
 Uitnodiging kenniscafé 2019 

Eerste Lijn  
 

 

 

 

Thema: Landelijke toekomststructuur 
 

 

Beste eerstelijns geestelijk verzorger en geïnteresseerde,  

 
Het is weer zover! Als werkveldraad Eerste Lijn nodigen we je uit voor het jaarlijkse 

kenniscafé! We blikken terug op de stappen die we gezet hebben de afgelopen periode en 

kijken vooruit.  

 

Datum:  vrijdag 1 november 2019 

Tijd:  12.45 tot 17.45 uur  

Locatie: De Brug, Schuilenburgerweg 2 te Amersfoort 

Kosten:  € 30,- 

Accreditatie: is aangevraagd bij de SKGV 

Inschrijving: Klik hier om je aan te melden 

 

Geestelijke verzorging in de eerste lijn is een zeer dynamisch werkveld. Door de gelden van 

het ministerie van VWS, worden er nu overal in het land initiatieven ontplooid om burgers 

van de verschillende doelgroepen (50+, palliatieve patiënten en hun naasten) geestelijke 

verzorging te bieden. De subsidieregeling via de netwerken palliatieve zorg leidt lokaal tot 

het ontstaan van Centra voor Levensvragen en andersoortige initiatieven. Dit is een jaar van 

veel praktische vragen en ontwikkelingen geweest. De complexiteit van de mogelijkheden 

voor geestelijke verzorging worden steeds meer helder. Tijd voor reflectie en bezinning met 

dagvoorzitter Minette Kits Nieuwenkamp (VWS), Robert Koorneef (VGVZ), Geert van der 

Velde (Coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Groningen en Drenthe) en de werkveldraad 

Eerste Lijn! 

 

Tijdens dit kenniscafé willen wij gezamenlijk nadenken over wat een gewenste 

landelijke/regionale structuur is voor de toekomst van geestelijke verzorging in de 

thuissituatie. Hoe kan vanuit de inhoud van ons vak die structuur het beste georganiseerd 

worden? We nemen graag mee welke kansen en gevaren er ontstaan met de huidige 

structuren? En we gaan out-of-the-box denken: welke structuren zijn er te bedenken of bij 

andere professionals in de thuissituatie al goed doordacht waar we iets mee kunnen? Hoe 

kunnen wij als landelijk netwerk eerstelijns geestelijk verzorgers samenwerken en regionaal  

activiteiten ontplooien? 

 

Programma 

12.45 – 13.25  Intercollegiale ontmoeting en inloop 

13.30 – 13.40  Opening door dagvoorzitter Minette Kits-Nieuwenkamp (VWS) 

13.40 – 14.30 Terugblik afgelopen jaar en prikkelende spreker voor dialoog 

 

14.50 – 16.00  Regionale ontmoeting en dialoog 

16.00 – 16.45 Forumdiscussie met panel  

16.45 – 17.00 Slotverassing 

17.00 – 17.45 Borrel 

https://congres.zonderzorg.nl/kenniscafe-eerste-lijn-kopie-1/aanmeldformulier
https://congres.zonderzorg.nl/kenniscafe-eerste-lijn-kopie-1/aanmeldformulier
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Toelichting op het programma 

 

Wat is er de afgelopen periode de revue gepasseerd? 

Robert Koorneef, directeur van de VGVZ, praat je bij over de ontwikkelingen van de laatste 

tijd en de invloed die dit heeft op het werken in de eerste lijn. Ook gaat hij in op de situatie na 

2020. Welke structuur past het beste bij de belangen die wij als beroepsgroep nastreven, 

namelijk goede en toegankelijke geestelijke verzorging voor alle doelgroepen? 

 

Prikkelende spreker 

Geert van der Velde is regio coördinator van netwerken palliatieve zorg in Groningen en 

Drenthe. Hij heeft jarenlange werkervaring in diverse sectoren van de gezondheidszorg en 

draagt geestelijke verzorging een warm hart toe. Geert is in staat om op een groot bord te 

schaken en hij overziet wat keuzes nu (voor landelijk centrum voor levensvragen 

bijvoorbeeld) voor invloed hebben op de toekomst. Welke strategische keuzes kunnen wij 

maken om de eigenheid van ons vak zo goed mogelijk te waarborgen? 

 

Regionale ontmoeting en dialoog 

In groepen bespreken we verschillende stellingen die betrekking hebben op de 

toekomststructuur. Per groep is een panellid aanwezig. 

 

Forumdiscussie met panel 

Plenair worden de verschillende stellingen besproken in de vorm van een panelgesprek.  

 

 

We hopen van harte je dan te begroeten! 

 

Hartelijke groet, 

 

Werkveldraad Eerste Lijn VGVZ 

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

Molenaar (lid), Lutske Harmsma (lid) 

 


