bij bewoners 
van verpleeghuizen, en is dus niet beperkt tot palliatieve zorg. Dit is een belangrijk aanhaakpunt voor onze 
beroepsgroep om de positie in de verpleeghuizen helderder te stellen: namelijk als onderdeel van het 
kwaliteitskader. Links naar alle genoemde documenten staan op www.vgvz.nl. 

Geestelijke verzorging in de Geriatrische Revalidatiezorg 

Wettelijke verplichting 
In de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) heeft de overgang naar DBC-financiering in de afgelopen jaren tot 
vragen geleid. Soms werd geestelijke verzorging zelfs niet meer geleverd aan patiënten met deze indicatie. 

http://www.vgvz.nl/
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De VGVZ heeft altijd aan haar leden duidelijk gemaakt dat geestelijke verzorging voor alle verblijfscliënten 
verplicht beschikbaar is, ongeacht hun indicatie. De overgang naar een ander financieringsmodel doet daar 
niet aan af. 
De wettelijke verplichting daartoe staat in artikel 6 van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg: “De 
zorgaanbieder die zorg verleent welke verblijf van de cliënt in een accommodatie gedurende het etmaal 
met zich brengt, draagt er zorg voor dat geestelijke verzorging beschikbaar is, die zoveel mogelijk aansluit bij 
de godsdienst of levensovertuiging van de cliënt […]” Instellingen die GRZ bieden, moeten dus geestelijke 
verzorging beschikbaar stellen.  
 

Financieringsmogelijkheid 
Daarnaast heeft het ministerie van VWS op 6 september 2016 bevestigd dat geestelijke verzorging ook in 
een DBC geleverd mag worden: 

“De bekostiging en het beleid dat de NZa vaststelt voor de GRZ, maakt het leveren van zorg door 

een geestelijke verzorging zeker niet onmogelijk. Er bestaan zelfs twee specifieke zorgactiviteiten 

voor de geestelijke verzorging:  

190977 Geestelijke verzorging - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie. 

190956 Geestelijke verzorging - indirect patiëntgebonden handelen - revalidatie. 

Met behulp van deze zorgactiviteiten kan de GV tijd schrijven op de DBC-zorgproducten.” 

De VGVZ wijst er wel op dat dit een aanvullende financieringsmogelijkheid is en dat geestelijke verzorging in 
verband met de vrijplaats niet afhankelijk mag zijn van een indicatie of toestemming door een behandelaar 
of andere betrokkene. Voor zover geestelijke verzorging niet door een DBC gedekt zou worden, moet het 
geleverd worden uit een door de instelling gekozen financieringsbron, gewoonlijk overhead. 
 

FBZ 

De Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) vertegenwoordigt ons en vele andere disciplines bij 
cao’s en andere arbeidsrechtelijke zaken, zoals besprekingen rond reorganisaties en sociale plannen. De 
afgelopen maanden is er vooral cao-nieuws. 
 
CAO’s 
In de afgelopen periode zijn de cao’s voor de gezondheidscentra en voor de VVT-sector vastgesteld. Bij de 
gezondheidscentra zijn geen collega’s vertegenwoordigd, maar is vast voor eerstelijns geestelijk verzorgers 
een interessant werkveld. Over de cao in de VVT hebben we een achterbanraadpleging gehouden. 35 
collega’s hebben daarop gereageerd, 3 van hen konden niet instemmen met het voorgestelde akkoord. De 
meeste vragen gingen over het inleveren van verlof. Via de FBZ-link zijn veel antwoorden te vinden op deze 
vragen. Gezien de uitslag heeft de VGVZ ingestemd met het akkoord.  
 
FBZ-Nieuwsbrief 
Wie geïnteresseerd is in vragen rondom arbeidsomstandigheden, kan intekenen op de digitale nieuwsbrief 
van de FBZ.  
 
Eva Kersbergen ekersbergen@casema.nl 
Marten Tel Marten.tel@brabantzorg.eu 
Afgevaardigden naar de Algemene LedenVergadering van de FBZ 

http://www.fbz.nl/mijnvragen/default.aspx?categorie=Verlof
http://www.fbz.nl/actueel/FBZ%20Nieuwsbrief/fbznieuwsbrief.aspx
mailto:ekersbergen@casema.nl
mailto:Marten.tel@brabantzorg.eu
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Commissie Wetenschap 

Nominaties voor onderzoeks-award en -fonds 

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de VGVZ in juni 2017 zal weer de Award voor een bijzondere 
prestatie op het gebied van onderzoek naar geestelijke verzorging worden toegekend. Eveneens zal worden 
vastgesteld wie in aanmerking komt voor een bijdrage uit het onderzoeksfonds van de VGVZ. Op de website 
van de VGVZ zijn de aanvraagprocedures en de aanvraagformulieren te vinden (komende maand worden 
deze aangepast). De aanvragen voor de Award en voor het Fonds moeten vóór 1 april 2017 in het bezit zijn 
van de Commissie Wetenschap. Dit jaar zal de Commissie strikt de hand houden aan de procedure. 
Contactpersoon: Richart Huijzer, richart.huijzer@radboudumc.nl. 
 

Conferenties 

 Op 5 april 2017 organiseert de Commissie Wetenschap in samenwerking met de Protestantse 
Theologische Universiteit en de Faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit een 
expertmeeting over interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging. Gastspreker zal zijn prof. 
Kathleen Greider van Claremont School of Theology (VS). Vanuit haar ervaringen met een opleiding 
'Interfaith Chaplaincy' zal zij ingaan op de rol van levensbeschouwelijke identiteit in geestelijke 
verzorging. De bijeenkomst is een vervolg op de expertmeeting in maart 2016 over 'Intercultural 
and Interreligious Spiritual Care'. Contactpersoon is prof. Martin Walton (mwalton@pthu.nl). 

 Op 6 en 7 juni 2017 vindt in samenwerking tussen de Commissie Wetenschap, het tijdschrift Religie 
& Samenleving, de Tilburg School of Catholic Theology en de Universiteit van Humanistiek de 
jaarlijkse conferentie van de Commissie Wetenschap plaats. De Universiteit van Humanistiek 
(Utrecht) is dit keer de gastinstelling. Het thema is: ‘Impliciete levensbeschouwing/religie in publieke 
instellingen en gevolgen hiervan voor geestelijke verzorging: kader, praktijk, onderzoek en beleid’.  
Noteert u de data alvast, nadere informatie komt later. Contactpersonen vanuit de Commissie 
Wetenschap: dr. Sjaak Körver (j.w.g.korver@uvt.nl) en dr. Carmen Schuhmann 
(c.schuhmann@uvt.nl). 

  

http://vgvz.nl/kennisbank-gv/onderzoek/cie-wetenschap/
mailto:richart.huijzer@radboudumc.nl
mailto:mwalton@pthu.nl
mailto:j.w.g.korver@uvt.nl
mailto:c.schuhmann@uvt.nl
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Nieuws van de werkvelden en sectoren 
 

 

Werkveld Ziekenhuizen         

Verwachtingen Werkveldraad 

Onlangs stuurde de werkveldraad een mail rond met het verzoek om mee te denken en input te geven aan 
de taken en doelen van de werkveldraad ziekenhuizen. Daar is een heel aantal reacties op binnengekomen, 
waarvoor dank. De komende maanden zullen we de reacties analyseren om verdere stappen te kunnen 
zetten. 
Inmiddels is al nagedacht over mogelijkheden om een digitaal verzamelpunt voor ervaringen, plannen, 
pilots en dergelijke te maken, mogelijk via Dropbox. Het beheer vraagt natuurlijk aandacht en tijd. Daarover 
zijn we nog aan het nadenken. 

Nieuwe handreiking maakt werk van scholing in ziekenhuizen 

In de Cao Ziekenhuizen die in het voorjaar 2015 tot stand kwam hebben de cao-partijen het belang van 
scholing onderstreept door daar afspraken over te maken. Werkgever en werknemer zijn samen 
verantwoordelijk voor scholing.  In opdracht van werkgevers- en werknemersorganisaties, waaronder FBZ 
heeft de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) de handreiking scholingsverzoek ontwikkeld. 
 
Goede zorg vraagt om goed opgeleide werknemers. Door scholing blijven werknemers gemotiveerd en up-
to-date opgeleid. Scholing verbetert daarnaast de kwaliteit van het werk. Bovendien vergroot het de kansen 
van werknemers op de arbeidsmarkt. De nieuwe handreiking scholingsverzoek helpt werknemers een goed 
gemotiveerd scholingsverzoek in te dienen, die aansluit bij het strategisch opleidingsplan van de 
organisatie. Verder worden tips gegeven voor het schrijven, indienen en bespreken van een 
scholingsaanvraag met de leidinggevende. De handreiking bevat ook tips hoe te handelen als een 
scholingsverzoek is afgewezen.  
 
Meer weten?  
Bekijk de Handreiking Scholingsverzoek op de website (pagina Handige beleidsstukken, onder punt 6 
Rechtspositie).  
 

Community of practice: geestelijke verzorging op de kinderafdelingen 

Onlangs hebben alle leden van de werkveldraad het verzoek gekregen om mee te denken over geestelijke 
verzorging op de kinderafdelingen. Daarop is intensief gereageerd. Een groep van zes mensen zal in 
december bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen. 

Expertmeeting over registratie 

Op 7 april 2017 organiseert de Dienst Geestelijke Verzorging van het ziekenhuis Franciscus Gasthuis & 
Vlietland (Rotterdam) in samenwerking met de Commissie Wetenschap een expertmeeting over registratie 
door geestelijk verzorgers. De aanleiding is de overstap van veel ziekenhuizen naar het nieuwe programma 
HiX van ChipSoft. Het doel van de bijeenkomst is om te komen tot een standaardmodule voor geestelijk 
verzorgers. In het eerstvolgende nummer van TGV schrijft Annemieke Kelder namens haar collega’s een 

http://vgvz.nl/over-de-vgvz/handige-beleidsstukken/
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achtergrondbijdrage hierover. Het maximum aantal deelnemers is 25. De bijeenkomst vindt plaats in het 
gebouw van de TST in Utrecht. Namens de Commissie Wetenschap zijn dr. Wim Smeets en dr. Sjaak Körver 
bij de organisatie betrokken. Meer informatie volgt later. Contactadres: j.w.g.korver@uvt.nl.  
 

Marjanne Dijk 

 
 

Werkveld Verpleeg- en verzorgingshuizen       
Graag brengen wij jullie op de hoogte van ontwikkelingen in het werkveld V&V. Heb je vragen of 
opmerkingen voor ons, neem contact op via onze secretaris Eva Kersbergen.  
 

We hebben jou nodig! 
De werkveldraad V&V (Verpleeg- en Verzorgingshuizen) is een actieve en wervelende raad met dynamische 
leden. Om huidige contacten en taken te blijven doen en tegelijkertijd nieuwe ideeën uit te kunnen werken 
voor ons vak en het werkveld hebben wij meer leden nodig. Wij houden ons bezig met beleidsvragen in de 
langdurige zorg in overleg met het stafbureau, willen aansluiten bij onderzoeken in het werkveld, 
organiseren een symposium, schrijven en rechercheren voor de nieuwsbrief etc. Drie vrouwen en twee 
mannen zoeken versterking om dit belangrijke werk te kunnen blijven voortzetten!  
Zie jij hier iets in, wil jij hier meer over weten, neem dan contact op met secretaris Eva Kersbergen.  

Terugblik op Kenniscafé Kwaliteitsstandaard Levensvragen 

Op vrijdagmiddag 14 oktober kwamen we met zo’n 40 leden uit het werkveld bijeen voor dit allereerste 
Kenniscafé. Op een bijzondere locatie: de ULU Moskee, een nieuwe, grote moskee in het centrum van 
Utrecht.  
Marjo van Bergen vertelde over de ontwikkeling en het gebruik van de Kwaliteitsstandaard Levensvragen. 
Doordat zij de standaard vanaf het begin mee ontwikkeld heeft, kon ze hier een compleet beeld van geven. 
Daarna vertelden drie collega’s uit het veld hoe zij de kwaliteitsstandaard in praktijk brengen. 
Uiteenlopende voorbeelden, van koffiegesprekken tot een levensvragen-app, die alle drie inspireerden. Tot 
slot gingen we in groepen uiteen en werden we uitgedaagd om te bedenken hoe wij zelf in onze 
organisaties met de kwaliteitsstandaard aan de slag kunnen: wie zouden we als eerste aanspreken en met 
welke actie zouden we starten?  
Het was een boeiende middag, met ook ruime mogelijkheid tot ontmoeting. De kwaliteitsstandaard biedt 
veel aanknopingspunten om aandacht te besteden aan levensvragen, in alle lagen van de organisatie. Zie 
ook ons visiedocument voor meer informatie! 

Visiedocument Kwaliteitsstandaard Levensvragen 

Zoals in vorige nieuwsbrieven al stond, heeft de werkveldraad een visiedocument opgesteld over de 
Kwaliteitsstandaard Levensvragen in de langdurige zorg. Deze kwaliteitsstandaard is een waardevol 
instrument om aandacht voor zingeving een structureel onderdeel te maken van de kwaliteit van zorg. Dat 
kan door de kwaliteitsstandaard in de eigen organisatie te gaan gebruiken. Maar ook als dat niet lukt of 
past, biedt de standaard goede uitgangspunten voor ons werk in het verpleeg- en verzorgingshuis. Als 
werkveldraad willen we in ieder geval de komende twee jaar onze activiteiten vanuit dit visiedocument 
organiseren. Het visiedocument zal naar alle leden van het werkveld worden toegestuurd en is ook te lezen 
op de website. Reacties zijn van harte welkom bij de secretaris. 
 

mailto:j.w.g.korver@uvt.nl
mailto:ekersbergen@casema.nl
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/mentaal-welbevinden-kwaliteitsstandaard-levensvragen.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/mentaal-welbevinden-kwaliteitsstandaard-levensvragen.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/mentaal-welbevinden-kwaliteitsstandaard-levensvragen.html
http://vgvz.nl/wp-content/uploads/2016/06/VGVZ-WVR-VV-Visienotitie-Kwaliteitsstandaard-Levensvragen-2016.pdf
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Modules in de (geriatrische) revalidatie 

In de onlangs gehouden vergadering van geestelijk verzorgers in de revalidatie is gesproken over de 
modules die gehanteerd worden in de revalidatiecentra en ziekenhuizen. Deze zijn opgesteld door de VRA 
en Revalidatie Nederland. In deze modules wordt steevast uitgegaan van problemen die behandeld moeten 
worden, terwijl wij als geestelijk verzorgers juist ook aandacht hebben voor de wijze waarop zingeving en 
geloof bij kunnen dragen aan een gezonde manier van omgaan met ziekte en verlies. Een specifieke module 
voor geestelijke verzorging ontbreekt.  
Het schijnt dat er in de geriatrische revalidatie wel twee specifieke codes beschikbaar zijn voor geestelijke 
verzorging (zie ook pag. 4 van deze Nieuwsbrief). Wij weten niet of de opzet en de beschrijving van modules 
in de geriatrische revalidatie vergelijkbaar is met die in de revalidatiecentra en ziekenhuizen. Wij weten ook 
niet of en hoe de bewuste modules voor geestelijke verzorging in de geriatrische revalidatie nader 
omschreven zijn.  
 
Graag zouden wij hierover in contact willen treden met iemand die werkzaam is in dat veld en bekend is met 
de betreffende modules.  
Graag contact opnemen met: Evert Kronemeijer, e-mail: E.Kronemeijer@revalidatie-friesland.nl, tel. 088 
580 1206 
 

 

Werkveld Psychiatrie          
 

Contactadressen:  
Lisa van Duijvenbooden (voorzitter), GGZ Eindhoven, T 040 - 297 06 19; 
Jos van der Sterre (secretaris), Mediant GGZ, T 074 - 256 31 63 (ma/do), 053 - 475 55 36 (di/wo)  

De werkveldraad 

De werkveldraad is weer op volle sterkte. In de septembervergadering maakten we kennis met collega 
Talitha Frohn. Talitha is geestelijk verzorger zonder zending en werkt bij Lentis (GGZ Groningen). De 
kennismaking verliep zo goed dat Talitha deel wil blijven uitmaken van de werkveldraad. En daar zijn we 
heel blij mee!  
Voor een volledig overzicht van collega’s, die in de werkveldraad zitten, verwijs ik naar de website. Daar 
vind je trouwens meer nieuws van ons werkveld. 

De ledenraadpleging van september 

In de werkveldraad hebben we uitgebreid stilgestaan bij de ledenraadpleging. Het verslag daarvan staat op 
de website. Dat geldt ook voor de presentatie waarin Taco Bos ons meenam in een proces dat bijna twee 
jaar heeft geduurd. 
We vinden het van groot belang dat geestelijk verzorgers hun ‘best practices in het ambulante veld’ met 
hun collega’s delen. Daarvoor kan deze Nieuwsbrief een goed platform zijn. Daarom de oproep om elkaar 
op de hoogte te brengen van wat goed werkt, zowel naar de eigen instelling alsook naar de partners met 
wie je te maken hebt (denk daarbij onder andere aan de Wmo). Heb je goede voorbeelden, stuur ze naar 
bovenstaand mailadres! 
 

mailto:E.Kronemeijer@revalidatie-friesland.nl
mailto:jw.vandersterre@mediant.nl
http://vgvz.nl/werkvelden/psychiatrie/
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Contact met de Kamer Familieraden  

Lisa van Duijvenbooden en Marijn Gilhuis hadden een eerste contact met Rudi Rikken, de vice-voorzitter 
van de Kamer Familieraden, onderdeel van het Landelijk Platform GGZ. 
Het was een zinvolle kennismaking waarin het natuurlijk bondgenootschap werd onderkend en het belang 
om de contacten in de toekomst verder uit te werken. 

Werkveldraad en herstelacademies     

De werkveldraad wil inspelen op de ontwikkelingen met betrekking tot ervaringsdeskundigheid. 
Ervaringsdeskundigen blijken vaak uitstekend samen te werken met geestelijk verzorgers. De bedoeling is 
nu in kaart te brengen hoeveel herstelacademies er zijn in het land en vervolgens af te tasten of het zinvol 
en mogelijk is in de opleiding tot ervaringsdeskundige een module geestelijke verzorging op te nemen. 

Jos van der Sterre 

 

 

Werkveld Eerste lijn         

Portefeuilles werkveldraadsleden:  

Hans Habets (voorzitter): Financiën, contact met bestuur VGVZ 

Liesbeth ter Elst (secretaris): Zitting in werkgroep financiering palliatieve zorg thuissituatie, AGB-code  

Jan Peter Versteege  Politiek & Sociale media 

Charlotte Molenaar  Netwerk,  projecten & initiatieven (communicatie met gv-ers)  

Maurice van der Put  Wetenschappelijk onderzoek & (na)scholing  

Financiën: heb jij een AGB-code? 

Momenteel wordt geïnventariseerd wie er een AGB-code heeft en op welke basis. Mocht je hierover geen 

e-mail hebben ontvangen van Charlotte Molenaar en wel reeds een AGB-code hebben, dan willen we je 

vragen of je haar een e-mail stuurt. Bij voorbaat dank.  

Politiek & Sociale media 

Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande op politiek gebied, zie hiervoor pagina 2 en 3 van deze 

Nieuwsbrief.  

Jan Peter is actief op Twitter. Ben jij dat ook? Volg dan @JPVersteege en draag door retweeten bij aan het 

verder onder de aandacht brengen van ontwikkelingen rondom geestelijke verzorging. 

Regioaanspreekpunt 

Zoek aansluiting bij collega's in de buurt via een regioaanspreekpunt. De bijeenkomsten kunnen SKGV- 

punten opleveren.  

 

 Regio Groningen: Jolanda Tuma, dewiedeblik@outlook.com 

 Regio Friesland: Lutske Harmsma  

 Regio Zwolle: Nieske Willems   

 Regio Arnhem-Nijmegen: Liesbeth ter Elst  

mailto:csa.molenaar@gmail.com
mailto:dewiedeblik@outlook.com
mailto:lharmsma@me.com
mailto:nieskewillems@home.nl
mailto:info@aandachtvoorieder.nl
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 Regio Amsterdam: Charlotte Molenaar 

 Regio Noord Holland: aanspreekpunt gezocht 

 Regio Zuid-Holland: Maurice van der Put  

 Regio Noord-Brabant: Cees van Andel  

 Regio Limburg: Manon Bommer  

Wetenschappelijk onderzoek 

De werkveldraad onderzoekt met verschillende universiteiten mogelijkheden om een onderzoek te starten 

naar de effectiviteit van geestelijke verzorging . 

 

 

Protestantse sector         

Impressie conferentiedag: ‘Welke rituelen passen een protestant?’ 

Samen met 55 protestantse collega’s hebben we ons op hervormingsdag beziggehouden met het 
onderwerp rituelen. Prof. Marcel Barnard van de PThU leidde ons in hoog tempo door het onderwerp 
rituelen heen. Als protestant heb je er aan de ene kant weet van dat niets en niemand tussen de gelovige 
en God in staat, tegelijkertijd bevat alles wat we doen in een viering of in een pastoraal contact rituele 
connotaties.  De vraag die hierbij opkomt is: welke kwaliteiten bevat een ritueel?  Werkt een ritueel 
openend, bevrijdend, sluit het in of sluit het buiten? Zuster Goedhart van het PleegTheater gaf vanuit het 
perspectief van een witte zuster in Suriname feedback op dit thema. In de middag deelden collega’s hun 
expertise met rituelen op de werkvloer. Een ritueel ontstaat in het contact tussen pastor en pastorant en 
wordt tegelijkertijd aangereikt door de traditie.  
We kijken terug op een inspirerende dag, met de dichtregels van Jean Pierre Rawie nog naijlend in ons: “Ik 
houd het kleine ritueel in ere, opdat je elk moment terug kunt keren.” 

Simone Visser 

 

 

Katholieke sector 

Terugblik Landdag 14 november  

Identiteit en veelkleurigheid was het boeiende thema van de afgelopen landdag. We werden geïnspireerd 
door Mgr Vercammen, Ger Groot en Désanne van Brederode.  
Ger Groot reisde met ons door de tijd en liet zien hoe de godsdienst daarin haar plek heeft. Waar eerst 
verwacht werd dat godsdienst zou gaan verdwijnen constateren we nu dat mensen het gevoel van mysterie 
nog niet prijsgeven. De identiteit van de gelovige zit niet in het zijn, maar in het doen. We merken er iets 
van.  
Mgr Vercammen vertrok vanuit de gelovige identiteit van de geestelijk verzorger. Deze kan niet anders dan 
meeresoneren in het werk van de geestelijk verzorger. De geestelijk verzorger staat daarin echter niet op 
zichzelf, want die wordt gesteund vanuit de gemeenschap vanuit drie uitgangspunten: ruimte, partnerschap 
en solidariteit. Van daaruit kan de geestelijk verzorger groeien in de eigen identiteit en leren vrij met die 
identiteit om te gaan.  

mailto:csa.molenaar@gmail.com
mailto:maurice@depastoralepartner.nl
mailto:c.vanandel@deriethorststromenland.nl
mailto:praktijkdoornsenrozen@gmail.com
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Désanne van Brederode bracht prikkelend naar voren dat gelovige identiteit een wankel evenwicht is tussen 
je thuis voelen en datgene wat je werkelijk wilt onderschrijven als jouw identiteit. Bij die identiteit horen 
ook heel duidelijk de elementen roeping, de aanvaarding dat het ook offers vraagt, maar ook vertwijfeling 
en eenzaamheid. 
In de workshops konden we onze identiteit op verschillende manieren vinden, door klank, door schrift, door 
social media en natuurlijk in de geschiedenis van de stad en het museum.  
De inleidingen zullen later in TGV gepubliceerd worden.   

Ouder worden als spirituele weg 

Nikolaas Sintobin sj, die als workshopleider op de landdag was, heeft ook meegewerkt aan een nieuwe 
podcastserie van 7 afleveringen over verschillende aspecten van het ouder worden. Daarin komen zowel 
vreugdevolle als moeilijke aspecten aan bod. Ze nodigen de luisteraar uit om in alle rust na te denken en te 
bidden. Het is te vinden in de app Bidden onderweg. 

Advent retraite 

Dag collega’s,  
Mag ik jullie op een inspirerende digitale audio retraite attent maken. Je kunt de retraite aanraden aan de 
individuele contacten voor eigen gebruik, maar ook zelf gebruiken in groepsverband (samen hardop 
luisteren en uitwisselen). Van harte aanbevolen. Op hun website vind je ook een retraite die je per mail 
kunt ontvangen gedurende de advent. Ook die kun je zowel individueel als in groepsverband gebruiken.  
 Madeleine Kievits, geestelijk verzorger Vivent 

Afscheid 

Het is altijd heerlijk dat mensen lang zitting hebben in de raad, maar er komt een moment van afscheid 
nemen. Marie-José van Bolhuis heeft haar termijn van 8 jaar erop zitten. Eerst als voorzitter, daarna enige 
tijd als linking pin en daarna nog in het overgangsbestuur. Een turbulente tijd mogen we wel zeggen. 
Bedankt Marie-José voor je inzet. Natuurlijk moet er weer opvolging komen. Wie het boeiend vindt om mee 
te denken of om mee te organiseren kan zich aanmelden voor de raad en voor de commissie voor de 
volgende Landdag. 

 

 

Humanistische sector  

Sectorraad 

Jasper Smits is lid geworden van het nieuwe VGVZ bestuur. Om die reden heeft de sectorraad onlangs 
afscheid van hem genomen. Er hebben zich twee potentiële nieuwe leden voor de sectorraad gemeld, met 
wie wij binnenkort kennismaken. Wil je ook meedenken, of heb je tips of vragen? Meld je dan via een van 
de leden van de sectorraad of via ivanbentem@nieuwunicum.nl  

Jesse Gruiters, Liline van Tets, Leonoor de Cocker & Irene van Bentem  
 

Voltooid leven 
In het debat over stervenshulp bij mensen die hun leven ‘voltooid’ achten, prijst het Humanistisch Verbond 
de stap die de ministers Schippers en Van der Steur hebben genomen om ook aan deze groep mensen hulp 
te willen bieden. Dit standpunt heeft reacties van leden en niet-leden opgeleverd. Het HV wil graag van  
humanistisch geestelijk verzorgers weten hoe zij hierover denken. Ligt de nadruk te veel op zelfbeschikking 

http://biddenonderweg.org/ouderworden/
http://www.ignatiaansbidden.org/
mailto:ivanbentem@nieuwunicum.nl


 

Nieuwsbrief nr. 37 – november 2016  12 
 

en autonomie en niet op kwetsbaarheid van ouderen en waardige zorg? Wat is een goed humanistisch 
standpunt als het gaat om het direct ingrijpen in leven en dood: hoe ver reikt het principe van de 
autonomie als het vraagstuk zo gekleurd is door de maatschappelijke context? De humanistische waarde 
verbondenheid, ietwat verguisd door de nadruk op autonomie, hoe speelt die hier een rol? Wie zou het 
willen en moeten doen? Voor meer info & blog van Marjo van Bergen zie de HGB-nieuwsbrief van 7 
november.  Reacties zijn welkom op: diensten@humanistischverbond.nl. 
 

Promotie en boek Els van Wijngaarden over voltooid leven 
Els van Wijngaarden, die 22 november aan de Universiteit voor Humanistiek promoveerde op kwalitatief 
onderzoek naar mensen die ervaren dat hun leven voltooid is, werd de afgelopen weken door verschillende 
media gevraagd te reageren op het voorstel van de ministers. Uit het onderzoek blijkt dat de beslissing van 
ouderen om zelf het leven te beëindigen vaak een existentiële worsteling is in plaats van een coherente som 
van calculerende en rationele overwegingen. Het is een ambivalent, grillig en dubbelzinnig proces waarin 
mensen uiteindelijk vaak alleen staan. Zie de toelichting op de website van de UvH.  
 

Oratie Anja Machielse over sociale kwetsbaarheid van ouderen 
De overheid gaat ervan uit dat burgers onafhankelijke en autonome wezens zijn die zichzelf kunnen redden 
en zelfstandig kunnen functioneren. Politieke keuzes zijn gericht op dit type burger, ook in het 
ouderenbeleid. Maar doet dit recht aan de werkelijkheid? Maandag 24 oktober sprak UvH hoogleraar Anja 
Machielse haar oratie uit, getiteld: ‘Afgezonderd of ingesloten? Over sociale kwetsbaarheid van ouderen.’ 
Download de tekst via de website. 

 
 

SING  
 
De Raad van de SING bestaat nu uit 5 personen:  
Voorzitter:   Mirjam Maas   
Secretaris:   Carla van der Heijden    
Lid:    Freda Dröes   
Lid:    Andreas van der Velde  
Lid:   Nynke Kroodsma 
We zouden graag een of twee mensen erbij willen hebben. We vergaderen ongeveer eens per drie 
maanden in de pastorie van de Dominicuskerk te Amsterdam, vlak bij CS. Belangstellenden kunnen mailen 
naar Mirjam of Carla.  

Kaart van geestelijk verzorgers in Eerste lijn 

Omdat er veel SING'ers zijn die in de Eerste lijn werken, willen wij onze leden verwijzen naar de GV-kaart. 
Wie er nog niet op staat maar dat wel wil, kan contact opnemen met Charlotte Molenaar van het werkveld 
Eerste lijn.  

Naamgeving SING en RING-GV 

De afkortingen RING-GV en SING (Sector Institutioneel Niet Gezondenen) klinken wel goed, maar de naam is 
negatief geformuleerd. Velen vinden deze negatieve formulering niet passend bij waar wij voor staan, 
namelijk voor geestelijke verzorging vanuit alle levensbeschouwelijke richtingen, nieuwe vormen van 
spiritualiteit en voor het verbinden van mensen en tradities.  

mailto:diensten@humanistischverbond.nl
http://www.uvh.nl/actueel/nieuws/in-het-nieuws-els-van-wijngaarden-over-discussie-rondom-voltooid-leven
http://www.uvh.nl/actueel/nieuws/download-oratie-anja-machielse-over-sociale-kwetsbaarheid-van-ouderen
mailto:mirjamirene@gmail.com
mailto:carla.vanderheijden@upcmail.nl
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1tCy_GOz8LjDtq_zrdZj1vX2yDkE&ll=52.223935345884605%2C5.081215117773354&z=7
mailto:csa.molenaar@gmail.com
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In overleg met de RING-GV denken we daarom na over een nieuwe naam. Ralf Smeets stelde voor de RING-
GV voor: ‘Raad voor INtercollegiaal Getoetste Geestelijk Verzorgers’. Dit is een prachtige formulering van 
wat de RING-GV (nu nog Raad voor Institutioneel Niet Gezonden Geestelijk Verzorgers) doet, namelijk het 
toetsen van de levensbeschouwelijke competentie. Deze toetsing wordt gedaan door ervaren geestelijk 
verzorgers.  
Deze alternatieve naam voor de RING-GV lijkt ook geschikt voor de SING. Dat zou dan worden ‘Sector 
Intercollegiaal Getoetsten’. Idealiter zou de afkorting van beide dan ook veranderen naar SIG en RIG-GV.  
De raad van de SING vindt de naam Sector Intercollegiaal Getoetsten een goede naam. We zijn benieuwd 
wat onze leden daarvan vinden. Je kunt je mening delen via onze LinkedIn-groep of een mail sturen naar 
Carla van der Heijden. We houden jullie uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.    
 
 
 
 
 

Gegevens bestuur en raden VGVZ  
Namen en contactgegevens vindt u hier.  

Wijzigingen  

Graag houden wij ons ledenbestand zo up-to-date mogelijk. Geef daarom wijzigingen in uw e-mailadres of 
in uw andere gegevens (werk of privé) door aan het secretariaat.  

Agenda  

Activiteiten van de werkvelden en sectoren worden ook vermeld op de website van de VGVZ. Voor het 
aanmelden van activiteiten kunt u een mail sturen naar het secretariaat.  

Volgende Nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief verschijnt in maart. Kopij kunt u voor 16 maart 2017 aanleveren bij het 
secretariaat van de VGVZ. 

https://www.linkedin.com/groups/6785539
http://vgvz.nl/wp-content/uploads/2016/06/adresbestanden-bestuur-en-raden-1.pdf
mailto:info@vgvz.nl
mailto:info@vgvz.nl
mailto:info@vgvz.nl
mailto:info@vgvz.nl

