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Afscheid Anneke

D E  L E G I T I M E R I N G  VA N 
G E E S T E L I J K E  V E R Z O R G I N G
Essay over de noodzaak van een meerdimensionale 
legitimatiestrategie van geestelijke verzorging

Door: Prof. dr. Fred van Iersel*

Geestelijk verzorgers hebben lange tijd eenzijdig hun beroep gelegitimeerd 
vanuit de specifieke deskundigheid in het spoor van de professionalisering 
van de gezondheidszorg. De laatste jaren ziet Fred van Iersel dat bin-
nen de VGVZ onder het voorzitterschap van Anneke Kemper langzaam 
verschuiven. Hij onderscheidt vijf verschillende vormen van legitimatie 
en doet de beroepsgroep de aanbeveling om geestelijke verzorging vanuit 
meerdere dimensies de broodnodige legitimatie te verschaffen.

1. Inleiding
Geestelijke verzorging in zorginstellingen staat 
onder permanente legitimeringsdruk. Elke geeste-
lijk verzorger heeft wel de ervaring dat hij zich vrij-
wel voortdurend moet verantwoorden, niet alleen 
omtrent de uitoefening van de functie, maar ook 
omtrent de financiering en het bestaan zelf, de rai-
son d´être van geestelijke verzorging. In Nederland 
vervult de VGVZ in dit proces van legitimatie een 
belangrijke rol. 

In de VGVZ domineert vooral een van de dimen-
sies de discussie over legitimering van het beroep. 
Het betreft de dimensie van de deskundigheid/
competentie; dit is een om historische redenen 
– de externe druk van medische professionali-
teit – zodanig dominant geworden perspectief dat 
het geestelijke ambt als gestalte en legitimering 
van geestelijke verzorging onder druk is komen te 
staan. In de laatste jaren, onder het voorzitterschap 

van drs. Anneke Kemper, poogde de VGVZ de één-
dimensionaliteit van de discussie omtrent de legiti-
mering te verbreden. 

Dit is noodzakelijk, omdat die de geestelijke verzor-
ging zeker niet alleen vreugde heeft gebracht, maar 
ook een zekere mate van nodeloos maatschappe-
lijk isolement, dat het gevolg was van de wens te 
assimileren aan de structuren en culturen in de 
medische wereld, waardoor zij in belangrijke mate 
opgesloten raakte in afzonderlijke zorginstellingen 
en daarbinnen steeds lager in de organisatie inge-
bed kon worden. 

Het is daarom passend bij het aftreden van haar 
voorzitter, Anneke Kemper, te reflecteren over de 
vraag hoe het hedendaagse legitimeringsproces 
met betrekking tot geestelijke verzorging er uit zou 
kunnen zien. 
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werden beschouwd als rationeel opgezette syste-
men die vanuit een geïsoleerde positie hun input-
transformatie-output processen voltrokken. Vanaf 
de zestiger jaren vorige eeuw komt in die perceptie 
een dramatische verandering. Organisatiegrenzen 
blijken veel poreuzer dan gedacht en fundamentele 
studies terzake brengen in ieder geval twee dingen 
aan het licht. 

Ten eerste dat vanuit de dynamiek met de omge-
ving er in feite een permanente legitimeringsvraag 
aan de orde is. Dit is dus niet kenmerkend voor 
geestelijke verzorging, maar een veel breder feno-
meen. In de tweede plaats wordt duidelijk dat die 
legitimeringsvraag niet slechts betrokken is op 
financiële- en technisch materiële aspecten, maar 
met name ook op aspecten als culturele normering, 
symbolen, overtuigingen en rituelen.3 In de discus-
sie die hierover op gang komt (en blijft) tekenen 
zich vervolgens twee perspectieven af. Een strate-
gisch perspectief waarbij vanuit organisaties naar 
de samenleving gekeken wordt en een instituti-
oneel perspectief waarbij vanuit de samenleving 
naar organisaties gekeken wordt. Doel van het stra-
tegische perspectief betreft meestal verwerving en 
vergroting van maatschappelijk draagvlak. De ken-
merken ervan zijn onder meer operationeel, doel-
gericht, calculerend en waar nodig oppositioneel. In 
het institutionele perspectief wordt meer afstand 
genomen. Het perspectief focust op maatschap-
pelijke processen die ten aanzien van specifieke 
bedrijfssectoren druk genereren. In het oog sprin-
gende kenmerken van dit perspectief zijn: orga-
nisatie overstijgend, op zoek naar dynamiserende 
maatschappelijke tendensen, aandacht voor cultu-
rele aspecten inclusief de daarin vervatte constitu-
erende overtuigingen en houdingen.
Uitgaande van beide perspectieven formuleert 
Suchman een brede definitie van het concept legi-
timatie. Een definitie die evaluatieve en cognitieve 
dimensies combineert en die daarbij de dynamiek 
van een sociaal toehoorders publiek verdisconteert. 
Ik sluit me bij zijn voorstel aan.

In deze bijdrage zal ik hiertoe een beeld schetsen 
van vijf legitimatiedimensies in de geestelijke ver-
zorging in zorginstellingen en van de wisselwer-
king tussen deze vijf dimensies. Mijn conclusie zal 
zijn dat ten behoeve van sociaal effectieve legitima-
tie – dat wil zeggen: legitimiteit die door relevante 
partners gehanteerd wordt als grondslag voor de 
organisatie en werkwijze van geestelijke verzorging 
– alle vijf deze dimensies in samenhang moeten 
worden begrepen en gehanteerd.1 

2. Legit imatie 
Allereerst het concept legitimatie. In het gangbare 
algemene taalgebruik verwijst de term naar de 
wettigheid dan wel de echtheid, authenticiteit van 
een bepaalde gang van zaken, respectievelijk naar 
documenten die daarvan het waarmerk vormen. 
In een bredere en meer overdrachtelijke zin con-
noteert de terminologie ook gedrag dan wel verkla-
ringen, waardoor aan een gegeven stand van zaken 
een zodanige plausibiliteitstructuur gegeven wordt, 
dat het bestaan ervan ‘gewettigd’ wordt. 

Het laatste dan niet in strikt juridische zin, maar 
meer in de betekenis van bekend, vertrouwd en 
geaccepteerd. Hoewel er op basis van een dergelijke 
omschrijving weliswaar een globale indruk ont-
staat met betrekking tot de betekenis van het con-
cept legitimatie, is het geheel nog te onscherp om 
er in het kader van dit artikel mee uit de voeten te 
kunnen. Die onduidelijkheid is met name onwen-
selijk omdat we het concept, zoals beoogd, van toe-
passing willen brengen op institutionele organisa-
ties zoals de diensten geestelijke verzorging.

Teneinde onszelf juist op dit punt de benodigde 
helderheid te verschaffen maken we nu eens niet 
van de klassieke onderscheiding van Max Weber 
gebruik, maar van een recente synthetiserende 
overzichtsstudie van Suchman die juist niet in 
relatie tot het domein van godsdienst en levens-
overtuiging ontwikkeld is.2 Suchman laat zien dat 
bedrijfsmatige organisaties aanvankelijk vooral 
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matie; dat wil zeggen: uitruil op basis van positieve 
attributie. Bijvoorbeeld; de betreffende organisa-
tie is betrouwbaar, deelt onze waarden, is fatsoen-
lijk, etc.  
De morele legitimatie daarentegen berust niet op 
het ruilprincipe, maar op een positieve norma-
tieve evaluatie van een organisatie. Suchman laat 
zien dat een dergelijke normatieve evaluatie vier 
gedaanten kan aannemen die ieder op hun beurt 
corresponderen met mogelijke antwoorden op vier 
typen vragen.6 Wat valt er in evaluatief opzicht 
te zeggen over de output van een organisatie? (1) 
Komt die output tot stand op basis van algemeen 
geaccepteerde en genormeerde werkwijzen, tech-
nieken en procedures? (2) Laten de structuurken-
merken van de organisatie zien dat ze voldoende 
gekwalificeerd is voor haar taak? (3) Worden de lei-
ders en representanten van de organisatie gezien 
als de in moreel opzicht hoogwaardige entrepre-
neurs ervan? (4). 

Tenslotte de cognitieve legitimatie. Hierbij worden 
twee vormen onderscheiden. 
De eerste is die van de begrijpelijkheid en inzichte-
lijkheid (comprehensibility). Dat wil zeggen: accepta-
tie ontstaat op grond van een plausibele verklaring. 
Hierbij moet het laatste overigens niet opge-
vat worden als een uitsluitend cognitieve opera-
tie, maar vooral als het leggen van een relatie met 
meer omvattende geloofssystemen en met aspec-
ten uit de dagelijkse ervaringswereld.7 De tweede 
vorm waarin ze zich kan aandienen is die van de 
vaststaande en vanzelfsprekende aanname (taken-
for-granted). Acceptatie van een organisatie gebeurt 
hier op basis van gepercipieerde onvermijdelijk-
heid, respectievelijk noodzakelijkheid. De veron-
derstelling dat de betreffende organisatie er niet is, 
is eigenlijk ondenkbaar. Gezegd zou kunnen wor-
den dat daarmee de hoogste vorm van legitima-
tie bereikt is. Het laatste wil overigens niet zeggen 
dat daarmee ook de support van iedereen gegaran-
deerd is. Acceptatie van de onvermijdelijkheid van 
bijvoorbeeld de georganiseerde prostitutie laat nog 

Legitimatie is een algemene perceptie of veronderstelling 
dat de handelingen van een entiteit wenselijk, geëigend 
en gepast zijn binnen de context van een sociaal gecon-
strueerd systeem van normen, waarden, overtuigingen 
en definities.4

Een legitimatie is algemeen, omdat er sprake is 
van een acceptatieniveau dat de beoordelingen van 
individuele gedragingen of afzonderlijke activitei-
ten overstijgt. 

Daarnaast is een legitimatie te beschouwen als een 
perceptie of veronderstelling. Zij vormt immers 
altijd de weergave van de waarneming en interpre-
tatie van betrokkenen op enig moment in de tijd. 
Tenslotte vigeert een legitimatie altijd binnen een 
sociaal systeem. Dit wordt veroorzaakt door het feit 
dat, hoewel een legitimatie objectief aan-, respec-
tievelijk afwezig is, ze altijd subjectief wordt weer-
gegeven en in die zin te beschouwen is als een 
categoriale, sociale constructie.

De in de definitie gebruikte adjectieven bij de han-
delingen van de betreffende entiteit (wenselijk, 
geëigend en gepast), dienen daarbij achtereenvol-
gens geïnterpreteerd te worden als nastrevens-
waardig, geschikt voor het doel en compatibel met 
de situatie/conditie/categorie waarbinnen zij wor-
den verricht.

Uitgaande van bovenstaande definitie onderscheidt 
Suchman drie typen van organisatielegitimatie. De 
pragmatische legitimatie (1), de morele legitimatie (2) en 
de cognitieve legitimatie (3).5 De pragmatische legiti-
matie berust op welberedeneerd eigenbelang en is 
op basis daarvan ook te definiëren als ruillegitima-
tie. Acceptatie komt tot stand vanwege de uitruil 
van zaken waar wederzijdse belangen mee gediend 
zijn. Deze uitruil betreft niet altijd concrete produc-
ten of diensten, maar kan ook de vorm aannemen 
van een uitruil van lange termijn belangen zoals 
bijvoorbeeld macht en invloed. Soms kan de ruil 
ook plaatsvinden in de vorm van dispositie legiti-
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een specifiek onderdeel van de ruil kunnen uitma-
ken. Op dit niveau kan daarom ook een nog legiti-
matiedimensie onderscheiden worden die verwijst 
naar een specifieke deskundigheid. 

In relatie met het tweede type, dat van de morele 
legitimatie, kunnen eveneens een tweetal legiti-
matiedimensies onderscheiden worden. De eerste 
betreft het verschijnsel waarbij op basis van een 
positieve normatieve evaluatie aan levensbeschou-
wingen functies toegeschreven worden die, zowel 
voor individuele personen als voor de samenle-
ving als geheel (inclusief de door ons onderzochte 
sectoren), van belang worden geacht. Dit kan men 
de sociaal-filosofische legitimatiedimensie kunnen 
noemen. In het verlengde daarvan heeft een nor-
matieve evaluatie van levensbeschouwingen in de 
liberale rechtsstaat er in een historische ontwik-
keling toe geleid, dat er terzake (grond)wettelijke 
bepalingen zijn ontstaan. Het betreft niet alleen 
algemene bepalingen die betrekking hebben op 
het geheel van de verhouding tussen rechtstaat en 
godsdienst, maar ook specifieke wettelijke bepalin-
gen die de legitimering van geestelijke verzorging 
in sectoren van het publieke domein thematiseren. 
Gesproken zou kunnen worden van een constitutio-
neel/juridische legitimatiedimensie.

In relatie met het derde type, dat van de cogni-
tieve legitimatie, spelen de institutionele levensbe-
schouwingen zelf een belangrijke rol. Bij de eigen 
aanhang, die overtuigd is door evidentie, kan in dit 
verband gesproken worden van een vaststaande 
en onvermijdelijke vanzelfsprekendheid. Zoals 
we zagen is hier sprake van het hoogste accepta-
tieniveau. We tekenen er bij aan dat voor ‘buiten-
staanders’, onder erkenning van die feitelijkheid, 
de mogelijkheid open blijft om zich daartoe ver-
volgens positief, negatief of indifferent te verhou-
den. Voor hen resteert op dit derde niveau accepta-
tie op basis van begrijpelijkheid en inzichtelijkheid. 
De acceptatiegraad is dan vooral afhankelijk van 
de mate van inzicht in de wijze waarop het hande-

steeds de mogelijkheid open om daar vervolgens 
positief, negatief dan wel indifferent tegenover te 
staan.

We laten Suchmans suggesties met betrekking tot 
de onderlinge verhouding van deze drie typen legi-
timatie en de door hem voorgestelde beïnvloeding 
strategieën voor wat ze zijn, en beperken ons tot 
een samenvatting van zijn overwegingen tot hier-
toe. Voor ons doel betreft dit twee belangwekkende 
zaken. Allereerst het verschijnsel dat legitimatie 
geen statische maar een dynamische aangelegen-
heid is. Anders gezegd; de acceptatiegraad is een 
wisselend fenomeen, want ze staat in meerdere 
of in mindere mate open voor beïnvloeding. Ten 
tweede: legitimatie berust op verschillende, welis-
waar met elkaar samenhangende, maar van elkaar 
te onderscheiden principes (ruil, positieve norme-
ring, inzichtelijkheid respectievelijk acceptatie van 
onvermijdelijkheid). Dat wil zeggen: aan een legiti-
matie kunnen verschillende aspecten, respectieve-
lijk dimensies onderscheiden.

Op weg geholpen door de onderscheidingen die 
Suchman aanbrengt, menen we nu een vijftal legi-
timatiedimensies te kunnen identificeren die rele-
vant zijn voor het legitimeringsvraagstuk van cate-
goriale geestelijke verzorging zoals dat aan de orde 
is bij zorginstellingen.  

In relatie met het eerste type, dat van de pragmati-
sche legitimatie, zijn een tweetal legitimatiedimen-
sies actief. Allereerst de dimensie van het markt-
mechanisme. Er is sprake van een vraag en aanbod 
situatie. Teruggebracht tot de kortste formule: 
gevraagd is levensbeschouwelijke zorg van een 
bepaalde signatuur en op basis van die vraag vindt 
er uitruil plaats van een aanbod van het betref-
fende type zorg. Bij de implementatie van dat aan-
bod kunnen vervolgens feitelijke-, respectievelijk 
veronderstelde competenties van geestelijk verzor-
gers een zodanig geprofileerde rol spelen, dat deze 
competenties (afzonderlijk dan wel in combinatie) 
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levensbeschouwing.8 Dat wil zeggen: de beleving 
en articulatie van een concrete levensovertuiging 
als een waarde en doel in zichzelf. Het gaat hier-
bij om de vraag hoe vanuit de theologisch inhou-
delijke reflectie op die waarde de legitimatievraag 
van geestelijke verzorging in het publieke domein 
wordt beantwoord. 

Alle vijf legitimatiedimensies worden idealiter naar 
hun samenstellende aspecten beschreven met het 
oogmerk dat ze een analyse van legitimatie van 
geestelijke verzorging op systeemniveau faciliteren. 
Dat laatste gebeurt, indien herkenning en rubrice-
ring van de legitimatie dimensies erdoor mogelijk 
gemaakt worden. 

3. De inhoud van de 
legit imatiedimensies 
3.1 .  Theo log i sche d imens ie
Recente discussies binnen de beroepsgroep geeste-
lijk verzorgers maken duidelijk dat er sprake is van 
een spanningsvolle bipolariteit. Cfr. de discussie 
hierover op de ledenvergadering van de VGVZ, d.d. 
12 juni 2006.9 Daarbij wordt de ene pool gevormd 
door een accent op de professionele begeleiding en 
hulpverlening aan mensen, terwijl de andere pool 
gevormd wordt door te accentueren dat die bege-
leiding vooral gezien moet worden als een ambts-
halve begeleiding. Het eerste accent verwijst naar 
een specifiek deskundigheidsprofiel met alle daar-
bij horende competenties. Daarover gaat het hier-
onder in de vierde legitimatie dimensie, die van de 
specifieke deskundigheid. 

Het tweede accent vestigt de aandacht op de amb-
telijk status van de geestelijk verzorger die het 
gevolg is van de zending door een levensbeschou-
welijk achtergrondgenootschap of kerk. We laten 
de vragen naar de onderlinge relatie tussen beide 
accenten en ook die naar de praktische vormge-
ving ervan hier voor wat ze zijn en richten ons nu 
op dit tweede accent, de ambtelijke karakteristiek. 
Deze karakteristiek bevat de aspecten draagvlak, 

len van geestelijk verzorgers in verband gebracht 
wordt met het meer omvattende levensbeschouwe-
lijke systeem dat zij aanhangen, maar van daaruit 
vervolgens ook vooral met aspecten uit de dage-
lijkse ervaringswereld in de betreffende categorie. 
We hebben hier te maken met een theologische res-
pectievelijk levensbeschouwelijk-humanistische legiti-
matiedimensie.

Resumerend levert dit een vijf relevante legiti-
matiedimensies op. In omgekeerde volgorde zijn 
dit; de theologische dimensie (1), de constitutio-
neel-juridische dimensie (2), de sociaalfilosofische 
dimensie (3), de dimensie van de specifieke des-
kundigheid (4), en de dimensie van het marktme-
chanisme (5).

Deze reeks bevat in potentie de voor sociaal effec-
tieve legitimatie van geestelijke verzorging noodza-
kelijke perspectiefwisselingen. Niet slechts wordt 
er vanuit de betreffende categorie naar de dien-
sten geestelijke verzorging gekeken (institutioneel 
perspectief), ook wordt er vanuit geestelijke ver-
zorging organisaties naar de betreffende categorie 
gekeken (strategisch perspectief). In de dimensies 2 
t/m 5 wordt er vanuit een ‘buitenperspectief’ geke-
ken naar godsdiensten en religieuze verschijnselen. 
Het focus betreft de extrinsieke 8 hoedanigheden 
en functies die aan levensbeschouwingen worden 
toegeschreven in relatie tot de legitimatievraag van 
geestelijke verzorging in het publieke domein. De 
levensbeschouwing wordt daarbij ‘gebruikt’ als mid-
del in dienst van andere doelstellingen. 
Er is echter ook een benadering mogelijk waarbij 
levensbeschouwingen niet herleid en/of geredu-
ceerd worden tot hun eventuele (maatschappelijke) 
functies. Levensbeschouwingen vertegenwoordi-
gen ook een eigen domein. Dit laatste niet alleen in 
pretentie, maar ook feitelijk. In de eerste dimensie, 
de theologische respectievelijk levensbeschouwe-
lijk-humanistische, wordt daarom een ‘binnenper-
spectief’ verkend. Dit binnenperspectief refereert 
aan de intrinsieke functie van een godsdienst of 
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rechtsbeginselen die een rol spelen waar het gaat 
om de verhouding tussen godsdienst en overheid 
als wetgever.12 Inhoudelijk betreft dit de rechts-
beginselen van de godsdienstvrijheid, de neutra-
liteit van de staat en de scheiding van kerk en 
staat. Vastgesteld kan worden dat hoewel deze 
drie rechtsbeginselen op het eerste gezicht een-
duidig en vanzelfsprekend lijken, er in de huidige 
maatschappelijke discussie in Nederland enorme 
verschillen van inzicht blijken te bestaan over de 
inhoud van deze beginselen, respectievelijk over de 
interpretatie ervan. Deze differentiatie in interpre-
tatie laten we voorlopig voor wat ze is. We beper-
ken ons hier tot de beschrijving van die aspecten 
met behulp waarvan we het terrein van deze legiti-
matie dimensie afbakenen.

Het rechtsbeginsel van de godsdienstvrijheid 
behoort tot het zogeheten positieve recht. Het is 
immers gecodificeerd in de Nederlandse grondwet 
en als mensenrecht in internationale verdragen 
verankerd. De geschiedenis van dit vrijheidsrecht 
in ons land is lang.13 Ze begint in feite bij de Unie 
van Utrecht (1579)14 en komt tot een (voorlopige) 
voltooiing bij de grondwetsherziening van 1983. Die 
herziening betrof niet alleen de codificatie van de 
sociale grondrechten maar ook die van de klassieke 
vrijheden, waaronder de vrijheid van godsdienst en 
levensovertuiging (cfr. art. 1, 6 en 23). 

Voor het neutraliteitsbeginsel en het beginsel van 
de scheiding van kerk en staat ligt dit anders. Beide 
zijn immers niet expliciet in grondwettelijke bepa-
lingen vastgelegd. Ze gelden echter als positief recht 
‘in zoverre ze in de grondwet en verdragen uitdruk-
king heeft gekregen via een samenstel van bepa-
lingen van met name de artikelen 1, 6 en 23 van de 
grondwet en de verdragsrechtelijke equivalenten’.15

Het neutraliteitsbeginsel houdt daarbij voor de 
staat in dat ze de zelfstandigheid van de richtin-
gen respecteert en zich onthoudt van bemoeie-
nis met de belijdenis of inhoud van een godsdienst 

zending en identiteit. Draagvlak en zending maken 
inzichtelijk dat de geestelijke verzorger zijn werk-
zaamheden niet verricht op persoonlijk titel, maar 
als vertegenwoordiger van een levensbeschouwe-
lijk genootschap met een collectief gedachtegoed. 
Dit collectieve gedachtegoed verwijst op haar beurt 
naar het identiteitsaspect. Dit aspect vestigt de 
aandacht op de omstandigheid dat de door geeste-
lijk verzorgers aangeboden begeleiding en hulpver-
lening niet als neutraal is te karakteriseren. Zowel 
vanuit het perspectief van de geestelijk verzor-
ger als vanuit het perspectief van de cliënt of cli-
entgroepen is er sprake van al dan niet geformali-
seerde relaties met bepaalde levensbeschouwelijke 
oriëntaties. Terecht wordt er in dit verband dan ook 
op gewezen, dat zingeving ‘an sich’ niet bestaat.10 
Zingeving heeft altijd een inkleuring en een zeker 
‘promillage’ vanuit een levensovertuiging, ideologie 
of levensbeschouwelijke traditie. 

In de theologische dimensie verkennen we die 
inkleuring vanuit het hierboven toegelichte ‘bin-
nenperspectief’. De centrale vraag die daarbij aan 
de orde is luidt; op wat voor gronden wordt bijvoor-
beeld vanuit een christelijk perspectief het inzet-
ten van religieus kapitaal11 buiten de kerkmuren 
gerechtvaardigd? We herleiden deze vraag tot een 
tweetal subvragen. Allereerst de vraag of en zo ja 
met behulp van welke theologische concepten dan 
wel theorieën uit de Rooms-katholieke- en de Pro-
testantse articulatie van de christelijke godsdienst 
de zendende organisaties, de handelende organi-
saties en de inbeddende organisaties de aanwe-
zigheid van geestelijke verzorging in sectoren van 
het publieke domein legitimeren? En vervolgens de 
vraag of, respectievelijk op welke manier de gehan-
teerde theologische concepten respectievelijk theo-
rieën daarbij een relatie aangaan met andere rele-
vante dimensies in de legitimatie?

3.2 .  Const i tut ionee l/ jur id i sche d imens ie
In deze legitimatiedimensie gaat het in de eerste 
plaats om de verwijzing naar een drietal bekende 
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Tenslotte rekenen we tot deze legitimatie dimen-
sie beleidsmaatregelen op systeemniveau die het 
gevolg zijn van een interpretatie van dit constituti-
oneel en wettelijk kader door de centrale overheid 
dan wel door categoriale organisaties op meso-
niveau. Bij wijze van illustratie kan hier gewezen 
worden op het feit dat interculturalisatie van zorg 
inmiddels ook onderdeel is van beleid dat de over-
heid ontwikkeld met betrekking tot minderheids-
groepen.17 Hiermee wordt de juridische fundering 
van geestelijke verzorging in de eerder genoemde 
kwaliteitswet verbreed met een ankerpunt in het 
minderhedenbeleid van de overheid en in de toe-
komst met wellicht aanvullende wetgeving terzake.

De relatie tussen overheid en levensbeschouwe-
lijke organisaties is typisch en bij uitstek een nati-
onale zaak. Toch maken we in de afgrenzing van 
deze legitimatie dimensie twee uitzonderingen op 
die regel. Ze betreffen mogelijke verwijzingen naar 
Europa. Met betrekking tot Europa moet er onder-
scheiden worden tussen de Europese Unie en de 
Raad van Europa. Bij de laatste gaat het met name 
om het door die organisatie gesloten Europees Ver-
drag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en de 
rechtspraak van het Europese Hof (EHRM). In het 
verdrag is in dit kader art. 9 van belang. Dit artikel 
garandeert het recht van gedachten, geweten en 
godsdienst. Het Europese Hof kan toetsen of nati-
onale staten zich schuldig maken aan schending 
van het EVRM.

De EU zelf is in haar eigen handelen ook gehouden 
om dit grondrecht (art. 9) in acht te nemen, maar 
heeft geen bevoegdheid om te interveniëren in de 
‘oplossingen’ die nationale (lid)staten met betrek-
king tot de verhouding kerk-staat zelf ontwikkeld 
hebben. 

3.3 .  Soc iaa l - f i losof i sche  d imens ie
Indien we sociale filosofie opvatten in de brede 
betekenis van het woord, dan heeft deze discipline 
raakvlakken met de sociale ethiek, de politieke filo-

of levensbeschouwing, dat ze alle genootschap-
pen op geestelijke grondslag op gelijke voet behan-
delt en dat ze geen partij kiest ten faveure van één 
bepaalde richting. In die zin zou ook gesproken 
kunnen worden van onpartijdigheid. Die onpar-
tijdigheid is niet per se identiek aan afzijdigheid, 
maar ze is eerder verwant aan het streven naar 
gelijke behandeling van alle geestelijke stromingen 
in termen van rechten, plichten, en ontplooiings-
kansen. 

Het beginsel van scheiding van kerk en staat komt 
in essentie neer op ‘een wederzijdse vrijheid van 
inrichting en vrijheid van richting’. Dat wil zeg-
gen, dat de staat vrij is, want godsdienstige orga-
nisaties hebben geen formele positie in het poli-
tieke besluitvormingsproces. En godsdienstige 
organisaties zijn vrij, want hebben niets te duch-
ten van overheidsinvloed op hun overtuiging, noch 
op de wijze waarop ze zichzelf organiseren. Dit 
alles uiteraard behoudens ieders verantwoordelijk-
heid voor de wet. Het hier aan de orde zijnde schei-
dingsbeginsel wordt niet in de grondwet, maar in 
het Burgerlijk Wetboek geregeld.16 Kerkgenoot-
schappen (maar ook de godsdienstvrijheid) staan 
daardoor onder het gezag van de burgerlijke rechts-
orde, dat wil zeggen: onder het gezag van nationale 
wetten die door de nationale staat zijn vastgesteld. 
Enerzijds wordt daarmee de eerder genoemde 
scheiding van kerk en staat gerelativeerd, ander-
zijds wordt daarmee ook duidelijk dat grondrech-
ten slechts binnen een concrete rechtsorde tot gel-
ding kunnen komen.

Naast dit algemene constitutionele- en wettelijke 
kader bestaat er ook wetgeving die specifiek ont-
wikkeld werd met het oog op een bepaalde sector 
en wel zodanig dat daarmee ook de aanwezigheid 
en facilitering van geestelijke verzorging gerecht-
vaardigd wordt. Een voorbeeld hiervan is de Kwali-
teitswet Zorginstellingen uit 1996, waarin multide-
nominatieve geestelijke verzorging expliciet wordt 
vermeld. 
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handelingsvrijheid dat voor religies slechts 
de taak overblijft om zich te verhouden tot 
het toeval of het (nood)lot.21 In navolging van 
anderen geven wij er de voorkeur aan om con-
tingentie te definiëren als ‘niet noodzakelijk 
zijn’.22 Een bepaalde stand van zaken zou er 
op grond van buiten mijn regie liggende oor-
zaken ook niet, of anders kunnen zijn. Er res-
teert daarbij echter ruimte voor een menselijke 
reactie waarin een zeker keuze aspect overeind 
blijft. Dergelijke reactieve handelingen onttrek-
ken zich aan de omschrijving toevalligheid, 
omdat ze intentionaliteit veronderstellen. Deze 
karakteristiek van het menselijk bestaan rela-
tiveert weliswaar het keuze aspect van ieder 
menselijk handelen in relatie tot de verwerke-
lijking van zijn levensdoelen, maar heft die niet 
volledig op. Religies ontkennen de contingen-
tie van het bestaan niet. Ze bieden als reactieve 
optie niet alleen de mogelijkheid haar in vrij-
heid te aanvaarden, maar voorzien tevens in 
handelingsalternatieven en in voorstellen tot 
betekenisverlening en zingeving. 

4. De functie van sociaal-rituele integratie; Durk-
heim23 heeft er als eerste op gewezen dat 
religieuze overtuigingen in rituele praktij-
ken betrokken worden op heilige plaatsen 
en tijden en op die wijze mensen initiëren 
in een gemeenschappelijk verband. Het pro-
fane karakter van de groep wordt daarbij als 
het ware opgeheven en maakt plaats voor een 
sacrale attributie. Schilderman wijst er terecht 
op dat deze functie van religie sterk onder rati-
onaliseringsdruk staat, maar ook in moderne 
contexten nog steeds traceerbaar is. 

5. De functie van de universele betekenisverle-
ning; in deze functie komt de vraag ter sprake 
in hoeverre een samenleving een orde kan aan-
bieden die door mensen ervaren kan worden 
als een zinvol verband? Religies bieden model-
len aan waarin het onvolmaakt heden verbon-
den wordt met een verhoopte en nastrevens-
waardige toekomst. De adoptie van dergelijke 

sofie, de rechtsfilosofie en de wijsgerige antropolo-
gie. Deze samenhang wordt veroorzaakt doordat de 
sociale filosofie de vraag stelt naar de rechtvaardige 
samenleving en de ethische fundering daarvan. 
Daarbij komt uiteraard ook de vraag aan de orde 
naar de grondslag van de staat in het algemeen 
en die naar de legitimatie van het recht in het bij-
zonder. De genoemde (sub)disciplines thematise-
ren onder meer aspecten als de manier waarop een 
rechtvaardige samenleving kan worden ingericht, 
de constructies van macht, leiderschap en demo-
cratie, het onderscheid tussen de verschillende 
machten, de verhouding tussen individu, gemeen-
schap en staat alsook de daarbij gehanteerde 
mensbeelden.

In de context van deze reflecties worden functies 
aan religies toegeschreven die voor de samenle-
ving als geheel van belang zijn.18 In termen van het 
hierboven gemaakte onderscheid tussen de intrin-
sieke en de extrinsieke functie van een godsdienst 
gaat het nu om de laatste. De godsdienstsociologie 
heeft er daarvan een zestal in hoofdgroepen onder-
gebracht.19 Achtereenvolgens zijn dit: 

1. De identiteit stichtende functie van religie; his-
torische continuïteit, boven-sociaal generatief 
vermogen, cultuuroverdracht, producent van 
morele actoren op grond van gemeenschappe-
lijke kernovertuigingen.

2. De moreel innovatieve functie van religie; in 
tegenstelling tot de gangbare opvatting dat reli-
gies vooral hoeders en bewaarders van conven-
ties zijn, blijken religies ook actief te zijn als 
het gaat om het principieel ter discussie stellen 
van vanzelfsprekendheden. Ze dragen bij aan 
vernieuwing van een moraal en durven te spre-
ken waar het morele taalspel ophoudt.20

3. De functie van contingentie-erkenning; Schil-
derman omschrijft contingentie daarbij als toe-
val. Het concept verwijst bij hem naar alles 
wat zich onttrekt aan menselijke regie en rela-
tiveert daarin zo fundamenteel de menselijke 
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ring.27 Tenslotte zijn er de mediators. Ze verwer-
pen de geschetste òf-òf situatie en beargumente-
ren het goed recht van beide accenten.28 Binnen 
de beroepsgroep wordt de laatste opvatting wel 
omschreven met de zinsnede ‘de geestelijk verzor-
ger loopt op twee benen’. Hoe dit ook zij, die dis-
cussie is hier en nu niet aan de orde. We stellen 
vast dat vertegenwoordigers van alle drie stromin-
gen gemeenschappelijk hebben, dat ze voorstander 
zijn van geestelijk verzorgers aan wie een stevig en 
geborgd competentieprofiel moet kunnen worden 
toegeschreven. 

Met betrekking tot dit profiel zou een onderscheid 
gemaakt kunnen worden tussen primaire compe-
tenties en secundaire competenties. Als primaire of 
basiscompetenties worden genoemd diagnostische, 
hermeneutische en therapeutische competenties.29 
De diagnostische competentie betreft het vermo-
gen om menselijke ervaringen te interpreteren in 
het licht van het levensbeschouwelijk interpretatie-
kader van de cliënt. De hermeneutische competen-
tie betreft het vermogen om verbindingen te leggen 
tussen de situatie waarin de cliënt zich bevindt en 
diens levensbeschouwelijk traditie. De therapeuti-
sche competentie bestaat uit het aanreiken van de 
juiste rituelen, teksten, gebeden, gespreksinhouden 
met het oog op het in stand houden, de re- en/of 
deconstructie van een bestaand zingevingsysteem.
De secundaire competenties hebben voor een deel 
betrekking op de kennis, methodieken, vaardig-
heden en houdingen die voorwaardelijk zijn voor 
het effectief beschikbaar hebben van de eerder 
beschreven primaire competenties, zoals bijvoor-
beeld de competentie tot interdisciplinaire samen-
werking met medische en psychologische profes-
sies. Voor een ander deel hangen ze samen met 
de categorie waarin de geestelijke verzorger werk-
zaam is. De primaire processen die bij Justitie, 
Defensie en de zorginstellingen aan de orde zijn 
veronderstellen het vermogen om deze onderling 
soms sterk van elkaar verschillende processen cor-
rect te interpreteren en er vervolgens adequaat 

modellen is als eschatologisch te omschrijven, 
omdat het iemand in staat stelt om ‘het stuk-
werk’ van het heden te verbinden met een ver-
hoopte toekomst die nog uit staat.24

6. De functie van het contrapuntisch vermogen; 
hoewel religies dikwijls (en niet geheel ten 
onrechte) het verwijt hebben gekregen dat ze 
een bestaande maatschappelijke en politieke 
orde in stand- en stabiel houden, is er daar-
naast ook een andere functie te ontdekken, die 
van het contrapunt. Religies vertegenwoordigen 
beginselen met behulp waarvan de seculiere 
orde wel degelijk aangeklaagd kan worden, res-
pectievelijk onder kritiek gesteld.25 Zeker waar 
er de facto sprake is van een scheiding van 
kerk en staat blijken religies voldoende distan-
tie te hebben om een effectieve tegenbeweging 
te kunnen vormen.

3.4 .Dimens ie  van de  spec i f ieke 
deskundighe id
Deze legitimatie dimensie betreft de specifieke des-
kundigheden die exclusief aan geestelijk verzorgers 
worden toegeschreven teneinde hun aanwezigheid 
en inzet in sectoren van het publieke domein te 
verantwoorden. Ze zijn exclusief, omdat de veron-
derstelde deskundigheid bij andere disciplines niet 
aanwezig wordt geacht. Ze zijn specifiek omdat het 
geheel een competentie profiel oplevert dat is toe-
gesneden op een welbepaalde functie uitoefening 
namelijk die van geestelijk verzorger. 

Nu is het redelijk om te veronderstellen, dat de 
benodigde competenties (met een stevige over-
lap) zullen variëren naargelang het geestelijk ver-
zorgingsconcept dat bepleit wordt. Waar in de 
eerder vermelde bipolariteit in de eerste dimen-
sie de nadruk komt te liggen op het professionele 
accent, soms zelfs nadrukkelijk ten detrimente 
van het ambtelijk accent26 levert dit een (gedeelte-
lijk) ander competentieprofiel op dan wanneer er 
een concept gehanteerd wordt met een duidelijke 
ambtelijke inbedding en een christelijke inkleu-
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- Tenslotte maakt de omschrijving duidelijk dat 
het mechanisme slechts werkt onder bepaalde 
omstandigheden. Ideaaltypisch dient er sprake 
te zijn van het zogeheten VVM-model. Dit laat-
ste is te omschrijven als een virtuele situatie 
met als belangrijkste kenmerk dat er Volkomen 
en Vrije Mededinging bestaat. Alleen onder die 
conditie wordt immers het Pareto-optimum 
behaald. Als aan die voorwaarde niet wordt 
voldaan, dan is er sprake van marktfalen. Op 
dat moment moet er een toezichthoudende 
‘marktmeester’ actief worden in de vorm van 
bijvoorbeeld de overheid, het NMA (nationale 
mededingings-autoriteit), toezichthouders of 
inspecties, teneinde de deficiënties in de markt 
afdoende te compenseren.30

Bekende Nederlandse economen worden overi-
gens niet moe er bij voortduring op te wijzen dat in 
dit verband doeleinden en instrumenten niet met 
elkaar verward moeten worden.31 (Macro-)Econo-
mische doelstellingen hebben een altijd een poli-
tieke kleur, ze worden in een democratisch proces 
vastgesteld en kunnen in een functionaliteit wor-
den omschreven. Het marktmechanisme daarente-
gen behoort tot de categorie economische instru-
menten. In die benadering is geen plaats voor blind 
marktfetisjisme noch voor eenzijdig étatisme.32 
Het al dan niet inzetten van het instrument dient 
uitsluitend beoordeeld te worden op de gevolgen 
daarvan voor doelmatigheid, kwaliteit, efficiency 
en prijs.

Met betrekking tot het domein godsdienst en 
levensovertuiging impliceert de economische logica 
van de marktwerking de noodzaak van een inhou-
delijk pluralistisch aanbod: de consument moet 
immers te kiezen hebben. Voor dit inhoudelijk plu-
ralisme is een pluralisme aan aanbieders een kwa-
liteitsgarantie. In die context kan men stellen, is 
de eis van pluralisme in het aanbod van geeste-
lijke verzorging strijdig met het een managerial per-
spectief dat uit het oogpunt van een geïsoleerde 

mee om te gaan. Daarnaast roepen de betreffende 
(deel)systemen ook categorie specifieke vragen op 
van existentiële en morele aard die daarop toege-
spitste competenties vereisen. 

3.5 .Dimens ie  van het  marktmechan isme
De afgelopen decennia hebben we in ons land de 
introductie van marktwerking gezien in sectoren 
die daarvan lang vrij gebleven waren. In dit kader 
kan ter illustratie gewezen worden op de sectoren 
van de energievoorziening, het openbaar vervoer, 
het telefoon- en postverkeer. Daar is het echter niet 
bij gebleven. Ook in de zorg is inmiddels door de 
overheid bewust het mechanisme van de markt-
werking geïntroduceerd. Om te weten waarover we 
met betrekking tot deze dimensie spreken inventa-
riseren we de inhoudelijke kenmerken. De centrale 
gedachte is verwoord door de 18e eeuwse econoom 
Adam Smith. Hij stelde dat schaarse goederen en 
hulpbronnen door middel van een vrije markt effi-
ciënt verdeeld worden. Een algemene omschrij-
ving van het concept marktmechanisme stelt dan 
ook dat: onder bepaalde omstandigheden produ-
centen in staat zijn om juist die goederen en dien-
sten te produceren die consumenten wensen. De 
producenten zorgen er daarbij voor, dat alle goe-
deren respectievelijk diensten op het juiste ogen-
blik, tegen de juiste prijs in de gewenste hoeveelhe-
den en kwaliteiten aanwezig zijn. De belangrijkste 
aspecten in deze omschrijving zijn;
- De omslag van een aanbod gestuurde systema-

tiek naar een vraag gestuurde systematiek. De 
consumentenvraag is bepalend voor de rele-
vante product/dienst-marktcombinaties.

- Zowel het product respectievelijk de dienst 
als het proces waarin het tot stand komt en 
uiteindelijk bij de klant komt, moeten toets-
baar zijn op kwaliteit, doelmatigheid en effi-
ciency. Wil iets toetsbaar zijn dan betekent 
dit bij implicatie dat het niet alleen meetbaar 
gemaakt moet worden, maar dat er vervol-
gens ook daadwerkelijk gemeten en geregistreerd 
wordt.
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aan op argumentatieve overtuigingskracht en het 
bij elkaar brengen van divergerende belangen. 
Van de derde, sociaalfilosofische legitimiteit, is 
het forum de (georganiseerde) publieke opinie en 
daarmee ook de politieke, intellectuele en cultu-
rele elites, en zorgmanagers die de eigen aannames 
omtrent godsdienst en levensovertuiging in beleid 
vertalen. Hier ontbrak het tot aan het verschijnen 
van het WRR-Rapport Geloven in het publieke domein 
aan publieke intellectuele presentie van de geeste-
lijke verzorging in de zorg. Geestelijke verzorging in 
instellingen is in de regel voorwerp van beleid, en 
niet of nauwelijks partner in beleidsontwikkeling 
en positionering. Dit heeft deels te maken met de 
wijze waarop de sector haar professie conceptua-
liseert, namelijk vanuit het interne perspectief van 
de professional en diens competenties. Degelijke 
interne discussies interesseren de maatschappe-
lijke omgeving van de geestelijke verzorging maar 
zeer beperkt. Binnen de beroepsgroep woeden felle 
discussies, buiten de beroepsgroep heerst volledige 
radiostilte. 

Met betrekking tot de vierde dimensie, de specifieke 
deskundigheid, zijn er weer andere fora van verant-
woording. Allereerst is er het forum van de met de 
geestelijke verzorging interdisciplinair samenwer-
kende zorgprofessionals die van de functie en de 
complementaire betekenis en werking van gods-
dienst en levensovertuiging in de context van cure 
en care overtuigd moeten worden in termen van 
hun eigen referentiekaders. Er is het forum van 
opleidingen tot geestelijk verzorger die deels hun 
referentiekaders ontlenen aan zendende instanties 
in de geestelijke verzorging, de genootschappen op 
geestelijke grondslag, maar deels ook, daarnaast en 
daartegen in hun opleidingsaanbod aan hun beeld 
van de markt aanpassen. Omdat in Nederland tot 
in opleidingen toe niet alleen een onderscheid, 
maar een tegenstelling tussen ambtsopleiding en 
beroepsopleiding is geïnstitutionaliseerd, blijft dit 
typisch Nederlandse fenomeen de Nederlandse dis-
cussie over deskundigheidslegitimiteit van gees-

nadruk op de efficiënte aanwending van middelen 
tendeert naar bevordering van uitwisselbaarheid 
van geestelijk verzorgers over denominatieve gren-
zen heen. De marktwerking veronderstelt juist dat 
men niet alleen naar het organisatie-interne begin-
sel van efficiency kijkt, maar deze terugplaatst in 
de context van doelmatigheid (effectiviteit), kwa-
liteit en prijs. Hier is dan tevens een dilemma: de 
‘effectiviteit’ van geestelijke verzorging is nog niet 
of nauwelijks onderzocht, zelfs niet in termen van 
de aansluiting van vraag en aanbod, laat staan op 
het niveau van effecten in termen van expressie en 
ontwikkeling van godsdienstige en levensbeschou-
welijke identiteit en de hierop aansluitende zorg-
vraag aan de geestelijke verzorging. 

4. Fora van legit imatie 
De vijf legitimatiedimensies die ik hierboven schets 
met betrekking tot geestelijke verzorging, zijn in 
descriptieve zin complementair. Ze hebben name-
lijk betrekking op verschillende fora van verant-
woording. De theologische dimensie heeft op drie 
onderling zeer verschillende fora betrekking: de 
gelovige zorgconsument/patiënt; de zendende 
genootschappen, die het zenden zelf en de aard 
van geestelijke verzorging moeten legitimeren; en 
ten slotte, de handelende professional die als the-
oloog respectievelijk humanisticus keuzen moet 
maken en verantwoorden. De logische structuur 
van deze legitimatie moet voorzien in integratie 
van de perspectieven welke in deze fora gelden.

Bij de constitutioneel juridische dimensie is het 
forum van legitimatie de wetgevende overheid, 
maar ook partijen die moeten werken met wetge-
ving zoals zorginstellingen, en verzekeringsmaat-
schappijen. Hiervoor is een vorm van juridische, 
deels rechtsfilosofische legitimatie vereist die de 
legaliteit (feitelijk bestaande positieve wetten) en 
legitimiteit (de acceptatie en herijking van wetten) 
integreert op publiek toegankelijke gronden. Bij 
gebrek aan macht van godsdienst en levensovertui-
ging op het niveau van wetgeving, komt het hierbij 
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Over de betekenis en geldigheid van godsdienstige 
en levensbeschouwelijke tradities bestaan uiteraard 
discussies. Deze worden onder andere gevoerd, en 
in beleidsmatige zin beslecht, in genootschappen 
op geestelijke grondslag. Daarom zijn voor gees-
telijk verzorgers of ze zich nu (primair) verstaan 
als ambtsdragers of professionals, deskundigheid 
omtrent traditie vanuit een intern-godsdienstig 
of intern-levensbeschouwelijk perspectief vereist. 
Voor zover geestelijk verzorgers een ambtelijke bin-
ding hebben zijn de genootschappen niet alleen 
‘leveranciers’ van referentiekaders en zorgverwach-
tingen van patiënten, maar ook fora van verant-
woording. Men kan zich afvragen of deze verant-
woording niet optimalisering behoeft in termen 
van standaardisering en communicatie van norm-
stellingen, beleid met betrekking tot de hantering 
van gestelde normen, begeleiding bij knelpunten in 
de verantwoording, standaardisering van in- en uit-
stroombeleid, en dergelijke. 

Blijft staan dat de deskundigheid van geestelijke 
verzorgers ten opzichte van de primaire relatie tus-
sen patiënt en zorgverlener secundair is, althans in 
christelijk perspectief. De relatie is voorgegeven op 
theologische gronden – namelijk de ecclesiologie 
van het broeder-en zusterschap en de inbedding 
van het ambt hierin – en komt niet pas tot stand 
na een op door patiënten op protoprofessionele 
wijze gestelde zorgbehoefte. De ecclesiologische 
dimensie van de geestelijke verzorging lijkt soms 
verwaarloosd, mede als gevolg van anti-institutio-
nele affecten binnen de sector van geestelijk ver-
zorgers. Men kan zich, in reflectie hierop afvragen, 
of soms niet het kind met het badwater wordt weg-
geworpen. Het kind is dan de voorgegeven relatie 
tussen patiënt en ambtsdrager, met de vrijplaats-
functie; het voor de hygiëne noodzakelijke badwa-
ter is de institutionele achtergrond van beiden die 
zich uit in gedeelde rituele, spirituele, morele en 
doctrinaire tradities. Hoe professioneel is het, als 
geestelijk verzorgers vanwege kritiek op de wijze 
van functioneren van institutionele religie, die 

telijk verzorgers belasten. Die discussie zou mak-
kelijker te voeren zijn als zowel de beroepsgroep 
als opleidingen in bredere kring zouden inzien dat 
geestelijk ambten door de daarin vervatte standaar-
disering van werkzaamheden in combinatie met 
horizontale arbeidsmobiliteit (verschillende plaat-
singen en settings als geestelijk verzorger) tot pro-
fessionaliteit voert, en dat professionaliteit dus niet 
alleen, het product of de resultante van het gevolgd 
hebben van opleidingen is. Dit inzicht zou het over-
matige accent op de nascholingscultuur in de sec-
tor van geestelijke verzorging overigens enigszins 
kunnen relativeren, en een hieraan gelijkwaardige 
aandacht kunnen doen richten op de bevordering 
van horizontale arbeidsmobiliteit. 

Het terrein waarop deskundigheden vereist zijn, 
wordt allereerst bepaald door de vraag, de nood, 
de noodzaak, de behoeften, de verlangens, van de 
patiënt. Eventueel kunnen die aangevuld worden 
door deskundigheid met betrekking tot de aard 
van de te begeleiden specifieke problematieken ; 
maar dit laatste duidt op een ‘cure’-benadering van 
geestelijke verzorging die binnen de beroepsgroep 
omstreden is vanuit het gezichtspunt dat deze te 
veel concessies doet aan een medisch (behandel-)
model van geestelijke verzorging. 

Vervolgens zijn deskundigheden vereist met 
betrekking tot ‘traditie’: de identiteitsbeleving van 
patiënten is ingebed in culturen en religies vanuit 
een intern perspectief, en in hun verhouding daar-
toe. Daarmee ligt legitimering in de context van de 
verhouding van geestelijke verzorging tot patiën-
ten niet alleen op inhoudelijk niveau maar ook op 
betrekkingsniveau. In het Weberiaans model van 
legitimeringsdimensies is traditie een eigen legiti-
meringsgrond. In onze huidige cultuur en samen-
leving is niettemin te stellen dat ook traditie naast 
ambtelijkheid, en ambachtelijkheid, deskundigheid 
vereist, zij het dat deze ingezet moet worden op 
een wijze die het betrekkingsniveau in de legitime-
ring niet aantast.
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Zo is in dit artikel een schets gegeven van vijf legi-
timatiedimensies van de geestelijke verzorging en 
hun onderlinge verhouding, die klaarblijkelijk com-
plementair is. Ook blijkt dat de vijf dimensies niet 
alleen naast elkaar staan, maar interacteren. De 
aangeduide fora van legitimatie en hun onderlinge 
verhoudingen illustreren de noodzaak van een zich 
‘meertalig’ legitimerende geestelijke verzorging. 
Goede (ambtshalve en professionele) geestelijke 
verzorging kan zich in termen van haar legitimatie 
niet permitteren alleen ‘een eindje mee te lopen’ 
met patiënten, ze zal ook inhoud moeten hebben 
en kwalitatieve betrekking moeten bieden. Ze kan 
zich ook niet opsluiten in de juridische verdediging 
van rechten alleen (hoe belangrijk deze ook is), of 
deze alleen aan derden overlaten. Geestelijke Ver-
zorging mist te zeer publieke intellectuele presentie 
om echt te kunnen werken aan sociaal-filosofische 
legitimatie. Hierin moet mijns inziens gericht geïn-
vesteerd worden. Het deskundigheidsdiscours met 
betrekking tot geestelijke verzorging, dat moge dui-
delijk zijn uit mijn betoog, draagt wel bij aan legi-
timatie, maar is wel ten prooi aan eenzijdige over-
accentuering in de sector – overigens wel onder 
disproportionele externe druk uit de medische sec-
tor. Deze overaccentuering doet mijns inziens de 
legitimiteit van geestelijke verzorging (hier opgevat 
als gerealiseerde acceptatie ) geen goed. Ten slotte: 
met betrekking tot de marktwerking moet het mor-
ren tegen Mozes (demissionair minister Klink als 
actor intellectualis van de marktwerking in de 
zorg), mijns inziens worden vervangen door een 
gerichte strategie om marktwerking te optimalise-
ren en goed te reguleren. Kwalitatief hoogwaardige 
geestelijke verzorging zal daarbij gedijen. 

* Prof. dr. A.H.M. van Iersel (Geldrop, 1954) is bijzonder hoogle-
raar vraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht, aan 
de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg

institutionele dimensie als geheel verwaarlozen? 
Behoeft ook de communicatie tussen genootschap-
pen op geestelijke grondslag en geestelijke verzor-
gers niet voortgaande professionalisering? 
 
Dit brengt ons op de vijfde legitimatiedimensie. 
Met betrekking tot het marktparadigma in de zorg 
en de doorvoering daarvan in de geestelijke verzor-
ging moet allereerst gesteld worden dat echte, of 
goede, marktwerking iets anders is dan het schep-
pen van een ‘wild west’ situatie voor patiënten en 
geestelijk verzorgers, met onzekerheid over finan-
cieringsgrondslagen, rechtsonzekerheid van patiën-
ten en professionals, inperking van autonomie en 
zeggenschap, en aantasting van de vrijplaatsfunctie 
van geestelijke verzorgers in instellingen tot gevolg. 
Marktwerking sluit daarentegen goede vormen van 
institutionalisering, van reguleringsmechanismes 
en van kwaliteitsbevorderende mechanismes inclu-
sief professionalisering, niet uit, maar juist in. 

Ook is acceptatie van marktwerking in de geeste-
lijke verzorging iets anders dan het exclusief vol-
gen van een financiële logica van (niet-)finan-
ciering van passende professionele geestelijke 
verzorging (deprofessionalisering door erkenning 
van HBO-gediplomeerden als voldoende opgeleid, 
gevolgd door ‘voluntarisering’: vervanging van pro-
fessionals door door professionals begeleide vrij-
willigers). 
Het zelfde geldt voor de rol van institutionele sec-
toren als de genootschappen op geestelijke grond-
slag. Juist in een niet gemonopoliseerde markt kun-
nen zij zich vrijelijk positioneren. Daarbij stuiten ze 
uiteraard wel op verwachtingen vanuit de markt, 
niet zozeer met betrekking tot hun godsdien-
stige en levensbeschouwelijke inhoud, alswel met 
betrekking tot de wijzen van maatschappelijk func-
tioneren. Reflecties hierop, en keuzes hierbinnen, 
kunnen niet ontweken worden onder verwijzing 
naar een door traditie verworven constitutioneel-
juridische positie. Deze legitimatiedimensies zijn 
namelijk niet tot elkaar te reduceren. 
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