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NIEUWS VAN BESTUUR EN STAFBUREAU 
 
 
VERENIGING EN BESTUUR  
 

Ledenstand 
Per 1 januari 2016 telde de VGVZ bijna evenveel leden als een jaar eerder; het aantal nieuwe 
leden hield het aantal opzeggingen en pensioneringen vrijwel in evenwicht. In totaal heeft de 
VGVZ nu ruim 970 leden. 735 van hen werken ook daadwerkelijk als geestelijk verzorger. De 
overigen - een kwart van de leden - zijn werkzoekend, student, emeritus of buitengewoon lid.  
De grootste groep geestelijk verzorgers (ruim 400) is werkzaam in verpleeg- en 
verzorgingshuizen, terwijl we de grootste toename zien bij collega’s die in de eerste lijn (willen) 
werken.  
Naar levensbeschouwelijke achtergrond is de protestantse sector met ruim 400 leden de 
grootste, gevolgd door de katholieke (bijna 300). De stijging zit bij de SING, bij wie zich 
inmiddels 160 leden hebben aangesloten, en in mindere mate bij de humanistische sector 
(120).  
Sinds kort telt de VGVZ ook een boeddhistische sector. Nadat een aantal leden en collega’s 
werkzaam bij justitie had aangegeven zich hiertoe te willen rekenen heeft het bestuur besloten 
tot de oprichting van een boeddhistische sector. Een belangrijke stap omdat hiermee nu alle 
grote wereldreligies vertegenwoordigd zijn binnen de VGVZ.  
Verderop in deze nieuwsbrief staat meer informatie vanuit de boeddhistische sector zelf.  
 
Open Platform 11 april 
Het eerste Open Platform vindt plaats in Utrecht op maandagmiddag 11 april 2016. Op het 
platform is ruimte om verschillende beleidsontwikkelingen open door te spreken met elkaar.  
Er zijn verschillende suggesties gedaan voor thema’s: kansen en initiatieven binnen het 
Nationaal Programma Palliatieve zorg (Palliantie); nieuwe financieringsstromen; en 
mogelijkheden voor maatschappelijke erkenning en profilering van het beroep geestelijk 
verzorger.  
Meer informatie volgt, maar reserveer alvast de datum.  
 
ALV 27 juni: nieuw bestuur 
Belangrijk punt voor de komende algemene ledenvergadering is de voordracht van een nieuw 
bestuur. De Benoemingsadviescommissie is daartoe voortvarend aan de slag.  
De profielschetsen voor de verschillende portefeuilles komen zeer binnenkort op de website. 
Iedereen kan hierop reageren. Ook kun je mogelijk geschikte kandidaten voordragen.  
Het besturen van de VGVZ in deze tijd is een leuke en uitdagende klus. Dus: denk er eens over 
na, en praat erover met je collega’s of je iemand kent of het wellicht zelf wel zou willen doen.  
 
Aspirant-leden: hbo-bachelors 
Op het gebied van bekwaamheid stelt de VGVZ volgens de Beroepsstandaard en het 
Huishoudelijk Reglement als eis dat leden een hbo- of wo-opleiding hebben op master-niveau.  
Collega’s die een bevoegdheid (=zending of RING-toetsing), een hbo-bachelordiploma én 
voldoende werk hebben, maar door omstandigheden geen aanvullende masteropleiding 
kunnen volgen, kunnen regulier lid worden van de VGVZ door de alternatieve door de SKGV 
geaccordeerde route waarover het Huishoudelijk Reglement van de VGVZ in artikel 3b spreekt. 
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Deze route is door de SKGV als volgt ingevuld: de geestelijk verzorger is vijf jaar lang 
geregistreerd in het SKGV-register en voldoet daarna daadwerkelijk aan de eisen voor 
herregistratie. 
Dat betekent dat collega’s met een bachelor-diploma bij de SKGV-herregistratie toegang 
krijgen tot het reguliere lidmaatschap van de VGVZ. Binnen de maximale termijn (5 jaar) die 
aan het aspirant-lidmaatschap is gesteld, kan men door registratie bij de SKGV dus voldoen aan 
de eisen voor het reguliere lidmaatschap.  
Voor bestaande aspirant leden met een bevoegdheid en een bachelor-diploma gaan die vijf 
jaar uiterlijk in per januari 2016. Voor nieuwe leden gaan de 5 jaar in bij de inschrijving als 
aspirant-lid van de VGVZ. 
 
Aspirant-leden zonder zending 
Een andere, grotere groep is aspirant-lid omdat zij geen bevoegdheid hebben in de vorm van 
een zending door een levensbeschouwelijk instituut of een machtiging van de RING.  
Voorheen kon een zending alleen worden verkregen vanwege een kerkgenootschap of het 
Humanistisch Verbond. Sinds het van start gaan van de RING (zomer 2015) is er voor iedereen, 
ook voor mensen die geen zending willen of kunnen krijgen van een levensbeschouwelijk 
instituut, de mogelijkheid om door toetsing een machtiging te verkrijgen.  
De VGVZ stelt dit ook als eis: naast een opleiding op master-niveau en het werkzaam zijn als 
geestelijk verzorger vormt een bevoegdheid in de vorm van een zending of RING-machtiging 
een voorwaarde voor het reguliere lidmaatschap.  
De maximale termijn van 5 jaar voor het aspirant-lidmaatschap wordt nu dan ook strikt 
gehandhaafd. Leden die al vanaf 2010 aspirant-lid zijn, en voor wie de maximale termijn dus 
verstreken is, hebben hierover intussen persoonlijk bericht gehad.  
 
Registratie bevoegdheid door SKGV 
Naar aanleiding van het voornemen van de SKGV om ook de bevoegdheid 
(zending/machtiging) te gaan registreren zijn vragen gerezen, die niet alleen bij de SKGV maar 
ook bij de VGVZ zijn binnengekomen. Met name van collega’s die destijds met een beroep op 
de hardheidsclausule regulier lid zijn geworden van de VGVZ.  
Hoewel het formeel een besluit is dat door het bestuur van de SKGV genomen wordt, heeft de 
VGVZ bij het SKGV-bestuur wel erop aangedrongen om nota te nemen van de groep mensen 
die destijds, voor aanvaarding van het rapport van de regiegroep, regulier lid van de VGVZ is 
geworden zonder formele zending.  
Het SKGV-bestuur komt in februari weer bijeen.  
 
Contributie 2016 
De hoogte van de contributie voor het VGVZ-lidmaatschap is ongewijzigd gebleven ten 
opzichte van het afgelopen jaar. Op de website staat een overzicht van de vergoeding door de 
werkgever volgens de verschillende cao’s.  
De factuur met een update-formulier van de bij ons bekende gegevens kunt u in februari 
verwachten.  
 
Huisstijl en website 
De ontwikkeling van een nieuwe huisstijl en een nieuwe website zijn in volle gang.  
Om een tipje van de sluier op te lichten: de huisstijl wordt veelkleurig (en niet groen..) 
Op de huidige website is een belangrijke pagina toegevoegd met handige beleidsstukken: 
documenten over bijvoorbeeld de wettelijke basis van geestelijke verzorging, financiering, 
richtlijnen en rechtspositie.   

http://www.vgvz.nl/lidmaatschap/vergoeding-door-werkgever
http://www.vgvz.nl/over_de_vgvz/Handige_beleidsstukken
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WETGEVING EN BELEID 

Handleiding functiewaardering 

Bij geestelijk verzorgers leven soms vragen over de indeling in salarisschaal en de manier 
waarop die tot stand komt. Soms is er ook een vraag of de indeling correct is. Om op deze 
vragen een antwoord te geven is er in de loop van 2015 een handleiding functiewaardering 
samengesteld door een werkgroep samen met VGVZ en FBZ. In die handleiding staat 
beschreven hoe functiewaardering werkt, wat er belangrijk is ten aanzien van geestelijke 
verzorging, hoe je er als geestelijk verzorger mee om kunt gaan en er is een sjabloon te vinden 
waarmee een goede functiebeschrijving geestelijke verzorging kan worden samengesteld. De 
handleiding is te vinden op de website.  

Functiewaardering VVT 

De functiewaardering in de sector VVT is per 2016 uitgewerkt in de FWG VVT (die voor functies 
in dit werkveld FWG 3.0 vervangt). De weging komt in het vervolg tot stand door de 
functiebeschrijving naast een matrix van bestaande functies te leggen. In die matrix komen 
zowel geestelijk verzorger 60 als 65 voor, waarbij vooral frequent beleidsadvies, 
multidisciplinair samenwerken en eventueel leiding geven het verschil maken.  
Het stafbureau van de VGVZ is op de hoogte van de nieuwe systematiek en kan collega's 
begeleiden in deze systematiek. Voor een goede functiebeschrijving geldt de nieuwe 
handleiding functiebeschrijving (zie boven) voor alle collega's in loondienst. 

Nieuwe structuur belangenbehartiger FBZ 

De Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg FBZ vertegenwoordigt de VGVZ bij alle 
arbeidsrechtelijke interventies, zoals bij reorganisaties en bij cao-onderhandelingen. Met 
ingang van 2016 heeft de FBZ geen vertegenwoordigingsbestuur meer, maar een kleiner 
portefeuillebestuur, een vergelijkbare ontwikkeling als bij de VGVZ. Dat betekent dat de VGVZ 
geen bestuurder meer levert maar wel met twee stemmen in de algemene vergadering zit, het 
hoogste orgaan van de FBZ. Marten Tel en Eva Kersbergen zijn onze vertegenwoordigers in deze 
vergadering. Zij zijn nu degenen die inhoudelijk de koers van de FBZ mede bepalen. Zij zullen 
de belangen van de VGVZ-leden behartigen en zorgen voor de communicatie met de 
achterban. 
Het stafbureau van de VGVZ werkt samen met het stafbureau van de FBZ voor communicatie, 
voorbereiding en uitvoering van beleid. Bij specifieke processen, zoals het samenstellen van de 
inzet voor een cao-onderhandeling, zijn er klankbordgroepen waarin ook geestelijk verzorgers 
ad hoc deelnemen. 

Staatssecretaris over palliatieve geestelijke verzorging 

Op 14 oktober 2015 hebben de Kamerleden Van der Staaij, Bruins Slot en Dik-Faber vragen 
gesteld aan staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de 
financiering van geestelijke begeleiding bij palliatieve zorg in de thuissituatie. Bij verschillende 
eerdere contacten met de VGVZ was dit thema al aan de orde gesteld. Het is erg actueel nu alle 
zorg die geleverd wordt binnen een indicatie palliatieve zorg thuis onder de 
zorgverzekeringswet valt, terwijl ook duidelijk is dat geestelijke verzorging daar een 
vanzelfsprekend onderdeel van is. Maar hoe moet geestelijke verzorging nu daadwerkelijk 
worden gedeclareerd? 

 
De Kamerleden vroegen om actie van de staatssecretaris in de richting van de zorgverzekeraars. 
Uit het antwoord van Van Rijn blijkt dat hij er niet van overtuigd is dat aan hun zorgplicht 

http://www.vgvz.nl/userfiles/files/Algemene_teksten_website/VGVZ_-_handleiding_functiewaardering_2015.pdf
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onvoldoende voldaan is. Geestelijke begeleiding is immers onderdeel van de palliatieve zorg. 
De wijkverpleging heeft de regie bij de palliatieve zorg en kan indiceren voor geestelijke 
begeleiding. Het gaat dan wel uitdrukkelijk om een aanspraak op de functie, niet op de 
functionaris. Met andere woorden: er is nog niet mee gezegd wat geestelijke begeleiding 
precies is en wie deze moet verlenen. Geestelijk verzorgers worden wel al uitdrukkelijk 
daarvoor genoemd sinds de brief van minister Klink uit 2010, die deels dit thema besprak. 

 
De staatssecretaris heeft Agora gevraagd een inventarisatie naar knelpunten te doen want, zo 
zegt Van Rijn, "Ik kan me voorstellen dat de positie van geestelijke verzorging in het stelsel van 
de wettelijke verzekeringen bij andere zorgverleners in de eerste lijn onvoldoende bekend is". 
Het is nu belangrijk dat VGVZ-leden knelpunten doorgeven aan Agora via mwulp@agora.nl, 
zodat duidelijk wordt op welke manier de nodige geestelijke zorg nog niet bij alle palliatieve 
patiënten terecht komt. Melden bij Ralf Smeets van de VGVZ mag ook, via rsmeets@vgvz.nl, 
maar wel graag spoedig. De VGVZ houdt hierover contact met Agora en VWS. 
Deze maand begint ook de VGVZ-werkgroep aan het inventariseren van wat op dit moment de 
beste mogelijkheden biedt om declarabele geestelijke verzorging allereerst in de palliatieve 
geestelijke verzorging thuis mogelijk te maken. Daarbij staan vragen centraal als "Welke 
verrichtingen zijn te indiceren?", "Hoe zijn ze declarabel?", "Waarom moet een geestelijk 
verzorger deze verrichting doen?" en "Aan welke voorwaarden voldoet deze geestelijk 
verzorger?" 
Zie voor de documenten www.tweedekamer.nl en zoek op "2015Z19136".  

 
 
ONDERZOEK 

Meervoudige Religieuze Betrokkenheid en geestelijke verzorging 

In het voorjaar van 2015 is voor de vijfde keer sinds 1966 het onderzoek ‘God in Nederland’ 
gehouden met de bedoeling zicht te krijgen op verschuivingen in de christelijke godsdienst, de 
religiositeit / spiritualiteit van Nederlanders en de rol van de kerken in het publieke debat. Het 
onderzoek is in opdracht van de KRO-NCRV uitgevoerd door het onderzoeksbureau Kaski, 
onder leiding van Ton Bernts. In het voorjaar verschijnen de resultaten. In deze uitgave zal ook 
een hoofdstuk over Meervoudige Religieuze Betrokkenheid worden opgenomen. Het is 
geschreven door Joantine Berghuijs. Zij is de onderzoeker die ook het empirische onderzoek 
naar Meervoudige Religieuze Betrokkenheid (MRB) aan de Vrije Universiteit uitvoert. Voor het 
MRB-onderzoek is een landelijke enquête geweest die behalve onder een representatieve 
groep Nederlanders ook via de Facebookpagina’s van Reliwerk en Nieuwwij verspreid is. 
Misschien hebben leden van de VGVZ deze gezien en ingevuld. Je kunt er hier meer over lezen.   
Voor alle geestelijk verzorgers zal echter een eigen versie van deze enquête komen, met extra 
vragen over hun werk. Hierdoor kan inzicht verkregen worden in de persoonlijke ervaring met 
meervoudige religiositeit en de omgang met cliënten die een meervoudige religieuze 
betrokkenheid hebben. Deze enquête zal in het voorjaar van 2016 verspreid worden. Het is de 
bedoeling dat alle geestelijk verzorgers en hun stagiaires deze gaan invullen, ook als zij al 
eerder de algemene enquête hebben ingevuld.  
Carla van der Heijden 

  

mailto:mwulp@agora.nl
mailto:rsmeets@vgvz.nl
http://www.tweedekamer.nl/
http://www.nieuwwij.nl/nieuws/miljoenen-nederlanders-multireligieus-volgens-motivaction-onderzoek/
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Commissie Wetenschap  

Aanvragen voor het Onderzoeksfonds van de VGVZ kunnen nog tot 1 februari worden 
ingediend. Dat geldt ook voor aanvragen en voordrachten voor de VGVZ-Award, die net als 
voorgaande jaren op de ALV zal worden uitgereikt. Op de website vind je meer informatie over 
de aanvraagprocedure.   
Verder inventariseert de Commissie Wetenschap welk onderzoek door geestelijk verzorgers 
wordt verricht. Het resultaat hiervan zal in een handzaam overzicht op de website komen. Ben 
je zelf met onderzoek bezig, geef dan de gegevens door aan secretaris Richart Huijzer door het 
formulier op de website in te vullen.  

 
 
PUBLICITEIT 

Collega Jan Peter Versteege schreef voor Medilex een artikel over Levenseinde en rouw bij 
mensen met een verstandelijke beperking. Medilex is een onafhankelijk nascholingsinstituut 
voor zorgprofessionals.  

 
 
PERSONALIA 

Promoties  

Er zijn recent twee promoties geweest in het vakgebied:  

 Marie-José Gijsberts promoveerde op een proefschrift getiteld “Spirituele zorg aan het 
einde van het leven in Nederlandse verpleeghuizen”. Gijsberts is verpleeghuisarts en 
geeft hiermee een belangrijke multidisciplinaire impuls aan de spirituele zorg.  

 Collega Job Smit promoveerde tot doctor in de theologie met de dissertatie “Antwoord 
geven op het leven zelf. Een onderzoek naar de basismethodiek van de geestelijke 
verzorging”. Meer informatie over het proefschrift vindt u hier.  

Afscheid 

Bij het afscheid van collega Marinus van den Berg op 16 december in Rotterdam waren veel 
mensen aanwezig, opvallend genoeg vanuit diverse beroepsgroepen. Marinus van den Berg is 
een pionier geweest op het gebied van palliatieve zorg en de rol van geestelijke verzorging 
hierbij. Met zijn publicaties en lezingen heeft hij altijd een breed publiek bereikt. Hoogleraar 
Hospicezorg Saskia Teunissen bracht naar voren dat rolmodellen zoals Marinus van den Berg 
hoognodig zijn, zeker als door andere beroepsgroepen ook aandacht wordt gegeven aan 
spiritualiteit.  

Overleden 

Ten slotte een droevig bericht van het overlijden van collega Ruud Heesters (52). Ruud werkte 
van 2008 tot 2012 als katholiek geestelijk verzorger in Ziekenhuis St Jansdal en sinds oktober 
2012 in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Meer op de VGVZ-website. 

 
  

http://www.vgvz.nl/over_de_vgvz/wetenschappelijkonderzoek
http://www.vgvz.nl/over_de_vgvz/wetenschappelijkonderzoek/Lopende_onderzoeksprojecten
http://www.medilex.nl/congresgemist/levenseindevb
http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/53598
http://www.vgvz.nl/actueel/nieuws
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NIEUWS VAN DE WERKVELDEN EN SECTOREN 
 
 
WERKVELD VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUIZEN 
 

Met verschillende bijdragen hopen wij u weer op de hoogte te brengen van ontwikkelingen in 
het werkveld V&V. Mocht u vragen of opmerkingen hebben voor de Werkveldraad, wij horen 
het graag. U kunt contact opnemen via onze secretaris Eva Kersbergen: 
ekersbergen@casema.nl.  

Afscheid Jantien de Vries 

Als werkveldraad hebben we afscheid genomen van Jantien de Vries. Ongeveer acht jaar lang 
heeft zij als lid van de werkveldraad haar bijdrage geleverd aan de onderwerpen en 
ontwikkelingen binnen ons werkveld. Ze deed dat op haar eigen inspirerende en creatieve 
manier. Zij is ook enkele jaren de schakel geweest tussen het werkveld en het Algemeen 
Bestuur van de vereniging, waar zij deel van uitmaakte. Zij had daarmee steeds oog voor de 
wisselwerking tussen het eigen werkveld en de overstijgende thema’s van de 
beroepsvereniging. We kijken terug op een goede samenwerking en bedanken Jantien voor 
haar betrokkenheid en inzet. 

Vacature lid werkveldraad 

Door het vertrek van Jantien de Vries is er plaats voor een nieuw lid in de werkveldraad. In ons 
werkveld zijn veel veranderingen, waar de werkveldraad de leden in wil ondersteunen en 
adviseren. Wie wil er meedoen in ons enthousiaste team? Deelname levert naast de 
ondersteuning van het werkveld tegelijk ook voor jezelf winst op. Je deelt kennis en ervaring, 
die je weer meeneemt naar je eigen werkplek. De bijeenkomsten zijn als regel vijf keer per jaar 
op de vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Reiskosten worden vergoed. Wil je graag eerst 
een keer een vergadering meemaken om te kijken of het iets voor je is? Je bent van harte 
welkom. Neem dan contact op met de secretaris van de werkveldraad Eva Kersbergen: 
ekersbergen@casema.nl. 

Visiedag op 18 maart 2016 

Het is al weer vijf jaar geleden dat we als werkveldraad een visiedag hadden. De uitkomst van 
die dag was de aandacht voor de geestelijk verzorger als cultuurdrager in de gemeenschap van 
bewoners van een verpleeg- en verzorgingshuis. Dat thema is de aanzet geweest voor 
symposia en andere thema’s.  
Nu we vijf jaar verder zijn, zien we andere ontwikkelingen die om aandacht vragen. Veel 
verzorgingshuizen zijn of worden gesloten, de noodzaak van mentaal welbevinden en 
zingeving wordt erkend ook in de veranderende situatie, maar meestal ontbreekt het nog aan 
een duidelijk beleid op dat punt bij leidinggevenden die de keuzes maken voor de organisatie. 

 
Om vanuit onze discipline het belang van geestelijke verzorging duidelijk te maken, is de 
Kwaliteitsstandaard Levensvragen door Vilans ontwikkeld. Op de visiedag op 18 maart 2016 
willen we ons uitgangspunt nemen in deze Kwaliteitsstandaard. We willen breder kijken naar 
hoe standaarden kunnen helpen om de kwaliteit van de geestelijke verzorging duidelijk te 
maken in ons werkveld. Tegelijk willen we ook nadenken over hoe de Kwaliteitsstandaard 
Levensvragen op de werkvloer concreet gebruikt kan worden en hoe we de leden daarbij 
kunnen helpen.  

 

mailto:ekersbergen@casema.nl
mailto:ekersbergen@casema.nl
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Graag horen we van jullie als je ideeën, suggesties, opmerkingen en ervaringen hebt met deze 
of andere standaarden, zodat we die op de visiedag ook aandacht kunnen geven. Ook andere 
aandachtspunten voor de visie en het beleid van ons werkveld zijn welkom. Stuur je reactie 
voor 1 maart 2016 aan de secretaris van de werkveldraad Eva Kersbergen: 
ekersbergen@casema.nl. In een volgende nieuwsbrief zullen we jullie informeren over de 
uitkomsten van deze dag. Alvast bedankt voor het meedenken! 

Expertise gevraagd over jonge mensen met dementie 

Binnen de groep dementerenden in verpleeghuizen is een kleine, maar substantiële groep 
jonge mensen met dementie. Om in deze groep te vallen, moet bij hen de diagnose voor hun 
65e gesteld zijn. De jonge leeftijd brengt complexe vragen en een aangepaste zorg met zich 
mee. De mensen zijn over het algemeen lichamelijk vitaal, hebben een jong gezin/partner, 
moeten plotseling stoppen met werken, om enkele voorbeelden te noemen. 

 
Dit vraagt ook om een andere, aangepaste benadering van geestelijke verzorging. Binnen het 
verpleeghuis waar ik werk, ben ik betrokken bij het expertiseteam jonge mensen met 
dementie. Omdat ik vermoed dat er meer collega’s zijn die met deze doelgroep werken, lijkt 
het mij zinvol om onze expertise en ervaringen te delen, om zo de geestelijke zorg voor jonge 
mensen met dementie te laten aansluiten bij hun behoeften.  

 
Ben jij een geestelijk verzorger die werkt met jonge mensen met dementie, stuur mij dan een 
e-mail niels.den.toom@thebe.nl. 

 
 
 
WERKVELD PSYCHIATRIE 

Contactadressen:  

Stefien Jansen (voorzitter), Pro Persona GGZ, T 024 – 328 39 11; 
Jos van der Sterre (secretaris), Mediant GGZ, T 074 - 256 31 63 (ma/do), 053 - 475 55 36 
(di/wo) jw.vandersterre@mediant.nl   

Bekentenis 

Velen zullen in de vorige nieuwsbrief vergeefs gezocht hebben naar nieuws uit ons werkveld. 
Dat was niet omdat er niets te melden was, ook niet omdat de secretaris onwel was geworden. 
De eenvoudige reden was dat de secretaris het gewoon vergeten was. Dat hoopt hij met dit 
verslag goed te maken. 

Voorzitter werkveldraad 

De afgelopen tijd was Stefien Jansen voorzitter van de werkveldraad. Toen zij aantrad, heeft ze 
duidelijk aangegeven dat zij het wel wilde doen, maar dan moest er zo spoedig mogelijk een 
nieuwe en vooral jongere collega gezocht worden, die haar plaats kon overnemen. 
Gelukkig vonden we die collega in de persoon van Lisa van Duijvenbooden (GGZ Eindhoven). 
Lisa draait inmiddels twee jaar mee in de werkveldraad en zo langzamerhand gaat zij de taken 
van Stefien overnemen. Daar zijn we heel blij mee, want bij alle veranderingen die er gaande 
zijn in GV-land is het goed dat met name de jongere collega’s het voortouw nemen. Stefien 
blijft lid van de raad. 

 

mailto:ekersbergen@casema.nl
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Studiedag november 2015  

We beleefden op 12 november 2015 een enerverende en zeer inspirerende studiedag. Als het 
goed is, vind je het verslag van de dag inmiddels op de website van de VGVZ. 
De werkveldraad vroeg zich nog wel af wat de oorzaken zijn van de wat tegenvallende 
opkomst. Er waren nu ruim 40 collega’s naar Utrecht gekomen, terwijl twee jaar eerder ruim 
70 collega’s kwamen. Aan de inhoud van de dag lag het niet, de thematiek was en is uiterst 
relevant! Als we meer inzicht hebben in de redenen van wegblijven, kunnen we er in de 
toekomst wellicht rekening mee houden. Dus graag een reactie. 

Open Platform 

Ook op deze plek wil ik de collega’s attenderen op het Open Platform dat het bestuur van de 
VGVZ heeft georganiseerd op 11 april aanstaande, zie eerder in deze Nieuwsbrief. Binnen de 
werkveldraad is er al gesproken over mogelijke thema’s voor dit platform, maar we roepen 
jullie op thema’s die binnen jullie team aan de orde zijn of komen aan te reiken door zelf 
aanwezig te zijn op 11 april of mee te geven aan de werkveldraad. 

CONO-Registratie/Beroepentabel 

Zoals bekend staat al langere tijd op onze agenda de vraag of het wenselijk is geestelijke 
verzorging te laten opnemen in wat tot enige tijd geleden nog het CONO-Register heette. 
Inmiddels spreekt men van de Beroepentabel. De werkgroep, bestaande uit Taco Bos, Marijn 
Gilhuis en Ralf Smeets, heeft gesprekken gevoerd met een aantal betrokkenen en na overleg 
met de werkveldraad is besloten het traject van een aanvraag bij de NZa (Nederlandse 
Zorgautoriteit) in te gaan. Dit proces loopt nog. Zodra er meer bekend is, zal ik het melden. 

Bij- en nascholing 

Afgelopen zomer heeft Karien van Roermund de lijst van bij- en nascholingsmogelijkheden 
voor geestelijk verzorgers in de GGZ gepubliceerd op de site van de VGVZ. Ga naar de VGVZ-
site en klik op werkvelden>psychiatrie, daar vind je een link naar ‘aanbevolen nascholing’.  

 
 
WERKVELD EERSTE LIJN 
 

Hans Habets, voorzitter en profiel financieringsmogelijkheden,  
hansh@gedeeldezorg.nl 06 1460 5537 

Liesbeth ter Elst, secretaris / PR en communicatie,  
info@aandachtvoorieder.nl  06 1020 6855 

Ontmoetingsmiddag 27 november 2015 

Met ongeveer 25 mensen zijn we bij elkaar geweest om in gesprek te gaan over de geestelijke 
verzorging nieuwe stijl. Hans Habets opende de bijeenkomst met de boodschap dat er zeker 
toekomst is voor de geestelijke verzorger in de vrije markt. Sjaak Körver, Tilburg University, 
heeft al discussiërend met elkaar ons laten zien wat dit vraagt van de geestelijk verzorger. Niet 
alleen onze inhoudelijke competenties zijn van belang, maar ook de vaardigheden van 
ondernemersgeest, zakelijkheid en het buiten de eigen kaders treden. Voor een volledig 
verslag van de middag kijk op de website bij het werkveld Eerste Lijn. 

  

mailto:hansh@gedeeldezorg.nl
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Regio’s / netwerken gevormd 

Op de ontmoetingsmiddag zijn regio’s / netwerken gevormd met het doel om elkaar te 
ondersteunen in bijvoorbeeld het ontwikkelen van initiatieven en het ondersteunen in 
praktische zaken. De volgende regio’s zijn gevormd. Wilt u meer weten of u aansluiten neem 
dan contact op met de genoemde contactpersoon. 

 

 Regio Amsterdam / Haarlem: Charlotte Molenaar, csa.molenaar@gmail.com  

 Regio Rotterdam / Den Haag e.o.: Maurice van der Put, maurice@depastoralepartner.nl  

 Regio Zuid: men is nog in overleg hierover. 
 

Graag zouden we ook voor de noordelijke provincies, in het oosten, de regio Arnhem / 
Nijmegen eveneens een netwerk willen vormen. Wie zou zich hier sterk voor willen maken? 
Voor meer informatie en / of aanmelden neem contact op met de voorzitter of secretaris.  

Vacatures 

De profielen PR en communicatie en Wetenschappelijke onderbouwing en onderzoek GV in de 
eerste lijn zijn vacant en worden tijdelijk door de andere leden van de werkveldraad 
waargenomen. Graag zien wij deze weer ingevuld. Draag jij de geestelijke zorg in de eerste lijn 
een warm hart toe en wil jij je inzetten voor deze vorm van geestelijke zorg? Meld je dan aan 
bij de voorzitter of secretaris. Wil je eerst meer informatie, dan kun je natuurlijk ook contact 
opnemen met ons. 

 
 
KATHOLIEKE SECTOR 

Beroepsverdieping 

De afgelopen periode hebben wij nagedacht over de verdieping van ons vak, toerusting in onze 
professie maar ook de voeding van de persoon van geestelijk verzorger. Daarvoor is door eigen 
leden een interessant en gevarieerd aanbod bij elkaar gezet. Zo kunnen we op verschillende 
manieren putten uit onze bron zodat wij ons als persoon en als geestelijk verzorger kunnen 
voeden. Aan alle katholieke leden is dit aanbod toegestuurd en we hopen dat het voorziet in 
een behoefte. Mocht je er meer van willen weten neem dan gerust contact op. 

Landdag 

Voor de landdag hebben we een datum geprikt, 14 november 2016. Het beeld waarmee we 
landdag willen kleuren is: Geestelijk verzorger: Paradijsvogel of kameleon? We hebben in ons 
vak heel wat te bieden maar hoe stellen we ons daarin op? Waar laten we ons door 
beïnvloeden? Hoe willen we ons presenteren? De commissie van voorbereiding zijn we aan het 
samenstellen. Heb je interesse om deel te nemen, meld je dan aan. 

Afscheid 

De termijn van 8 jaar is door René van Doremalen volgemaakt en daarom hebben wij van hem 
afscheid genomen als lid van de sectorraad. Als linking pin heeft hij zich vol overtuiging 
ingezet. Bedankt voor deze jaren. Het betekent dat wij bezig zijn met nieuwe raadsleden, die 
we in de volgende nieuwsbrief hopen voor te stellen. Natuurlijk is er ruimte voor een fris 
nieuw geluid. Dus wil je de uitdaging aangaan, meld je dan. 

 
 

mailto:csa.molenaar@gmail.com
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PROTESTANTSE SECTOR        

Samenstelling Protestantse Sectorraad 

Tijdens onze laatste vergadering van het jaar, maandag 14 december 2015, hebben we 
afscheid genomen van drie leden van de sectorraad. Wiena Bakker is met emeritaat gegaan. 
Adri Spelt had in de zomer al afscheid genomen van het Algemeen Bestuur en beëindigt nu ook 
de deelname aan de sectorraad. Onze voorzitter Wim van Laatum heeft besloten het stokje 
over te dragen aan Ineke Uijtdewilligen. De protestantse sectorraad bestaat verder uit Els 
Groeneveld, penningmeester; Johan Bruning, contactpersoon Duitse zustervereniging en 
Simone Visser, secretaris.    

Conferentie op 31 oktober 2016: Welke rituelen past een protestant? (werktitel)  

Inmiddels is de conferentie werkgroep bestaande uit Ineke, Johan en Els aan het werk gegaan 
om de conferentie voor te bereiden voor de protestantse sectorraad. We houden deze 
conferentie op maandag 31 oktober 2016 in Utrecht. Inleider zal zijn Marcel Barnard.  

Oproep 

Vind je het waardevol om mee vorm te geven aan de protestantse sector, meld je dan aan bij 
de sectorraad! We vergaderen nu vier keer in het jaar, op maandagmiddag in het Oud 
Katholiek Seminarie in Amersfoort, op loopafstand van het station. Onze vergaderdata zijn: 
maandag 8 februari: 13.30 - 15.30 uur 
maandag 30 mei: 13.30 - 15.30 uur 
maandag 19 september: 13.30 - 15.30 uur 
maandag 28 november: 15.30 – 17.30 uur, gevolgd door een gezamenlijk etentje.  

Simone Visser  
s.visser@antoniusziekenhuis.nl   

 
 
BOEDDHISTISCHE SECTOR 
 

Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat in de bestuursvergadering van de VGVZ van 26 
oktober jl. de oprichting van de boeddhistische sector door het bestuur is goedgekeurd!  
Boeddhistische geestelijke verzorging in Nederland is niet helemaal nieuw. Verschillende jaren 
reeds werken boeddhistisch geestelijk verzorgers in dienst van het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie bij het Nederlandse gevangeniswezen. Ze worden sinds 2010 gezonden door de BZI, de 
zendende instantie van de Boeddhistische Unie Nederland. Daarnaast bestaat er sinds 
september 2012 aan de Vrije Universiteit een boeddhistische variant van de bachelor-traject 
religiewetenschappen en de master spiritual care. Academiejaar 2014-2015 is daar ook de 
postacademische ambtsopleiding tot boeddhistisch geestelijk verzorger van start gegaan. 

 
Het doel van de sector is de belangen van de boeddhistisch geestelijk verzorgers in Nederland 
te behartigen en vanuit een boeddhistisch perspectief een bijdrage te leveren aan het beleid 
en de visie van de VGVZ. Ook willen wij vanuit de eigenheid van boeddhistische geestelijke 
verzorging bijdragen aan de professionele uitwisseling en verbinding tussen de verschillende 
sectoren van de VGVZ.  
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In februari 2016 zal de eerste vergadering van de sectorraad plaatsvinden. Hierna zullen de 
gegevens van de boeddhistische sector zichtbaar worden op de website van de VGVZ. Wij 
zullen u via de VGVZ nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Wanneer u 
vragen, opmerkingen of interesse heeft voor de sector, dan kunt u zich tot die tijd richten tot: 
Jacco van de Velden via jacco@poldervelden.nl.  
 
 

SECTOR INSTITUTIONEEL NIET-GEZONDENEN (SING) 

Nieuws van de Raad 

De Raad van de SING kwam op 5 januari bijeen, op onze nieuwe vergaderlocatie: de pastorie 
van de Dominicuskerk Amsterdam. Op deze locatie zal ook het Mini-Symposium gehouden 
worden. Dit is voor de SING een beetje een historische locatie, want de vereniging Albert 
Camus, waarvan de meeste leden bij de SING terechtgekomen zijn, vergaderde hier vaak.  

Mini-symposium Transcendentie: ervaring en verdieping 7 maart 2016 

In het eerste gedeelte van de middag zullen zes mensen een korte inleiding houden. Als 
uitgangspunt nemen zij de eigen ervaring en de wijze waarop zij deze hebben verdiept, 
bijvoorbeeld door studie, kunst of werk. Dit met het idee dat we niet alleen “professionals” 
zijn, maar eerst en vooral betrokken medemensen, met een eigen levensgeschiedenis, en onze 
eigen ervaringen die ons motiveren en inspireren. In het tweede gedeelte zal er gelegenheid 
zijn om in groepen met de sprekers en met elkaar van de gedachten te wisselen.  
Een uitnodiging voor 7 maart 2016 met de namen van de sprekers en nadere informatie wordt 
binnenkort verstuurd.  

De RING-GV en de toetsingen 

De toetsingen door de RING-GV zijn gaande en de raad roept alle leden van de SING op zich te 
laten toetsen, als zij geen zending hebben van een levensbeschouwelijk genootschap. 
Informatie over de eisen en procedure is te vinden op de website van de RING-GV. 

 
Nynke Kroodsma, lid van de raad, is onlangs getoetst en schrijft over haar ervaringen: 
‘Tot mijn groot genoegen kan ik u melden dat u bevoegd bent verklaard door de 
toetsingscommissie. Gefeliciteerd!’ 
Bovenstaand bericht ontving ik onlangs in mijn mailbox en het toverde een lach op mijn 
gezicht. Het deed iets met mij wat ik niet had verwacht en dat is de reden dat ik mijn ervaring 
graag op deze plek met u wil delen. 
Er kan van alles gezegd worden over het nut van toetsing door de RING-GV. Ja, natuurlijk, een 
erkend diploma van een opleiding tot geestelijk verzorger zegt al heel veel en ja, jarenlange 
ervaring verdient erkenning. Desalniettemin had ik in de praktijk toch vaak het gevoel als 
algemeen verzorger zonder zending mezelf te moeten verdedigen op een terrein waarop de 
geestelijk verzorger met zending dit minder (of niet?) hoeft te doen. Ook binnen de 
beroepsvereniging had de geestelijk verzorger zonder zending nog geen plaats bemachtigd die 
voor hen met zending al jaren vanzelfsprekend lijkt te zijn.  

 
‘Wie ben je?’, ‘Waar sta je?’ en ‘Wie staat voor jou in?’ zijn enkele van de vragen waar ik mee 
geconfronteerd werd. Het proces van toetsing op zichzelf vraagt ook om plaatsbepaling en 
reflectie op je eigen spiritualiteit en de wijze waarop je deze inzet in je werk als geestelijk 
verzorger. De toetsing bestaat uit, goed doordachte, vragen en opdrachten. Wat ik met name 
als zeer prettig heb ervaren is dat ik niet alleen een bericht ontving met ‘bevoegd verklaard’, 
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maar dat er bij elke vraag ook werd onderbouwd waarom het betreffende antwoord goed 
werd bevonden. Zo ontvang je na afloop, naast een certificaat, een onderbouwing en 
waardering in woorden op papier die je altijd met je mee kunt dragen. De RING-GV heeft zich 
voor mij getoond als een toetser die zichzelf serieus kan en mag nemen en op respectvolle 
wijze de geestelijk verzorger zonder zending de mogelijkheid biedt om op het vlak van 
bevoegdheid op waarde geschat te worden. 
Ik hoop dan ook van harte dat er vele succesvolle toetsingen mogen volgen en dat deze vorm 
van bevoegdheidsverklaring er toe bij mag dragen dat geestelijk verzorgers van verschillende 
sectoren binnen de VGVZ dichter bij elkaar mogen komen. 

De LinkedIngroep 

De LinkedIngroep van de SING telt nu bijna 60 leden en er wordt veel interessante informatie 
uitgewisseld. De SING heeft echter al meer dan 150 leden. Er zijn dus nog veel SING-leden die 
nog niet kunnen meediscussiëren. Ieder SING-lid kan zich aanmelden voor deze LinkedIn groep 
en meedoen.  

 
 

GEGEVENS BESTUUR VGVZ EN DE RADEN  

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 info@vgvz.nl. 
 
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 info@vgvz.nl. 
 
Volgende Nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt in april. Kopij kunt u voor 15 april 2016 aanleveren bij het 
secretariaat van de VGVZ, info@vgvz.nl. 
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