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We naderen het einde van 2021, en daarmee ook het einde van de opstartfase van 
Geestelijke Verzorging Thuis. Nu gaan we over naar een volgende fase. De subsidie is 
tot 2027 verlengd, en we merken dat er volop behoefte is aan geestelijke verzorging 
vanuit de Netwerken Palliatieve Zorg en Centra voor Levensvragen. 

In de media verschenen recent twee mooie voorbeelden van aandacht voor zinge-
ving. Wethouder de Langen in Rotterdam onderstreept het belang van zingeving, 
waarbij hij verwijst naar het even succesvolle als intensieve programma voor ouderen 
in zijn stad. Iets waar hij met recht trots op kan zijn. Tevens verscheen een film over 
het werk van Wmo Radar, waar de samenwerking tussen sociaal werk en geestelijke 
verzorging succesvol blijkt. Beide films zijn te vinden via Praten over levensvragen.  

Er gebeurt nog steeds van alles in en rond Geestelijke Verzorging Thuis. Zo zijn in 
samenwerking van ZonMw en Agora drie masterclasses georganiseerd, wordt er 
volop scholing gegeven en heeft de community van vakdocenten en trainers vorige 
week een tweede succesvolle bijeenkomst gehouden. Je leest erover in deze update.

Komende periode is ook een periode van overgaan naar een nieuwe situatie. 
De financiering en verantwoordelijkheid voor GV Thuis komt te liggen bij de Centra 
voor Levensvragen. Dat levert ongetwijfeld vragen op, en biedt weer nieuwe kansen. 
De kenniswerkplaats is per 1 oktober gestart, een initiatief van ZonMw om op 
meerdere terreinen de kennis van GV Thuis te bevorderen, te vernieuwen en te 
verankeren. Daar ga je zeker meer van horen in het nieuwe jaar.

Tenslotte een woord van dank aan allen die tijdens de opstartfase van GV Thuis 
hebben willen pionieren, en die steeds opnieuw hobbels hebben weten om te 
denken naar kansen.

Hulde en veel dank, vast ook namens die tienduizenden die van geestelijke 
verzorging thuis gebruik maken!

Hartelijke groet, Guido Schürmann, projectleider Geestelijke Verzorging Thuis

GV Thuis Update
Tweemaandelijks projectnieuws Geestelijke Verzorging Thuis

https://www.agora.nl/pratenoverlevensvragen


COMMUNICATIE & ONDERZOEK

Rotterdam zorgt voor laagdrempelige en passende 
ondersteuning bij zingeving 

In de film ‘Zingeving in de stad – Praten over levensvragen’ vertelt wethouder Sven 
de Langen over de toenemende behoefte aan zingeving bij ouderen en het belang 
van het herkennen van levensvragen. In de film, ontwikkeld in het kader van Gees-
telijke Verzorging Thuis, vertelt hij over de niveaus van ondersteuning en de rol van 
verschillende professionals. Ook licht hij de samenwerking tussen het gemeentelijk 
sociaal domein en geestelijk verzorgers toe. Bekijk de film ›

Masterclass: Zingeving in het sociaal domein 

Tijdens ‘Zingeving in het sociaal domein’ van Agora i.s.m. ZonMw, de eerste master-
class over zingeving, werden de eerste bevindingen gedeeld van de actieonderzoe-
ken ‘Zinsitief’ en ‘Zinvol samenwerken in de thuissituatie.’ Conclusie van de master-
class: samenwerken is de sleutel, en professionals kunnen van elkaar leren en elkaar 
aanvullen. Tijdens de masterclass werd de gelijknamige film geïntroduceerd. Deze 
laat een mooi voorbeeld zien van samenwerking rond zingeving door een geestelijk 
verzorger en een buurtcoach in de dagelijkse praktijk van wijkcentrum Wmo Radar. 
De film werd ontwikkeld vanuit het project Geestelijke Verzorging Thuis. 
Naar de film en een impressie van de masterclass › 
 

https://www.agora.nl/nieuws/rotterdam-zorgt-voor-ondersteuning-bij-zingeving/
https://www.agora.nl/nieuws/rotterdam-zorgt-voor-ondersteuning-bij-zingeving/
https://www.agora.nl/nieuws/rotterdam-zorgt-voor-ondersteuning-bij-zingeving/
https://www.agora.nl/nieuws/impressieverslag-masterclass-zingeving-in-het-sociaal-domein/


Masterclass: Zingeving in de praktijk van de 
praktijkondersteuner POH
18 november, 14.30 — 16.30 uur, online

Gaby Jacobs, docent Geestelijke verzorging aan de Universiteit voor Humanistiek, 
leidt de derde masterclass in en deelt haar kennis over zingeving. Tijdens de master-
class hoor je meer over actieonderzoek SamenZin, over Zinvolle samenwerking tus-
sen geestelijk verzorgers en vrijwilligers levensvragen. Ook word je uitgenodigd om 
mee te praten. Lees meer en meld je aan ›

Masterclass: Betekenisgeving voor ouders van 
ernstig zieke kinderen

Marijke Kars, senior onderzoeker, leidde op 11 november de tweede masterclass over 
zingevingsvragen die leven bij ouders van een ernstig ziek kind. Wat betekent zinge-
ving in de kinderpalliatieve zorg? Twee ouders deelden hun ervaringen. Daarna ver-
telde Marije Brouwer over de CONNECT studie. In dit actieonderzoek werken ouders, 
zorgverleners en onderzoekers nauw samen om zingevingsvragen en -bronnen van-
uit het perspectief van ouders in de thuissituatie te achterhalen. Daarnaast wordt er 
een toolkit ‘Ouders en Zingeving’ en training ontwikkeld ter ondersteuning van zorg-
verleners. Houd de website in de gaten voor de impressie van deze masterclass ›

Facebookpagina: Praten over levensvragen

De nieuwe pagina @pratenoverlevensvragen verwijst mensen via gerichte social me-
dia-berichten naar informatie over ondersteuning bij levensvragen en geestelijke ver-
zorging. De eerste en tweede reeks genereerden samen meer unieke bezoeken aan 
geestelijkeverzorging.nl dan verwacht: maar liefst 17620. De derde en laatste reeks 
berichten staat gepland van eind november t/m half december 2021.  
Meer informatie ›

https://www.agora.nl/agenda/masterclass-iii-existentiele-zingeving-in-de-praktijk-van-poh-bij-huisartsen/
https://www.agora.nl/nieuws/
https://www.facebook.com/Pratenoverlevensvragen/
https://geestelijkeverzorging.nl/waar-vind-ik-een-geestelijk-verzorger/thuis/
https://www.facebook.com/Pratenoverlevensvragen/


‘Zoekend naar de zin’: Onderzoek levensvragen van senioren 

1500 senioren namen deel aan het zingevingsonderzoek van KBO-PCOB. Wat ging er 
goed, wat had er anders gekund? Welke rol speelt het geloof bij de vragen rond leven 
en dood? Dit en nog veel meer komt aan de orde in het onderzoek ›

ONDERWIJS

Community Onderwijs en Zingeving  

Sinds maart van dit jaar is de Community Onderwijs en Zingeving actief. Op 5 no-
vember vond de tweede online conferentie plaats voor docenten MBO, HBO en WO 
van de opleidingen verpleegkunde, social work, geneeskunde en geestelijke verzor-
ging, en geestelijk verzorgers die les geven aan deze professionals. Het thema was 
‘harmonisatie van taal.’ Taalharmonisatie is wenselijk en lastig, werd geconcludeerd. 
We blijven zoeken naar taal die alle professionals verstaan, zonder het eigene van 
geestelijke verzorging teniet te doen. Met 65 enthousiaste deelnemers kijken we 
terug op een geslaagde dag. Meld je aan voor de nieuwsbrief › 

Deelcommunities van start

In november gaan vijf deelcommunities Community Onderwijs en Zingeving van start. 
Deze groepen gaan kennis met elkaar delen. Elke groep heeft een kartrekker. 

De thema’s:
› Aandacht voor diversiteit 
› De rol van supervisie en intervisie voor trainers
› Samenwerken met vrijwilligers
› Competentie erbij, belasting van de professional?
› Bezinning op het zingevingsdiscours.

Via deze link kun je je opgeven voor een of meer communities.

https://www.kbo-pcob.nl/magazine/onderzoek-levensvragen/
mailto:karinseijdell%40vgvz.nl?subject=
https://docs.google.com/forms/d/1fXXEj9YXI05l10WcFeI5Y9SD4hdgH0BO498neI2YpVA/viewform?edit_requested=true


Save the date: symposium Community Onderwijs en Zingeving 
31 maart 2022, Bergkerk, Amersfoort 

Op donderdag 31 maart wordt het derde symposium van de Community Onderwijs 
en Zingeving gehouden in de Bergkerk in Amersfoort. Informatie over tijd en
programma volgt. Noteer alvast in de agenda!

Training vrijwilliger Gesprekspartner Levensvragen van start

Praten lucht op. Vooral als je ergens over piekert, als je iemand mist, of als het niet 
helemaal lekker loopt met je kinderen. Met iemand praten kan ook helpen om zaken 
helder te krijgen. Maar lang niet iedereen heeft iemand in de buurt om zijn hart bij te 
luchten. KBO-PCOB vindt het belangrijk dat iedereen met iemand kan praten over de 
belangrijke zaken in het leven. Daarom leidt de seniorenorganisatie vrijwilligers op tot 
Gesprekspartner Levensvragen. Meer info ›  

PRAKTIJKCRITERIA EN RANDVOORWAARDEN 

Communicatieve ondersteuning 2022

De Stuurgroep en VGVZ zijn op dit moment met VWS in gesprek over de voortzetting 
van de communicatieve ondersteuning van Geestelijke Verzorging Thuis. Er is in 2020 
en 2021 veel tot stand gekomen dat in 2022 en 2023 voortgezet moet worden. 
We hopen binnenkort meer te kunnen vertellen.

Geestelijk verzorgers in beeld

Sanne Koelewijn heeft geestelijk verzorgers in Noord-Nederland in beeld gebracht. 
Zes portretten van Peter Kortekaas, Jolanda Tuma, Peter de Rijk, Alie Rozendal, 
Arnoud van der Mheen en Malou Swart-van Bruggen. Via #gvinbeeld kun je hen op 
You Tube vinden. 

https://www.kbo-pcob.nl/magazine/gesprekspartner-levensvragen/
https://www.youtube.com/watch?v=47y9jfcMX_Q
https://www.youtube.com/hashtag/gvinbeeld


ONDERSTEUNING NETWERKEN

Ondersteuning Centra voor Levensvragen 2022

Op 5 oktober hebben de regionale projectleiders, coördinatoren van Centra voor 
Levensvragen en projectleiders van het landelijke project met elkaar gesproken over 
de ondersteuning van Fibula in 2022:

› De landelijke projectorganisatie blijft bestaan tot er meer duidelijkheid is over 
ontwikkeling naar bijvoorbeeld een expertisecentrum. Onder de landelijke project-
organisatie vallen stuurgroep, landelijke projectleiding vanuit Agora en de deel-
projecten onderzoek, onderwijs, kinderpalliatieve zorg, praktijkvoorbeelden en 
criteria en ondersteuning netwerken-Centra voor Levensvragen. 

› Vanaf 2022 zijn de Centra/voorziening voor Levensvragen vanuit de subsidiever-
strekking niet langer gekoppeld aan de netwerken palliatieve zorg. Deze vormen 
veelal zelfstandige regionale organisaties die subsidie aanvragen. Daarmee wordt 
ook de band met de ondersteuner van de netwerken palliatieve zorg, Fibula, losser. 
Fibula/PZNL richt zich primair op palliatieve zorg, maar Geestelijke Verzorging (Thuis) 
is breder. De opdracht voor het aanleggen en ‘aanzetten’ van regionale infrastructuur 
is nu volbracht.  

› De besturen/coördinatoren van de regionale Centra hebben behoefte aan lande-
lijke ondersteuning en een spreekbuis. Deze is eind 2022 nog niet gerealiseerd in de 
vorm van een expertisecentrum en/of bijvoorbeeld een vereniging van Centra voor 
Levensvragen. Naar verwachting zal ook vanuit het landelijk project Geestelijke 
Verzorging Thuis hier in 2022 richting aan geven worden.  

› De projectsubsidie en de daaraan gekoppelde activiteiten GV Thuis van Fibula 
houden eind 2021 op. Omdat de eerder genoemde nieuwe (ondersteunings-)
organisatie nog niet staat zal 2022 een overgangsjaar zijn. Fibula is bereid deze 
overgang te ondersteunen met in totaal acht uur bemensing per week. Binnen de 
uren vallen: advies en overdracht van huidige activiteiten die voortgang vragen
 (communicatie, organiseren bijeenkomsten, verzamelen van vragen, overleg en 
afstemming met landelijke stakeholders). Naar aanleiding van de feedback hierover 
tijdens de bijeenkomst op 5 oktober concretiseert Fibula haar gepresenteerde plan.



Geplande activiteiten 

Masterclass: Zingeving in de Praktijk van praktijkondersteuner POH, 18 november ›

Save the date: Symposium Community Onderwijs en Zingeving, 31 maart 2022

Nieuws en instrumenten 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.

Film: Zingeving in de stad ›  

Masterclass en film: Zingeving in het sociaal domein › 

Praten over levensvragen: inspirerende voorbeelden, instrumenten en nieuws ›

Zingeving is ook onderdeel van het werk van de sociaal werker, Zorg en Welzijn, 
11 november › 

Actieonderzoeken Zingeving en Geestelijke verzorging ›

Zingeving in de stad, Beter Oud, 11 oktober ›

Geen samenleving kan zonder zingeving ›

Life events spelen grote rol in de palliatieve fase ›

Facebookpagina Praten over levensvragen ›

Seniorenwijzer: Eenzaam? Praat erover! ›

https://www.agora.nl/agenda/masterclass-iii-existentiele-zingeving-in-de-praktijk-van-poh-bij-huisartsen/
https://www.agora.nl/nieuws/rotterdam-zorgt-voor-ondersteuning-bij-zingeving/
https://www.agora.nl/nieuws/impressieverslag-masterclass-zingeving-in-het-sociaal-domein/
https://www.agora.nl/pratenoverlevensvragen
https://www.zorgwelzijn.nl/zingeving-is-ook-onderdeel-van-het-werk-van-de-sociaal-werker/
https://www.zorgwelzijn.nl/zingeving-is-ook-onderdeel-van-het-werk-van-de-sociaal-werker/
https://publicaties.zonmw.nl/zingeving-en-geestelijke-verzorging-thuis/
https://www.beteroud.nl/nieuws/2021/oktober/zingeving-in-de-stad
https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/10993-geen-samenleving-kan-zonder-zingeving
https://www.agora.nl/nieuws/life-events-spelen-grote-rol-in-de-palliatieve-fase/
https://www.agora.nl/nieuws/life-events-spelen-grote-rol-in-de-palliatieve-fase/
https://www.facebook.com/Pratenoverlevensvragen/
https://www.seniorenwijzer.nl/eenzaamheid-praat-erover/

