
Bijeenkomst geestelijke verzorging en diversiteit, Radboud Universiteit Nijmegen 

In diverse maatschappelijke sectoren in Nederland zijn geestelijk verzorgers actief: het leger, de zorg, 

onderwijs en, meer recent, de politie. De geestelijk verzorging in Nederland wordt geconfronteerd 

met een aantal uitdagingen die vragen om nadere verdieping en reflectie. Daartoe hebben we in 

oktober 2017 een eerste expertmeeting gehouden aan de Radboud Universiteit Nijmegen over het 

thema diversiteit. Verschillende geestelijk verzorgers hebben daar vanuit verschillende professionele 

en religieuze achtergronden een korte presentatie gegeven van hun visie, mede in reactie op een 

lezing van antropoloog André Droogers. 

Dit jaar willen we daar een vervolg op geven en thema diversiteit verder uitdiepen gebaseerd op drie 

observaties. Ten eerste is daar de afname van religiositeit in de zin van een afnemende publieke 

invloed van religie en een kleinere rol van religieuze instituties in het leven van mensen. Uit 

onderzoeken als God in Nederland blijkt enerzijds dat religie weliswaar allesbehalve verdwenen is uit 

het leven van mensen, maar anderzijds toch ook dat de rol van met name de kerk erg klein is 

geworden en verder slinkt. Ook de spirituele revolutie zet niet door, in tegendeel zelfs en de rol van 

religie als sociaal bindmiddel lijkt eveneens af te nemen. Niettemin, iets meer dan de helft van de 

zogeheten buitenkerkelijken (bijna 70% van de bevolking) beschouwt zich nog als gelovig of spiritueel 

waarbij zowel binnen als buiten de kerk de grenzen tussen deze categorieën vervagen. Zeker op 

crisismomenten lijkt er zeker een behoefte aan religie en spiritualiteit.  

Ten tweede is er het toenemende pluralistische karakter van de Nederlandse samenleving. Het 

christendom blijft veruit de grootste religie in Nederland, zo’n 25% van de bevolking rekent zich tot 

een van de christelijke kerken. Ongeveer 5% is moslim en 2% hangt een andere niet-christelijke 

godsdienst aan. Maar ook binnen de verschillende religieuze tradities neemt de diversiteit toe. Met 

andere woorden, de diversiteit wordt diverser. Deels hangt dat samen met een toenemende etnische 

diversiteit binnen religies, maar onder sommige groepen, zoals Turkse Nederlanders, zien we ook dat 

de wijze waarop men religieus is steeds diverser wordt.  

Ten derde zien we binnen geestelijk verzorging dat enerzijds er een tendens is naar meer algemene 

geestelijke verzorging die los staat van de verschillende religieuze denominaties en anderzijds een 

tendens die juist laat zien dat in sommige sectoren (bijvoorbeeld het leger en de gevangenis) sterk 

wordt vastgehouden aan die verbinding met denominaties. De vraag dient zich daarbij ook op de 

tendens naar meer algemene geestelijk verzorging niet ten koste zou kunnen gaan van geestelijke 

verzorging uit de kleinere religieuze tradities zoals de joodse.  

Om de invloed van deze drie ontwikkelingen op geestelijke verzorging als professie te bespreken 

willen we op 16 november 2018 een expertmeeting houden die zich richt op de kansen en 

uitdagingen voor de toekomst van geestelijke verzorging.  

We zijn bijzonder vereerd dat Anke Liefbroer, promovendus aan de Vrije Universiteit Amsterdam, 

bereid is om de openingslezing te houden met als titel ‘Interlevensbeschouwelijke geestelijke 

verzorging: Hoe om te gaan met diversiteit?’. Vervolgens zullen we ingaan op een drietal concrete 

casussen die worden gepresenteerd door verschillende mensen uit het veld. 

Locatie: Senaatszaal, Aula Radboud Universiteit Nijmegen 

Programma: 

13.00: inloop, koffie en broodje 

13.30: opening en welkom 



13.45: lezing Anke Liefbroer 

14.45: Casuïstiek 

15.45: Open discussie en Einde (17.00) 

Interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging: Hoe om te gaan met diversiteit?  

Anke I. Liefbroer 

De multiculturele en multireligieuze Nederlandse samenleving kenmerkt zich door een diversiteit aan 

opvattingen. Waar kerkelijke betrokkenheid op veel plaatsen afneemt, blijkt er – bijvoorbeeld door 

globalisering en de opkomst van nieuwe vormen van spiritualiteit en ‘meervoudig religieuze 

betrokkenheid’ – steeds meer een verscheidenheid aan levensbeschouwelijke opvattingen te zijn. Dit 

roept vragen op over hoe er maatschappij-breed met levensbeschouwelijke diversiteit wordt 

omgegaan en wat dit op individueel niveau betekent voor de interactie tussen mensen. Hoe kunnen 

levensvragen en existentiële thema’s besproken worden wanneer er geen gedeelde traditie of geen 

gedeeld levensbeschouwelijk kader is waaruit geput kan worden?  

Geestelijk verzorgers ontmoeten dagelijks gesprekspartners met een diversiteit aan 

levensbeschouwingen en voeren – op plekken zoals ziekenhuizen en gevangenissen – gesprekken 

over zingeving en levensbeschouwing. Zij vormen daarmee bij uitstek een interessante groep om de 

manier waarop er met diversiteit en levensbeschouwing wordt omgegaan, te bestuderen, zowel 

organisatorisch als ook in interactie tussen mensen. Hoe kijken geestelijk verzorgers in de zorg, bij 

justitie en bij defensie aan tegen levensbeschouwelijke diversiteit? Hoe verlopen gesprekken waarbij 

de gesprekspartner en de geestelijk verzorger een verschillende levensbeschouwing hebben? En 

welke rol speelt de levensbeschouwing van de geestelijk verzorger in dit soort gesprekken?  

In het promotieonderzoek naar ‘interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging’ onderzoekt Anke 

Liefbroer deze vragen. Deze worden zowel vanuit het perspectief van de geestelijk verzorger als van 

de gesprekspartner in kaart gebracht, aan de hand van kwantitatieve vragenlijsten en kwalitatieve 

analyse van gespreksopnamen. Tijdens de lezing wordt ingegaan op wat er tot nu toe over 

interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging bekend is en worden voorlopige resultaten uit het 

onderzoek gepresenteerd.  

 

Anke I. Liefbroer, MSc MA (1990) studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en 

religiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Aan het Dominicaans Studiecentrum voor 

Theologie en Samenleving deed zij onderzoek naar meervoudig religieuze betrokkenheid en aan het 

VUmc werkte zij onder andere aan een onderzoek naar de ervaringen van (ex-)kankerpatiënten en 

hun naasten met begeleiding door getrainde vrijwilligers. Momenteel werkt zij aan een 

promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam over interlevensbeschouwelijke geestelijke 

verzorging. 

 

 

      

 


