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Nieuws van bestuur en stafbureau 
 
 

Vereniging en bestuur 

Twee nieuwe bestuursleden 

Goed nieuws: de benoemingsadviescommissie (BAC) heeft twee kandidaten aan het bestuur 
voorgedragen, en het bestuur heeft daar vervolgens van harte mee ingestemd. Met Cees Smit en 
Wilma Geerdink kan het bestuur zo weer op sterkte komen, zowel kwantitatief als kwalitatief. 
Interessant is dat beiden het werkveld van de geestelijke verzorging bij Defensie uit eigen ervaring 
kennen. Cees Smit en Wilma Geerdink zullen op de volgende ALV (24 juni 2019) officieel worden 
voorgedragen voor benoeming, maar draaien de komende maanden al mee in het bestuur.  
Een nieuwe voorzitter hopen wij begin 2019 bekend te kunnen maken.  

 

 
Wetgeving en beleid 

Belangrijk nieuws: ontwikkelingen geestelijke verzorging in de thuissituatie 

 
Een langgekoesterde wens van de VGVZ gaat in vervulling: vanaf 1 januari 2019 is er financiering voor 
geestelijke verzorging in de thuissituatie. Op 8 oktober ontvouwde minister Hugo de Jonge (Zorg, CDA) 
zijn plannen in een brief aan de Tweede Kamer. In 2019 is 10 miljoen beschikbaar, in 2020 ook 10 
miljoen en daarna 5 miljoen structureel. 
 
Veelgestelde vragen op een rij: 
 
Hoe is dit geld er gekomen? 
In het regeerakkoord van Rutte III is 35 miljoen gereserveerd voor geestelijke verzorging / 
levensbegeleiders onder de noemer Waardig ouder worden. Minister Hugo de Jonge was er niet happig 
op om dit geld te besteden, maar onder druk van veldpartijen – onder meer VGVZ en KBO-PCOB – en 
politieke partijen – CDA, ChristenUnie en D66 – is het ministerie deze zomer op een plan gaan broeden. 
Als VGVZ hebben we het ministerie gevoed met informatie over geestelijke verzorging, omdat er weinig 
kennis over ons vak bestond. Aan de hand van verhalen uit de praktijk – door geestelijk verzorgers zelf, 
maar ook door patiënten en huisartsen aan het woord te laten – hebben we goed over het voetlicht 
kunnen brengen wat we doen. Tot op het laatst heeft de VGVZ inspraak gehad in de plannen. 
 
Hoe ziet het financiële plaatje eruit? 
Van de 10 miljoen per jaar voor 2019 en 2020 is 5 miljoen gereserveerd voor de praktijk. Dat wil zeggen 
vergoeding van consulten, maar ook deelname van geestelijk verzorgers aan diverse multidisciplinaire 
overleggen (zoals Patz-teams) en beschikbaarheid van geestelijk verzorgers voor bijscholing van 
primaire zorgverleners (denk aan huisartsen). Een bedrag van 2 miljoen is beschikbaar voor het 
ontwikkelen van infrastructuur, zoals centra voor levensvragen. Verder is 3 miljoen per jaar beschikbaar 



 

Nieuwsbrief nr. 41 – november 2018  3 
 

voor onderzoek om het proces te monitoren en tevens om de bekendheid van geestelijk verzorgers te 
vergroten (bijvoorbeeld door middel van een campagne).  
 
Wie krijgt dat geld in beheer? 
Het geld voor de praktijk gaat naar de Netwerken palliatieve zorg. Dat zijn er 66 in Nederland. Voor die 
constructie is gekozen omdat het een bestaande financieringsstructuur van VWS is. De VGVZ was hier 
aanvankelijk geen voorstander van: immers geestelijke verzorging behelst niet alleen palliatieve zorg. 
Het oprichten van een nieuwe structuur kost echter minstens een jaar (nieuwe subsidiestromen 
moeten door zowel de Tweede als Eerste Kamer worden goedgekeurd) en dat zou erg zonde zijn van 
het geld dat daardoor volgend jaar niet uitgegeven zou kunnen worden.  
Afgesproken is dat de komende 2 jaar een probeerfase is, intensief gemonitord door een stuurgroep 
waar naast de VGVZ ook expertisenetwerk Agora, de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland en Sociaal 
Werk Nederland zitten, zodat ook andere manieren om geestelijke verzorging in de thuissituatie te 
financieren open blijven.  
 
Waarom is het nu 25 miljoen in plaats van 35 miljoen? 
In het regeerakkoord stond over 2018 ook al 10 miljoen gereserveerd. Met terugwerkende kracht de 
praktijk financieren kan niet, maar volgens ons mag dat niet de reden zijn dat bijna eenderde van de 
totale investering in geestelijke verzorging op deze wijze verdwijnt. Onder druk van de VGVZ – verder 
opgevoerd door CDA en ChristenUnie – heeft de minister half oktober toegezegd voor het eind van het 
jaar te bekijken of dit geld kan worden doorgesluisd.  
 
Heeft het goede nieuws nog publiciteit opgeleverd? 
Zeker, diverse media hebben op ons verzoek aandacht besteed aan de financiering voor geestelijke 
verzorging in de thuissituatie. Trouw, AD, alle regionale kranten aangesloten bij het AD, plus de 
voormalige Wegener-kranten (de Gelderlander, Tubantia, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, PZC, 
de Stentor, BN DeStem) en Dagblad van het Noorden en Friesch Dagblad. Plus vakmedia als Medisch 
Contact, Zorgvisie en Skipr. Huisarts en gastcolumnist van de Volkskrant Pieter Barnhoorn heeft er op 
14 oktober zijn column aan gewijd. Wil je een en ander teruglezen: kijk op ons twitteraccount 
@VGVZ_NL. Als je daar toch bent: volg ons meteen! 
Verder heeft een aantal collega’s op eigen titel de media bereikt, zoals bijvoorbeeld Hugo Remmers en 
Monique Ratheiser (Trouw).  
 
En nu? 
De verschillende partijen – waaronder de VGVZ – kijken samen met kennismakelaar bij Agora Joep van 
de Geer (geestelijk verzorger en reeds lang lid van de VGVZ) hoe nu verder. Een deelprojectgroep houdt 
zich bezig met de randvoorwaarden voor vergoeding in de praktijk. Vragen als: wie mag declareren?, 
waar?, hoeveel consulten? komen aan bod. Twee andere deelprojectgroepen buigen zich over 
onderzoek en onderwijs.  
Wanneer wij meer informatie hebben over de concrete uitwerking informeren wij leden via de 
gebruikelijke kanalen: Nieuwsflits, e-mail en de website van de VGVZ.  
Ten slotte: 14 november is er in Utrecht een bijeenkomst van de Werkveldraad eerstelijn. Zie de 
uitnodiging op de website.  

 

https://vgvz.nl/wp-content/uploads/2018/10/Uitnodiging-kenniscafe-2018-definitief.pdf
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FBZ 

De Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) vertegenwoordigt ons en vele andere disciplines 
bij cao’s en andere arbeidsrechtelijke zaken.   

 
Cao’s 
Na een ‘hete’ zomer kwam er toch verrassend snel een cao voor de UMC’s tot stand. Ook de VGVZ 
heeft ingestemd met het eindbod, na raadpleging van de leden. Op één lid na konden alle collega’s bij 
de UMC’s instemmen met het akkoord.  
De cao voor de sector VVT is vanaf 5 oktober algemeen bindend verklaard. Dat betekent: ook al werkt 
u bij een organisatie die niet bij Actiz of BTN is aangesloten, voor u geldt de cao ook. Kijk hem eens in 
op www.FBZ.nl of download de cao-app! 
De onderhandelingen voor de cao’s van de ziekenhuizen, gehandicapten- en jeugdzorg gaan binnenkort 
weer beginnen. Hebt u input voor deze cao’s? Stuur deze dan naar Marten Tel. Alle inbreng is van harte 
welkom. Daarnaast zoeken we collega’s uit het Werkveld Ziekenhuizen die mee zouden willen doen 
met een klankbordgroep van de FBZ. 
 
Sociale akkoorden en reorganisaties 
Wist u dat de FBZ bijna altijd betrokken is bij reorganisatie en vernieuwing van sociale akkoorden? Zo is 
de FBZ ook nauw betrokken bij de faillissementen van ziekenhuizen in Flevoland en Amsterdam. Als er 
bij uw bedrijf zoiets speelt: de onderhandelaars van de FBZ zijn altijd geïnteresseerd in uw mening. Via 
ons kunt u ze bereiken.  
 

Afgevaardigden naar de FBZ: Eva Kersbergen en Marten Tel  

 

Richtlijnen zorg 

De afgelopen maanden heeft de VGVZ op verschillende concept-richtlijnen commentaar geleverd, 
onder andere op RL Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase, op RL Pijn bij patiënten met kanker 
of gevorderde stadia van COPD of hartfalen, en op de RL Palliatieve zorg thuis voor Verpleegkundigen 
en Verzorgenden.  
De definitieve versies van de richtlijnen zullen te zijner tijd beschikbaar zijn via de website van het IKNL. 
De belangrijke Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase, mee ontwikkeld en 
geautoriseerd door de VGVZ, is op 23 oktober officieel gelanceerd en gepubliceerd. Ook te vinden op 
de website van de VGVZ, bij Handige beleidsstukken onder punt 4A.  
Het is al vaker gezegd maar toch: de inbreng van de VGVZ bij richtlijnen en kwaliteitskaders zou niet 
mogelijk zijn zonder de inbreng van actieve leden en van de Commissie Wetenschap. Veel dank dus. 

 
 

  

http://www.fbz.nl/
mailto:marten.tel@brabantzorg.eu
https://vgvz.nl/over-de-vgvz/handige-beleidsstukken
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Onderzoek en wetenschap 

Onderzoeksaanvraag PLOEG gehonoreerd 

In dezelfde periode waarin bekend werd dat de vergoeding voor geestelijke verzorging in de 
thuissituatie ophanden was, werd door ZonMW ook een belangrijke onderzoeksaanvraag gehonoreerd. 
Het gaat om het project PLOEG: Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging.  
Hierin werken verschillende universiteiten samenwerken om geestelijke verzorging in de eerste lijn 
beter te integreren. Prof. dr. Hetty Zock (RUG) leidt een project waarin een landelijk dekkende 
inventarisatie van initiatieven in de eerste lijn wordt gemaakt (PLOEG-1); onder leiding van dr. Sjaak 
Körver (TST) wordt een interventiestudie opgezet (PLOEG-2) en Carlo Leget (UvH) ten slotte leidt een 
project naar optimale samenwerking met andere professionals in de eerste lijn (PLOEG-3). 
De honorering van deze onderzoeksaanvraag is om twee redenen van groot belang. Ten eerste is het 
van grote waarde dat nieuwe praktijken, zoals nu het werken als geestelijk verzorger in de eerste lijn, 
direct worden begeleid met praktijkgericht onderzoek. Ten tweede is het vermeldenswaard dat de 
verschillende universiteiten hun krachten hebben gebundeld, wat de effectiviteit zeker ten goede zal 
komen.  
 

Internationale conferentie 

Vooraankondiging: op 25 en 26 februari 2019 organiseert de Commissie Wetenschap van de VGVZ in 
samenwerking met anderen een internationale conferentie over het thema: 
  
Do we have a case?  
  
 Centraal staan drie ‘basic questions’:  
 
1.      What are we learning from the published case studies in the context of chaplaincy care research 
and of various settings of chaplaincy care? 
2.      What are we learning about case studies research? 
3.      What are chaplains learning by producing case studies? 
 
Met onder anderen George Fitchett, Steve Nolan, Martin Walton en Jacques Körver. 
 
 
 

Personalia & Publiciteit 

Publicatie in KSGV-reeks 

In de KSGV-reeks verscheen Geestelijke verzorging en ‘Evidence based’ werken. Een publicatie die tot 
stand kwam met steun uit het Studie- en Projectfonds van de VGVZ. De auteur, Ton Bersee, is 
werkzaam als geestelijk verzorger bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.  
Voor meer informatie zie de website.   

https://www.ksgv.nl/publicaties/2-92-bersee
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Nieuws van de werkvelden en sectoren 
 

 

Werkveld Verpleeg- en verzorgingshuizen 

Raadsleden gevraagd 

Eind 2017/begin 2018 hebben in totaal vier leden afscheid genomen van onze werkveldraad. Inmiddels 
hebben we er gelukkig drie nieuwe leden bij, maar we missen er nog twee, omdat een raad zeven 
leden mag tellen. Gezien het werk en onze plannen voor de toekomst zou dit geen luxe zijn.  
 
Nadat we ons in de afgelopen periode intensief hebben beziggehouden met de Kwaliteitsstandaard 
Levensvragen voor ouderen, hebben we als nieuw speerpunt voor de komende tijd gekozen voor de 
palliatieve zorg. Dit gezien de ontwikkelingen in zorgland (oplopende zorgindicaties, complexere zorg, 
korter wonen in een instelling) en naar aanleiding van het nieuwe Kwaliteitskader Palliatieve Zorg 
(2017) en de begin dit jaar verzonden kamerbrief over palliatieve zorg.    
 
Wij gaan ons bezighouden met palliatieve zorg ingebed in het bredere kader van zorg voor de 
kwetsbare mens in diens laatste levensfase. Bijvoorbeeld: Wat zijn specifieke uitdagingen voor 
palliatieve zorg bij mensen met een vorm van dementie? Welke informatie zou helpend kunnen zijn 
voor collega’s in het veld? Wat is er al gaande onder collega’s? Wat zijn blinde vlekken rondom de rol 
van geestelijk verzorgers in samenwerking met andere disciplines? In het najaar van 2019 hopen we 
over dit thema ons tweejaarlijks symposium te organiseren.  
 
Spreekt jou het thema aan en zou jij ons willen helpen om bovenstaande vragen beter in beeld te 
brengen als lid van de werkveldraad? Of zou jij willen meehelpen bij de organisatie van ons 
symposium? Neem dan contact met ons op via de mail. 
 

Hanneke Keur, voorzitter      
Eva Kersbergen, secretaris 

 

Hospices 

Bijeenkomst in Hospice Demeter 

1 november hebben de Hospice geestelijk verzorgers hun halfjaarlijkse bijeenkomst gehad in Hospice 
Demeter in De Bilt. 
Joep van der Geer was er om over zijn proefschrift te praten, ook in relatie tot de nieuwe Richtlijn 
Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase. 
Ook kwam Ineke Koedam, voorzitter van het Landelijk Expertisecentrum Sterven iets vertellen over hun 
werk. Eenieder van ons kreeg een exemplaar uitgereikt van het blad Drempel. Dit blad (eenmalige 
uitgave) dat in artikelen en interviews (het proces van) sterven bespreekbaar maakt, is ook naar alle 

mailto:ekersbergen@casema.nl
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hospices verstuurd. Meer informatie op hun website. 
Het was een boeiende en afwisselende bijeenkomst waarin ook steeds ruimte gemaakt werd om te 
delen! 
  
De volgende bijeenkomst is gepland op 15 mei 2019 om 13.00 uur. Locatie (naar verwachting): IKNL, 
Godebaldkwartier 419 in Utrecht. 
  

Marjanne Lam, secretaris 

   

 
Werkveld Verstandelijk Gehandicaptenzorg 

Samenstelling raad  

De nieuwe Werkveldraad Mensen met een beperking staat in de startblokken. Zoals jullie zien willen 
we graag een nieuw licht werpen op ons werkveld en een andere klank laten horen.  
We gaan van ons laten horen, maar meer nog willen we horen, zien en voelen wat er in het werkveld 
leeft. We zien onszelf als verbinders en als onderzoekers: wat hebben we nodig als geestelijk verzorgers 
in dit werkveld? Hoe kunnen we elkaar helpen om bronnen van creativiteit en inspiratie aan te boren? 
Hoe kunnen we laten zien wat het werken met mensen met een beperking doet met ons vak en onze 
rol en omgekeerd: wat geestelijke verzorging voor hen betekent?  
We zijn nu met vijf mensen. Er kunnen er nog meer bij, dan zijn we minder kwetsbaar. Dus als je zin 
hebt of als je wilt verkennen of het iets voor je is, laat het weten aan Elske Cazemier per mail of 
telefoon (06 1851 9124). 
 

 
 
Hartelijke groet, Hub van den Bosch, Anouk Helmich, Annet Smal, Henny Grooteschaarsberg en Elske 
Cazemier. 

 

https://www.landelijkexpertisecentrumsterven.nl/
mailto:e.cazemier@amsta.nl
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Werkveld Jeugdzorg 
 
Geestelijk verzorgers jeugdzorg zoeken samenwerking 
De leden van het Werkveld Jeugdzorg werken in instellingen verspreid over heel Nederland. Twee maal 
per jaar hebben we een werkdag. In 2018 is bij wijze van proef een dag samen met de collega geestelijk 
verzorgers werkzaam in justitiële jeugdinstellingen gehouden. In 2019 willen we dat op structurele 
basis doen. Qua thema’s beogen we een programma dat inspirerend is voor onszelf én te gebruiken in 
ons werk. Op deze manier zoeken we de samenwerking met anderen die met  jongeren werken. Voor 
2019 staat bibliodrama op het programma. 

 

Werkveld Eerste lijn 
 
Voor de belangrijke ontwikkelingen rond financiering van geestelijke verzorging in de thuissituatie zie 
het algemene deel van deze Nieuwsbrief (pag. 2 en 3).  

 
 
Humanistische sector    
 
Voorzitter: Daan Stoffer, werkzaam in de zorg  daan.stoffer@arkin.nl  
Secretaris: Irene van Bentem, werkzaam in de zorg ivanbentem@nieuwunicum.nl  
Lid: Gerjos Hengelaar, werkzaam bij Defensie   GJ.Hengelaar@mindef.nl  
 
We zoeken nog nieuwe leden, dus weet dat je welkom bent; meld je even bij een van ons. Je kunt 
bijvoorbeeld ook gewoon eens aanwezig zijn bij een overleg. Natuurlijk is iedereen ook van harte 
uitgenodigd om contact met ons op te nemen als er zaken zijn die in jullie ogen de sectorraad raken. 
 
Geestelijke verzorging in de eerste lijn  
Begin oktober kwam het verheugende nieuws over financiering van geestelijk verzorging thuis 
(palliatieve fase). Deze maand start nieuw wetenschappelijk onderzoek van de UvH naar geestelijke 
verzorging in de eerste lijn. Veel patiënten komen bij de huisarts met klachten en problemen die 
eigenlijk om een goed gesprek vragen. Maar hoe bepaal je als huisarts nu of je dit gesprek zelf voert, of 
beter kunt doorverwijzen? Een hoe bepaal je of een patiënt beter geholpen kan worden door een 
psycholoog, een geestelijk verzorger of een vrijwilliger met een luisterend oor? Zie de website van de 
UvH. 
 
Socrateslezing  
Zeventig jaar geleden werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) opgesteld. 
Kan deze nog veel mensen en landen verbinden, juist nu de wereld een autoritaire wending lijkt te 
ondergaan? Publicist en hoogleraar Europese Studies Paul Scheffer gaat in de Socrateslezing op 3 
december in Den Haag op zoek naar een humanistisch antwoord. Meer informatie staat op de website. 
 

mailto:daan.stoffer@arkin.nl
mailto:ivanbentem@nieuwunicum.nl
mailto:GJ.Hengelaar@mindef.nl
https://www.uvh.nl/actueel/nieuws/uvh-start-onderzoek-naar-geestelijke-verzorging-in-de-eerstelijn
https://www.humanistischverbond.nl/socrateslezing2018-paulscheffer
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Nieuwe hoogleraar Geestelijke Verzorging aan de UvH 
De leerstoelgroep Globalisering- en dialoogstudies aan de UvH houdt zich bezig met hoe mensen in 
hun leven van alledag omgaan met diepgaande verschillen in waarden en overtuigingen. Wat maakt 
dat er ruimte is voor respect, of dat er juist een (gewelddadig) conflict ontstaat? De groep richt zich in 
het bijzonder op praktijken van (humanistisch) geestelijke verzorging bij vragen over hoe zinvol te leven 
in een pluralistische samenleving. Zowel in de traditionele velden van geestelijke verzorging (bij 
Defensie, Justitie en in de zorg) als in nieuwe velden die in ontwikkeling zijn.  
Per 1-1-2019 zal Prof. Dr. Gaby Jacobs deze leerstoelgroep gaan leiden. 
 
Ruard Ganzevoort over eenzaamheid 
Op 1 oktober hield Ruard Ganzevoort een inspirerend verhaal op de jaarlijkse raadsliedendag van het 
Humanistisch Verbond. Dit jaar was het thema ‘Eenzaamheid’, door hem besproken als ‘condition hu-
maine’ aan de hand van een persoonlijke zoektocht; eenzaamheid als voorwaarde voor menswording. 
Ook werden op deze dag 14 nieuwe raadslieden bevestigd in het ambt. 
Op de website van het Humanistisch Verbond staat een interview met Ruard Ganzevoort over 
eenzaamheid. 
 
 

Islamitische sector    
Op dinsdag 27 november 2018 organiseert de Islamitische sector haar jaarlijkse studiedag. Het thema 
voor dit jaar is: 
Psychiatrische ziektebeelden onder moslimpatiënten & de rol van de geestelijke verzorging in de 
psychiatrie 

 
 
Gegevens bestuur en raden VGVZ  
Namen en contactgegevens vindt u hier.  

Wijzigingen  

Graag houden wij ons ledenbestand zo up-to-date mogelijk. Geef daarom wijzigingen in uw e-
mailadres of in uw andere gegevens (werk of privé) door aan het secretariaat.  

Agenda  

Activiteiten van de werkvelden en sectoren worden ook vermeld op de website van de VGVZ. Voor 
het aanmelden van activiteiten kunt u een mail sturen naar het secretariaat.  

Volgende Nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief verschijnt maart 2019. Kopij kunt u voor 15 maart 2019 aanleveren bij 
het secretariaat van de VGVZ. 
 
Tussendoor verschijnen steeds Nieuwsflitsen met korte, actuele berichten. 

https://www.humanistischverbond.nl/nieuws/ga-niet-proberen-eenzaamheid-op-te-lossen
https://vgvz.nl/gegevens-bestuur-en-raden/
mailto:info@vgvz.nl
mailto:info@vgvz.nl
mailto:info@vgvz.nl

