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Van de redactie

Sinds een jaar ben ik student Bedrijfskunde in de Zorg. Ik verdiep me in vakken als organisatiekunde 
en veranderkunde en leer over financieel en strategisch management, logistiek en marketing.

Deze studie ben ik gaan volgen om een bedrijfskundig antwoord te zoeken op de vraag hoe het pro-
duct geestelijke verzorging de transitie kan overleven. Want we bedenken van alles om de geestelijke 
verzorging bij de tijd te houden - zo gaat het in dit 75e nummer van TGV bijvoorbeeld over e-health en 
I@Hand© - maar toekomstgerichte initiatieven alleen geven nog geen antwoord op de vraag hoe en of 
onze beroepsgroep het gaat redden in deze tijd van verschuiving en verandering in de zorg.

Of de bedrijfskunde dat antwoord wel heeft, weet ik niet. Wel merk ik dat ik door de opleiding met 
andere ogen naar ons werk ga kijken.

Zo is een steeds terugkerend thema vanuit de bedrijfskunde de vraag of mensen nog behoefte hebben 
aan jouw product. Het zou immers zomaar kunnen dat je ook als geestelijk verzorger producten levert 
die niet (meer) aansluiten op de vraag van je cliënten. In dit nummer van TGV wordt dit prachtig geïllus-
treerd in de cartoon, waarbij de eenvoudige vraag van de cliënt om suiker niet gehonoreerd wordt door 
de geestelijk verzorger. Zij geeft een antwoord dat totaal niet aansluit bij de vraag en de cliënt wordt 
ernstig tekort gedaan. Ergo: Hoe staat het met de producten die we leveren? Passen ze nog bij de cliënt?

Een andere vraag die de bedrijfskunde stelt is wie jouw cliënt, jouw klant nu eigenlijk is. Wij hebben 
meestal de patiënt als klant voor ogen, en stemmen daar onze producten op af (aandacht voor religie, 
zingeving en levensvragen). Maar voldoen we daarmee aan wat de organisatie die ons betaalt (een niet 
onbelangrijke klant!) nodig heeft? Of vraagt die organisatie eigenlijk om heel andere dingen? Je kunt als 
geestelijk verzorger uiteraard meedoen aan een geaccrediteerde cursus om je product beter in de markt 
te zetten en jezelf te profileren – maar wat nu als je klant dat product gewoon niet meer wil? 

Het bedrijfskundig perspectief daagt uit op zoek te gaan naar wat jouw organisatie van jou als geestelijk 
verzorger vraagt, verwacht. Vraagt ze jou ruimte te creëren voor angst en verdriet? Een kwaliteitsmo-
dule levensvragen te ontwerpen? Herdenkingsbijeenkomsten te organiseren? Of...? Het bedrijfskundig 
perspectief vraagt erom je vak relevant te maken voor je organisatie.

Dit vijfenzeventigste kleurrijke jubileumnummer van het TGV draagt als thema “De toekomst in de prak-
tijk” en wil je door een breed scala aan artikelen uitdagen bij jouw praktijk stil te staan. De vraag die ik 
erbij wil stellen is deze: Doen we nog de goede dingen met het oog op de toekomst?

Namens de redactie,
Rianne Veenstra
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In de afgelopen periode hebben we als redactie afscheid genomen van Benita Spronk. Wij bedanken haar 
voor haar jarenlange inzet en bijdrage aan dit tijdschrift! In de redactie is inmiddels Aly Meijer verwel-
komd als haar opvolger.


