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Vieren dat jij er mag zijn…
In gesprek met Ina Nusselder

Geestelijke verzorging is in transitie, niet het 

minst binnen instellingen voor mensen met een 

verstandelijke beperking. Ina Nusselder blikt 

terug op vijfendertig jaar werken in deze sector. 

Hoe de functie van geestelijk verzorger steeds 

weer meebeweegt met de tijdgeest en een 

nieuwe vorm vindt. 

Andreas Inderwisch

HET IS EEN ZONNIGE juNIMORGEN als ik 
mijn auto parkeer achter het gebouw 
waarin het Werkverband voor Levens-

beschouwelijke Begeleiding is gehuisvest. 
Op de gevel is, als een modern mozaïek, een 
duif aangebracht. Ieder deel is anders van 
vorm, maar toch laten ze samen een heel 
herkenbaar beeld zien. Ik ben in Assen om 
daar in gesprek te gaan met onze collega Ina 
Nusselder *1951, geestelijk verzorger voor 
mensen met een verstandelijke beperking. 
Het mozaïek blijkt gaande het gesprek een 
mooi beeld te zijn zowel van de loopbaan 
van mijn gesprekspartner als van het veel-
kleurige werk dat ze nu al meer dan vijfen-
dertig jaar doet. 

We zitten in de bibliotheek annex vergader-
kamer van het ruim opgezette centrum, dat 

behalve enkele werkkamers voor de geeste-
lijk verzorgers ook ruimte biedt aan twee 
kerkzalen, een stilteruimte, een mortuari-
um en een pantry met aangrenzende ont-
moetingsruimte. Voor het gebouw ligt een 
atrium dat doet denken aan de voorhof van 
een oude basiliek. De glas-in-loodramen in 
de kerkzalen zijn van de hand van Kees de 
Kort en geven aan de ruimtes een bijzonde-
re uitstraling. Niets wijst erop dat we ons op 
het terrein van een zorginstelling bevinden. 
De architect van het complex is er goed in 
geslaagd om voor een bijzondere doelgroep 
een omgeving te creëren die eigentijds en 
uitnodigend is. In onze tijd lijkt het bijna 
vanzelfsprekend, maar slechts enkele decen-
nia geleden was dit heel anders. In de loop 
der jaren heeft Ina, met talloze andere gees-
telijk verzorgers, veel werk verzet om de nor-
malisatie van mensen met een verstandelij-
ke beperking dichterbij te brengen.

Voordat ze hierover vertelt, zet ze eerst nog 
eens op een rijtje hoe ze uiteindelijk op de-
ze werkplek terecht is gekomen. Als kleuter-
juf begonnen, besloot ze al vrij vroeg haar 
MO-akte pedagogiek te behalen om daarna 
werkzaam te worden aan een school voor 
zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK). Het 
waren jaren waarin ze haar eerste ervarin-
gen opdeed met mensen met een verstande-
lijke beperking. De kennismaking met deze 
doelgroep vormde de aanzet tot een vervolg-
opleiding orthopedagogiek in Utrecht. Tij-
dens deze studie, het was 1977, viel haar oog 
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gebracht. Gaandeweg kwam ze tot het in-
zicht dat het werken met de minst intellec-
tuele mensen, naast creativiteit en empa-
thie, ook een grote intellectuele inspanning 
vraagt: ‘Je kunt ze niet zomaar wat op de 
mouw spelden en alleen op je intuïtie en ge-
voel werken.’ Hoewel ze intussen een hele 
reeks opleidingen had voltooid, besloot Ina 
– mede om die reden – om haar theologi-
sche studie een vervolg te geven aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Met een specia-
lisatie als geestelijk verzorger in de gezond-
heidszorg studeerde ze in 2002 af. In de tus-
sentijd had ze ook nog de Klinisch Pastorale 
Vorming doorlopen en met haar zus, die 
eveneens geestelijk verzorger voor mensen 
met een verstandelijke beperking is geweest, 
las en besprak ze tijdens de gezamenlijke va-
kanties heel wat vakliteratuur. Met recht 
kunnen we dus zeggen dat we van doen heb-
ben met een zeer ervaren en belezen colle-
ga. Een collega die veel zag veranderen en 
verbeteren in de loop der jaren, maar die te-
gelijkertijd ook voldoende kritische distan-
tie wist te bewaren. In het vervolg blikken 
we terug op een lange loopbaan als geeste-
lijk verzorger en trachten we kansen en uit-
dagingen voor de toekomst te benoemen.

Ina vertelt: ‘Toen ik in 1977 bij Hendrik van 
Boeijen-Oord kwam werken was het een Her-
vormde instelling met een tamelijk open ka-
rakter. In die tijd was het echter vanzelfspre-
kend dat bewoners op zondag naar de kerk 
gingen. Zelfs diegenen die niet kerkelijk wa-
ren, werden geacht bij de vieringen aanwe-
zig te zijn. Na verloop van tijd kwam echter 
het inzicht dat je mensen niet kunt dwin-
gen om een religieuze praxis te beoefenen.’ 

Ze komt te spreken over de heidagen die in 
1989 werden georganiseerd. Daarbij gingen 
familieleden en medewerkers in gesprek 

Werken met de minst 
intellectuele mensen vraagt 
grote intellectuele inspanning

op een advertentie waarin voor het toenma-
lige Hendrik van Boeijen- Oord in Assen een 
pastoraal medewerker werd gevraagd. Hoe-
wel Ina geen theologie had gestudeerd, had 
ze zich tijdens haar studie intensief bezig 
gehouden met levensbeschouwing en met 
vertelmethodes voor Bijbelverhalen. Dit re-
sulteerde in 1978 in een afstudeerscriptie 
over zondagsvieringen met verstandelijk gehan-
dicapten. Inmiddels was Ina al bijna een jaar 
werkzaam bij haar nieuwe werkgever, waar 
ze Sarie van der Wal was opgevolgd, die daar 
vanaf 1960 als eerste geestelijk verzorger 
voor verstandelijk gehandicapten in Neder-
land werkzaam was. 

Voor Sarie was het al heel vroeg duidelijk 
dat de populatie van de zorginstelling te 
groot en te divers was om op zondag één 
kerkdienst voor hen allen te verzorgen. Zij 
deelde in aansluiting op de zogenaamde 
Westhill-methode de bewoners daarom in 
verschillende groepen in, die aansloten bij 
het ontwikkelingsniveau. Daardoor waren 
er op zondagochtend vier onderscheiden 
vieringen. Ina ging daar in eerste instantie 
nog vele jaren mee door. Later kwam er één 
viering op zondagmorgen, maar de gedif-
ferentieerde benadering van cliënten is tot 
de dag van vandaag nog altijd één van de 
belangrijkste kenmerken van de geestelijke 
verzorging voor mensen met een verstan-
delijke beperking. Ina: ‘De cliënten worden 
zoveel mogelijk benaderd in aansluiting op 
hun eigen niveau. Zo ontstonden bijvoor-
beeld de zogenaamde huiskamervieringen, 
waarin beleving en sfeer belangrijke ingre-
diënten zijn en waarin we vieren dat we er 
mogen zijn, wie we ook zijn en met alles en 
iedereen om ons heen…’

Omdat Ina geen theologie had gestudeerd, 
besloot ze om te starten met de katecheten-
opleiding. Aansluitend haalde ze aan de 
Noordelijke Leergangen haar aktes MO-A en 
MO-B Theologie. Zelf zegt ze over die periode 
dat de combinatie van werken en studeren 
buitengewoon vruchtbaar was. Nieuwe ken-
nis en vaardigheden konden als het ware 
meteen de volgende dag in praktijk worden 
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over de plaats waar cliënten werden gehuis-
vest. In die periode was er een sterke ten-
dens om zoveel mogelijk cliënten buiten het 
oorspronkelijke instellingsterrein te willen 
huisvesten om op die manier de integratie 
van mensen met een verstandelijke beper-
king in de samenleving te bevorderen. 

Voor veel familieleden was die beweging 
minder vanzelfsprekend en zij kozen eer-
der voor de relatieve veiligheid van een be-
sloten terrein. Het verzet tegen de extramu-
raliseringsdwang deed het besef groeien dat 
ook op het vlak van de woonlocaties mensen 
iets te kiezen moesten hebben. Nu, twintig 
jaar later, is er een project gestart dat moet 
leiden tot omgekeerde integratie. Zoals ver-
schillende andere instellingen heeft ook 
Vanboeijen ervoor gekozen om voor inwo-
ners zonder functiebeperking woningbouw 
op het voormalige instellingsterrein moge-
lijk te maken. Zo ontstaat er op termijn als 
het ware een nieuwe woonkern waarin men-
sen met een verstandelijke beperking een 
vanzelfsprekende plaats mogen hebben.

Behalve de maatschappelijke integratie 
van cliënten vroeg ook hun integratie in 
de plaatselijke geloofsgemeenschappen om 
aandacht. Ina: ‘Toen honderddertig bewo-
ners naar Meppel verhuisden, werd afgespro-
ken dat de plaatselijke predikant meteen 
ook als geestelijk verzorger voor deze groep 
werkzaam zou zijn en dat de bewoners zo-
veel mogelijk zouden integreren in de plaat-
selijke geloofsgemeenschap.’ Als ze verder 
vertelt, wordt duidelijk dat de integratie in 
de gewone geloofsgemeenschappen niet al-
leen maar succesverhalen kent. Ondanks 
vele goede bedoelingen hangen de cliën-
ten er soms toch maar een beetje bij en zit-
ten bijvoorbeeld bij het koffiedrinken na een 
dienst alleen aan een tafel. Waar het de be-
doeling was om bewoners te integreren, wor-
den ze dan juist vaak extra met hun beper-
kingen geconfronteerd. De vele contacten 
met de plaatselijke gemeentes werpen ech-
ter ook mooie vruchten af. Zo zijn er tame-
lijk veel bewoners die met plezier naar hun 
eigen wijkkerk gaan. Anderen komen echter 

met het management over de identiteit van 
de zorginstelling. De directeur die ook mee-
deed kwam na afloop met een verrassend 
statement: ‘Als er bij ons een moslim komt, 
dan moet die zijn gebeden kunnen verrich-
ten en als er bij ons een joodse bewoner 
komt, dan moet die koosjer kunnen eten.’ 
De organisatie koos ervoor om voortaan aan 
te sluiten bij de levensovertuiging en de be-
levingswereld van de mensen met een be-
perking. In diezelfde periode verschoof de 
aandacht ook meer en meer van de geloof-
spraxis naar de levensvragen van bewoners. 

Die verschuiving vond plaats in de meeste 
instellingen voor mensen met een verstan-
delijke beperking en dat leidde ertoe dat er 
een reeks publicaties op gang kwam. Er was 
een duidelijke behoefte aan materiaal waar-
door de geestelijke verzorging inhoudelijk 
en praktisch verder ontwikkeld kon wor-
den. Met enkele collega’s werd tussen 1987 
en 2000 Voorzet uitgegeven, een blad waar-
in concrete thema’s werden uitgewerkt en 
liturgische handreikingen werden gedaan. 
In de loop der jaren kwamen vele thema’s 
aan bod: bijvoorbeeld ‘de waarde van ritue-
len’, ‘afscheid nemen’, ‘zingen als commu-
nicatiemiddel’ en ‘ouders en hun verwach-
ting’. Vanuit elke regio in Nederland zat er 
iemand in de redactie en daardoor was er 
ook telkens voldoende input. Ina: ‘Vaak wa-
ren het gewoon best-practices die in de re-
dactievergaderingen ter sprake werden ge-
bracht en daar kwam dan, bijna als vanzelf, 
weer een nieuw thema uit voort.’

Terwijl in de jaren ’80 heel snel het besef 
groeide dat geestelijke verzorging vooral 
moet aansluiten bij de belevingswereld van 
cliënten, kwam er begin jaren ’90 een bewe-
ging op gang waarbij ouders en familiele-
den van bewoners meer zeggenschap wilden 

Je kunt mensen niet 
dwingen om een religieuze 
praxis te beoefenen
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gewenste kwaliteit. Geïntegreerd werken, 
beroepsverdieping en verantwoording zijn 
daarbij sleutelwoorden. 

Terwijl de geestelijk verzorgers voor veel 
bewoners bekend zijn, merken ze telkens 
weer dat hun aanwezigheid in de organisa-
ties weliswaar vanzelfsprekend is, maar dat 
er voortdurend gewerkt moet worden aan 
hun bekendheid bij de medewerkers. Soms 
is er nog sprake van een traditionele beeld-
vorming en weten begeleiders en verzorgers 
niet precies wat ze, behalve de religieuze 
dienstverlening, nog meer van een geeste-
lijk verzorger mogen verwachten. In dat ge-
val kan het behulpzaam zijn om heel con-
creet te maken waarin de bijdrage aan het 
welzijn van een cliënt kan bestaan. Ina: ‘Ge-
lukkig is er tegenwoordig weer meer ruim-
te voor levensbeschouwing en zingeving. In 
de jaren ’80 was er een grote weerstand te-
gen alles wat met kerk en geloof te maken 
had. Die tijd is nu voorbij en ook niet-gelo-

liever naar De Duif op het vertrouwde instel-
lingsterrein. ‘Die keuzevrijheid is echt een 
verworvenheid van onze tijd en daar moeten 
we zuinig op zijn.‘ 

Doordat de geestelijk verzorgers van Van-
boeijen in de loop der jaren de nodige ex-
pertise hadden opgebouwd, werd in de ja-
ren ’80 vaak een beroep op hen gedaan door 
andere zorgorganisaties in Drenthe. Dit 
leidde er uiteindelijk toe dat er een samen-
werkingsverband tussen drie stichtingen 
tot stand kwam, waardoor er momenteel in 
de provincie vier geestelijk verzorgers werk-
zaam zijn voor bijna vierduizend mensen 
met een verstandelijke beperking. 

Ina benadrukt dat de organisaties kiezen 
voor kwalitatief hoogwaardige geestelijke 
verzorging. De Stuurgroep Geestelijk Ver-
zorging, die bestaat uit de managers zor-
gondersteuning van de drie stichtingen, be-
waakt samen met de geestelijk verzorgers de 

Cliënten hangen er 
bij het koffiedrinken 
in de kerk soms  
maar een beetje bij
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zinvragen in verschillende levensdomeinen. 
Aan beide projecten kon Ina door haar lange 
ervaring een belangrijke bijdrage leveren. 
Als ik Ina vraag om eens enkele grote veran-
deringen uit de voorbije decennia te benoe-
men, komt ze met een hele catalogus op de 
proppen. Allereerst is er echt aandacht ge-
komen voor levensvragen van cliënten. Een 
aanbodgerichte manier van werken ver-
anderde langzaam in een beroepspraktijk 
waarin vooral de individuele cliënt en zijn 
verhaal leidend mogen zijn. Daarnaast vol-
trokken zich grote veranderingen in de leef-
omstandigheden van de cliënten. Doordat 
kleinschaliger woonvormen mogelijk wer-
den, kwamen er bijna vanzelf andere vra-
gen naar boven. Een kleinere leefgroep geeft 
immers een heel andere dynamiek. Wat ook 
veranderde was het moment waarop het 
contact met cliënten plaatsvindt. Vroeger 
gebeurde dat veelal overdag; tegenwoordig 
is er in het kader van de normalisatie min-
der ruimte om tijdens kantooruren een af-
spraak te maken. Dat betekent dat veel in-
dividuele gesprekken, gespreksgroepen en 
huiskamervieringen in de avonduren plaats-
vinden. Daarnaast is er natuurlijk nog de 
komst van multimedia, waardoor bijvoor-
beeld de vieringen er anders uitzien dan 
dertig jaar geleden: ‘Vroeger draaiden we 
bijvoorbeeld dia’s, nu maken we eerder een 
PowerPoint-presentatie.’

Gevraagd naar de toekomst van de geeste-
lijke verzorging noemt Ina zonder moeite 
enkele kansen en bedreigingen. Ze spreekt 
allereerst haar bezorgdheid uit over de nieu-
we opleidingen die toegang bieden tot het 
vak van geestelijk verzorger. Wie met een 
bachelor klassieke talen overstapt naar een 
master geestelijke verzorging, heeft uitein-
delijk toch veel minder bagage dan de colle-
ga’s die nog een klassieke opleiding hebben 
gevolgd. De duur van de masteropleidingen 
is gewoon te kort om dat verschil weg te wer-
ken. Ina merkt gedecideerd op dat dit zon-
der meer gevolgen moet hebben – tenmin-
ste op onderdelen – voor de kwaliteit van de 
geestelijke verzorging. Het is volgens haar 
dan ook zaak dat de opleidingen mede ver-

vige medewerkers lijken er meer aandacht 
voor te krijgen.’ Dat in de organisatie steeds 
meer aandacht wordt besteed aan ethiek en 
moreel beraad zal daarbij zeker een rol spe-
len. Collega’s zien de geestelijk verzorger 
dan immers in een andere rol dan ze vaak 
gewend zijn en daardoor wordt de veelkleu-
righeid van het werk zichtbaar. Die veelkleu-
righeid is ook heel goed duidelijk te maken 
aan de hand van de zogenaamde zingevings-
analyse. 

Geïnspireerd op soortgelijke modellen werd 
vanaf 2005 vanuit de Werkveldraad gewerkt 
aan een project dat aanvankelijk werd aan-
geduid als ‘levensbeschouwelijke diagnos-
tiek’. Gaandeweg groeide echter het besef 
dat met die aanduiding het werk van de 
geestelijk verzorger ongewild werd gemedi-
caliseerd. Er werd voor gekozen om voort-
aan te spreken van ‘zingevingsanalyse’. Een 
eerste werkmodel kwam gereed in 2009, het 
jaar waarin ook een symposiumdag aan dit 
onderwerp werd gewijd. Aan de basis lagen 
enkele modellen die voorhanden waren in 
de psychiatrie en de ouderenzorg en daar 
hun waarde hadden bewezen. Met name de 

erkenning dat je als geestelijk verzorger be-
trokken bent bij heel het leven van cliënten 
en niet alleen in beeld moet zijn bij proble-
men, bij ziekte en in de laatste levensfase, 
gaf een flinke impuls aan de ontwikkeling 
van het model. Zingeving speelt in veel 
meer levensdomeinen een rol. De kunst is 
om binnen die domeinen op het spoor te ko-
men van ‘signalen van zin.’ Het project re-
sulteerde in een bruikbare methodiek die 
uiteindelijk in het voorjaar van 2013 leidde 
tot een uitgave van de VGVZ met als titel: Zin 
zien, zoeken en beleven. Zingevingsanalyse bij 
mensen met een verstandelijke beperking. In de 
zomer van dat jaar werd vervolgens Uit Jezelf 
gepresenteerd, een gezelschapsspel dat door 
dezelfde collega’s werd ontwikkeld en dat 
behulpzaam kan zijn bij de zoektocht naar 

Korte masteropleiding heeft 
gevolg voor de kwaliteit
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Ik vind het geen gekke gedachte om mee 
af te sluiten. Ons vak is voortdurend in be-
weging en zou aanwezig moeten zijn daar 
waar mensen met ‘trage vragen’ worden 
geconfronteerd. Als de zorg in de toekomst 
dichterbij de mensen wordt geconcentreerd, 
dan ligt daar zeker een kans voor een nieu-
we generatie van geestelijk verzorgers. Ina 
is bijna aan het einde van haar loopbaan 
aanbeland. Als de weg die zij gegaan is door 
nieuwe collega’s kan worden vervolgd, dan 
zullen over vijfendertig jaar mensen met 
een verstandelijke beperking nog altijd kun-
nen vieren dat zij er mogen zijn…

Andreas Inderwisch (*1973) studeerde aan de 
Hoge Hotelschool in Maastricht, de uTP in Heer-
len, de Katholieke universiteit Nijmegen en de 
universiteit van Tilburg. Sinds 2003 is hij geeste-
lijk verzorger voor mensen met een verstandelijke 
beperking in het categoraal ziekenhuis Kempen-
haeghe in Heeze.

antwoordelijk worden voor de kwaliteitsbor-
ging van de geestelijke verzorging. Nu heb-
ben de opleidingsinstituten vaak nog een 
heel ander belang dan bijvoorbeeld onze be-
roepsvereniging of het kwaliteitsregister. Er 
zijn in de voorbije jaren belangrijke stappen 
gezet op de weg naar de gewenste borging 
en het is nu aan de geestelijk verzorgers zelf 
om hun meerwaarde te bewijzen. Die meer-
waarde bestaat er bijvoorbeeld in dat zij in 
gesprekken een extra levensdimensie naar 
voren brengen en zo cliënten helpen om 
kwaliteit aan hun bestaan toe te voegen. De 
zoektocht van mensen naar rituelen en ant-
woorden op levensvragen is universeel. In 
onze tijd is er zeker niet minder behoefte 
aan professionals die daarbij de nodige on-
dersteuning kunnen bieden. Ina: ‘Misschien 
zien we over tien jaar wel geestelijk verzor-
gers in dienst van gezondheidscentra of 
buurthuizen’. 


