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Noten
1 Deze bijdrage is een bewerking van een lezing door 

mij: Het levensbeschouwelijk specialisme in de zorg. 
Dordrecht, Yulius symposium ‘Relikwie of relevant?’ 
Over het belang en de rol van levensbeschouwing in de 
ggz en ter gelegenheid van het afscheid van Gerrit-Jan 
van der Kolm (12 september 2013).

Zo’n norm van authenticiteit laat het verband van 
zelfbeoordeling en zelftranscendentie intact; we-
derom een beginsel dat aan een concept van ge-
nerieke levensbeschouwelijke zorg ten grondslag 
kan worden gelegd. 

Besluit
In deze bijdrage heb ik gepoogd om aan te tonen 
dat een generiek opgevat levensbeschouwelijk 
specialisme bestaansrecht heeft en interdiscipli-
nair kan aansluiten op een hausse aan weten-
schappelijke literatuur. Met voldoende professio-
nele en innovatieve investeringen draagt het bij 
aan nieuwe concepties van integrale zorg die de 
komende jaren ontwikkeld moeten worden. Daar-
bij heb ik een perspectief ingenomen ‘alsof reli-
gie niet bestond’. Dat heb ik welgemeend ten on-
rechte gedaan, maar ook ten dienste van de vraag 
in hoeverre het mogelijk is om het beroep aan 
normen te binden die een generieke en publieke 
strekking hebben. Normen als functionaliteit, dis-
cursiviteit en authenticiteit kandideren daarvoor 
weliswaar, maar daarbij blijft tevens voorop staan 
dat hun belang uiteindelijk slechts bepaald wordt 
in en aan de praktijk en ontwikkeling van de gees-
telijke verzorging zelf. 
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Geestelijk verzorger en 
specialist zingeving
Een nieuwe naam, een nieuwe functie? 

Binnen de gezondheidszorg staat de formatie 

van de dienst geestelijke verzorging onder druk. 

Hoe kan het dat een zorginstelling zich deson-

danks profileert met een extra functie binnen 

deze dienst? En wat houdt dit specialisme dan 

in? Een praktijkverhaal uit Dordrecht. 

Nico van der Leer

WE SCHRIjVEN NAjAAR 2010. Ik ben al 
enige maanden als interim-gees-
telijk verzorger werkzaam voor de 

Protestantse Zorggroep Crabbehoff (PZC) in 
Dordrecht. De bestuurder wil mij graag een 
vaste aanstelling geven, maar niet alleen als 
geestelijk verzorger. Hij wil daarnaast een 
nieuwe functie ontwerpen, gericht op ad-
vies en training op het gebied van ethiek, 
identiteit en zingeving. Hij benoemt het als 
‘specialist zingeving’. Binnen deze instelling 
voor ouderen- en verpleeghuiszorg is men 
op dat moment druk doende een proces van 
‘zingevingsgericht werken’ te introduce-
ren. De bestuurder legt uit dat het Manage-
ment Team bewust wil inzetten op kwaliteit 
van zorg vanuit aandacht voor de zingeving 
en zinbeleving van zowel bewoners/cliën-
ten als medewerkers. De vraag ‘wat is goe-
de zorg’ wordt daarom gekoppeld aan de 
vraag ‘wat is zinvol?’. Er wordt gewerkt aan 
een meerjarenplan voor scholing en trai-
ning van alle medewerkers, over de verbin-
ding tussen ‘wie jij bent als persoon’ en ‘wat 
jij doet als professional’. Het is meer mens-
gericht dan taakgericht, conform het mot-
to van de zorggroep, waar mensen zorgen voor 
mensen. Hij vervolgt: ‘Ik ben van de verande-
ring en ik wil jou als man van de inhoud’. 
Zijn idee spreekt mij aan, temeer omdat ik 
weet dat het mede gedragen wordt door de 
Raad van Toezicht en de Identiteitsraad van 

PZC: vanuit de protestants-christelijke iden-
titeit van de instelling wil men komen tot 
een eigentijdse invulling van de missie en 
visie. Daarbij is bewust gekozen voor het be-
grip ‘zingeving’, omdat dit mensen met el-
kaar verbindt, ongeacht levensvisie of ge-
loofsovertuiging. Daarmee wordt geestelijke 
verzorging gepositioneerd als aansluitend 
op die levensbeschouwelijke diversiteit in 
plaats van exclusief gericht op mensen met 
een protestants christelijke achtergrond. 

De inhoud van de functie
Deze nieuwe functie is bewust gekoppeld 
aan de dienst geestelijke verzorging, die 
rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid 
van de bestuurder functioneert. Aandacht 
voor zingeving en levensvragen zijn kern-



22  Tijdschrift Geestelijke Verzorging | jaargang 17 | nr 73

de organisatie. In 2012 is de omvang van de 
functie uitgegroeid tot twee-en-een halve 
dag per week.1 

Relatie tot de geestelijk verzorgers
De geestelijk verzorgers en de specialist zin-
geving vormen samen de dienst geestelijke 
verzorging. Wij zijn met drie collega’s, elk 
met een parttime dienstverband (16, 20, 24 
uur). Naast mijn aanstelling van 16 uur als 
geestelijk verzorger in het verzorgingshuis 
werk ik 20 uur als specialist zingeving voor 
de instelling als geheel (16 uur scholing en 
advies, 4 uur studie).

Een goede onderlinge afstemming is van be-
lang om ook richting de instelling/collega’s 
duidelijkheid te scheppen omtrent rollen en 
verantwoordelijkheden. Dat is in het begin 
wel zoeken geweest, door de overlap in aan-
dachtsgebied en het ingroeien in de nieu-
we functie. Inmiddels hebben we een goede 
werkverhouding ontwikkeld. Door mijn cen-
trale rol bij de scholing en de communica-
tie rondom zingeving komt het belang van 
geestelijke zorg duidelijk in beeld. De positie 
van de geestelijk verzorger binnen het mul-
tidisciplinaire team wordt daardoor verder 
versterkt. Binnen de dienst geestelijke ver-
zorging vindt voortdurend reflectie plaats 
op identiteit, ethiek en zingeving binnen 
PZC. Deze reflectie voedt mij bij mijn taak 
om beleidsadviezen te geven en een ethiek-
beleid op te zetten. Mede vanwege deze loca-
tie-overstijgende adviesfunctie is de positie 
van de specialist zingeving te onderscheiden 
van die van de geestelijk verzorgers.

Op dit moment introduceert de dienst gees-
telijke verzorging moreel beraad middels pi-
lotprojecten op een aantal afdelingen van 
onze instelling. De collega’s leiden dit be-
raad, en als specialist zingeving ondersteun 
ik hen in dit proces. Daarnaast worden er 
door de geestelijk verzorgers teamgesprek-
ken gehouden naar aanleiding van ingrij-
pende gebeurtenissen op de afdeling, om 
ruimte te geven aan emoties en het delen 
van ervaringen. Wanneer mijn collega’s zelf 
bij een casus betrokken zijn, kunnen ze mij 

taken van de geestelijk verzorger. Door dit 
specifiek te benoemen krijgt de aandacht 
voor zingeving organisatie-breed een duide-
lijk gezicht. Temeer doordat dit gekoppeld is 
aan de introductie van het programma zin-
gevingsgericht werken. Er is een aparte 
functieomschrijving gemaakt, toegesneden 
op de competenties die nodig zijn en de bij-
behorende extra opleidingseisen. Daarbij 
gaat het om zorg-ethische reflectie en onder-
zoek, en supervisie en coaching. Doel van 
deze functie is advies, begeleiding, coaching 
en scholing ten aanzien van vraagstukken 
rond identiteit en ethiek, zingeving en spiri-
tualiteit. Als specialist zingeving ben ik am-
bassadeur van het zingevingsgericht wer-
ken, als het gaat om interne communicatie 
en extern netwerken. Daarnaast fungeer ik 
als procesbegeleider bij vragen rondom het 
levenseinde en verzoeken om euthanasie. Ik 
vervul daarin een adviserende, coachende 
en regisserende rol richting de artsengroep 
en het zorgteam. Ook bij andere zorg-ethi-
sche kwesties kan ik als specialist zingeving 
geraadpleegd worden. Ik werk daarin samen 
met mijn collega’s van de dienst geestelijke 
verzorging.

Vanaf 1 januari 2011 werk ik een dag in de 
week als ‘specialist zingeving’. De eerste tijd 
is het zoeken naar een passende invulling 
van deze nieuwe functie. Het is een periode 
van oriëntatie, intern overleg en ook extern 
zoeken naar verbindingen. Daarbij werkt 
PZC in het seizoen 2011-2012 samen met dr. 
Jan van den Braak, coach van In-voor-Zorg 
die deskundig is op het gebied van cultuur-
trajecten in de gezondheidszorg. We zetten 
samen een intensief Management Develop-
ment traject op van 2 x 4 dagen voor vijf 
groepen van ieder 25 medewerkers (mana-
gers, EVV’ers, artsen, paramedici, geestelijk 
verzorgers, activiteitenbegeleiders, P&O, fa-
cilitaire medewerkers etc.). Door dit traject 
raakt de nieuwe functie snel bekend binnen 

Specialist zingeving als ambassa -
deur van zingevingsgericht werken
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ben ik in 2012 begonnen met de master Zorg 
Ethiek en Beleid. Ik doe deze studie samen 
met collega Marco Sternal, zorgmanager van 
de revalidatieafdeling. Wij onderzoeken op 
welke wijze de zorgrelatie een bron van zin 
is voor zowel bewoner/cliënt als medewer-
ker. We doen dit door het bestuderen van li-
teratuur en een empirisch kwalitatief onder-
zoek. Zo willen we door middel van studie, 
scholing, ervaring en leren van anderen een 
kenniscentrum rondom zorg-en-zingeving 
opbouwen. Ons symposium ‘De barmharti-
ge Samaritaan anno Nu’ in november 2012 
heeft ons nieuwe contacten, goede feedback 
en stof tot nadenken gegeven.3 

Tot slot
Nu de ouderen- en verpleeghuiszorg maat-
schappelijk gezien in ‘zwaar weer’ is geko-
men, is het van groot belang dat instellin-
gen vasthouden aan een duidelijke visie op 
goede zorg. De overtuiging van het MT van 
Crabbehoff is dat de gerichtheid op zinge-
ving nodig is om samen het verschil te ma-
ken en elkaar te motiveren. De keuze voor 
de nieuwe functie van specialist zingeving 
drie jaar geleden is daar een zichtbaar teken 
van. Daarmee wordt de dienst geestelijke 
verzorging ook duidelijk op de kaart gezet.

Nico van der Leer is geestelijk verzorger en 
specialist zingeving bij de Protestantse Zorggroep 
Crabbehoff in Dordrecht. Hij is promovendus aan 
de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

Noten
1 Zie voor een overzicht van de werkzaamheden 

het jaarverslag 2012 onder het tabblad Team op 
www.zingevingsgerichtwerken.nl

2 VGVZ, Nota regiegroep, april 2013: ‘Voor alle 
geestelijk verzorgers geldt een zorg-ethische 
houding/attitude als eis en onderdeel van de 
levensbeschouwelijke competentie.’

3 De lezingen zijn te bekijken op internet, 
via de button symposium van www.
zingevingsgerichtwerken.nl. De verslagen 
van de vijf deelsessies (incl. de reacties van de 
deelnemers) zijn daar ook te vinden. De integrale 
tekst van de lezing van Nico van der Leer incl. 
verwijzingen is op te vragen via n.v.d.leer@
zorggroepcrabbehoff.nl

inschakelen als onafhankelijk gesprekslei-
der. In het contact met de artsengroep – met 
name bij vraagstukken rondom het levens-
einde of een specifiek verzoek om euthana-
sie – werk ik eveneens samen met mijn col-
lega geestelijk verzorger. In de begeleiding 
van de cliënt speelt de geestelijk verzorger 
een eigen rol in samenwerking met de arts 
en de EVV’er. Als specialist zingeving fun-
geer ik daarbij als procesbewaker. Kennis 
van zorg-ethische inzichten, ervaring met 
moreel beraad en teambegeleiding is daar-
mee een belangrijke component binnen het 
functioneren van de totale dienst. Dit sluit 
aan bij het recente inzicht vanuit de be-
roepsgroep dat van elke geestelijk verzorger 
een zorg-ethische attitude wordt verwacht.2

Scholing en training
De basisscholing zingevingsgericht werken 
voor de overige medewerkers gebeurt sinds 
2012 in samenwerking met de afdeling op-
leiding. Samen hebben we een programma 
opgezet van drie keer een dag, met tussen-
pozen van zes weken. In de tussentijd zijn 
er intervisiebijeenkomsten en huiswerkop-
drachten. We willen de deelnemers laten 
stilstaan bij vragen als: wie ben jij, hoe sta 
je in het leven, wat is jouw zingeving en hoe 
kijk je naar je werk en naar de ander? De 
gedachte hierbij is dat het belangrijk is om 
vanuit je zelfbewustzijn je te kunnen rich-
ten op de ander en te blijven leren over je-
zelf ook vanuit het contact met je collega’s 
en de bewoners. Daarom is het belangrijk 
dat de leidinggevenden bewust aandacht 
schenken aan de persoon van de medewer-
kers, en hen niet alleen maar instrumen-
teel benaderen. De themadagen voor mede-
werkers staan in het teken van ‘verbinding’: 
met-elkaar (Identiteit), met-jezelf (Spirituali-
teit) en met-de-bewoner (Zingeving).

Naast de begeleiding en training van de me-
dewerkers is het mijn opdracht studie te 
maken van zorgethiek en zingeving en te 
komen tot een promotieonderzoek over ‘zin-
geving in de zorg en de rol van de geestelijk 
verzorger’ (begeleiders: prof. dr. Carlo Leget 
en prof. dr. Ruard Ganzevoort). In dat kader 


