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Signalen

A) Toename consulten tov
2018

B) Diverse regio’s melden 
een pilot in de HAP

C) Belangrijke schakeling 
met Pall Teams ZKH

1) 2019: benutten van het 
budget blijft achter

2) 2020: in alle regio’s is 
het maximale budget 
aangevraagd

Scholing aan professionals 
en vrijwilligers levert een 
significante toename van 
consultvragen GV

De 3 noordelijke provincies hebben 
een aanvraag ingediend voor 
actieonderzoek bij ZonMw naar de  
toekomstige organisatorische en 
financiële borging van GV in de 
thuissituatie.



Belangrijke signalen (2)

a) Scherpe afspraken ter 
voorkoming van afname GV 
in de 2e lijn zijn nodig. 

Adviesnota VGVZ mbt
nieuwe deelnemers in de 
eerste lijn:

inbreng van emeriti resp
locale pastores, emeriti 

een harde eis aan pastores: 
buiten eigen werkgebied. 

Onderzoek op het gebied 
van Onderwijs (Marc R)

Honours Academy 

Geestelijk verzorgers oh 
gebied van Kinderpalliatieve
zorg zijn nodig (melden bij
NIK)



Stand van zaken

Regionale verscheidenheid en versnippering

Zorg omtrent afname GV in de 2e lijn wordt niet door de feiten bevestigd

Behoefte aan sterke(re) landelijke aansturing

Krachtige infrastructuur met bereikbaarheid en coordinatie (landelijk en regionaal) gewenst

Er is nog veel onduidelijk bij clienten, professionals en GV'ers (verwijzing, declaratie, BTWafdracht (fiscaal), Wkkgz, 
aanvullende eisen (juridisch)

Een deel van de vraag (5-10) % valt buiten de regeling



Politiek en belastingtechnisch

Expertmeeting 2 oktober infrastructuur

Vaste kamer commissie 16 oktober

Kleine ondernemersregeling BTW vrij



Expertmeeting 2 oktober

• Subsidieregeling (via NWPZ) of aan CvL

• ZVW

• WMO (of een mix van 2 en 3)

• Betaalkantoor

• Open House constructie

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2019/06/24/voor-en-
nadelen-bekostigingsmogelijkheden-geestelijke-verzorging-gv

• Korte termijn keuze (5-10 jaar) lange termijnkeuze

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2019/06/24/voor-en-nadelen-bekostigingsmogelijkheden-geestelijke-verzorging-gv


Contact met kamercommissie (16.10)

• Is de keuze voor de toekomst met name gericht op het einde van het leven 
of komen er ook vragen aan de orde rond verlies baan of partner aan het 
leven?

• Er werd mho op de borging gevraagd naar de betrokkenheid van Uni’s en 
HBO instellingen en de rol die ZonMw hier in speelt

• Op welke manier wordt er voor deze regeling over de grenzen van deze 
kabinetsperiode heen gekeken? 

• Kamerlid: Ik kan me voorstellen dat veel instellingen afscheid nemen van 
de gv. Is deze regeling daarvoor het laatste zetje?

• Welke andere vormen van GV ziet u nog ontstaan? De vraag werd 
toegespitst op GV bij onderwijsinstellingen, het antwoord nam ook GV bij 
rampen en GVA mee

• Schept het aanbod een vraag,  is er werkelijk sprake van een vraag?



Te ontwikkelen beleid

Behoefte aan sterke(re) landelijke aansturing en krachtige infrastructuur met 
bereikbaarheid en coordinatie (landelijk en regionaal)

Er is een infrastructuur GV thuissituatie die na 2020 vaste vorm krijgt (van 
subsidieregeling naar staand beleid)

Regionale Centra voor Levensvragen met een coördinator

Geestelijk verzorgers die daarin participeren voldoen aan kwaliteitseisen: register, 
(VOG), klachtprocedure


