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Beste lezer, 

Hierbij vind je het eerste exemplaar van de nieuwsupdate Geestelijke Verzorging 
Thuis. Dit project is bedoeld om grotere bekendheid aan geestelijke verzorging 
te geven voor mensen die thuis zijn.  

Sinds begin 2019 is het nodige gebeurd, thans treedt alles in een 
stroomversnelling. Er is campagne te verwachten voor bekendheid en toegang 
tot geestelijke verzorging, er starten binnenkort verschillende trainingen om 
tegemoet te komen aan de mensen die snakken naar zingeving.  

In deze update lees je meer over zingeving, communicatie, onderwijs, 
onderzoeken en de plaats van geestelijk verzorging in de regio bij netwerken en 
Centra voor Levensvragen. Veel leesplezier en goede moed bij je inzet om 
zingeving en geestelijke verzorging samen verder te brengen. 

Met hartelijke groet,  

Guido Schürmann, Projectleider Geestelijke Verzorging Thuis 

Vanuit de stuurgroep Geestelijke Verzorging Thuis   

In de afgelopen maanden zijn diverse belangrijke vorderingen te noteren.  
Het communicatieplan is door VWS goedgekeurd en gesprekken met bureaus 
vinden plaats om tot een campagne te komen. Voor het onderwijsplan is 
eveneens de subsidie toegekend met terugwerkende kracht vanaf september en 
doorlopend tot medio 2025. De deelprojectgroep zal de onderlinge samenhang 
van de pilots bespreken. Agora treedt als penvoerder op om afspraken te maken 
met de diverse uitvoerders.   



COMMUNICATIE 

Succesvolle werkconferentie Zingeving in de buurt 

 
Gaby Jacobs over het belang van zingeving in zorg en sociaal domein 

Vanuit Agora vond de jaarlijkse werkconferentie digitaal plaats op 27 oktober. 
Onder meer Gaby Jacobs, Elisabeth van Oostrum, Nienke Kuyvenhoven en Petra 
van Loon reflecteerden over wat zingeving is, hoe dat bij ouderen speelt of in de 
interactie tussen professionals in het sociale domein en vrijwilligers. Vanuit de 
praktijk van GV Thuis en de actieonderzoeken waren er drie bijdragen om het te 
completeren. Bekijk alle bijdragen en lees het aanvullende materiaal ›  

Subsidie communicatieplan GV Thuis toegekend 

Het communicatieplan, dat voortvloeit uit het adviesplan communicatie 
Geestelijke Verzorging Thuis (2019) is door VWS goedgekeurd. De strategie, 
middelen en activiteiten hebben als doel de landelijke bekendheid van 
geestelijke verzorging en de vindbaarheid van geestelijk verzorgers te vergroten. 
Voor het ontwikkelen van consistente communicatie en middelen als video's, 
ervarings- en praktijkverhalen, en een mediacampagne, is een bureau 
geselecteerd. Inmiddels is er ook al een landelijk telefoonnummer ingericht voor 
geestelijke verzorging om tijdens corona de toegankelijkheid van geestelijk 
verzorgers te vergroten. 

Landelijk nummer Zingeving en Levensvragen goed 
zichtbaar  

Sinds de inrichting wordt het landelijk nummer voor begeleiding bij zingeving en 
levensvragen door steeds meer groepen gevonden. Het nummer is gepubliceerd 
via de kanalen van alle projectpartners, in print artikelen over geestelijke 
verzorging thuis, waaronder Pal voor U en KBO-PCOB Magazine 

https://www.agora.nl/nieuws/zingeving-stopt-niet-bij-de-voordeur/


(decembernummer), en op diverse websites als Zorg voor Beter en het is 
opgenomen op de website Steunpunt Coronazorgen. De wens is in iedere uiting 
dit nummer te vermelden. 

 

Praktijkverhaal: Geestelijk verzorgers en sociaal werkers 
samen tegen eenzaamheid 

Hoe ondersteun je ouderen bij eenzaamheid? De combinatie geestelijke 
verzorging en sociaal werk is een goede mix. Tijdens de Week tegen 
Eenzaamheid publiceerden Agora en Sociaal Werk Nederland een voorbeeld 
van een geestelijk verzorger in dienst bij een welzijnsorganisatie. Dit geeft inzicht 
in hoe sociaal werkers en geestelijk verzorgers elkaar aanvullen. Het artikel is 
goed ontvangen en werd gepubliceerd in diverse nieuwsbrieven en gedeeld via 
social media. Lees het praktijkverhaal ›  

ONDERWIJS 

Subsidie voor Onderwijsplan Zingeving 

Goed nieuws: VWS heeft een forse subsidie toegekend voor de uitvoering van 
het Onderwijsplan 'Zingeving in zorg en sociaal domein'. Dat betekent dat nog 
dit jaar een start gemaakt kan worden met 11 deelprojecten, variërend van een 
Train-de-trainer cursus voor geestelijk verzorgers tot een community van 
mensen die trainingen verzorgen op het gebied van zingeving. 

https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/geestelijke-verzorging-thuis-vergoed?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=ezinelevensvragenokt2020&utm_content=lees+meer+over+geestelijke+verzo
https://www.steunpuntcoronazorgen.nl/ik-heb-zorgen/eenzaamheid
https://www.agora.nl/nieuws/geestelijk-verzorgers-en-sociaal-werkers-samen-tegen-eenzaamheid/


Vooraankondiging: in januari symposium Onderwijs in 
zingeving 

In januari 2021 zal een online symposium plaatsvinden over onderwijs in 
zingeving. Dit symposium is bedoeld als kick-off voor de community van trainers 
op het gebied van zingeving (zowel vakdocenten als geestelijk verzorgers). Gaby 
Jacobs zal de keynote verzorgen. Ook is er aandacht voor de projecten uit het 
Onderwijsplan die binnenkort starten. Nadere berichtgeving en de datum 
volgen. 

Train-de-trainer cursus van start in februari 2021 

In februari 2021 zal de eerste tweedaagse Train-de-trainer cursus voor geestelijk 
verzorgers van start gaan, verzorgd door Reliëf in samenwerking met het 
Radboudumc en de Universiteit voor Humanistiek. Dankzij de VWS-subsidie 
voor het Onderwijsplan blijven de kosten voor de deelnemers beperkt tot 150 
euro. Later in 2021 worden nog minimaal drie Train-de-trainer cursussen 
gepland. Je kunt je aanmelden vanaf 1 december 2020 via Reliëf › 

PRAKTIJKCRITERIA EN RANDVOORWAARDEN 

Coronarichtlijn 

Sinds maart van dit jaar verschijnt er met regelmaat een Richtlijn voor geestelijk 
verzorgers. Deze is ook bedoeld voor geestelijk verzorgers in de thuissituatie. De 
richtlijn is gebaseerd op de landelijke richtlijnen en houdt maximaal rekening 
met beoefenaren van het vitale en cruciale beroep van geestelijk verzorger.  
De laatste richtlijn vind je hier ›  

Kamerbrief Geestelijke Verzorging in de thuissituatie 

Maandag 2 november verscheen een nieuwe kamerbrief over geestelijke 
verzorging in de thuissituatie. Daarin schetst de minister vergezichten na de 
subsidiefase. Hij wil dat het werk van geestelijk verzorgers in de thuissituatie ook 
daarna voortgezet kan worden. Omdat de minister ook ruim aandacht schenkt 
aan geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied is er een goed 
aanknopingspunt om GV Thuis voor alle leeftijden open te stellen.  
De brief vind je hier › 

http://www.relief.nl/zinvol-trainen
https://vgvz.nl/corona/richtlijnen-voor-gv/
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/11/02/kamerbrief-over-geestelijke-verzorging-in-de-thuissituatie/kamerbrief-over-geestelijke-verzorging-in-de-thuissituatie.pdf


Coronawerkgroep: ondersteuning tijdens corona 

Eind oktober is de coronawerkgroep van de VGVZ weer digitaal bijeengeweest. 
Alle werkterreinen van de geestelijke verzorging in zorg en sociaal domein zijn 
hierin betrokken. Er zijn meerdere handreikingen voor geestelijk verzorgers 
ontwikkeld en ook nu wil deze werkgroep geestelijk verzorgers ondersteunen bij 
werk - en beperkingen - ten gevolge van corona. De groep is te bereiken via 
corona@vgvz.nl  

KINDERPALLIATIEVE ZORG 

 
Still uit de animatie over de subsidieregeling  

Animatie: subsidie voor begeleiding thuis bij levensvragen, 
rouw en verlies 

Gezinnen die te maken krijgen met een levensbedreigende of 
levensduurverkortende ziekte van een kind of ouder kunnen een beroep doen 
op de subsidieregeling voor begeleiding door een geestelijk verzorger of rouw- 
en verliesbegeleider. Deze begeleiding kan worden geboden in het hele 
zorgtraject, vanaf diagnose, in het ziekteproces en na overlijden.  
Meer weten over de begeleidingsmogelijkheden en bijbehorende subsidie, 
bekijk deze animatie! › 

https://vgvz.nl/corona/
mailto:corona@vgvz.nl
https://vimeo.com/465331941/61f3ab2970


CONNECT-studie: actie-onderzoek rond zingeving in de 
kinderpalliatieve zorg van start 

Een levensbedreigende ziekte van een kind plaatst ouders voor grote 
levensopgaven, die aanleiding kunnen zijn tot zingevingsvragen. Om ouders 
passend te ondersteunen, is de CONNECT-studie gestart. Met een digitale 
conferentie met 150 professionele zorgverleners en ouders werd CONNECT 
succesvol afgetrapt. Voor informatie: connect.zingeving@umcutrecht.nl 

 

ONDERZOEK 

Subsidieoproep: Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke 
Verzorging  

Eind september is door ZonMw in het programma ‘Zingeving en Geestelijke 
Verzorging’ een nieuwe call uitgezet. In deze zeer omvangrijke oproep komen 
drie basiselementen voor de ontwikkeling van geestelijke verzorging en de zorg 
voor zingeving aan de orde: de ontwikkeling van een kennisinfrastructuur, het 
opzetten van (interdisciplinaire) leergemeenschappen, en een aanzet tot 
effectonderzoek. Er wordt slechts één aanvraag, vanuit één consortium, 
goedgekeurd. Dat vereist samenwerking. Ga naar de subsidieoproep ›  

PLOEG-onderzoeken: lees het artikel 

Onlangs publiceerde het Tijdschrift Geestelijke Verzorging (jaargang 23, nr. 98, p. 
56-61) een artikel waarin een aantal observaties uit de drie PLOEG-projecten 
zijn gebundeld. Een van de observaties betreft de geschiktheid van de huidige 
financiering van GV Thuis, gezien de vragen en behoeften van cliënten die een 
beroep doen op deze zorg. Lees het artikel Financiering van GV in de 
thuissituatie hier › 

mailto:connect.zingeving@umcutrecht.nl
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/_Subsidieoproep_Kenniswerkplaats_Zingeving_en_Geestelijke_verzorging.pdf
https://vgvz.nl/werkvelden/gv-thuis/
https://vgvz.nl/werkvelden/gv-thuis/


Publicatie Case Studies: goed beeld geestelijke verzorging 

Voor wie een indruk wil krijgen van wat geestelijk verzorgers feitelijk doen, kan 
terecht bij een overzicht van gepubliceerde case studies uit het Nederlandse 
Case Studies Project Geestelijke Verzorging. De beschrijvingen geven een goed 
beeld van wat geestelijk verzorgers bijdragen aan de zorg voor mensen, in de 
verschillende werkvelden. Naar de Case Studies › 

ONDERSTEUNING NETWERKEN 

Projectleidersdag oktober 

Op 8 oktober 2020 vond de derde projectleidersdag digitaal plaats. 
José Puiman, coördinator Palliatieve Zorg en Geestelijke Verzorging VWS, sprak 
samen met Guido Schürmann over de plannen van VWS en de voortgang van 
het landelijk project. Met de voortgangsbrief van VWS aan de Tweede Kamer 
kan de stuurgroep en de deelprojectgroep Criteria & Randvoorwaarden aan de 
slag. Marc Rietveld lichtte de plannen van de deelprojectgroep Onderwijs toe. 
Arie Kooijman, centrale actieonderzoeker vanuit ZonMw, gaf toelichting op de 
onderzoeksplannen. Zijn belangrijkste boodschappen voor projectleiders: 
“Onderzoek kost tijd, wees geduldig maar voel je vrij direct contact te zoeken 
met de onderzoekers wanneer je vragen hebt.” 

De projectleiding (Guido Schürmann en Julia Hulshof) werkt nu aan een landelijk 
projectplan 2.0 voor de komende jaren van Geestelijke Verzorging Thuis, in 
samenspraak met de deelprojectleiders (Jeroen Joosten, Sjaak Körver, Marc 
Rietveld, Karin Seijdell, Robert Koorneef, Carolien Huizinga). Samen vormen zij 
het projectteam.  

Subsidie en Jaarplan 2021 

Fibula heeft deze zomer een subsidieaanvraag gedaan om de regionale 
projecten te blijven ondersteunen in 2021. Daarnaast wil Fibula in 2021 input 
blijven leveren voor de stuurgroep en deel uit blijven maken van het 
projectteam. In het onderliggend plan zijn de wensen, zoals aangegeven door 
de regionale projectleiders, meegenomen. De platform- en communicatiefunctie 
van Fibula voor de netwerken palliatieve zorg en regionale projectleiders 
Geestelijke Verzorging Thuis werden als meest belangrijk genoemd. 

https://ucgv.nl/case-studies-project/publicaties-csp/


Visievorming  

De regionale projecten hebben behoefte aan richting en doelstellingen ten bate 
van de doorontwikkeling van de regionale infrastructuur en ondersteuning 
daarvan vanuit een bovenregionale en/of landelijke organisatie. De meningen en 
ideeën van de regionale projectleiders worden momenteel door Fibula 
verzameld. Deze kunnen divers zijn en juist daarom van belang bij het voeren 
van de dialoog met VWS. 

Geplande activiteiten 
15 december 2020: projectleidersdag 

Nieuws delen in het netwerk?  
Staat er iets in deze update dat interessant is voor collega’s?  
Hier een handig overzicht met meer links om te delen. 

Pal voor U: Thuis in gesprek met een geestelijk verzorger › 

Agora: Zingeving stopt niet bij de voordeur › 
Sociaal Werk Nederland & Agora: Geestelijk verzorgers en sociaal werkers tegen 

eenzaamheid › 

Nieuwsbrief Rotterdam Ouder & Wijzer › 

E-zine Levensvragen › 
Agora: Infographic: Zingevingsvragen, bij wie kun je terecht? › 
Agora: Samen werken aan zingeving: 10 praktijktips › 

https://metzorgleven.nl/thuis-in-gesprek-met-een-geestelijk-verzorger/
https://www.agora.nl/nieuws/zingeving-stopt-niet-bij-de-voordeur/
https://www.agora.nl/kennisbank/laagdrempelig-contact-helpt-bij-eenzaamheid/
https://www.agora.nl/kennisbank/laagdrempelig-contact-helpt-bij-eenzaamheid/
https://www.nieuwsbrievenrotterdam.nl/nieuwsbrief/?id=1589&idc=8961#name8961
https://cdn.flxml.eu/r-228b928e086f5207ad9ec7b8110185b6e21753584d7b4752
https://www.agora.nl/kennisbank/zingevingsvragen-bij-wie-kun-je-terecht/
https://www.agora.nl/kennisbank/samen-werken-aan-zingeving-10-praktijktips/

