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Geestelijke verzorging in 
een RIBW 
Een praktijkverhaal uit Nijmegen

Binnen Regionale Instellingen voor Beschermd 

en Begeleid Wonen zijn in de regel geen gees-

telijk verzorgers. In deze tijd van bezuinigingen 

verwacht je niet dat er geestelijk verzorgers 

worden aangesteld. De praktijk is soms anders.

Stefien Jansen

DE LAATSTE TIJD HOREN WE VAAK en veel 
zorgelijke berichten over het werk van 
geestelijk verzorgers in de zorg. Toch 

zijn er hier en daar ook opmerkelijke initia-
tieven. Een daarvan is het feit dat de Regio-
nale Instelling voor Beschermd en Begeleid 
Wonen (RIBW) Nijmegen & Rivierenland een 
geestelijk verzorger heeft aangesteld. Dat 
lijkt een beetje tegen de tijdgeest in te gaan. 
Naast economische motieven wordt de secu-
larisatie immers vaak aangegrepen als argu-
ment om de formatie geestelijke verzorging 
te verkleinen. Het recht van cliënten op toe-
gang tot geestelijke verzorging (vastgelegd 
in de Kwaliteitswet) geldt alleen voor de in-
tramurale zorg; vaak wordt de wet gebruikt 
als minimumnorm voor de te verlenen zorg, 
waardoor cliënten die slechts begeleiding 
ontvangen bij zelfstandig wonen geen gees-
telijke verzorging kunnen krijgen.

Toch wijkt de RIBW Nijmegen & Rivieren-
land af van deze gangbare tendens en vindt 
zij geestelijke verzorging zo belangrijk dat 
ze een geestelijk verzorger in dienst heeft 
genomen. Twee belangrijke argumenten 
hebben hiertoe geleid. Het eerste is de zorg-
visie van de RIBW, gestoeld op rehabilitatie 
en herstel. In het begeleidingsplan voor cli-
enten zijn tien levensdomeinen geformu-
leerd waarvan het domein zingeving er een 
is. Aandacht voor zingeving en levensvra-

gen is er dus al langer. In de loop van de tijd 
werd de vraag naar een specialist op dit ge-
bied zowel door cliënten als door begelei-
ders nadrukkelijker gesteld. Ten tweede, en 
in het verlengde hiervan, werd de Centrale 
Cliëntenraad een warm pleitbezorger voor 
het aanstellen van een geestelijk verzorger. 
Geïnspireerd door de behoeftehiërarchie 
van Maslov was de raad van mening dat er 
naast huisvesting en dagelijkse zorg ook 
aandacht moet zijn voor de waarden van en 
een zinvol leven voor de cliënten. Beleidsma-
kers in de organisatie hechtten belang aan 
een geestelijk verzorger die deskundig is op 
het gebied van de psychiatrie, en de Centra-
le Cliëntenraad was van mening dat een aan 
te stellen geestelijk verzorger moest open-
staan voor vragen van mensen met verschil-
lende levensbeschouwingen.
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Bepaalde medewerkers verwijzen wel door, 
andere doen dat niet. Van bepaalde teams 
komen verzoeken om contact met de gees-
telijk verzorger, van andere teams helemaal 
niet.

Vragen van cliënten en mogelijkhe-
den van de geestelijk verzorger
Vragen van cliënten van de RIBW spelen 
zich vooral af rond verlies, uitzichtloos-
heid, zinloosheid, eenzaamheid (vooral bij 
mensen die alleen wonen en alleen ambu-
lante begeleiding van de RIBW ontvangen), 
schaamte en schuld. De geestelijk verzorger 
gaat hier tijdens het gesprek op in en ver-
kent samen met de cliënt de vragen. Erken-
ning van de problemen die cliënten ervaren 
is eerst nodig. Vervolgens zoekt de geestelijk 
verzorger met de cliënt naar de vooronder-
stellingen en opvattingen die mede leiden 
tot deze ervaringen. Niet zelden speelt de 
opvatting een rol dat je alleen nuttig of de 
moeite waard zou zijn als je voldoet aan de 
criteria van een ‘normaal’ leven: een baan, 
een relatie of gezin, een eigen huis. Het kan 
helpen om vragen te stellen bij deze opvat-
tingen en bij het gezag dat aan deze opvat-
tingen wordt toegekend. Aan de andere kant 
worden andere en nieuwe opvattingen over 
de waarde van het mens-zijn onderzocht 
en wordt nagegaan in hoeverre deze kun-
nen bijdragen tot een leven dat de cliënt als 
meer zinvol zal ervaren.

Het is nog steeds schokkend te merken wel-
ke nadelige gevolgen het ook heeft om als 
cliënt in de geestelijke gezondheidszorg 
te zijn terechtgekomen. Cliënten worden 
slechts bekeken door de bril van de diagno-
se en dan volgt vaak een heel verkokerde be-
jegening. Diezelfde diagnose en bejegening 
gaan bij de cliënt vaak het zelfbeeld bepalen 
en stigmatiseren, niet zelden levenslang.

De geestelijk verzorger van de RIBW verwijst 
waar mogelijk door naar personen of instan-
ties in de wijk of in de stad. Dit sluit aan 
bij het streven van RIBW Nijmegen & Rivie-
renland. Het netwerk van de geestelijk ver-
zorger is dan van groot belang en in Nijme-

De praktijk
Sinds 1980 ben ik werkzaam in de geeste-
lijke gezondheidszorg, aanvankelijk als ver-
pleegkundige en manager, sinds 1995 als 
geestelijk verzorger, steeds in een klinische 
setting. Sinds februari 2012 werk ik bij de 
RIBW. Het werken in deze organisatie, die 
gericht is op het begeleiden bij wonen en 
in het verlengde daarvan bij het maatschap-
pelijk functioneren van haar cliënten, is in 
een aantal opzichten opmerkelijk anders 
dan het werken in een kliniek. Zowel in de 
kliniek als bij de RIBW gaat het om men-
sen met een ernstige psychiatrische aandoe-
ning; in beide situaties kom ik soms dezelf-
de mensen tegen, in beide situaties ben ik 
geestelijk verzorger. Maar het valt op dat ik 
in de kliniek als geestelijk verzorger meer 
‘anders’ ben ten opzichte van de andere me-
dewerkers dan bij de RIBW. In de kliniek is 
de focus van behandelaren en begeleiders 
gericht op de psychiatrische problemen bij 
cliënten; dat is onderwerp van gesprek en 
dat brengt een eigen taal met zich mee, ge-
richt op diagnose en behandeling. De cliënt 
is er vooral patiënt. Als geestelijk verzorger 
deel je die focus niet, het gespreksonder-
werp zijn de levensvragen van de cliënt en je 
gebruikt daarbij passende taal. Dat maakt je 
als geestelijk verzorger ‘anders’. 

In de woonomgeving van de cliënten van de 
RIBW is de aandacht gericht op het functi-
oneren op meerdere levensterreinen van de 
cliënt. De taal die daarmee gepaard gaat is 
meer mens-gericht en die taal lijkt meer op 
de taal die de geestelijk verzorger gewoon-
lijk bezigt. Ook het gespreksonderwerp 
van de geestelijk verzorger is minder mak-
kelijk te onderscheiden van het gespreks-
onderwerp van de begeleiders bij de RIBW. 
Het vraagt van de geestelijke verzorger een 
nauwkeuriger idee over het eigene van de 
discipline op het existentiële, spirituele en 
levensbeschouwelijke vlak. 

Wellicht geldt dit ook voor de begeleiding. 
Het lijkt erop dat er begeleiders zijn die nog 
weinig oog hebben voor de specifiek levens-
beschouwelijke vragen van hun cliënten. 
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cliënt kunnen bespreken, dan wel van zin-
gevingsvragen waarvoor de geestelijke ver-
zorger ingeschakeld zou moeten worden. Er 
is ook al een belangrijke aanzet geleverd: bij 
de RIBW Nijmegen & Rivierenland krijgen 
alle nieuwe medewerkers scholing op het 
gebied van herstelgericht werken, en zinge-
ving is onderdeel van de scholing. 

Organisaties voor beschermd wonen zijn er-
op gericht hun cliënten een zo ‘gewoon mo-
gelijk’ leven te laten leiden en hen gebruik 
te laten maken van bestaande voorzienin-
gen. Een probleem hierbij is dat de voorzie-
ningen op het gebied van zingeving in de 
maatschappij vrijwel allemaal kleiner wor-
den of verdwijnen. Daarnaast sluiten veel 
kerken, moskeeën en andere levensbeschou-
welijke genootschappen nauwelijks aan bij 
wat de cliënten van de RIBW beleven: meer 
dan gemiddeld ervaringen van zinloosheid, 
verlies, gebrek aan perspectief en aan con-
tacten. Geestelijk begeleiders van die ge-
nootschappen zijn niet altijd voldoende toe-
gerust (in deskundigheid en tijd) om met de 
thematiek die voor deze mensen speelt om 
te gaan. Zij kunnen bijvoorbeeld de neiging 
hebben om uit te zoeken of datgene wat ver-
teld wordt waar of niet waar is, in plaats van 
te zoeken naar de betekenis van het vertelde 
voor de cliënt. De deskundigheid en beschik-
baarheid van een geestelijk verzorger die de 
geestelijke gezondheidszorg kent is hard no-
dig.

Tot slot
Geestelijke verzorging in een instelling voor 
beschermd en begeleid wonen is een onmis-
baar onderdeel van goede zorg die gericht 
is op herstel. De geestelijk verzorger heeft 
er de functie van directe zorgverlener, geeft 
(bij)scholing en is meer dan in de kliniek 
netwerker en kwartiermaker.

Stefien Jansen is geestelijk verzorger RIBW 
Nijmegen & Rivierenland en Pro Persona Nij-
megen, in samenwerking met Erik van Lent, lid 
van de Centrale Cliëntenraad RIBW Nijmegen & 
Rivierenland 

gen hebben we het voordeel van een actieve 
Raad van Kerken en een actieve Raad voor 
Levensbeschouwing en Religie. Dat vergroot 
de mogelijkheid voor een passende verwij-
zing. 

Daarnaast is er sinds voorjaar 2012 een Pleis-
terplaats voor de Ziel. Elke eerste maandag 
van de maand is er in een mooie ruimte 
in de stad een rituele bijeenkomst waar ie-
mand een verhaal of verhalen vertelt vanuit 
een bepaalde levensbeschouwelijke tradi-
tie. De ene keer kan dat een verhalenvertel-
ler zijn vanuit de joodse traditie, een andere 
keer vanuit de christelijke, humanistische, 
boeddhistische of islamitische traditie. De 
bijeenkomsten zijn gericht op erkenning, 
troost, hoop en bemoediging. Na afloop is er 
koffie en thee en kan er worden nagepraat, 
maar daar hoeft men geen gebruik van te 
maken. De Pleisterplaats blijkt in een be-
hoefte te voorzien; de opkomst varieert per 
keer van 15 tot 30 personen.

Specifieke problemen van de 
geestelijke verzorging bij de RIBW
Zoals gezegd is de aanwezigheid van de gees-
telijke verzorging binnen de RIBW slechts 
bij een deel van de teams en de cliënten vol-
doende bekend. Door de grote spreiding van 
de cliënten van de RIBW is het bekend ra-
ken en daarmee de benaderbaarheid van de 
geestelijk verzorger een apart probleem. Een 
folder, internet en feitelijk bezoek aan be-
paalde locaties kunnen daarbij helpen.

Daarnaast is het van belang dat de aan-
dacht voor zingevingsvragen breder gedeeld 
wordt. Dit lijkt nu nog voor een aanzien-
lijk deel af te hangen van de persoon van de 
begeleider. Ervaren begeleiders lijken het 
meest oog te hebben voor de vragen van hun 
cliënten op dit gebied. RIBW Nijmegen & Ri-
vierenland heeft een methodiek zingeving 
ontwikkeld. De methodiek kan nog verbe-
terd, ook de implementatie is nog niet he-
lemaal afgerond. Het zou goed zijn als deze 
methodiek duidelijker helpt te constateren 
in hoeverre er bij de cliënt sprake is van zin-
gevingsvragen die begeleiders zelf met de 


