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Een prikkelende uitdaging
Profilering van de geestelijke verzorging 
op meerdere niveaus in organisaties

De auteur pleit voor een betere profilering van 

het werk van geestelijk verzorgers, bijvoorbeeld 

door meer initiatieven te nemen in de organi-

satie en haalbare ambities te formuleren. Vóór 

alles pleit zij voor samenwerking en zichtbaar-

heid. Een prikkelende uitdaging voor een, vol-

gens haar, in zichzelf gekeerde beroepsgroep.

Vicky Hölsgens

SAMENWERKEN MET de geestelijke ver-
zorging, ‘een prikkelend idee, maar it 
didn’t cross my mind’ aldus een zorgbe-

stuurder die ik sprak voor mijn afstudeeron-
derzoek. Hoewel ik aan de Universiteit voor 
Humanistiek zowel de afstudeerrichting 
‘Geestelijke Begeleiding’ als ‘Kritische Orga-
nisatie- en Interventiestudies’ heb afgerond, 
werden deze twee richtingen in de colleges 
niet expliciet aan elkaar verbonden. Ook in 
mijn stage liep ik hier tegenaan. Als geeste-
lijk verzorger in een ziekenhuis merkte ik 
dat de geestelijke verzorging nauwelijks ac-
tief was op meso- en macroniveau in de or-
ganisatie. Door verhalen van stagiaires el-
ders in de gezondheidszorg begreep ik dat 
dit geen uitzondering was. Aanleiding voor 

mij om onderzoek te doen naar de mogelij-
ke rol van de geestelijke verzorging op deze 
niveaus. 

Uit mijn onderzoek, waarbij ik met respon-
denten heb gesproken in de hiërarchische 
lijn van een ziekenhuis, blijkt een onbe-
kendheid met de taken en mogelijkheden 
van de geestelijke verzorging binnen de or-
ganisatie. In 2012 merkte Schilderman in 
dit tijdschrift al op dat de geestelijke ver-
zorging nauwelijks geïntegreerd is in de ge-
zondheidszorg. Twee jaar later signaleert 
de VGVZ in haar nieuwe beleidsplan de be-
dreiging ‘onwennigheid beroepsbeoefena-
ren ten aanzien van noodzaak profilering en 
PR’. Ook Steemers-van Winkoop (2014), zelf 
geestelijk verzorger, merkt in haar recente 
boek op dat management vaak geen goed 
beeld van geestelijke verzorging heeft.

Hier klinken twee geluiden: ten eerste de 
achtergebleven profilering van de geestelij-
ke verzorging en ten tweede de onbekend-
heid met mogelijke taken van de geestelij-
ke verzorging op meso- en macroniveau van 
een organisatie. Naar mijn idee kunnen de-
ze twee aan elkaar gekoppeld worden. Uit 
mijn onderzoek blijkt immers ook dat er 
kansen worden gezien voor de geestelijke 
verzorging binnen de organisatie, maar dat 
door de onbekendheid van geestelijke ver-
zorging hier niet eerder over is nagedacht. 
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de werkvloer. Verantwoording is noodzake-
lijk voor de geestelijke verzorging, maar op 
drie punten problematisch. 

Ten eerste dekt resultaatgerichte output vol-
gens veel geestelijk verzorgers niet de in-
houd van het vak. Voor hen is het dan ook 
veelal een zware opgave om te voldoen aan 
de verantwoordingsplicht; zoals een afde-
lingshoofd in mijn onderzoek zegt: ‘dat kan 
nog een stuk professioneler’. Dit legt een on-
derliggend probleem bloot. Geestelijk ver-
zorgers hanteren hun eigen discours, maar 
ontberen vaak een taal om met andere pro-
fessionals of andere lagen in een organisa-
tie te communiceren. ‘Zingeving’ en ‘levens-
beschouwing’ zijn termen die de geestelijke 
verzorging eigen zijn, maar die binnen an-
dere beroepsgroepen in de zorg veelal niet 
worden verstaan. Vasthouden aan eigen jar-
gon kan tot gevolg hebben dat de interdis-
ciplinaire samenwerking en communicatie 
stokt. 

Zoals een van mijn respondenten het ver-
woordt: ‘ook wel een gemiste kans als ik er 
zo over nadenk’. 

Hieronder een korte analyse waarom de pro-
filering is achtergebleven en welke gevolgen 
dit kan hebben. Vervolgens een voorzet waar 
kansen voor de geestelijke verzorging liggen 
en hoe de beroepsgroep hier concreet gestal-
te aan kan geven. 

Geestelijke verzorging  
in zichzelf gekeerd
Wettelijk gezien is de geestelijke verzorging 
binnen zorginstellingen geborgd door de 
Kwaliteitswet Zorginstellingen, maar door 
de toenemende bezuinigingsdrang en com-
plexiteit binnen de zorg is deze borging 
minder vanzelfsprekend. De bekostiging van 
de geestelijke verzorging ligt in handen van 
managers die veelal werkzaamheden beoor-
delen op basis van resultaatgerichte output, 
wat uitmondt in verantwoordingsplicht op 
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nog toe doet. Natuurlijk is het van belang 
dat geestelijk verzorgers zich bewust zijn 
van hun eigen levensbeschouwelijke achter-
grond en desgevraagd die achtergrond kun-
nen expliciteren, maar of expliciete vermel-
ding meewerkt in de communicatie met 
andere professionals is een ander vraagstuk. 
Zoals een bestuurder in mijn onderzoek 
zegt: ‘geestelijke verzorging wordt met be-
paalde richtingen geassocieerd, christelijk, 
humanistisch, islamitisch, en mensen wil-
len misschien toch iets neutraler benaderd 
worden’. Uiteindelijk gaat het in de werk-
zaamheden van de geestelijk verzorger im-
mers om het zingevingskader van de cliënt, 
medewerker of organisatie. 

Kortom, geestelijke verzorging lijkt zowel 
op het gebied van verantwoording als op het 
gebied van vormgeving gericht op het eigen 
vak in plaats van de omgeving waarbinnen 
ze werkzaam is; ze hanteert een eigen taal 
en lijkt te blijven hangen in verouderde op-
vattingen van het vak. De VGVZ heeft het in 
haar nieuwe beleidsplan over een ‘sterke in-
terne gerichtheid en neiging tot isolatie’.

Pijnlijke consequenties
Onheldere verantwoording en verkeerde 
beeldvorming kunnen tot gevolg hebben 
dat de geestelijk verzorger niet wordt her-
kend als deskundige op het gebied van le-
vensbeschouwing en zingeving. Het gevaar 
van deze onzichtbaarheid is drieledig. Ten 
eerste blijkt het beeld van geestelijke verzor-
ging vaak te berusten op een verkeerde of te 
smalle opvatting van het vak, die in stand 
wordt gehouden wanneer de werkzaamhe-
den van de geestelijke verzorging onzicht-
baar blijven. Verder wordt het domein van 
zingeving steeds meer geclaimd door ande-
re beroepsgroepen. Wanneer de geestelijke 
verzorging haar meerwaarde in dit domein 
niet duidelijk voor het voetlicht kan bren-
gen, bestaat het gevaar dat anderen aan de 
haal gaan met ons vakgebied. Met als pran-
gende vraag of de begeleiding die door ande-
ren wordt geboden werkelijk het gehele do-
mein van de geestelijke verzorging bestrijkt. 
Tot slot – en wellicht juist dankzij voorgaan-

Ten tweede leeft er vaak een verouderde op-
vatting van de vrijplaatsfunctie. Binnen de 
huidige opvatting van de vrijplaats hebben 
cliënten het recht initiatief te nemen om te 
spreken met een geestelijk verzorger buiten 
het behandelplan om. Binnen een verande-
rende zorgcontext betekent dit echter niet 
dat dit de geestelijk verzorger vrijwaart van 
verantwoordingsplicht tegenover collega’s 
en de organisatie. Toch lijkt de geestelijke 
verzorging zich nog vaak achter deze opvat-
ting van de vrijplaats te verschuilen; al lij-
ken ook steeds meer geestelijk verzorgers te 
beseffen dat verantwoording en samenwer-
king van groot belang zijn. 

Een andere verklaring kan liggen in het feit 
dat een groot aantal geestelijk verzorgers 
van oudsher op cliëntniveau werkt en prefe-
reert om op dit niveau werkzaam te zijn. 
Het beleidsniveau met zijn hiërarchie en po-
litieke spelletjes is vaak een onbekende we-
reld; de meeste geestelijk verzorgers zijn 
nauwelijks opgeleid om zich hierin te positi-
oneren en bewegen. 

Dit zijn de oorzaken waardoor in veel orga-
nisaties de verantwoording van geestelijke 
verzorging achterblijft, maar ze hebben te-
vens invloed op de beeldvorming van het 
vak. Hiernaast leidt ook de vormgeving van 
het beroep vaak tot verkeerde beeldvorming. 
In het rapport van Hirsch Ballin (1988) wordt 
reeds geschetst dat er een verschuiving is 
opgetreden van verschillende denominaties 
met een eigen inhoud van het vak naar een 
gedeelde inhoud. Een ontwikkeling die ge-
lijk lijkt te lopen met de verschuiving van 
institutionele religie naar steeds meer geïn-
dividualiseerde zinbeleving. Toch zijn gees-
telijk verzorgers nog steeds werkzaam met 
een zending vanuit een geloofsinstantie of 
sinds kort de RING. De vraag rijst echter of, 
gezien de professionele ontwikkeling van 
de geestelijke verzorging, denominatie er 

Geestelijk verzorgers  
hanteren eigen discours
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Wat betreft standaardisatie is het denkbaar 
dat de geestelijke verzorging in protocollen 
standaard wordt opgenomen – zoals in som-
mige instellingen reeds het geval is – en dit 
periodiek wordt geëvalueerd.

2. Formuleer drie of vier haalbare ambi-
ties. Het formuleren van een aantal haalba-
re ambities inspireert het team zelf om het 
vak verder te ontwikkelen en maakt voor an-
deren in de organisatie duidelijk wat de 
doelstellingen van de geestelijke verzorging 
zijn. Als deze ambities elan uitstralen, val-
len ze op binnen de organisatie.

Wanneer het een kleine formatie in een gro-
te organisatie betreft, kan dit betekenen dat 
de ambitie grotendeels ligt bij patiënten-
zorg ten koste van bijdragen op meso- en 
macroniveau van de organisatie. Dit bete-
kent echter niet dat de formatie daarmee 
ontheven is van profilering, maar juist dat 
de profilering in het teken moet staan van 
deze keuze en dit wordt verantwoord jegens 
de organisatie. 

3. Initiatief ligt bij de geestelijke verzor-
ging. Van geestelijk verzorgers hoor ik vaak 
het geluid dat ze op hoger niveau niet open-
staan voor contact. Uit mijn onderzoek 
blijkt de ervaren kloof tussen de geestelij-
ke verzorging en het bestuurs- en beleids-
niveau van de organisatie echter vooral een 
geïnternaliseerd beeld te zijn dat door de 
geestelijke verzorging zelf in stand wordt 
gehouden. Een zogenaamd Calimerocom-
plex, waarbij de oorzaak buiten zichzelf 
wordt gelegd. Dat dit niet altijd strookt met 
de werkelijkheid bleek niet alleen uit de in-
terviews, maar ook uit het feit dat binnen 
dezelfde organisatie voor mij als stagiaire de 
deuren open stonden tot op het hoogste ni-
veau. Dit wil niet zeggen dat dit binnen elke 
organisatie het geval zal zijn, maar de gees-
telijke verzorging zal in ieder geval niet snel 

Ambities die elan 
uitstralen vallen op

de gevolgen – blijken in praktijk veel func-
ties die vrijkomen te worden bevroren. Dit is 
deels te wijten aan de bezuinigingsslag die 
vrijwel alle beroepsgroepen in de zorg treft, 
maar deels wellicht ook te verklaren door de 
onzichtbaarheid van de beroepsgroep.

Werk aan de winkel
Hoogste tijd voor de geestelijke verzorging 
om zich helder te profileren naar collega’s 
en buitenstaanders. Maar hoe kan een klei-
ne formatie nu zichtbaar worden in een gro-
te organisatie? Hieronder beschrijf ik vier 
stappen die naar mijn idee in ieder geval 
noodzakelijk zijn om in beeld te komen en 
te blijven als geestelijk verzorgers. 

1. Maak zichtbaar wat gedaan wordt. Zicht-
baar worden begint met inzichtelijk maken 
wat op dit moment gedaan wordt. Zoals het 
management en het bestuur in mijn onder-
zoek verwoorden, leven we op dit moment in 
een managerial wereld waarin het explicite-
ren van de toegevoegde waarde van groot be-
lang is; transparantie en standaardisatie van 
werkzaamheden zijn noodzakelijk. Volledige 
transparantie is echter lastig gezien het be-
roepsgeheim en standaardisatie is niet altijd 
mogelijk gezien het belang van de context 
van de situatie. Dit betekent echter niet dat 
verantwoording onmogelijk zou zijn. Werk-
zaamheden en mogelijke resultaten kun-
nen namelijk in een breder narratief worden 
verwoord. Dat betekent dus geen volledige 
transparantie en standaardisatie en geen vol-
ledige niet-geprotocolleerde professionaliteit 
(Mackor 2006), maar wel dat wat meetbaar is 
en zichtbaar gemaakt kan worden gerappor-
teerd wordt en dat wat ontglipt aan de meet-
systemen zichtbaar wordt gemaakt met een 
beknopt onderbouwd verhaal waarom het 
niet gemeten kan worden, maar wel van be-
lang is voor de patiëntenzorg en/of organisa-
tie; idealiter geschreven in een taal die aan-
sluit bij de management-taal zonder dat de 
inhoud van het vak eronder lijdt. Zingevings-
theorieën – zoals moreel kapitaal in mijn on-
derzoek – kunnen een aanknopingspunt zijn 
voor een breder narratief.


