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Als hetero witte man van in de vijftig mijmer ik wel eens wat over ons vak. Een prachtig 
vak, professional te mogen zijn rondom vragen over zingeving, mensen begeleiden 
bij het op je eigen menselijke manier vorm geven aan je leven. Afijn, ik hoef in dit 

bedrijfsblad van de firma wc-eend het product wc-eend niet aan te prijzen. In bepaalde op-
zichten heeft dat prachtige vak-met-die-lastige-naam ‘geestelijke verzorging’ de wind mee: 
in de eerste lijn en bij de politie ontstonden kansen. Dat is een mooie gelegenheid het vak 
uit te bouwen, op nieuwe manieren vorm te geven. Maar het roept ook vragen op. Want: zijn 
we in staat voldoende goed gekwalificeerde mensen te vinden? En kunnen we de vacatures 
in de traditionele werkvelden blijven vullen? In de zoekslag die we momenteel bij Defensie 
doen naar geestelijk verzorgers krijg ik een aantal mooie, enthousiaste reacties, maar ik 
merk toch ook dat de spoeling dunner aan het worden is.

En de namen van de sollicitanten? Buitengewoon veel Miekes de Vries en Arthurs Hobbema. 
Waar de defensiepopulatie divers is, kost het moeite om die diversiteit in ons team te bren-
gen. Hoe komt dat? Werven we verkeerd? Of is er een overmaat aan De Vries en Hobbema 
(no offence) in de GV-wereld? Zal ik onze vacature eens plaatsen in de Gay Krant, overwoog 
ik. Misschien zijn er GV’ers die uit een soort zelfcensuur denken: ‘bij defensie willen ze toch 
geen homo’s.’ Zo’n advertentie zou dat beeld weg kunnen nemen. Maar toen kreeg ik de 
reactie: ‘Als homo wil ik niet als homo geworven worden, maar als geestelijk verzorger’.

Gelukkig is de m/v-verhouding in ons team op orde, zijn er een paar achternamen die niet 
op De Vries lijken. Zo zijn er nog wat vinkjes op de inclusiviteitsladder. En ook ga ik ervan uit 
dat een professioneel geestelijk verzorger in staat is over schotten heen te kijken en buiten 
hokjes te denken. Maar voor het om het vak geestelijk verzorger naar de eenentwintigste 
eeuw te helpen is een diversiteitsimpuls van de GV-populatie wel gewenst. Niet alleen aan 
de kant van de mensen die vacatures invullen, ook bij de potentiële cliënten. Zo hoorde ik 
iemand van het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) verzuchten dat er 
weinig aandacht is voor de oudere migrant. Dat vraagt om migranten die zich laten opleiden 
tot geestelijk verzorgers, en om opleidingen die zich meer specifiek richten op veranderend 
Nederland.

Profilering van het vak geestelijk verzorger is essentieel: dat begint bij cliënten, zodat men 
niet schrikt als de geestelijk verzorger zich aandient. ‘Is het zo erg met me?’ En vervolgens 
bij beleidsmakers en zorgverleners. Maar ook bij een diversiteit aan mensen die een goede 
geestelijk verzorger kunnen zijn: ‘Is dat geen prachtig vak voor mij?’
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