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NIEUWS VAN BESTUUR EN STAFBUREAU 
 
 
BESTUUR EN VERENIGING  
 

Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement, én nieuwe beroepsstandaard 
De nieuwe statuten zoals die op de ALV van 22 juni 2015 werden aangenomen zijn intussen 
gepasseerd bij de notaris en daarmee in werking getreden.  
Zowel de Statuten/HHR als de nieuwe Beroepsstandaard zijn te vinden op de website.  
Ook werden de webpagina’s Over de VGVZ, Doelstellingen, Organisatie en Lidmaatschap aangepast 
aan de nieuwe situatie.  
Van de Beroepsstandaard en Statuten/HHR wordt ook een cahier gemaakt. Op dit moment wordt 
allereerst gewerkt aan een nieuwe huisstijl; de bedoeling is de beide cahiers einde 2015 /begin 
2016 toe te zenden aan alle leden.  
 
Prioriteiten: BAC, website en pilot vergoeding Palliatieve GV Thuis 
Tijdens de eerste vergadering na de zomervakantie heeft het bestuur vastgesteld welke 
beleidsvoornemens uit het meerjarenbeleidsplan van de VGVZ het komende verenigingsjaar met 
voorrang uitgewerkt zullen worden.  
Dat zijn:  
1 de voordracht van een nieuw bestuur aan de ALV van 2016, 
2 de ontwikkeling van een nieuwe website die ook tegen die tijd gereed moet zijn en  
3 het instellen van een pilotproject om de vergoeding van palliatieve geestelijke verzorging 

thuis te onderzoeken.  
Voor 1 is intussen een benoemingsadviescommissie (BAC) ingesteld, bestaande uit Robert Frede, 
Adri Spelt, Gabriëlle Gies, Britta Stern, Etje Verhagen en vanuit het stafbureau Christien den Draak. 
De commissie zal in december een voorstel doen aan het bestuur voor profielschetsen voor de 
nieuwe bestuursleden.  
Voor 2, het ontwikkelen van een nieuwe website, worden de wensen en specificaties opgesteld. 
Eerst moet echter de nieuwe huisstijl gereed zijn, omdat deze ook de basis wordt voor de nieuwe 
website.  
Voor 3: de VGVZ start een werkgroep die concrete mogelijkheden onderzoekt voor de financiering 
van palliatieve geestelijke verzorging thuis. Dat zal een lang proces zijn, maar de combinatie van 
duidelijke richtlijnen voor de positie van spiritualiteit in de palliatieve zorg en de politieke keuze 
voor een eenduidige financiering van palliatieve zorg biedt goede kansen. 
Dit project is de eerste stap op weg naar declarabele geestelijke verzorging als tweede 
mogelijkheid naast de bestaande financieringsgrond, namelijk de vrijheid van godsdienst en 
levensovertuiging bij verblijf langer dan 24 uur in een instelling. 
 
Eerste Open Platform op 11 april 2016  
In de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement is een Open Platform voorzien, bedoeld voor de 
onderlinge uitwisseling van beleidsmatig relevante ontwikkelingen tussen leden, raden en bestuur. 
Het eerste Open Platform stond aanvankelijk gepland voor 26 oktober a.s. In de vorige 
Nieuwsbrief van juli 2015 is een oproep gedaan om vragen en suggesties te inventariseren voor dit 
eerste Open Platform. Hierop is echter geen enkele reactie gekomen.  
Het bestuur zag zich hierop met een dilemma geconfronteerd. Organisatorisch was het nog wel te 
doen om een bijeenkomst te organiseren, maar deze zou dan volledig aanbodgericht vanuit het 
bestuur zijn. Dit is niet de tweezijdige richting die met het Open Platform bedoeld was en is. Het 
bestuur heeft geconcludeerd dat er op dit moment nog geen goed inhoudelijk programma voor 

http://www.vgvz.nl/userfiles/files/Algemene_teksten_website/STATUTEN_en_HHR_2015_def.pdf
http://www.vgvz.nl/userfiles/files/Algemene_teksten_website/beroepsstandaard_definitief.pdf
http://vgvz.nl/over_de_vgvz
http://vgvz.nl/over_de_vgvz/doelstellingen
http://vgvz.nl/over_de_vgvz/organisatie
http://vgvz.nl/lidmaatschap
http://www.vgvz.nl/userfiles/files/Algemene_teksten_website/MJB_VGVZ_2014-2018.pdf
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een beleidsmiddag gemaakt kan worden, waarover zinvol met elkaar van gedachten kan worden 
gewisseld.  
Gezien de korte tijd tussen de ALV eind juni en de feitelijke start van het nieuwe seizoen is dat 
misschien ook niet zo verwonderlijk.  
  
Het bestuur heeft daarom besloten om het eerste Open Platform te houden op  
maandagmiddag 11 april 2016, en niet zoals eerder gepland op 26 oktober a.s.  
Aan die bijeenkomst willen we een goede invulling geven, en daarbij recht doen aan de 
verschillende functies die het Open Platform heeft:  
- Voeding van het bestuur voor het te voeren beleid. Welke relevante ontwikkelingen zijn er? 

Welke bedreigingen maar ook welke kansen zijn her en der zichtbaar?  
- Geven van informatie vanuit bestuur en stafbureau over verschillende ontwikkelingen.  
- Wederzijdse ontmoeting, kennismaking en uitwisseling.  
Suggesties en vragen zijn van harte welkom bij Christien den Draak.   
 
Handleiding en checklist voor studiedagen raden 
Dit najaar zijn de werkvelden bijzonder actief met het organiseren van het tweejaarlijkse 
symposium of studiedag. Hiervoor was altijd al een protocol op de website beschikbaar, en ook is 
er regelmatig contact met het secretariaat en het stafbureau. Naar aanleiding van de bijzonder 
geslaagde studiedag van het werkveld Verpleeg- en Verzorgingshuizen op 6 oktober j.l, is de 
bestaande handleiding voor het organiseren van een studiedag herzien, en uitgebreid met een 
handige checklist en een timetable. Te vinden op de website bij Werkvelden en Sectoren.  
Hopelijk nog op tijd en van nut voor de andere studiedagen-in-voorbereiding! 
 
Vergoeding contributie door werkgever 
Voor de collectieve belangenbehartiging is de VGVZ aangesloten bij de FBZ, de Federatie 
Beroepsorganisaties in de Zorg. De FBZ heeft een overzicht gemaakt van de vergoeding van de  
contributie voor beroepsverenigingen door de werkgever, op grond van de diverse cao’s.  
Dit overzicht staat op de website.  
Daarnaast kunnen binnen de instelling specifieke regelingen of afspraken bestaan voor 
(gedeeltelijke) vergoeding van de contributie. Vraag hiernaar bij de afdeling Personeelszaken of de 
Ondernemingsraad.  
 
 
WETGEVING EN BELEID 
 

Vragen vergoeding palliatieve zorg aan staatssecretaris 
In het proces naar financiering van geestelijke verzorging in de palliatieve zorg is de VGVZ de 
laatste twee weken betrokken geweest bij vragen aan staatssecretaris Van Rijn van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De staatssecretaris zegt dat geestelijke verzorging bij palliatieve 
zorg thuis in het basispakket zit, verzekeraars ontkennen dit. Met als akelig gevolg dat de 
geestelijke begeleiding van stervenden in de knel komt. Het antwoord van de staatssecretaris is 
binnen enkele weken te verwachten. 
 
Motie GV Ouderenzorg aangenomen 

Tijdens de ALV werd de vraag gesteld naar de stemverhouding bij het verzoek van de Kamerleden 
Van der Staaij en Dik-Faber om geestelijke verzorging op te nemen in de vernieuwingsagenda voor 
de ouderenzorg. Het besluit is aangenomen, waarbij VVD en D’66 tegen stemden.  
Goed om te zien dat de punten zoals de VGVZ die in 2014 bij de Kamercommissie heeft 

mailto:cdendraak@vgvz.nl
http://www.vgvz.nl/userfiles/files/Over_de_VGVZ/Handleiding_en_checklist_organisatie_symposia.pdf
http://vgvz.nl/werkvelden
http://vgvz.nl/sectoren
http://vgvz.nl/lidmaatschap/vergoeding-door-werkgever
http://www.vgvz.nl/userfiles/files/nieuws/2015/Schriftelijke_vragen_2015-10.pdf
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neergelegd, in een brief en in verschillende contacten, zijn overgenomen. Zie voor meer 
informatie.  
  
Uitvoeringstoets blijft van kracht 
Na de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) was er onduidelijkheid over de geldigheid van de 
Uitvoeringstoets Geestelijke Verzorging uit 2006, waarin de functies coping en begeleiding bij 
levensbeschouwing en vrijplaats van geestelijke verzorging aangemerkt werden als 
verantwoordelijkheid van de instelling voor cliënten die zorg uit een Volledig Pakket Thuis 
ontvangen. In het debat over de invoering van de Wlz zegt de staatsecretaris op 6 juni 2014: "Bij 
zorg op basis van het Volledig Pakket Thuis blijft het zo dat de instelling verantwoordelijk is voor 
geestelijke verzorging in de zin van begeleiden bij de verwerking van een probleem en 
ondersteuning bij het een plek geven daarvan in de persoonlijke belevingswereld (coping). De 
cliënt kan ook met levensvragen («zaken die hem dwars zitten») bij een geestelijk verzorger 
terecht, los van de instelling of zorgstructuur waarvan hij afhankelijk is (het bieden van een 
vrijplaats)." (Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 891, nr. 9)  
De uitleg van de staatssecretaris aan de Kamer, samen met de inhoud van Volledig Pakket Thuis, 
maken maar één conclusie mogelijk: de uitvoeringstoets blijft van kracht. 

 
Handleiding functiebeschrijving gereed 
De FWG-werkgroep heeft de handleiding en sjabloon-functiebeschrijving klaar, die het voor leden 
mogelijk maakt functiewaarderingstrajecten adequaat vorm te geven. Samen met de FBZ komt 
deze maand de definitieve versie gereed, die dan ook op de website beschikbaar zal zijn. Intussen 
kan ieder met vragen rond functiewaardering terecht bij Ralf Smeets. 

 
Vertegenwoordiging VGVZ bij FBZ 
Marten Tel is namens onze vereniging lid geworden van de FBZ-ledenraad. Daarmee maakt hij onze 
vertegenwoordiging compleet. In de nieuwe organisatie van de FBZ heeft niet meer elke vereniging 
een afgevaardigde in het bestuur. Jos Aarnoudse is de laatste jaren FBZ-bestuurder namens de 
VGVZ geweest en neemt nu afscheid. De ledenraad kiest voor een nieuw en kleiner bestuur dat 
met portefeuilles werkt, en niet langer met een vertegenwoordigingsmodel. Wel krijgen de 
participerende verenigingen meer invloed via de ledenraad. In de FBZ-ledenraad heeft namens de 
VGVZ behalve Marten Tel ook Eva Kersbergen zitting.  

 
Herziening Richtlijn Spirituele Zorg 
Op initiatief van het platform Palliatieve Zorg Richtlijnen (PAZORI) wil het Integraal Kankercentrum 
Nederland (IKNL) eind 2015 een richtlijnwerkgroep installeren, die de nieuwe palliatieve richtlijn 
‘spirituele zorg’ zal ontwikkelen. Het platform PAZORI bestaat uit gemandateerde leden van 
wetenschappelijke, beroeps- en patiëntenverenigingen in de palliatieve zorg. Het platform heeft in 
2015 geïnventariseerd welke palliatieve zorgrichtlijnen prioriteit hebben. Hieruit is het onderwerp 
spirituele zorg gekomen. Het is gebleken dat er in het veld grote behoefte bestaat aan een 
herziening van de huidige richtlijn. Joep van de Geer is gevraagd namens VGVZ in deze werkgroep 
te participeren. 
 
Document Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg 
Het IKNL heeft “Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg” uitgegeven. Hiermee wil het IKNL 
zorgprofessionals en zorgorganisaties op weg helpen bij het kiezen van het juiste keurmerk, 
kwaliteitsinstrument of de juiste toetsing. Het document verduidelijkt begrippen in de 
kwaliteitszorg en geeft een overzicht van de mogelijkheden om de kwaliteit van de gebonden 
palliatieve zorg te evalueren. Zo is het ook een goed instrument voor geestelijk verzorgers bij hun 

http://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vjsqocmlo7zj
http://www.vgvz.nl/userfiles/files/Algemene_teksten_website/uitvoeringstoets_gv.pdf
mailto:rsmeets@vgvz.nl
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advisering aan instellingen en bij de evaluatie van hun eigen werk. Zie hier voor meer informatie 
en het document Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg.  
 
 
PUBLICITEIT 

Etje Verhagen wint prijs beste alternatieve troonrede 
Psycholoog en geestelijk verzorger Etje Verhagen heeft in september de wedstrijd 'Pimp de 
troonrede' gewonnen. Haar troonrede is een pleidooi voor geestelijke verzorging in onze 
veranderende maatschappij. Verhagen bepleit de komst van een landelijk netwerk van geestelijk 
verzorgers, die de gaten gaan dichten in onze maakbare samenleving zonder kerken en gebrek aan 
mensen met een luisterend oor.  
 

Bij het afscheid van Roger Wind 
Bij het afscheid van collega Roger Wind verscheen een interview met hem in het Friesch Dagblad.  
 
Boek Marijke Prins 
Collega Marijke Prins schreef het boek De gaande, een vertelling over het stille zwijgen van mensen 
die gaan sterven. In het boek volgt zij de beleving van iemand die gaat sterven, de gaande, en haar 
omgeving. Het eerste deel is de beschrijving van de terminale fase, het tweede een reflectie 
daarop. Door de afwisselende perspectieven en de diepte van de beschrijvingen kan het voor veel 
geestelijk verzorgers en hun cliënten/patiënten heel waardevol zijn. Het boek verscheen bij  
2010 Uitgevers en kost € 17,50. 
 
Handboek geestelijke verzorging aan hindoes 
In oktober verscheen het Handboek geestelijke zorgverlening aan Hindoes, geschreven vanuit het 
perspectief van Hindoes in Nederland, onder redactie van H. Rambaran (e.a).  
De VGVZ leverde een kleine financiële bijdrage om de uitgave mogelijk te maken.  
Het handboek verscheen bij uitgeverij Parthenon en kost € 35.  
 
 
PERSONALIA 
 
Promotie Jan Piet Vlasblom en Beate Giebner 
Twee collega’s promoveerden onlangs tot doctor: Jan Piet Vlasblom op 8 september met een 
proefschrift getiteld  Spiritual care by nurses and the role of the chaplaincy in a general hospital. 
En collega Beate Giebner (AMC) op 25 september met haar dissertatie Gedeelde ruimte. De 
ontvankelijkheid van zorgverleners in patiëntencontacten.  
Namens de VGVZ nogmaals van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal, die ook een bijdrage vormt 
aan de verdere ontwikkeling en onderbouwing van het vak.  
 
Hoofdredacteur TGV: Sjaak Körver 
In het laatste nummer van TGV hebben we het al kunnen lezen: Sjaak Körver is de nieuwe 
hoofdredacteur, na het vertrek van Rianne Veenstra die twee jaar lang de hoofd- en eindredactie 
voor haar rekening heeft genomen. Veel dank aan Rianne daarvoor, en Sjaak veel plezier en succes 
gewenst met de uitdaging een informatief en prikkelend vaktijdschrift te maken. 
 
  

http://www.iknl.nl/over-iknl/nieuws/nieuws-detail/2015/10/08/iknl-presenteert-'kwaliteitstoetsing-in-de-palliatieve-zorg'
http://www.vgvz.nl/userfiles/files/nieuws/2015/Troonrede_Etje_Verhagen.pdf
http://www.vgvz.nl/userfiles/files/nieuws/2015/frd-20150731-008.pdf
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NIEUWS VAN DE WERKVELDEN EN SECTOREN 
 
 
WERKVELD ZIEKENHUIZEN 
      
Ervaringen met Werkervaringsplek gezocht 
In het land zie je het hier en daar opkomen: de werkervaringsplek voor geestelijk verzorgers. De 
werkveldraad kent verhalen uit Leeuwarden, Nijmegen, Utrecht en Zwolle.  
In de werkveldraad is onlangs nagedacht over een aantal vragen die dit nieuwe fenomeen 
oproept. Wat zijn de achtergronden? Wat vinden we ervan? Hoe worden de ervaringen 
geëvalueerd? Zitten er risico’s aan? Hoe ervaren WEPpers (WerkErvaringsPlekkers) het om op die 
basis aan de slag te gaan? Hoe kijkt de VGVZ er tegenaan?  
De werkveldraad, als plek van verbinding en delen van expertise, wil graag ervaringen 
verzamelingen en delen. Dus stuur jullie ervaringen en vragen en gedachten naar Marjanne Dijk. 
 
Een werkervaringsplekker ervaart…. 
“Werken als geestelijk verzorger leer je pas echt in de praktijk. Na mijn stage kan ik zelfstandig aan 
de slag. Dat voelt echt anders. 
Ik heb nu de kans om samen te werken. Ik krijg meer aspecten van het werk te zien, zoals het 
zoeken naar prioriteiten onder invloed van de hoge werkdruk. Het is (ook letterlijk) meters maken. 
Geen enkel gesprek is hetzelfde, ook al zie je patiënten met dezelfde ziekteproblematiek. Ook kan 
ik zien of ik voor een specifiek werkveld wil kiezen. Kortom: het is echt een reality check. 
Wat ik lastig vind is dat ik gekwalificeerd ben en betaald aan de slag zou willen. Ik ben geen 
vrijwilliger en heb geïnvesteerd in mijn opleiding. Een team moet binnen de formatie alle taken wel 
gewoon kunnen uitvoeren, ook zonder jou. Het is dus wel een beetje balanceren om ook actief te 
blijven op andere vlakken. Het geeft immers wel gewone werkdruk. Al met al ben ik blij met deze 
kans en voel ik mij gesterkt in de keuze voor dit vak.” 
 
Symposium ‘Zorgen voor verbinding’ 
Het werkveld ziekenhuizen binnen de VGVZ organiseert 

het symposium ‘Zorgen voor verbinding’ 
  op 23 november 2015 
  van 9.30 uur tot 17.00 uur  

in het Bartholomeus Gasthuis te Utrecht 
  
Als geestelijk verzorgers kunnen wij een belangrijke rol spelen in het zorgen voor verbinding. Dit is 
mogelijk op micro-, meso-, en macroniveau en betekent veel voor de zichtbaarheid en continuïteit 
van ons werk. Wetenschappelijke expertise wordt op dit symposium afgewisseld met ervaringen 
uit de praktijk van vijf ziekenhuizen in Nederland.  
Klik hier voor meer informatie en aanmelding.  
We zien je aanmelding graag vóór 9 november tegemoet. 

Marjanne Dijk 
 
 
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 met ons opnemen via onze secretaris Eva Kersbergen. 

mailto:ma.e.dijk@isala.nl
http://www.vgvz.nl/actueel/Studiedagen
mailto:ekersbergen@casema.nl
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Enquête over rapporteren 
 Beste allen, 
In het najaar 2014 hebben wij een enquête uitgezet over hoe rapportage geregeld is in de 
verschillende huizen. In ons optimisme dachten wij in februari 2015 de resultaten te kunnen 
presenteren. Helaas heb ik problemen gekregen met mijn gezondheid. Dat betekent dat ik in een 
lang behandeltraject zit dat pas in 2016 zal afgerond zijn. Zodra het kan, zal ik de draad weer 
oppakken en de tweede helft van de enquête uitwerken. Jullie zullen begrijpen dat ik geen enkele 
voorspelling kan doen wanneer de resultaten te verwachten zijn. Helaas, maar dit is overmacht. 
 Met vriendelijke groet, Eva Kersbergen 
 
De dementie-vriendelijke Kerk 
Als een van de leden van je geloofsgemeenschap dement wordt, hoe ga je daar dan mee om? Is het 
mogelijk om hen geestelijke zorg te blijven bieden en zo ja, hoe dan? Kunnen zij naar de 
kerkdiensten blijven komen? Hoe geef je het pastorale bezoek eigenlijk vorm en inhoud? 
  
De auteur, Annemarie Roding, is predikant-geestelijk verzorger 
bij Careyn in Hellevoetsluis. Omdat zij ook actief is in haar eigen 
kerkelijke gemeente in Schoonhoven en daarnaast regelmatig in 
andere kerken voorgaat, ontdekte zij dat dementie in veel 
gemeenten een lastig onderwerp is. Het was voor haar reden om 
een boek te schrijven en op bovenstaande vragen (en vele 
andere) antwoord te geven.  
Dit laagdrempelige boek is bestemd voor iedereen in gemeente 
of parochie die zich bezig houdt met pastorale zorg. Niet alleen 
voor ‘kerkelijke professionals’ en ambtsdragers, maar ook voor 
betrokken vrijwilligers die zich met hart en ziel voor hun naasten 
inzetten. Natuurlijk is het boek ook ondersteunend voor hen die 
in hun persoonlijke omgeving zorgen voor iemand die lijdt aan 
dementie. Het boek is geschikt om individueel te lezen, maar ook 
als ondersteuning bij een training of workshop.   
 
Annemarie Roding-Schilt: De Dementie-vriendelijke Kerk. Geestelijke zorg bieden aan 
dementerende leden van de geloofsgemeenschap. Uitgeverij Narratio. ISBN: 9789052638959.  
Prijs: € 10.  
Vragen? Mail gerust naar: dementievriendelijkekerk@outlook.com  
 
Kwaliteitsstandaard Levensvragen 
De Kwaliteitsstandaard Levensvragen is uitgekomen! 
Deze kwaliteitsstandaard voor de langdurige zorg voor ouderen geeft vanuit het perspectief van 
de cliënt weer wat op een bepaald gebied nodig is om goede zorg te verlenen. Leidend bij het 
omgaan met levensvragen zijn de behoeften en verlangens en de fysieke en cognitieve 
mogelijkheden van de individuele cliënt. 
Het doel van de Kwaliteitsstandaard Levensvragen is om zorgorganisaties en medewerkers in 
verpleging, verzorging en zorg thuis te motiveren om het omgaan met levensvragen te integreren 
als essentieel onderdeel van goede en liefdevolle zorg. Daarnaast biedt de Kwaliteitsstandaard 
aanbevelingen over hoe de organisatie dit concreet kan maken en een meetinstrument dat het 
mogelijk maakt om - voor interne verbeterinformatie - na te gaan wat het effect hiervan is voor de 
cliënt. Bekijk hier de Kwaliteitsstandaard Levensvragen. 

mailto:dementievriendelijkekerk@outlook.com
http://www.netwerklevensvragen.nl/enl/Expertisenetwerk-levensvragen-en-ouderen/Kwaliteitsstandaard.html
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Bezieling in de zorg 
In september is het RKK-tv-programma Bezieling in de zorg uitgezonden. In deze vierdelige reeks 
maakt de kijker kennis met vrouwelijke religieuzen die aan de basis van ons huidig zorgsysteem 
hebben gestaan. 
Er wordt een kijkje genomen bij ziekenhuiszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en thuiszorg. In 
elke uitzending keert een zuster terug naar de vroegere werkvloer, in een door religieuzen 
gestichte zorginstelling, om daar een dagje mee te lopen. De religieuzen hebben inmiddels het 
stokje overgedragen aan zorgprofessionals maar praten met passie en toewijding over hun 
pionierswerk. 
De serie is gemaakt in samenwerking met Sint Jacobs Godshuis; Reliëf, christelijke vereniging van 
zorgaanbieders; en Projecten in Nederland, een onderdeel van de Konferentie Nederlandse 
Religieuzen. De serie is hier terug te kijken.  
 
Terugblik op het symposium “Machteloos…” 
Op 6 oktober vond het door de Werkveldraad georganiseerde symposium “Machteloos…” plaats. 
De opkomst was groot: de Smeezaal in het Bartholomeus Gasthuis zal helemaal vol. 
Een paar one-liners uit het symposium: 
“Doorbreek de platte verbinding van kwetsbaarheid en zin-verlies”, Jacqueline Kool. 
“Liefdevol en verstandig doormodderen” in situaties van onmacht, aanbevolen door Andries Baart. 
“Het moet wel worden gepland, mijn ‘gehandicaptenmoment’…”, uit een lied van Charlotte Glorie, 
die als kleinkunstenares het intermezzo en slotakkoord verzorgde.   
In de verschillende workshops werd onder andere gesproken over zelfopoffering, multidisciplinair 
uitwisselen, reflectie op de werkvloer, onmacht in organisaties en de onmacht werd nagespeeld 
en aan den lijve ervaren. Teveel om samen te vatten! 
Deelnemers aan het symposium ontvangen de PowerPointpresentaties van de sprekers en 
workshopleiders. Mocht je meer informatie willen over dit symposium, mail dan aan Myriam 
Braakhuis. 
 
Uitnodiging voor hospice geestelijk verzorgers en geestelijk verzorgers werkzaam op een 
palliatieve unit van een zorginstelling  
Op donderdag 5 november wordt in Academisch Hospice Demeter te De Bilt de 
najaarsbijeenkomst van de Hospice GV gehouden, van 13.00 uur tot 16.00 uur.  
Onderwerp is: Het MDO in een hospice.  
Hoe verloopt het MDO in een hospice en welke plaats heeft de geestelijk verzorger en de spirituele 
zorg? 
Deze vragen zullen onder leiding van prof.dr. Saskia Teunissen, hoogleraar hospicezorg en 
directeur van Hospice Demeter, aan de orde komen in een uitleg over de methode van het 
palliatief redeneren binnen een patiëntenoverleg. 
In een patiëntenbespreking komen ook de scores op tafel uit het patiëntendagboek aangaande de 
symptomen bij patiënten vanuit het Utrecht Symptoom Dagboek  
(USD-4 D). Als uitgangspunt wordt gekeken naar de USD - pilot van Achmea/Zilveren Kruis. Deze 
pilot, waaraan we als Hospice GV hebben meegewerkt om de nog ontbrekende sociale en 
spirituele dimensies toe te voegen, wordt momenteel onder auspiciën van Associatie Hospice Zorg 
Nederland in ongeveer 20 hospices uitgevoerd. Van harte welkom! 

Gettie Kievit, geestelijk verzorger Academisch Hospice Demeter, voorzitter werkveld 
geestelijk verzorgers in hospices 

http://www.npo.nl/bezieling-in-de-zorg/POMS_S_RKK_1814091
mailto:mabraakhuis@gmail.com
mailto:mabraakhuis@gmail.com
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WERKVELD REVALIDATIE 
 
Masterclass pijn en aandacht 
Het werkveld Revalidatie heeft op 23 september een masterclass gehad over aandacht en pijn. 
Deze vond plaats in Reade, het revalidatiecentrum in Amsterdam. Geestelijk verzorgers in de 
revalidatie hebben vaak te maken met revalidanten die chronische pijn hebben. Wat kunnen 
geestelijk begeleiders, die vooral thuis zijn op het terrein van geestelijke pijn, voor deze mensen 
met hun fysieke pijn betekenen? 
 
De masterclass startte met een introductie van de multidisciplinaire pijnbehandeling die in veel 
revalidatiecentra aangeboden wordt. Evert Kronemeijer van het revalidatiecentrum Friesland gaf 
een bondige uitleg van deze op ACT (Acceptance and Commitment Therapy) gebaseerde 
pijnbehandeling.  
De ACT-pijnbehandeling werkt niet aan het oplossen van pijn, maar aan het vermogen om met de 
pijn een waardevol leven te leven. Deze therapie is beïnvloed door boeddhistische opvattingen 
over de onvermijdelijkheid van menselijk leed en de kern is de filosofie dat het vechten tegen 
onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. Een belangrijk deel van 
de behandeling bestaat uit het verhelderen van ieders eigen belangrijke waarden. 
Daar nu verschijnt een raakpunt met geestelijke verzorging, want niet alle revalidanten hebben 
nagedacht over ‘waarden’ en over welke waarden zij zelf belangrijk vinden in hun eigen 
individuele leven. De geestelijk begeleider kan de revalidant behulpzaam zijn bij het zich bewust 
worden van hetgeen de revalidant waardevol vindt en het zoeken naar mogelijkheden om te leven 
- mét de pijn - naar die waarden. Dat zijn vaak lastige, complexe zoektochten voor de revalidant, 
waarin ook existentiële vragen aan de orde kunnen komen. De geestelijk begeleider kan voor de 
revalidant een belangrijke gesprekspartner zijn in dit proces. 
 
Het tweede deel van de masterclass bestond uit een presentatie van Hielke Bosma over de rol van 
pijn in het trekken van de aandacht. Hij werkte het idee uit dat pijn gezien kan worden als een 
aandachttrekker en dit dus ook de rol van pijn kan zijn. Omdat er verschillende soorten aandacht 
zijn, kunnen er ook verschillende soorten pijn zijn. Acute pijn vraagt om alerte-aandacht en 
chronische pijn vraagt om open-aandacht, waarbij open-aandacht een rol zou kunnen spelen in 
het genezingsproces. 
Bij mindfulness als be-oefening van open-aandacht, gaat het in dit geval om het geven van 
aandacht aan de pijn. Essentieel voor het geven van open-aandacht is de ervaren veiligheid. 
Geestelijk begeleiders kunnen hier een belangrijke rol spelen: zij werken samen met de revalidant 
toe naar een ervaring van veiligheid (bijvoorbeeld via vertrouwen) en zij kunnen de revalidant 
scholen in het geven van open-aandacht. 
 
Het derde deel van de masterclass had een praktische invulling: het doen van speciale geestelijke 
oefeningen bij pijn.  
  
In het kader van deze nieuwsbrief moeten we volstaan met deze wel heel korte weergave van 
alles wat in deze masterclass is aangeboden. Pijn stond op deze dag centraal en daarover werden 
waardevolle inzichten aangereikt. En hoewel we in ons vak natuurlijk allang ervaren hebben dat 
aandacht een heilzame werking heeft, werd het duidelijk dat dit óók het geval is bij (chronische) 
pijn…  
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WERKVELD EERSTE LIJN 
 
“Samen staan we sterker” – ontmoetingsmiddag Eerste Lijn 
Op 27 november 2015 van 14.00 uur tot 17.00 uur is iedereen die geïnteresseerd is in het werken 
in de Eerste lijn (als zelfstandige of vanuit de instelling) van harte welkom om elkaar te ontmoeten 
in het Bartholomeusgasthuis in Utrecht (Lange Smeestraat 40).  
De middag bestaat uit twee delen. Sjaak Körver neemt ons mee met zijn verhaal “Het spel van 
vraag en aanbod – speelruimte voor de geestelijk verzorging”. Daarin komt onder ander aan de 
orde: Wat is onze markt? En: Wie is onze cliënt?, maar ook: Welke kerncompetenties heb je als 
geestelijk verzorger nodig om te werken als ondernemer?  
Daarnaast willen we praktische zaken bespreken zoals hoe wij ons doeltreffend en zichtbaar 
kunnen gaan organiseren als Vrijgevestigd Geestelijk Verzorgers. Samenwerking zoeken, in de 
regio en landelijk, is een voorwaarde willen we als ondernemers slagen!  
U kunt zich aanmelden bij de VGVZ via info@vgvz.nl 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Hans Habets (voorzitter): 06 14 60 55 37 
Liesbeth ter Elst (secretaris): 06 10 20 68 55 

 
Aanmelden bij Werkveld Eerste lijn 
Bent u werkzaam in de eerste lijn of geïnteresseerd in dit werkveld, maar heeft u geen 
persoonlijke uitnodiging ontvangen voor de ontmoetingsmiddag? Maakt u zich dan kenbaar bij het 
secretariaat zodat wij als werkveldraad persoonlijk op de hoogte kunnen houden van de 
ontwikkelingen. 
 
 
 
KATHOLIEKE SECTOR 
 
Wisseling in de raad  
De termijnen van raadsleden lopen weer af. Dat betekent dat nieuwe raadsleden gewenst zijn. De 
laatste landdag heeft zich iemand gemeld. Diegene zullen wij opnieuw benaderen. Natuurlijk is er 
ruimte voor een fris nieuw geluid. Dus wil je de uitdaging aangaan, meld je dan. 
 
Algemene ledenvergadering 
Natuurlijk hebben we in de raad teruggeblikt op de ALV en de conclusies daarvan. We vonden het 
jammer dat de stemming over de amendementen gepaard ging met onduidelijkheid in de 
procedure en daarmee ook wat rommelig overkwam. De conclusie over het beroepsprofiel heeft 
ons ook opnieuw aan het denken gezet over wie wij representeren en wat de leden van ons 
verwachten. Een mooie quote uit de vergadering: ‘Vinden wij het belangrijk dat 
levensbeschouwing onder of bovenaan staat in de hiërarchie?’ 
 
Landdag 

We zijn weer bezig met de voorbereiding hiervoor. De werktitel hiervoor is: ‘Gebondenheid als 
pracht’. Verdere informatie volgt. 
 
Aanbod 
De raad is voor de leden van onze sector interessant aanbod aan scholing en vorming bij elkaar 
aan het zetten. Dit om een aanbod bij de hand te hebben voor persoonlijke groei en ontwikkeling. 

mailto:info@vgvz.nl
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PROTESTANTSE SECTOR 
 
Beroepsstandaard 
Het eerste half jaar hebben we veel tijd besteed aan de discussie over de beroepsstandaard en de 
nieuwe statuten en huishoudelijk regelement. De uitkomst is bekend. De protestantse sectorraad 
is teleurgesteld dat ons voorstel om in de definitie van ons vak op te nemen: vanuit en op basis 
van geloofs- en levensovertuiging met een nipte meerderheid in de Algemene ledenvergadering is 
verworpen. Het betekent een extra inspanning voor de sectorraad om in de komende jaren op te 
komen voor de meerwaarde die de geestelijke verzorging krijgt bij een heldere positiebepaling van 
de geestelijk verzorger zowel voor de organisatie als voor de cliënten. De raad wil ook opkomen 
voor het punt dat niet alleen het bewustzijn maar de hele existentie betrokken is in de ontmoeting 
tussen geestelijk verzorger en cliënt.  
 
Samenwerking 
Gelukkig was er ook tijd voor andere zaken. Zo hebben we de banden verder aangehaald met de 
Katholieke Sectorraad en de Werkgroep Pastoraat en Gezondheidszorg van de PKN en met veel 
enthousiasme is de ontmoetingsdag met onze collega’s van de krijgsmacht op 14 oktober 
voorbereid.  
 
Conferentie 2016 
Inmiddels is er ook een commissie gevormd om de conferentie van 2016 voor te bereiden. 
Suggesties voor onderwerpen zijn welkom!  
 
Vacatures raad 
Per 1 januari 2016 ontstaan er vacatures in de protestantse sectorraad. Adri Spelt, afgevaardigde 
naar het algemeen bestuur, Wim van Laatum, voorzitter en Wina Bakker treden om verschillende 
redenen af. Dit betekent dus drie vacatures. De nieuwe structuur van de vereniging heeft tot 
gevolg dat er geen afvaardiging naar het algemeen bestuur meer nodig is en we hebben gelukkig 
Ineke Uitdewilligen bereid gevonden om per 1 januari 2016 het voorzitterschap over te nemen. 
Wat we nu dus nog zoeken zijn twee of drie enthousiaste collega’s die vijf keer per jaar op 
maandagmiddag in Amersfoort mee willen denken, praten en werken om de grootste sector van 
de VGVZ ten dienste te zijn.  

Wim van Laatum  
 
Impressie contrastvloeistof 
Woensdag 14 oktober 2015 meldden zich 25 geestelijk verzorgers uit de Zorg met paspoort in de 
Frederik kazerne in Den Haag. De protestantse sectorraad organiseerde samen met de 
protestantse collega’s van Defensie op deze locatie een ontmoetingsdag voor geestelijk verzorgers 
uit de zorg en uit de krijgsmacht. In de ochtend kregen we een impressie van de Wereld van de 
Zorg gegeven door transferverpleegkundige Sophie. Vervolgens werden we ingeleid in de Wereld 
van de Krijgsmacht door marinier Niels. In beide introducties werd voelbaar dat het werken in 
deze werelden voortdurend raakt aan autonomie, aan wie de macht heeft, en dat onderlinge 
verbondenheid/community helpt om het werk in de krijgsmacht en in de zorg vol te houden. In de 
middag kwamen twee contrastrijke verhalen uit de praktijk van geestelijk verzorgers Simone 
Visser en Dick Pranger voorbij. De begeleider van deze dag, Mechteld Jansen, rector van de PThU, 
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legde de vinger bij de theologie van de geestelijk verzorger. Als theoloog kun je hoop doen 
oplichten: ‘It could be otherwise, you could be otherwise’.   

Namens het organiserend comité: Simone Visser 
 
 
 
HUMANISTISCHE SECTOR 
 
De humanistische sectorraad maakt plannen om een eigentijds humanistisch geluid binnen de 
vereniging te blijven waarborgen . Weet ons svp te vinden als je vragen, opmerkingen of ideeën 
hebt. 

Jasper Smits, Liline van Tets, Jesse Gruiters, Jan Engbers & Irene van Bentem  
humsectorraadvgvz@gmail.com 

 
Zendende instanties voor geestelijke begeleiding overbodig? 
Vanaf nu kunnen geestelijk begeleiders, zonder zendende instantie, met een 
bevoegdheidsverklaring van de RING-GV aan het werk. Hiermee is de weg vrij voor geestelijke 
begeleiding zonder binding aan een levensbeschouwelijke organisatie. Bovendien kunnen zij 
toetreden tot de beroepsvereniging VGVZ. Het Humanistisch Verbond verzamelde reacties van 
onder andere Jan Hein Mooren en Wilma Reinders. Zie: raadsliedenforum nieuwsarchief (31 
augustus) 
 
Harry Kunneman start reeks openbare colleges over Humanistiek 
Donderdag 1 oktober startte Harry Kunneman een twaalfdelige reeks openbare colleges over 
Humanistiek, een nieuwe menswetenschap. De colleges op donderdagmiddag zijn vrij 
toegankelijk. Kunneman is hoogleraar Sociale filosofie en bekend van onder andere Voorbij het 
Dikke Ik. De colleges zijn bedoeld als bijdrage aan een dialoog over de toekomst van humanistiek 
als wetenschap, maar ook toegankelijk voor andere geïnteresseerden. De colleges worden 
opgenomen en komen op www.uvh.nl en www.kunneman.org 
Meer informatie op harry-kunneman-start-reeks-openbare-colleges-over-humanistiek 
 
Opening Academisch Jaar UvH over de betekenis van rituelen 
De Opening van het Academisch Jaar van de Universiteit voor Humanistiek, die 31 augustus 
plaatshad in de Pieterskerk, stond in het teken van rituelen. Voor de UvH dit jaar een belangrijk 
thema, legde rector Gerty Lensvelt-Mulders uit, omdat er in onze geseculariseerde samenleving 
behoefte blijkt te bestaan aan niet-talige vormen van geestelijke begeleiding. Het 
wetenschappelijk onderzoeken van de betekenis van rituelen is een uitdaging. Een verslag van 
deze middag vind je op: opening-academisch-jaar-over-de-betekenis-van-rituelen. Om tegemoet 
te komen aan vragen uit de praktijk, organiseert de universiteit in het najaar een internationaal 
symposium over rituelen, en begin volgend jaar hoopt ze te starten met een nieuwe 
celebrantenopleiding. 
 
 
 
SECTOR INSTITUTIONEEL NIET-GEZONDENEN (SING) 
 
Nieuws van de Raad 
De Raad van de SING kwam op 1 september bijeen in het Kunsthuis van Freda Dröes. Er werden 
plannen gemaakt voor een bijeenkomst voor alle SING-leden in het voorjaar van 2016. 

mailto:humsectorraadvgvz@gmail.com
http://www.raadsliedenforum.nl/index/nieuwsarchiefdef
http://www.swpbook.com/487#.VgqEbJeFnsI
http://www.swpbook.com/487#.VgqEbJeFnsI
http://www.uvh.nl/hoorcolleges/harry-kunneman-de-weg-naar-een-nieuwe-menswetenschap
http://www.kunneman.org/
http://www.uvh.nl/actueel/nieuws/harry-kunneman-start-reeks-openbare-colleges-over-humanistiek
http://www.uvh.nl/actueel/nieuws/opening-academisch-jaar-over-de-betekenis-van-rituelen
http://www.uvh.nl/actueel/agenda/symposium-nieuwe-rituelen-in-een-veranderende-samenleving
http://www.uvh.nl/actueel/agenda/symposium-nieuwe-rituelen-in-een-veranderende-samenleving
http://www.uvh.nl/zingevingenprofessie/voor-professionals/celebranten-opleiding
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Mini-symposium over Transcendentie, maandagmiddag 7 maart 2016 
Locatie: grote zaal Dominicuskerk, Amsterdam, vlak bij Centraal Station.  
De SING-leden laten zich inspireren door verschillende bronnen. Wij denken dat veel SING-leden 
op een of andere manier met transcendentie bezig zijn en dat er zodoende veel expertise is. Dat 
willen we delen met elkaar. We willen uitwisselen wat transcendentie in ons werk betekent en 
hoe we dat gebruiken. Daarom geven we in dit mini-symposium onze eigen leden het woord. 
Freda Dröes zal een verhaal houden over horizontale transcendentie. Mirjam Maas gaat ons 
meenemen in een ritueel. We zijn op zoek naar meer mensen die hun kennis, ervaring en ideeën 
met ons willen delen. SING-leden die een workshop kunnen begeleiden of een presentatie willen 
geven van ongeveer 15 minuten kunnen zich melden bij Andreas van der Velde. 
 
De RING-GV en de toetsingen 
De toetsingen door de RING-GV zijn bezig 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.   
De kosten voor de toetsingen worden hoog gevonden en de raad heeft bij de RING-GV naar een 
onderbouwing hiervan gevraagd.  
 
De LinkedIngroep 
De LinkedIngroep telt nu bijna 60 leden en er wordt veel interessante informatie uitgewisseld. De 
SING heeft echter al bijna 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.  
 
 

 

LINKS 
 

 Statuten en huishoudelijk reglement: 
http://www.vgvz.nl/userfiles/files/Algemene_teksten_website/STATUTEN_en_HHR_2015_def.p
df  

 Beroepsstandaard:  
http://www.vgvz.nl/userfiles/files/Algemene_teksten_website/beroepsstandaard_definitief.pdf  

 Meerjarenbeleidsplan: 
http://www.vgvz.nl/userfiles/files/Algemene_teksten_website/MJB_VGVZ_2014-2018.pdf  

 Schema vergoeding door werkgever: http://www.vgvz.nl/lidmaatschap/vergoeding-door-
werkgever  

 Vragen aan staatssecretaris van VWS: 
www.vgvz.nl/userfiles/files/nieuws/2015/Schriftelijke_vragen_2015-10.pdf  

 Motie GV Ouderenzorg: 
http://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vjsqocmlo7zj  

 Document ‘Kwaliteitszorg in de palliatieve zorg’: http://www.iknl.nl/over-iknl/nieuws/nieuws-
detail/2015/10/08/iknl-presenteert-'kwaliteitstoetsing-in-de-palliatieve-zorg'  

 Troonrede Etje Verhagen: 
www.vgvz.nl/userfiles/files/nieuws/2015/Troonrede_Etje_Verhagen.pdf  

 Interview met Roger Wind: www.vgvz.nl/userfiles/files/nieuws/2015/frd-20150731-008.pdf  

 Kwaliteitsstandaard levensvragen: http://www.netwerklevensvragen.nl/enl/Expertisenetwerk-
levensvragen-en-ouderen/Kwaliteitsstandaard.html  

mailto:ahvandervelde@ziggo.nl
http://www.ring-gv.nl/
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=6785539&trk=anet_ug_hm
http://www.vgvz.nl/userfiles/files/Algemene_teksten_website/STATUTEN_en_HHR_2015_def.pdf
http://www.vgvz.nl/userfiles/files/Algemene_teksten_website/STATUTEN_en_HHR_2015_def.pdf
http://www.vgvz.nl/userfiles/files/Algemene_teksten_website/beroepsstandaard_definitief.pdf
http://www.vgvz.nl/userfiles/files/Algemene_teksten_website/MJB_VGVZ_2014-2018.pdf
http://www.vgvz.nl/lidmaatschap/vergoeding-door-werkgever
http://www.vgvz.nl/lidmaatschap/vergoeding-door-werkgever
http://www.vgvz.nl/userfiles/files/nieuws/2015/Schriftelijke_vragen_2015-10.pdf
http://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vjsqocmlo7zj
http://www.iknl.nl/over-iknl/nieuws/nieuws-detail/2015/10/08/iknl-presenteert-'kwaliteitstoetsing-in-de-palliatieve-zorg
http://www.iknl.nl/over-iknl/nieuws/nieuws-detail/2015/10/08/iknl-presenteert-'kwaliteitstoetsing-in-de-palliatieve-zorg
http://www.vgvz.nl/userfiles/files/nieuws/2015/Troonrede_Etje_Verhagen.pdf
http://www.vgvz.nl/userfiles/files/nieuws/2015/frd-20150731-008.pdf
http://www.netwerklevensvragen.nl/enl/Expertisenetwerk-levensvragen-en-ouderen/Kwaliteitsstandaard.html
http://www.netwerklevensvragen.nl/enl/Expertisenetwerk-levensvragen-en-ouderen/Kwaliteitsstandaard.html
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 RKK-serie Bezieling in de zorg: http://www.npo.nl/bezieling-in-de-zorg/POMS_S_RKK_1814091  

 Raadsliedenforum Nieuwsarchief: http://www.raadsliedenforum.nl/index/nieuwsarchiefdef  

 Boek ‘Voorbij het dikke-ik’: http://www.swpbook.com/487#.VidBACtW7qV  

 Colleges Harry Kunneman: http://www.uvh.nl/actueel/nieuws/harry-kunneman-start-reeks-
openbare-colleges-over-humanistiek  

 Opening academisch jaar UvH: http://www.uvh.nl/actueel/nieuws/opening-academisch-jaar-
over-de-betekenis-van-rituelen  

 Symposium over nieuwe rituelen: http://www.uvh.nl/actueel/agenda/symposium-nieuwe-
rituelen-in-een-veranderende-samenleving  

 RING-GV: http://www.ring-gv.nl/  

 LinkedIn SING: https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=6785539&trk=anet_ug_hm 
 
 
 

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 januari. Kopij kunt u voor 15 januari 2016 aanleveren bij het 
secretariaat van de VGVZ, info@vgvz.nl. 
 
 

http://www.npo.nl/bezieling-in-de-zorg/POMS_S_RKK_1814091
http://www.raadsliedenforum.nl/index/nieuwsarchiefdef
http://www.swpbook.com/487#.VidBACtW7qV
http://www.uvh.nl/actueel/nieuws/harry-kunneman-start-reeks-openbare-colleges-over-humanistiek
http://www.uvh.nl/actueel/nieuws/harry-kunneman-start-reeks-openbare-colleges-over-humanistiek
http://www.uvh.nl/actueel/nieuws/opening-academisch-jaar-over-de-betekenis-van-rituelen
http://www.uvh.nl/actueel/nieuws/opening-academisch-jaar-over-de-betekenis-van-rituelen
http://www.uvh.nl/actueel/agenda/symposium-nieuwe-rituelen-in-een-veranderende-samenleving
http://www.uvh.nl/actueel/agenda/symposium-nieuwe-rituelen-in-een-veranderende-samenleving
http://www.ring-gv.nl/
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=6785539&trk=anet_ug_hm
http://www.vgvz.nl/userfiles/files/Algemene_teksten_website/adresbestanden_bestuur_en_raden.pdf
mailto:info@vgvz.nl
mailto:info@vgvz.nl
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