
 Uitnodiging kenniscafé 2018 

Eerste Lijn  
 

 

 

 

Thema: Wind in de zeilen! 
 

 

Beste eerstelijns geestelijk verzorger en geïnteresseerde,  

 
Heb je de nieuwsflits al gelezen over de ontwikkelingen in de eerste lijn in de politiek? Ben je 

ook zo nieuwsgierig hoe er op politiek niveau is gestoeid met het wegzetten van de gelden 

voor extramurale geestelijke verzorging en levensbegeleiding uit het regeerakkoord? Of wil 

je weten wat dit nu concreet gaat betekenen voor de geestelijk verzorger in de eerste lijn; 

lokaal, regionaal en landelijk? De wind blaast in de zeilen, maar welke kant gaan we met 

elkaar op? We praten je helemaal bij en zorgen voor voldoende ruimte voor interactie. 

 
Kom naar het kenniscafé. Deze bijeenkomst mag je niet missen! 

 

Datum:  woensdag 14 november 2018 

Tijd:  13.15 uur inloop, 13.30 - 17.00 programma, 17.00 - 18.00 uur borrel 

Locatie: Universiteit voor Humanistiek 

Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht 

Kosten:  € 25,- 

Wie:   geestelijk verzorgers (vrijgevestigd, transmuraal werkend, starters) en 

geïnteresseerden 

 

De accreditatie aanvraag is ingediend bij het SKGV.  

 

Hartelijke groet, 

Werkveldraad Eerste Lijn VGVZ 

Charlotte Molenaar (voorzitter), Liesbeth ter Elst (secretaris), Maurice van der Put (lid), 

Martin Ruiter (lid), Willemien Winkel (lid)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Uitnodiging kenniscafé 2018 

Eerste Lijn  
 

 

 

Programma 
 

 

 

13.15 uur  Inloop en inschrijven 

   Ontmoeting met koffie/thee 

 

13.30 uur Informatietafels 1e lijn met ruimte voor ontmoeting en gesprek 

 Onderzoek naar geestelijke verzorging in de eerste lijn 

 Nascholing voor extramurale geestelijk verzorgers 

 Informatie over het werkveld eerste lijn 

  

14.00 uur   Haal het anker in!  
Maurice van der Put, lid werkveldraad  

 

14.10 uur  Hijs de zeilen - Actuele situatie geestelijke verzorging  
Joep van de Geer, kennismakelaar geestelijke verzorging Agora &  

Francine Wildenborg, beleidsmedewerker externe relaties VGVZ 

 

14.30 uur  Overstag - Verduidelijkende vragen actuele situatie  

 

14.55 uur  In het kraaiennest – quickscan en leidraad voor dialoog 
Charlotte Molenaar, voorzitter werkveldraad 

 

15.15 uur   Korte pauze 

 

15.30 uur  Koers bepalen - Samenkomst in regionale groepen 

   Wat betekenen de huidige ontwikkelingen voor ons in de praktijk? 

 

16.30 uur  Wind in de zeilen – Plenair: welke richting gaan we op? 

 

17.00 uur   Borrel in de kantine 

 


