Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen

Tweejaarlijkse landelijke studiedag van geestelijk verzorgers
in de GGZ
Donderdag 14 november te Nijmegen
Ontmoetingskerk, Meijhorst 7033, 6537EP Nijmegen
Er verandert veel in de GGZ. De studiedag ‘Back to the future?’ wil ons helpen als geestelijk
verzorgers onze plaats daarin te vinden. Welke concrete mogelijkheden zijn er? Wie zijn daarmee
al aan de slag gegaan en hoe zijn hun ervaringen? Wat zijn de kansrijke innovaties? En hoe staan
wij zelf tegenover deze vernieuwingen? Wat willen we, wat kunnen we?
Via de presentaties en workshops kun je kennis maken met een aantal nieuwe initiatieven. We
hopen op een geanimeerde dag met veel interactie en uitwisseling.
PROGRAMMA
09:30 - 10:00

Ontvangst met koffie; inschrijving

10:20 - 10:40

Inleiding met filmfragment; vragen voor deze dag

10:50 - 11:20

PRESENTATIES, eerste ronde

11:30 - 12:00

PRESENTATIES, tweede ronde

U kunt twee presentaties van een half uur volgen:
1. Zingevingsvragen binnen FACT. Verslag van een inventariserend onderzoek naar
zingevingsvragen bij FACT-cliënten en de aansluiting daarop door de hulpverlening. Met
aanbevelingen voor de praktijk van geestelijke verzorging en FACT. Annemarie van der Vegt,
student master geestelijke verzorging RUG en Peter de Rijk, geestelijk verzorger Lentis.
2. E-health – geestelijk verzorging in een digitale omgeving: op zoek naar zin! Geestelijke
verzorging kan een rol spelen in de zorg via internet. De Parnassiagroep heeft inmiddels de module
“Zinvol leven – op zoek naar zin in het dagelijks leven” in de etalage van het e-health warenhuis.
Hoe implementeer je dit aanbod? Wat heb je ervoor nodig? Hoe werkt het in de praktijk? En …
waar gaat het naartoe? Marijn Gilhuis, geestelijk verzorger bij Parnassia-Bavo-Europoort.
3. Geestelijke verzorging vergoed door de zorgverzekeraar? Kansen en bedreigingen van DBC
registratie. Verslag van een jaar registreren en declareren van geestelijke verzorging en nieuwe
ontwikkelingen hierin in de GGZ. Agaath Drost, geestelijk verzorger en Alex Kolder, directeur
algemene zaken, GGZ inGeest.
4. Werken met vrijwilligers? Het Centrum Ontmoeting in Levensvragen te Nijmegen leidt vanaf
2005 vrijwilligers op met mensen bij hen thuis te spreken over hun levensvragen. Hoe ziet die
training eruit? Wat zijn de ervaringen van de bezochte mensen en de vrijwilligers? Wat zijn de
voorwaarden om vrijwilligers te betrekken in de geestelijke verzorging? Ren Lantman, staflid
COiL. www.ontmoetinginlevensvragen.nl
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5. Van inspiratie naar hoopgevend. Een ervaringsdeskundige belicht de rol van de geestelijke
verzorging in de toekomst. Toon Walravens, ervaringsdeskundige en herstelcoach bij Woenselse
Poort GGzE, en onlangs uitgeroepen tot winnaar van de international No-offence award,
onderschrijft het belang van de geestelijke verzorging bij de cliëntenherstelgroep op de weg van
herstel. In dat proces voorziet hij voor de geestelijke verzorging op korte en langere termijn een
belangrijke blijvende bijdrage.
12.00 - 13.00

Lunch

13:00 - 13:20

Energizer

13.25 - 14.10

Centrale voordracht: ‘DE BEWEEGLIJKE GEEST. GEESTELIJKE VERZORGING
IN EEN VERANDERENDE GGZ’ door Martin Walton, universitair docent geestelijke
verzorging PThU Groningen.

14.20 - 15.05

WORKSHOPS, eerste ronde

15.15 - 16.00

WORKSHOPS, tweede ronde

U kunt twee workshops van drie kwartier volgen.
1. Een visie/beleidsplan schrijven, wanneer, waarom en hoe? Is het ontwikkelen en schrijven van
een missie/visie (beleidsplan, productbeschrijving) een goed middel om de geestelijke verzorging
toekomstbestendig te maken? Hoe en wanneer doe je dat? Hoe sluit je daarbij al of niet aan bij de
visie van de organisatie en de ontwikkelingen in de zorg? Roel Hekking, geestelijk verzorger bij De
Zorggroep.
2. Op het lijf geschreven. Geestelijke verzorging voor jongeren in de psychiatrie. Roy Clermons,
geestelijk verzorger bij de GGzE, zet alle middelen om jongeren iets te bieden; van tattoo tot tablet.
Hij heeft met jongeren in de psychiatrie gewerkt aan een hedendaagse kruisweg. In ‘the legend’ en
‘the next legend’ heeft hij zich met hen door de staties heen gerapt. In deze workshop laat hij laat
zien en horen hoe hij werkt. En word je uitgenodigd mee te doen.
3. Pleisterplaats voor de ziel - op een mooie locatie in Nijmegen worden ontmoetingen gecreëerd
rond bemoedigende, steunende en troostende verhalen uit verschillende tradities. Stefien Jansen,
geestelijk verzorger bij Pro Persona.
4. Oké, mindfulness, en dan? Een kritische bespreking van mindfulness als onderdeel van de
geestelijke verzorging. Roel Vredenbregt, mindfulnesstrainer en geestelijk verzorger bij Altrecht.
5. Een toekomstbestendig model van Geestelijke Verzorging in de GGZ? Over de
levensbeschouwelijke zorg bij Yulius, door Gerrit Jan van der Kolm, gepensioneerd geestelijk
verzorger bij Yulius.
16.10 - 16.25

Plenaire terugblik op de dag. Oogsten van nieuwe inzichten en ideeën.

16.25 - 16.35

Afsluiting

16.35 - 16.45

Slotwoord door Taco Bos, voorzitter van de werkveldraad

16:45 - 17:15

Borrel en napraten
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Uw aanmeldingsformulier ontvangen wij graag uiterlijk 1 november retour!
Stuur bijgaand aanmeldingsformulier ingevuld retour naar het secretariaat (adres onderaan
brief). Ook kunt u het digitale formulier van de website downloaden, invullen en terugmailen
naar info@vgvz.nl. Het is ook mogelijk het formulier te faxen naar 020-6255979.
De kosten voor de studiedag bedragen € 89,-- voor VGVZ-leden (€ 99,-- voor niet-leden). Dit is
inclusief de lunch en de consumpties.
Na aanmelding voor de studiedag is restitutie van het betaalde of verschuldigde bedrag niet meer
mogelijk, tenzij er sprake is van aantoonbare overmacht. Neem in dat geval contact op met de
penningmeester via info@vgvz.nl. Wel kan een collega in uw plaats gaan als u onverhoopt toch
verhinderd bent.
Inschrijving en betalingswijze
► Bijgaand formulier volledig invullen en inzenden.
►

U krijgt een factuur toegezonden. Dit is tevens uw bewijs van inschrijving.

►

Deelname kan alléén door betaling vooraf onder vermelding van het factuurnummer.

Punten voor uw registratie
► Met alle onder verantwoordelijkheid van de VGVZ georganiseerde symposia, studiedagen etc
kunt u punten behalen voor uw registratie. Dit valt onder bij- en nascholing. Deze studiedag
telt voor 2 punten. Denkt u er aan uw registratieformulier (te downloaden

van de website SKGV) uit te printen en mee te nemen zodat u dit tijdens
de studiedag kunt laten tekenen?
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