
Beste collegae, 

Graag nodigen wij jullie van harte uit voor het (eerder uitgestelde) Open Platvorm op 11 november 
2019, van 14.00 tot 16.30 uur in de tuinzaal van Akoesticum, Nieuwe Kazernelaan 2 – D42, 7611JC 
Ede. Vanaf 13.30 uur is de inloop en na afloop is er de gelegenheid tot het drinken van een drankje. 

Thema:  

Sectoren en werkvelden: waartoe zijn wij op aarde? 

Over de VGVZ en de ontwikkeling van professionele geestelijke verzorging 

Als relatief nieuwe bestuursleden met de raden in portefeuille hebben we kennisgemaakt met de 
verschillende sector- en werkveldraden. We hebben daarin geluisterd naar wat er leeft. Wat ons 
betreft was het een goede ervaring. Gebleken is dat er een poos, om begrijpelijke redenen, met het 
bestuur soms weinig verbinding was. En ook blijkt het af en toe lastig om een raad goed draaiende te 
houden. Wat daarbij niet helpt, is dat het ook niet altijd duidelijk is wat de wederzijdse 
verwachtingen zijn en een ieder toch al een overvolle agenda heeft. De vraag ‘waartoe zijn wij op 
aarde’ wordt soms gesteld. Terwijl, zo is ook in het huishoudelijk reglement vastgelegd, de raden de 
pijlers zijn waarop de vereniging draait.  

Genoeg reden om met elkaar in open gesprek te gaan, en dan bedoelen we niet alleen met het 
bestuur maar ook juist als raden onderling en met de leden die daarvoor belangstelling hebben. Om 
ervaringen uit te wisselen, successen en hobbels te delen en het wiel niet telkens opnieuw uit te 
hoeven vinden. En ook om de verwachtingen met elkaar te bespreken. 

Als input voor het gesprek geeft het bestuur zijn visie (zie bijlage) vanuit de centrale gedachte, dat de 
sectoren en de werkvelden van onze vereniging een belangrijke rol spelen in de reflectie op en de 
ontwikkeling van het beroep van geestelijk verzorger en dat ze daarmee een onmisbare bijdrage 
leveren aan een vitale VGVZ. Deze visie moet worden gezien als werkdocument en is dus niet in 
beton gegoten. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

Om 13.00 uur is de inloop met koffie en thee 

Om 14.00 uur zullen Kees Smit en Wilma Geerdink, de portefeuillehouders van de raden, de 
bijeenkomst aftrappen met een korte introductie en een toelichting bij de bestuursvisie . 

Na een korte pauze willen we graag de raden in de gelegenheid stellen om zich kort te presenteren. 
De vorm is vrij. Dit dient als opstap om daarna met elkaar in gesprek te komen over de ervaringen tot 
nu toe. Uiterlijk 16.30 ronden we af en dan is er nog gelegenheid tot het drinken van een drankje. 

  

Met vriendelijke groet, namens het bestuur 

Kees Smit en Wilma Geerdink 

 


