
50  Tijdschrift Geestelijke Verzorging | jaargang 16 | nr 70

‘Uw toekomst binnen handbereik met deze kristallen bol.’ Aan de toekomstsce
nario’s voor de geestelijke verzorging in het themanummer (TGV 68) kwamen 
geen producten uit de Spirituele Kadoshop te pas. Wel veel wetenschap en wel 

heel veel zorgen. Zorgen over de toekomst van het vak vooral, ingegeven door ontwik
kelingen binnen de zorg. Patiënten worden assertiever, de zorg moet alsmaar effectiever 
en transparanter en de solidariteit verdwijnt. Hoe speel je daar als beroepsgroep op in, 
wil je nog een toekomst hebben? 

Hans Schilderman maakt een onderscheid tussen verkennende scenario’s en doelstel
lende scenario’s. Zijn eigen scenario is verkennend. Doelen stellen vooronderstelt macht 
en die heeft de beroepsgroep naar zijn inschatting niet of onvoldoende. De meeste 
opgenomen toekomstscenario’s zijn verkennende omgevingsscenario’s, doordenkend op 
ontwikkelingen in de zorg die een omvorming van de arbeid vragen, ook van de arbeid 
van geestelijk verzorgers. Alsof het allemaal redelijk voorspelbaar is, wordt doorgedacht 
over hoe het beste mee te liften. Differentiëren, specialiseren of generaliseren en welke 
competenties vraagt dat? Met name de bijdrage van Nicolette Hijweege en Wim Smeets 
staat bol van het managementjargon. De geestelijk verzorger dient te beschikken over 
de diagnostische competentie om een indicatie te stellen voor spirituele zorg, te partici
peren in consultteams, te rapporteren in zorgdossiers, enzovoort. 

Frans Vosman voorziet een transitie in de zorg. Het beroep van de ‘geestelijk verzorger’, 
‘een hybride, ontstaan in een vorige toestand’, moet mee in die transitie. De sector lijkt 
de goede kant op te kantelen, de kant van de kern van de zorg. Dat is gunstig voor de 
beroepsgroep die daar het beste gedijt. Met zijn pleidooi voor de geestelijk verzorger als 
the patient’s advocate komt hij zo, via de omweg van een omgevingsscenario, op een 
doelscenario. De bijdrage van Rob Plum en Erik van de Laar is eigenlijk het enige uitge
sproken, zij het ook naar eigen zeggen weinig uitgewerkte, doelscenario. Wat willen we 
als beroepsgroep? Gewoon theoloog of filosoof zijn, in de context van een ziekenhuis, 
een gevangenis, of welke met publieke middelen bekostigde institutie dan ook? Lijkt 
mij een goed idee. Maar moet de achtergrond zo bepalend zijn? Voldoet niet een graad 
in welke tak van geesteswetenschappen dan ook, of in psychologie, aangevuld met een 
scala aan vaardigheidstrainingen? 

Bij alle verschillen constateer ik ook een grootste gemene deler, al is het een negatieve. 
We moeten voorbij de discussie van ambt versus professionaliteit. Maar is dat niet een 
schijntegenstelling? Als een tegenstelling tussen specialiseren (professionaliseren) en 
generaliseren (ambt) kan ik het nog wel begrijpen, maar staat professionaliseren in de 

Niet alles van waarde is meetbaar
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zin van een plekje veroveren in functieordeningssystemen niet eerder tegenover onder
nemen? En als het over het ambt gaat, is de eigenlijke tegenstelling dan niet die tussen 
gebonden (aan een levensbeschouwelijke of religieuze instelling) en ongebonden? 

De positieve gemene deler is dan weer een algemeen gedeelde waardering van een ho
gere opleiding. Horizontaal, verticaal of diagonaal, het belang van een op opleiding ge
baseerde relatief hoge salarisschaal lijkt een algemeen gedeeld streven. Waarom anders 
wel voorstellen tot functieonderscheidingen in de richting van identiteitsdeskundige, 
ethisch adviseur, zingevingsexpert, maar geen pleidooi voor handlezers, bloemschikkers 
en muziekmakers? Niet, zou ik zeggen, omdat daar geen markt voor is, of geen markt 
voor de beroepsgroep, maar omdat het geen rechtvaardiging biedt voor een salaris van 
een functionaris op academische schaal. 

Als ik het themanummer zo lees, krijg ik de indruk dat de opleiding de zendende 
instantie is geworden. In de bijdrage van Gerrit Jan van der Kolm is het opleiden zelfs in
gedaald in de opvatting van het beroepsprofiel. De kern van het werk van een geestelijk 
verzorger, in casu van de zingevingsspecialist, is het lesgeven in zingevingsvragen. De 
zingevingsspecialist, gezonden door de opleiding, gebonden aan zorginstellingen en/of 
zorgverzekeringen. Maar of de toekomst daarmee is verzekerd?

Een andere tendens die ik signaleer is de wil uit de vrijplaats te komen. Ze biedt geen 
veiligheid meer. De geestelijk verzorger moet meer zichtbaar worden. Sommigen verbin
den daaraan de consequentie dat je ook als geestelijk verzorger alles wat je doet moet 
noteren en de effecten van wat je doet moet monitoren. Anderen, en ik met hen, zijn 
aarzelender. Transparantie is geen garantie voor rendement of kwaliteit, en meetbaar
heid is geen bruikbare maatstaf voor een beroepsstandaard. Meetbaarheid kost tijd, tijd 
die afgaat van aanwezigheid. Meetbaarheid staat ook niet voor rationaliteit maar gaat 
in de praktijk juist vaak gepaard met extreme irrationaliteit. Denk aan de diagnose
behandelcombinaties waarin alles wordt gemeten behalve de effecten op de wat langere 
termijn, of aan het recente besluit de GGZ voor jeugdigen onder de gemeentelijke 
jeugdzorg te brengen. Penny wise, pound foolish. Ten derde en ten slotte is meten geen 
kunst. Neurowetenschappers onderzoeken de effecten van meditatie op het brein en in 
Wageningen onderzoeken ze wat bloemen doen. 

De voorlopige resultaten laten positieve effecten zien, maar wisten we dat niet al, en 
rechtvaardigen onderzoeken als deze het aanstellen van geestelijk verzorgers? Moet 
de beroepsgroep niet toch terug naar een heiliging van het beroep als een ambt? Geen 
kerkelijk of anderszins aan een specifieke religieuze traditie gebonden ambt, maar een 
seculier publiek ambt. Af van de vrijplaats als vluchtheuvel, op naar de vrijplaats als 
podium. Onder de mantel van het ambt kunnen de dienaren van dat ambt dan weer 
alles uit de hoed toveren wat ze in huis hebben, van empathie tot magie, en van heilig 
boek tot ritueel. Zoals Tessa van Calkhoven in haar stage de tingsha, een Tibetaans
boeddhistische bel, liet klinken en merkte hoe het klinken en wegsterven van dat geluid 
de stemmen in het hoofd van een van de deelnemers even tot zwijgen bracht. Alles van 
waarde werkt. 


