Beste leden van de VGVZ,
Graag nodigen wij jullie van harte uit voor het Open Platform van de VGVZ.
Dit jaar organiseren wij het open platform in kleinere groepen (maximaal 60 mensen) op drie
verschillende locaties.
Het Open Platform heeft als doel de ontmoeting met elkaar als leden en met het bestuur, en
de uitwisseling over thema’s die van belang zijn voor ons beroep en/of beroepsvereniging.
Overkoepelend thema dit jaar is reflectie op GV tijdens Corona en post corona.
Wat heeft deze tijd met ons gedaan? Welke vragen werden opgeroepen over jezelf, over je
beroep? Wat betekende collegialiteit? Welke kansen hebben we gekregen en hoe hebben
we die gegrepen? Hoe gaan we nu verder? We kijken terug en blikken vooruit.
De vraag aan u om vooraf de evaluatievragen te bekijken en waar mogelijk al voor uzelf te
beantwoorden. De inleiding en de vragen vormen dan leidraad voor ons gesprek.
evaluatie kaart.pdf
28 september Den Bosch 14.00 – 17.30 uur: Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45
Spreker: Ankie Spelbrink, werkzaam in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond.
Thema: Zichtbaarheid en de rol van de geestelijk verzorger in het ziekenhuis
Het gesprek draait deze middag om twee vragen. Hoe hebben wij deze periode als mens en
als zorgprofessional ervaren? En wat heeft de eerste coronagolf naar de oppervlakte
gebracht in werkwijzen, zichtbaarheid, samenwerking met andere disciplines en de inhoud
van ons vak? Zijn er bijvoorbeeld good-practices ontwikkeld? Is de rol van geestelijk
verzorger aangepast, uitgebreid of hetzelfde gebleven binnen uw organisatie onder de druk
van nieuwe werkomstandigheden? En wat kunnen we van elkaar leren, met het oog op de
toekomst en een eventuele tweede golf?
Ankie Spelbrink, humanistisch raadsvrouw in het Elkerliek Ziekenhuis te Helmond, zal een
korte voordracht houden. Tijdens de eerste COVID-golf werd zij meerdere malen
geïnterviewd door de media en ontwikkelde zij samen met haar team verschillende goodpractices.
N.B: Er komt een praktisch vervolg op dit thema in de vorm van een Webinar over COVID in
het ziekenhuis op 29 oktober.
05 oktober Zwolle 14.00 – 17.30 uur: Buitensociëteit, Stationsplein 1
Sprekers: Jeanette van der Meiden en Teun Veenstra, geestelijk verzorgers in TBS/ PI.
Thema: Corona in de bajes
Uit de wereld van Justitie delen geestelijk verzorgers Jeannette van der Meijden en Theunis
Veenstra hun corona-ervaringen met ons en dagen ons uit onze eigen verhalen ernaast te
leggen en samen wegen voor de toekomst te ontdekken.
Jeannette van der Meijden is als humanistisch geestelijk verzorger werkzaam in Forensisch
Psychiatrisch Centrum dr. S van Mesdag (Mesdagkliniek) in Groningen.

Theunis de Vries is als protestants geestelijk verzorger werkzaam in Penitentiaire Inrichting
Norgerhaven te Veenhuizen.
12 oktober Amersfoort 14.00 – 17.30 uur: Bergkerk, Doctor Abraham Kuyperlaan 2
Spreker: Job Smit
Thema: Weldoen in tijden van Corona
Toen de verpleeghuizen de deuren sloten in maart 2020, was er maar één gezamenlijk doel:
het virus buiten houden. Naast de sluiting zijn daarvoor allerlei verregaande maatregelen
genomen waarvan al snel bleek dat ze alle betrokkenen meer schade dan goed deden.
Bewoners, cliënten, naasten, zorgverleners: bij allen was al snel sprake van psychosociale
lijdensdruk. En daar waar het schuurde en wrong, doken al snel ethische vragen op. Waar
zijn we eigenlijk mee bezig? Welke keuzes maken we? Wie denkt hierover na, wie is
verantwoordelijk? Deze vragen verdienen het om bij stil te staan, ook en juist gezien onze
taak als geestelijk verzorgers richting de toekomst.
Job Smit zal als geestelijk verzorger (verpleeghuiszorg) bij Viattence in het zwaargetroffen
Gelderse dorp Heerde de inleiding verzorgen.

Programma van alle drie de Open Platforms:
13.30

Inloop met koffie en thee

14.00-16.00

Open Platform
- inleiding spreker en thema
- delen van ervaringen aanwezigen & gesprek

16.15-16.45 uur

Bestuurlijke zaken
- Gelegenheid voor vragen n.a.v de stukken
- Afscheid Freda Droës en voorstellen beoogde nieuwe bestuursleden:
Marleen Moors, Erik Willemsen en Beatrijs Hofland
- Aandacht voor toekennning VGVZ-Award aan Vicky Hölsgens en
bijdragen uit Onderzoeksfonds aan Anke Liefbroer en aan Nelleke ten
Napel.

16.45-17.30 uur

Ontmoeting

Hartelijke groeten, de voorbereidingscommissie
Beatrijs Hofland, Marleen Moors, Cees Smit, Hans Schepers, Rozanne van der Veur

