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Visie en doelstelling van TGV

1. TGV is een vakblad voor geestelijk verzorgers en voor anderen die professioneel of beleidsmatig
betrokken zijn bij de ondersteuning en ontwikkeling van geestelijke verzorging. De Vereniging
van Geestelijk VerZorgers (VGVZ) is de uitgever; de redactie is onafhankelijk. De redactie bestaat
uit tenminste vijf leden, inclusief een kernredactie van hoofdredacteur, eindredacteur en
redactiesecretaris. TGV beschikt over een redactieraad die adviseert inzake de koers en globale
inhoud van het tijdschrift. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar (maart, juni, september,
december) en heeft een vaste omvang van 68 pagina’s.

2. Geestelijke verzorging wordt – in overeenstemming met de Beroepsstandaard VGVZ van 2015 –
omschreven als ‘professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en
levensbeschouwing’. Zingeving en levensbeschouwing hebben vier dimensies: existentieel,
spiritueel, ethisch en esthetisch. Deze dimensies spelen op verschillende niveaus in
maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties een rol (micro-, meso- en macroniveau).
Om op de verschillende niveaus in te kunnen spelen op de vier dimensies van zingeving en
levensbeschouwing dient een geestelijk verzorger over adequate inhoudsgerichte,
procesgerichte en persoonsgerichte vaardigheden te beschikken. Een geestelijk verzorgers dient
zicht te hebben op de (maatschappelijke, culturele, politieke, levensbeschouwelijke,
organisatorische) context waarin zij/hij werkt, op de ontwikkelingen die het vak geestelijke
verzorging doormaakt, en op de behoeften van de verschillende doelgroepen op het gebied van
zingeving en levensbeschouwing. TGV speelt in op en voedt deze beroepspraktijk van geestelijk
verzorgers in de diverse werkvelden waar zij werkzaam zijn.
3. Het doel van het tijdschrift is drieledig: (1) het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit en
ontwikkeling van de professionaliteit van geestelijk verzorgers en aan de profilering van
geestelijke verzorging binnen de verschillende werkvelden (o.a. zorg, justitie, krijgsmacht, eerste
lijn, jeugdzorg); (2) het inspireren en stimuleren van geestelijk verzorgers tot nieuwe of
vernieuwende praktijken; en (3) het op gang brengen en houden van de discussie over wezenlijke
thema’s van het vak. Om dit drieledige doel te bereiken presenteert TGV wetenschappelijke
resultaten in relatie tot de praktijk van geestelijke verzorging, ontwikkelingen die plaats vinden
binnen de verschillende werkvelden, informatieve en inspirerende praktijkvoorbeelden van
geestelijke verzorging, en prikkelende en opiniërende stellingnamen bij levensbeschouwelijke en
ethische thema’s. Het tijdschrift publiceert bijdragen over (de ontwikkelingen van) geestelijke
verzorging, de contexten waarin het vak wordt uitgeoefend, en de cliënt en diens behoeften.
TGV is informerend, inspirerend en opiniërend.
4. De doelgroep van TGV bestaat uit de geestelijk verzorgers die werkzaam zijn in de zorg, bij de
krijgsmacht en bij justitie, in de welzijnssector en in de eerste lijn. Daarnaast horen opleidingen
geestelijke verzorging (onderzoekers, opleiders, studenten) en alle anderen die professioneel of
beleidsmatig betrokken zijn bij de ondersteuning en ontwikkeling van het beroep van geestelijk
verzorger, tot de doelgroep. TGV is het enige Nederlandstalige vaktijdschrift op het gebied van

geestelijke verzorging en bereikt alle leden van de beroepsvereniging VGVZ omdat TGV
onderdeel uitmaakt van het lidmaatschap van de VGVZ.
5. Elk nummer van TGV heeft drie accenten of rubrieken: theoretische reflectie, inspirerende
praktijken en prikkelend debat:
•

Theoretische reflectie. Het doel van de theoretische reflectie binnen TGV is om geestelijk
verzorgers te informeren over de resultaten van wetenschappelijk onderzoek (nationaal en
internationaal) op het gebied van geestelijke verzorging en aanverwante disciplines. Het biedt
daartoe wetenschappelijke bijdragen, die empirisch (kwalitatief en/of kwantitatief) of meer
beschouwend van aard kunnen zijn. Geestelijk verzorgers krijgen zodoende de beschikking over
informatie die hun praktijk kan verbreden, verdiepen of corrigeren. De onderzoeksresultaten
kunnen het vak van geestelijke verzorging zelf betreffen, de context waarin geestelijke verzorging
wordt aangeboden, en/of de cliënten (het cliëntsysteem) die tot de doelgroepen van geestelijke
verzorging behoren. Ook vallen onder deze rubriek bijdragen die een verbinding leggen tussen
het vak van geestelijke verzorging en ontwikkelingen op het gebied van kunst, cultuur en
samenleving, en de diverse werkvelden waarin geestelijk verzorging werkzaam is. Nieuwe
talenten (pas afgestudeerde Masterstudenten, promovendi, beginnende wetenschappers)
worden uitdrukkelijk uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Voor alle bijdragen in deze rubriek
geldt dat de onderzoeksresultaten en reflecties een koppeling leggen met het beroep en/of de
praktijk van geestelijke verzorging.

•

Inspirerende praktijken. Een belangrijk accent in elk nummer vormt de rapportage over
vernieuwende of inspirerende praktijken van geestelijke verzorging. Casuïstiek, een nieuw
aanbod of project, een bezinnende tekst, inspirerende of juist verontrustende ontwikkelingen
met betrekking tot geestelijke verzorging, beschouwende artikelen over ontwikkelingen in het
vak of in de context waarin het vak beoefend wordt, een beeldverhaal, een boekessay, en boeken filmrecensies maken deel uit van deze rubriek. Een criterium is dat de bijdrage vernieuwend
en inspirerend is. Een ander criterium is dat de beschrijving wordt gevolgd door een kritische
reflectie. Het is een rubriek waarin geestelijk verzorgers vanuit hun praktijk bijdragen aan de
professionalisering, profilering en positionering van het beroep. Zij reiken collega’s ideeën aan en
dragen bij aan de uitbreiding, verbreding, differentiatie, contextualisering en verdieping van de
interventiemogelijkheden van geestelijke verzorging. Zij reiken tevens ideeën aan over nieuwe
doelgroepen en over de wijze waarop geestelijke verzorging kan samenwerken met of zich –
indien nodig – kan positioneren ten opzichte van de verschillende belanghebbenden in de eigen
context.

•

Prikkelend debat. Naast informeren en inspireren wil TGV ook opiniëren, bijdragen aan debat en
discussie op het gebied van zingeving, levensbeschouwing, spiritualiteit, religie en ethiek. Bij deze
rubriek kan het gaan om een interview, een column, een ‘steen in de vijver’, of een kort
uitdagend artikel. Vooral het laatste, een ‘steen in de vijver’ of een kort uitdagend artikel, is
geschikt voor een relatieve buitenstaander die vanuit het perspectief van de eigen discipline,
organisatorische positie of vanuit beleidsperspectief de genoemde thema’s op een prikkelende
manier ter sprake brengt – zodoende de lezer uitdagend om een eigen positie in te nemen of
opinie te formuleren.

