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Ik ben graag een geestelijk verzorger met pit en passie! Ik ben gemotiveerd en wil een positieve bijdrage leveren 
aan de zorg, vanuit mijn mooie vak. Omdat ik geloof in geestelijke verzorging! Dit zijn mijn geloofsartikelen:

Ik geloof in zielzorg
De basis van mijn werk is het contact van ziel tot ziel. Dat merk ik iedere keer als ik met dementerende bewoners 
in contact kom. Wanneer ik er werkelijk voor hen ben, écht aandachtig, ontstaat er iets. Ik zie het gebeuren, tijdens 
individueel contact en vooral tijdens kleinschalige kerkdiensten. Ik noem het zielscontact. Dat is de basis. Vanuit 
die ervaring geloof ik in geestelijke verzorging, als zielzorg.

Ik geloof in kansen
De huidige zorgwereld biedt kansen! Er is steeds meer oog voor de menselijke maat, spiritualiteit, zingeving, een 
holistisch mensbeeld en welbevinden. De puur medische visie op zorg verliest terrein; kwaliteit van zorg en leven 
is het sleutelwoord. Dat is toch onze specialiteit? Ik zie kansen! Daar wil ik mij voor inspannen, met inspiratie en 
motivatie!

Ik geloof in investeren in zichtbaarheid
Laat je zien, laat je horen! Geestelijke verzorging gebeurt niet enkel achter een gesloten deur, in ondoordringbare 
vertrouwelijkheid en onzichtbaarheid. Ik wil me laten zien, mijn meerwaarde onder ogen brengen en open zijn over 
mijn werkzaamheden. Investeren in scholing voor medewerkers, ethisch beleid en participatie in het zorgdossier 
zijn noodzakelijk.

Ik geloof in samenwerking met management
Managers zijn niet eng, of vijandig, maar zetten lijnen uit. Ik werk graag met hen samen en communiceer open 
over mijn werk. Positief en proactief meedenken is belangrijk en van waarde. Om goed te communiceren moet je 
bekende termen uit de geestelijke verzorging vertalen. Soms al te beginnen bij ‘geestelijke verzorging’. Dat vertalen 
is hermeneutiek in optima forma: weer zo’n specialiteit van ons vak, toch?

Ik geloof in wetenschappelijk onderzoek
Ik ben blij met de Commissie Wetenschap van de VGVZ. Het versterkt ons zelfvertrouwen als wetenschappelijk 
onderzoek steeds weer aantoont dat ons werk meerwaarde heeft.

Ik geloof in de zorgvrager
Het gaat niet om het behoud van ons vak. Het gaat om de zorgvrager. Daar doe ik het voor. 

Geloof jij ook in geestelijke verzorging? Dan roep ik je op om jouw zeven geloofsartikelen te schrijven en te delen: 
voel je inspiratie en motivatie! Deel ze op Twitter of LinkedIn bijvoorbeeld. Want ik geloof ook in geestelijk verzor-
gers op sociale media (dat is zeven). E-mail: tvaniersel@wzh.nl. Twitter: @TvanIersel. 

Ik geloof

Tim van Iersel


