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Meerstemmig
Geestelijke verzorging vandaag  
vanuit zes perspectieven 

Niels den Toom en Caroliene van Waveren Hogervorst

NUMMER 100 van het Tijdschrift Geestelijke Ver-
zorging noopt tot reflecties over de stand 
van het beroep. Waar staan we en hoe 

kunnen we verder? Bladerend door de jaargan-
gen vanaf 1996 valt in ieder geval op dat het tijd-
schrift meer kleur heeft gekregen. Letterlijk — 
het zijn niet meer de oude groen-witte nummers 
— maar ook figuurlijk. De beroepsvereniging en 
dit tijdschrift wordt in toenemende mate geken-
merkt door pluraliteit: de aanvankelijke focus op 
zorgcontexten werd eerder verbreed naar defen-
sie en justitie en sinds kort worden nieuwe werk-
velden verkend. En ook wat levensbeschouwelij-
ke binding en identificatie betreft is pluraliteit 
een term die de ontwikkelingen in het beroep 
kenmerken. Maar is er een gemene deler in al die 
pluriformiteit? Kunnen we formuleren wat gees-
telijk verzorgers uit verschillende werkvelden 
kenmerkt? 

Een mooie dwarsdoorsnede van het vak in al zijn 
veelkleurigheid en veelvormigheid kan gevon-
den worden in het Case Studies Project Geeste-
lijke Verzorging (CSP). In dit project, dat zijn af-
ronding nadert, is er de afgelopen vier jaar door 
geestelijk verzorgers uit diverse contexten en 
met verschillende achtergronden aan gewerkt 
om het beroep in beeld te krijgen. Het leek ons 
als redactie daarom interessant om in dit num-
mer te onderzoeken welke inzichten zijn opge-

daan in de verschillende onderzoeksgroepen 
binnen het CSP. We laten daarvoor de zes onder-
zoeksleiders aan het woord met hun indrukken 
en inzichten over en lessen voor het vak. Vooraf-
gaand daaraan lichtten we in dit inleidende ar-
tikel kort toe wat het Case Studies Project pre-
cies is en waartoe het gestart is. Het project zelf 
blijkt daarmee een weerspiegeling van de huidi-
ge stand van het beroep.

Wat doen geestelijk verzorgers, waartoe 
en met welk effect?
Het CSP is een onderzoeksproject dat in 2016 van 
start ging met als doel om op wetenschappelijke 
wijze in kaart te brengen wat geestelijk verzor-
gers doen, waartoe en met welk effect. Er waren 
al veel beschrijvingen van wat geestelijke verzor-
ging is — of hoe die zou moeten of kunnen zijn —
maar er was nog weinig gedocumenteerd wat er 
precies gebeurt in interacties met een cliënt. Het 
CSP probeert de eeuwige vraag naar de identiteit 
van de geestelijk verzorger te verschuiven naar 
de praktijk van de geestelijk verzorger - misschien 
wel vanuit de gedachte dat identiteit altijd uitge-
drukt wordt in concrete praktijken. 

In het CSP beschrijven ruim vijftig geestelijk ver-
zorgers een afgeronde begeleidingssituatie van 
een cliënt. Ze doen dit aan de hand van een for-
mat met vaste vragen. Onderdeel daarvan is bij-
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de betrokkenheid en ervaringen van vele geeste-
lijk verzorgers door. En uit alle verhalen blijkt 
dat geestelijk verzorgers een belangrijke bijdrage 
leveren, steeds afgestemd op hun eigen context. 

Uit al die verhalen over individuele begeleidings-
situaties ontstaan verschillende indrukken en ze 
zetten daardoor aan tot nadenken over ons vak. 
Om een aantal van die indrukken te noemen: 
waar binnen het ene werkveld collega’s uit an-
dere disciplines de meerwaarde van de geestelijk 
verzorger onmiddellijk beamen, wordt die bin-
nen een ander werkveld maar moeilijk gezien. Er 
wordt gepleit voor zowel meer doelgerichtheid 
in het werk als voor vrijheid ten opzichte van 
de doelen van een organisatie. Geestelijke ver-
zorging blijkt te gaan over kleine goede dingen, 
alsook over wezenlijke en diepzinnige gesprek-
ken. In het ziekenhuis is geïntegreerd werken bij 
velen het ideaal, terwijl bij justitie en defensie 
vooral de aparte positie gekoesterd wordt. 

Geestelijke verzorging is een ideëel en levens-
beschouwelijk beroep. Tegelijk helpt de levens-
beschouwelijke en ideële taal niet altijd om con-
creet zicht te krijgen op het werk van geestelijk 
verzorgers. De inzichten uit het onderzoek lijken 
nieuwe taal op te leveren, waardoor we precie-
zer kunnen duiden wat geestelijke verzorging is, 
waar ze naar streeft en wat ze voor cliënten be-
tekent. Toch lopen ook deze onderzoeksmatige 
verkenningen tegen een (taal)grens aan en blijft 
soms een gevoel achter dat niet alles in de be-
schrijvingen aan de orde komt; de werkelijkheid 
is immers altijd gelaagder dan een verhaal. Maar 
zonder verhalen kunnen we niet. En gezien de 
eerdergenoemde reikwijdte en rijkdom van het 
vak moeten er vele verteld worden. De volgende 
zes artikelen doen dat op kleurrijke wijze. 
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voorbeeld dat ze de cliënt en tevens een collega 
van een andere discipline om feedback op de ca-
sus vragen. Opvallend detail is dat ze hun werk 
beschrijven vanuit een derdepersoonsperpectief, 
zodat de focus niet ligt op de persoon van de in-
brenger, maar op de begeleiding en uitkomsten 
daarvan. Na beschrijving wordt de casus bespro-
ken en geanalyseerd door geestelijk verzorgers 
die ingedeeld zijn in onderzoeksgemeenschap-
pen. Deze zes onderzoeksgemeenschappen zijn 
georganiseerd op basis van werkveld (ouderen-
zorg, ggz, defensie, justitie, ziekenhuis en een 
gemengde groep) en worden voorgezeten door 
wetenschappers vanuit verschillende universitei-
ten. 

Het project kent een waarderende benadering, 
waarbij voorbeelden van goede geestelijke ver-
zorging (naar de inschatting van de inbren-
ger) gekozen worden om die precies te beschrij-
ven. Het gaat dus niet om de vraag wat er beter 
kon of hoe anderen gehandeld zouden hebben. 
Daarmee is het CSP een weerspiegeling van de 
huidige stand van het beroep. Allereerst omdat 
het gaat om een breed draagvlak voor onder-
zoek naar geestelijke verzorging vanuit diver-
se werkvelden. Een dergelijke onderzoeksma-
tige benadering van het vak was jaren geleden 
niet denkbaar. Daarnaast blijkt de methode van 
casestudy’s de veelkleurigheid van het vak goed 
in beeld te brengen: er zijn casussen van geeste-
lijk verzorgers met diverse levensbeschouwelij-
ke bindingen (van SING tot hindoeïstisch) en uit 
een variëteit aan werkvelden (van defensie tot 
jeugdzorg en eerste lijn). De open, waarderende 
en nieuwsgierige, onderzoekende manier waar-
op elkaars praktijken als ‘good practices’ worden 
beschreven is niet vanzelfsprekend in een pluri-
forme setting. Het laat zien dat pluriformiteit de 
beroepsgroep niet meer verdeelt, maar er struc-
tureel onderdeel van is. 

Ervaringen met het CSP
Als redactie vroegen wij de voorzitters van de on-
derzoeksgemeenschappen te beschrijven hoe zij 
vanuit hun ervaring in het CSP kijken naar de 
knelpunten en kansen in het vak. In de artike-
len die volgen, vertellen zij over de ervaringen in 
hun onderzoeksgemeenschap en de thema’s die 
kwamen bovendrijven. In alle bijdragen klinken 


