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Uitdaging
De geestelijke verzorging kan aan haar ver-
antwoording en beeldvorming naar buiten 
toe werken middels genoemde vier stap-
pen. Voor veel geestelijke-verzorgingsteams 
in een voortdurend veranderend zorgland-
schap is dat een uitdaging. Wisselwerking 
tussen werkveld enerzijds en theorievor-
ming aan de opleidingen tot geestelijke ver-
zorging en kennisdeling bij de beroepsver-
eniging anderzijds is wenselijk om tot een 
succesvolle profilering te komen. Werk aan 
de winkel voor de beroepsgroep! Maar wan-
neer dit slaagt, is het ook een prikkelende 
uitdaging voor de betreffende organisatie 
die ten goede kan komen aan meer aan-
dacht voor zingeving van cliënten en werk-
nemers. 
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benaderd worden wanneer ze onzichtbaar 
is en dus zal ze dan zelf de eerste stap moe-
ten zetten. Om de toekomstbestendigheid 
te borgen, is het is van belang dat dit op ti-
tel van de geestelijke verzorging gebeurt en 
niet afhangt van persoonlijke contacten. 

4. Geestelijke verzorging als bewaker van 
het zingevingsklimaat. Ik wil pleiten voor 
meer aandacht voor zingeving op verschil-
lende niveaus van een organisatie. De gees-
telijke verzorging is misschien wel dé be-
roepsgroep die zicht heeft op de grenzen 
van (neoliberaal) beleid en de bijbehorende 
kwetsbaarheid dagelijks ondervindt op de 
werkvloer onder patiënten, naasten en pro-
fessionals (Vosman 2012). Uit een discours-
analyse van de strategische visie van het zie-
kenhuis binnen mijn onderzoek blijkt 
bijvoorbeeld dat neoliberale tendensen de 
overhand lijken te hebben in het beleid van 
de organisatie, ten koste van die waarden 
die op het eerste gezicht juist centraal lijken 
te staan binnen de visie. De geestelijke ver-
zorging lijkt bij uitstek de beroepsgroep die 
de wisselwerking tussen micro-, meso- en 
macroniveau en de gevolgen hiervan voor 
een zingevend klimaat binnen een organisa-
tie aan de orde kan stellen. Ook bestuurders 
en managers beseffen dat er grenzen zijn 
aan het neoliberale beleid, maar hebben 
vaak moeite om de waarden van de organi-
satie in de praktijk waar te maken. 

Dit vraagt van de geestelijke verzorging om 
zowel mee als tegen te denken. Tegendenken 
in het plaatsen van kritische kanttekeningen 
bij de huidige gang van zaken, meedenken 
in hoe het anders kan met het oog op zinge-
ving en de waarden waarvoor de organisatie 
staat. Op deze manier vergroot de geestelij-
ke verzorging haar zichtbaarheid in de orga-
nisatie door een van haar onderscheidende 
kwaliteiten – aandacht voor zingeving – op 
alle niveaus van de organisatie in te zetten.

GV kan aandacht voor zingeving 
op alle niveaus inzetten
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Winter
De sterren wintertintelen 

en de maan 

doorschijnt de melkwegnacht. 

Het kraakt van sneeuw op de aarde 

waar ik ga, 

een nieteling, een adem wit, 

een ademdamp van liefde en poëzie.

Ida Gerhardt, Verzamelde gedichten,  
2012, Athenaeum – Polak & Van Gennep


