Uitnodiging kenniscafé 2020
Geestelijke verzorging thuis

Thema: 2020, een veelbewogen jaar

Beste geestelijk verzorger en geïnteresseerde,
Het is weer zover! Als werkveldraad Geestelijke verzorging thuis nodigen we je uit voor het
jaarlijkse kenniscafé! Vanwege Corona zullen we elkaar online ontmoeten, We blikken terug
op de stappen die we gezet hebben de afgelopen periode en kijken vooruit. Ook is er ruimte
om elkaar collegiaal te ontmoeten tijdens de digitale borrel.
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Accreditatie SKGV:
Inschrijving:

vrijdag 6 november
15:30-17:45 uur
Zoom
gratis
0,5 punt (Vakbekwaamheid)
Aanmeldformulier Kenniscafé 2020

Geestelijke verzorging Thuis is en blijft een zeer dynamisch werkveld. Dit is een jaar van veel
praktische vragen en ontwikkelingen geweest. Mooie landelijke en regionale initiatieven
brachten het vak voor het voetlicht. Corona had een grote impact op het werk en ook op de
aantallen aanvragen. Zo is door Corona de invoering van het landelijk nummer vervroegd.
Tijd voor reflectie en bezinning met collega’s!
Tijdens dit kenniscafé delen we de resultaten van de enquête “de structuur van geestelijke
verzorging thuis”, die de werkveldraad heeft gehouden. Het doel van de enquête is om
inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de organisatiestructuur van Geestelijke Verzorging in
de thuissituatie, zowel vanuit het perspectief van de geestelijk verzorgers en de
coördinatoren.
Daarnaast vertellen we over de Regioaanspreekpunten. Als werkveldraad willen we gevoed
worden door ervaringen in het land. Maurice van der Put, voorzitter van de werkveldraad, zal
ons hier meer over vertellen.
Programma
15.00-15.30
15.30 – 15.40
15.40 – 15.50
15.50 – 16.05
16.05 – 16.45
16.45 – 17.00
17.00 – 17.45

Intercollegiale ontmoeting en digitale inloop: Zoom staat alvast open
voor even bijpraten via de chat.
Opening door dagvoorzitter Karin Seijdell (lid van de werkveldraad)
Terugblik op het afgelopen jaar vanuit de werkveldaad en het project
geestelijke verzorging thuis.
Karin interviewt Maurice over het belang van regionaal ontmoeten. Je
kunt zelf ook je input geven en je vragen stellen.
De enquête: resultaten en gesprek
Slotverrassing
Borrel

Uitnodiging kenniscafé 2020
Geestelijke verzorging thuis

Toelichting op het programma
Terugblik afgelopen jaar
Afgelopen jaar was in veel opzichten heel intens. Corona had grote invloed op het uitvoeren
van het werk, en ook op de aantallen burgers die een beroep deden op de Centra voor
Levensvragen. Daarnaast waren er veel ontwikkelingen: een landelijk nummer, diverse
uitingen in de media. Wat is er dit jaar allemaal gebeurd? Wat staat er voor 2021 op stapel?
Regionale ontmoeting
Wat speelt er in de regio? En hoe krijgen we die informatie ook landelijk onder de aandacht?
Maurice van de Put zal hierover informatie geven. Er is ruimte voor het stellen van.je vragen.
Enquête
De werkveldraad licht de resultaten van de enquête toe. Hier komen focuspunten uit voor
ons werk in de periode die voor ons ligt.
Slotverrassing
Laat je verrassen door een onverwachte en fijne afsluiting!
Borrel
We hopen dat je blijft om van break-out room naar break-outroom na te praten met collega’s.
We hopen van harte je dan te begroeten!
Hartelijke groet,
Werkveldraad Geestelijke verzorging thuis
Maurice van der Put (voorzitter), Liesbeth ter Elst (secretaris), Karin Seijdell (lid), Charlotte
Molenaar (lid), Godelieve Liebergen (lid)

