VGVZ Werkveld Eerste Lijn
Handleiding voor regioaanspreekpunt
voor regiobijeenkomsten van geestelijk verzorgers in de thuissituatie
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1. Toelichting regioaanspreekpunt Geestelijke verzorging in de thuissituatie
Omdat er in het werken in de thuissituatie grote regionale verschillen zijn, vinden wij het als
werkveldraad belangrijk om vinger aan de pols te hebben bij regionale aanspreekpunten.
Het regioaanspreekpunt is een geestelijk verzorger (lid van het werkveld eerste lijn) die zicht
heeft op de regionale ontwikkelingen uit zijn of haar regio.
De leden van de werkveldraad kunnen geen regioaanspreekpunt zijn. Het
regioaanspreekpunt is lid van de VGVZ.

2. De taken van een regioaanspreekpunt
I.

Het aanspreekpunt is binnen zijn/haar regio beschikbaar voor vragen over het
eerstelijnswerk van collega's en zet deze waar nodig door aan de raad.

II.

Het aanspreekpunt roept - zelf of laat dit aansluiten op bestaande collegiale
bijeenkomsten door bijv. het Centrum voor Levensvragen - drie keer per jaar geestelijk
verzorgers bijeen die in de thuissituatie werkzaam zijn in de regio. Het doel van die
bijeenkomsten is kennismaking, uitwisseling en elkaar te ondersteunen in bijvoorbeeld
het ontwikkelen van initiatieven. Een bestuurslid uit de werkveldraad zal aansluiten bij
ten minste een van de bijeenkomsten (ovv beschikbaarheid).
- De werkveldraad stuurt deze handleiding voor het aanvragen van SKGV-punten
voor de regiobijeenkomst en de conceptagenda.
- Het aanspreekpunt regelt SKGV-accreditatie voor deze bijeenkomsten, voordat de
bijeenkomsten plaatsvinden.
- Het aanspreekpunt zorgt dat de werkveldraad op de hoogte is van de gekozen
data en nodigt ten minste eenmaal per jaar een lid van de werkveldraad uit.
- Het staat het aanspreekpunt vrij om een van de deelnemende geestelijk
verzorgers te vragen de bijeenkomst voor te zitten of verslag te maken.
- Het aanspraakpunt stuurt het verslag van de bijeenkomst aan de werkveldraad ter
kennisname en licht bij eventuele vragen informatie toe.

III.

Het aanspreekpunt neemt deel aan de jaarlijkse bijeenkomst met alle
regioaanspreekpunten die wordt georganiseerd door de werkveldraad om regionale en
landelijke vragen en ontwikkelingen te bespreken.
In 2020 staat de datum al gepland: vrijdag 17 april van 10.30 – 13.30 uur. De
werkveldraad zorgt voor de lunch.

IV.

De werkveldraad zorgt dat het regio-aanspreekpunt SKGV-punten ontvangt voor zijn
vrijwillige inzet.
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3. Voorwaarden SKGV regiobijeenkomsten
De Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) hanteert de volgende
voorwaarden rondom regiogroepen:
Doel regiobijeenkomsten
Op veel plaatsen door het hele land worden zogenaamde regiobijeenkomsten georganiseerd
door collega geestelijk verzorgers. De bijeenkomsten hebben een wisselend karakter. Soms
gaat het om pure uitwisseling van ervaring (zonder de gestructureerde aanpak van een
intervisiebijeenkomst). Soms gaat het om thematische bijeenkomsten rond een bepaald
onderwerp, bijvoorbeeld ethiek of methodiek of diagnostiek. Soms is er een externe
deskundige, soms niet. Het doel van deze bijeenkomsten is het leren en delen van en met
collega geestelijk verzorgers. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk
regiobijeenkomsten te accrediteren.
Puntentoekenning
Een geaccrediteerde regiobijeenkomst levert 0,5 punt op in de (facultatieve) categorie
Beroepsontwikkeling. In deze categorie kunnen maximaal 5 punten toegekend worden. Er
kunnen dus maximaal 10 regiobijeenkomsten (10 x 0,5 punt) worden opgevoerd in het
dossier.
Accreditatievoorwaarden
De voorwaarden waaraan een regiobijeenkomst moet voldoen wil zij in aanmerking komen
voor accreditatie zijn:
-

-

Op de bijeenkomsten moet met enige regelmaat een casus uit de praktijk worden
besproken;
Op de bijeenkomsten moet regelmatig sprake zijn van methodiekuitwisseling;
Op de bijeenkomsten moet regelmatig een thema op de agenda staan. Dat kan breed
zijn, als het maar raakt aan de beroepspraktijk van de geestelijke verzorger of aan een
algemene ontwikkeling waarvan de geestelijk verzorger op de hoogte moet zijn;
De thema’s moeten een zekere afwisseling laten zien (geen eenzijdigheid);
De bijeenkomsten moeten een vaste structuur hebben;
De bijeenkomsten moeten met een zekere regelmaat plaatsvinden (minimaal driemaal
per jaar);
Met regelmaat moet er een deskundige externe spreker of begeleider worden
uitgenodigd.

Als aan deze voorwaarden is voldaan kan een regiobijeenkomst worden geaccrediteerd en
kunnen de deelnemers (facultatieve) punten verwerven met de regiobijeenkomsten.
Op de website van de SKGV worden alle geaccrediteerde regiogroepen genoemd, onder
vermelding van plaats/regio van de groep, naam, telefoonnummer en e-mailadres van de
contactpersoon.
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4. Stappen Aanvraag SKGV voor regiobijeenkomst Werkveld Eerste Lijn
I.

Controleer of je voldoet aan bovenstaande accreditatievoorwaarden voor de
regiobijeenkomst.
Vraag een account aan bij SKGV-register (zie vorige pagina).
Meld een regiogroep aan voordat de bijeenkomst plaatsvindt (anders krijg je geen
punten). Het regioaanspreekpunt kan de regiogroep aanmelden via deze link: [link
toevoegen] naar inlogpagina aanbieders. Met het aanmelden van een regiogroep
verplicht de contactpersoon zich tot het registreren van de deelnemers in PE-online.
Maak een namenlijst met SKGV registratienummer en handtekening (let op SKGV
nummer is verplicht), zie voorbeeld hieronder.

II.
III.

IV.

Ga naar: http://www.skgv-register.nl/opleiderssupervisoren/accreditatie-aanvragen-2/
-

Om een aanvraag in te dienen heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig.
Deze kunt u aanvragen via onderstaande link. Heeft u al een account op PE-online
(voor een andere beroepsgroep) dan kunt u met uw eigen account inloggen en
autorisatie aanvragen voor de SKGV.

-

U kunt na autorisatie uw accreditatieaanvraag doen voor meerdere beroepsgroepen.

-

Om te weten welke gegevens u bij de aanvraag bij de hand moeten houden, kunt u
onderstaand document raadplegen.

-

Let op: om de presentie na afloop in te kunnen voeren, heeft u het 6-cijferige
(NIEUWE!) registratienummer van de geestelijk verzorger nodig. Vraag hiernaar bij
inschrijving door de deelnemer.

Inloggen voor aanbieders in PE-online: inloggen voor aanbieders PE-online
Nog geen account?: inloggen voor aanbieders in PE-online
Mocht het aanmelden niet lukken, stuur dan een email aan info@skgv-register.nl
Autorisatie aanvragen
Als u vervolgens inlogt als aanbieder, komt u op de pagina waar onderin de ‘Stichting
Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers’ staat. Vraag autorisatie aan voor de skgv. Zie
hieronder het voorbeeld voor de regio Almere.
In uw email ontvangt u een bevestiging en de inlog gegevens, waarmee je de verdere
gegevens moet invullen. Zorg voor een aanwezigheidslijst (zie hieronder)!
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5. Concept SKGV Regiobijeenkomst aanwezigheidsregistratie voor SKGV aanvraag
SKGV registratieformulier Regiobijeenkomst [NAAM REGIO]
Plaats
Datum
Naam

SKGV nummer
(6-cijfers)

Handtekening

Regioaanspreekpunt ondertekent voor akkoord
Naam

SKGV nummer
(6-cijfers)

Handtekening
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Concept Agenda Regiobijeenkomst [NAAM REGIO]

Plaats, datum

1. Kennismaking / Rondje persoonlijk
2. Agenda vaststellen en wie maakt het verslag?
3. Notulen vaststellen / Verslag vorige bijeenkomst vaststellen
4. Onderwerp A (regionale ontwikkeling/initiatief/dilemma)
5. Onderwerp B
6. Casus inbreng met vraag (methodisch bespreken)
7. Praktische zaken en afspraken
8. Wat is belangrijk te melden aan de werkveldraad?
9. Wat verder ter tafel komt
10. Datum en locatie volgende regiobijeenkomst vaststellen
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