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handvatten voor geestelijk verzorgers 
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Programma 
10.00  Inloop. 
10.30  Welkom.  
10.45  Plenaire lezing. 
  Aansluitend om 11.15 gelegenheid tot vragen 
  Aansluitend om 11.30: pitches van de vier workshops. 
11.45  Pauze voor lunch en ontmoeting. 
13.00  Vier parallelle workshops. 
14.00  Pauze. 
14.30   ALV: Ledenvergadering van de VGVZ. 
16.00   Borrel en afscheidsreceptie Robert Koorneef en Christien den Draak. 
18.00   Einde.  
 
Kosten Symposium  
-80,- leden VGVZ  
-105,- niet-leden  
-35,- studenten  
-SKGV accreditatie is aangevraagd  
 
 



 
 
 
 

Ploegen en Oogsten  

Het ‘ploegen’ in de titel verwijst naar drie PLOEG*-onderzoeken zingeving en geestelijke 
verzorging in de thuissituatie. Het oogsten verwijst naar de resultaten van dit onderzoek. 
Tijdens het symposium maak je kennis met tools en modellen uit deze onderzoeken die je 
voor je werk als geestelijk verzorger kunt gebruiken, ook in andere werkvelden dan de 
thuissituatie  
 
De geestelijke verzorging is nog steeds volop in beweging; van alle geestelijk verzorgers wordt 
vaker gevraagd zich duidelijker te profileren in hun werkveld en organisaties, en om meer 
samen te werken met andere disciplines in de zorg voor zingeving. Dit vraagt om kennis en 
vaardigheden die niet altijd vanzelfsprekend zijn voor de beroepsgroep. Praktijkgericht 
onderzoek kan helpen om de benodigde kennis en vaardigheden inzichtelijk te maken en 
instrumenten te ontwikkelen om deze te vergroten. 
De afgelopen drie jaar hebben onderzoekers van verschillende instellingen in drie projecten 
onderzoek gedaan naar het versterken van geestelijke verzorging in de thuissituatie, in het 
bijzonder in de eerstelijns palliatieve zorg. Deze PLOEG projecten hebben vanuit de huidige 
praktijk inzichten en instrumenten opgeleverd die de inbedding van geestelijke verzorging 
faciliteren en geestelijke verzorging verder vormgeven, bijvoorbeeld verwijstools en 
gespreksmodellen. Deze resultaten zijn niet alleen van toepassing op geestelijke verzorging in 
de thuissituatie, maar zijn ook bruikbaar voor geestelijk verzorgers die werken in 
zorginstellingen, bij defensie, bij justitie of in een ander werkveld.  
Het symposium is een goede gelegenheid kennis te maken met de vruchten van deze 
onderzoeken en je erdoor te laten inspireren voor je eigen werk in je eigen (institutionele) 
context. 
 

*PLOEG staat voor Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke 
verzorging. Er zijn drie PLOEG-projecten: PLOEG 1 Spirituele zorg dicht bij huis, 
PLOEG 2 In dialoog met je levensverhaal en PLOEG 3 Integratie GV eerste lijn 
vanuit drie multidisciplinaire praktijken.  Meer informatie over de 
onderzoeksresultaten en praktische tools is te vinden op Palliaweb. 
{https://palliaweb.nl/projecten/zingeving-in-de-thuissituatie} 
Betrokken instellingen: RUG, TST, VUmc, LUMC, UvH, Viaa, PTHU.  
Subsidiegever: ZonMw.  
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Inleidende lezing 
Onmisbare vaardigheden voor de integratie van geestelijke verzorging:  
Verbinden vanuit je wortels 
Door Hetty Zock, Anja Visser 
 
Aanbod van geestelijk verzorgers is niet automatisch geïntegreerd in de organisaties of de 
domeinen waar zij werken. Dit stelt geestelijk verzorgers voor uitdagingen: Hoe worden ze 
zichtbaar? Met wie verbinden ze zich? Hoe werken ze samen met andere professionals? In de 
drie PLOEG onderzoeken (en andere projecten) zijn inzichten opgedaan over onmisbare 
vaardigheden voor geestelijk verzorgers voor integratie in hun werkcontext. Vaardigheden die 
ze vaak al volop inzetten in het contact met hun cliënten. Met goede voorbeelden uit de 
praktijk laten we zien hoe dit vorm kan krijgen. 
 
Personalia 
Dr. Anja Visser is Universitair docent Geestelijke verzorging, Rijksuniversiteit Groningen, 
a.visser-nieraeth@rug.nl. Prof. dr. Hetty Zock is KSGV hoogleraar Levensbeschouwing en 
geestelijke volksgezondheid, Rijksuniversiteit Groningen, t.h.zock@rug.nl. 
 

Workshops  
Workshop 1 
Professionalisering door reflectie op je eigen werkwijze 
Door Annelieke Damen en Niels den Toom 

Wat doe ik? Met welk doel en welke uitkomst? In deze workshop gaan we zelf en met elkaar 
reflecteren op onze eigen werkwijzen. Het verhelderen van ons handelen kan de articulatie van 
het eigen professionele terrein ondersteunen. Dit doen we aan de hand van de Handleiding 
beschrijving werkwijzen geestelijke verzorging, een handleiding ontwikkeld binnen de 
Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging om systematisch werkwijzen te 
beschrijven voor de toekomstige databank geestelijke verzorging. We kijken naar onze doelen, 
werkwijzen en effecten, en delen kennis met elkaar.  

Personalia 
Dr. Annelieke Damen, post-doc onderzoeker effecten van geestelijke verzorging, geestelijk 
verzorger, Universiteit voor Humanistiek. Mail: a.damen@uvh.nl. Niels den Toom, MA. PhD-
onderzoeker case-studie project geestelijke verzorging, universitair docent geestelijke 
verzorging, geestelijk verzorger, Protestantste Theologische Universiteit en Tilburg University. 
Mail: j.n.dentoom@tilburguniversity.edu. 
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Workshop 2 
Creatieve werkvormen voor activerende geestelijke verzorging 
Door Anke Liefbroer en Iris Wierstra 
 
Uit onderzoek blijkt dat narrativiteit, materialiteit, lichamelijkheid en verbeelding belangrijke en 
werkzame elementen zijn om een spirituele laag te raken bij mensen. Het kan een gesprek 
verdiepen als je als geestelijk verzorger deze elementen actief inzet in je gesprekken met 
cliënten. Dit vraagt van jou als geestelijk verzorger kennis, voorbereiding en oefening met hoe 
je deze elementen concreet kunt inzetten in je werk. In deze workshop maak je kennis met 
verschillende creatieve werkvormen zoals het werken met een levenslijn, een meditatieve 
visualisatieoefening en het geven van verbeeldende voorbereidingsopdrachten aan je cliënt. Je 
reflecteert samen met andere geestelijk verzorgers en de onderzoekers op hoe je deze 
werkvormen kunt integreren in je werk.  
 
Personalia 
Iris R. Wierstra MSc is PhD onderzoeker Geestelijke Verzorging, Universiteit voor Humanistiek & 
Tilburg University. Mail: i.r.wierstra@uvt.nl. Anke I. Liefbroer PhD is Universitair hoofddocent 
Godsdienstpsychologie en Geestelijke Verzorging, Tilburg University. Mail: a.i.liefbroer@uvt.nl. 
 
Workshop 3 
Zorg voor zingeving: een taak van alle zorgverleners! 
Over de rol en taak van geestelijke verzorging te midden van andere zorgverleners. 
Door Annemiek de Jong en Marc Rietveld 
 
In deze workshop laten de Ploeg-3 onderzoekers je kennismaken met bevorderende en 
belemmerende factoren van implementatie van zorg voor zingeving in de eerstelijns palliatieve 
zorg. Ze geven je zicht op de rol en taak van andere zorgverleners in de zingevingszorg, de 
problemen en kansen die zij ervaren en wanneer zij kunnen doorverwijzen naar de geestelijk 
verzorger.  Ook wordt ingegaan op de mogelijkheden voor samenwerking tussen de geestelijk 
verzorger en andere zorgverleners.  
Samen denken we na over datgene wat een geestelijk verzorger te bieden heeft in zorg voor 
zingeving in de eerste lijn. 
 
Personalia  
Dr. A.M. (Annemiek) de Jonge, senior-onderzoeker lectoraat Zorg en Zingeving, Hogeschool 
Viaa. Mail: a.dejonge@viaa.nl. Drs. Marc Rietveld is geestelijk verzorger bij UMC en betrokken 
bij Zin in Utrecht. Mail: marc@mantoe.nl. 
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Workshop 4  
Met wie ben je verbonden? Professionele netwerken in kaart 
Door Anja Visser 
 
Als geestelijk verzorger werk je niet alleen. Je staat in relatie 
met bestuurders, leidinggevenden, financiers, andere 
geestelijk verzorgers, verwijzers, aanvragers van scholingen, 
aanvragers van advisering en de mensen die je begeleidt. Om 
zichtbaar en vindbaar te zijn is het belangrijk om actief contact 
te onderhouden met veel van deze relaties. Hoe pak je dat 
aan? Met wie ben je verbonden? Met wie wil je je verbinden? 
Welke (poging tot) verbinding kun je beter loslaten? Welke rol 
spelen deze mensen in je netwerk? Wat is een goede manier 
om contact te onderhouden? In deze workshop maken we een 
zogenaamde ‘krachtenveldanalyse’ om deze vragen te 
beantwoorden. Aan het einde van de workshop heb je een 
beeld van je netwerk en ideeën voor het onderhouden en 
inzetten ervan. 
 
Personalia 
Dr. Anja Visser is Universitair docent Geestelijke verzorging, Rijksuniversiteit Groningen, 
a.visser-nieraeth@rug.nl. 
 

Locatie  
Seats2meet Hoogcatharijne Utrecht centraal.  
 
Routebeschrijving  
Openbaar Vervoer  (± 4 minuten lopen)  
-De mogelijkheden om er met het openbaar vervoer te komen zijn goed. 
Als je vanaf het perron omhoog gaat naar de stationshal zie je twee borden. Volg het  bord 
richting het centrum. Je komt dan bij de uitcheckpoortjes. Als je daar doorheen loopt zie 
je links een pui met schuifdeuren. Daar loop je uit. Je staat nu op het Stationsplein, met 
daarboven het ‘bollendak’. Aan je rechterhand zie je de  ingang van winkelcentrum Hoog 
Catharijne.  
 
Je gaat Hoog Catharijne binnen en houdt dan rechts aan. Je loopt een flink stuk 
rechtdoor. Aan het einde van deze ‘gang’ kom je op een binnenplein met in het midden 
een terrasje. Rechts naast dit terras is een glazen deur met de tekst ‘Hoog 
Overborch’ erboven. Die moet je hebben! 
 
Als je naar binnen loopt vind je links naast de volgende deur de bel. Zodra je binnen loopt 
zie je de liften. Gezond doen? Rechts in de hoek kun je via de deur naar de trap. Je vindt 

mailto:a.visser-nieraeth@rug.nl
https://www.seats2meet.com/nl/locaties/85/Seats2meetcom-Utrecht-CS


ons op de tweede etage. Fijn dat je er bent!  
 
Met de auto / Parkeren 
Gelukkig kun je ook prima parkeren in P4 onder Hoog Catharijne. Je stelt je navigatie dan 
in op Stationsstraat 29.   
Via deze link reserveer je vooraf een voordelige parkeerkaart! 
 
Als je uit de parking komt sta je naast de Mediamarkt en tegenover de Amazing 
Oriental. Seats2meet ligt aan de andere kant van Hoog Catharijne, op ongeveer 5 minuten 
lopen.   
Je start door naar links te lopen (Mediamarkt is nu aan je linkerkant). In feite loop je 
nu alsmaar rechtdoor, je passeert de hoofdingang, de Lush, Bakker Bart en de Action en 
komt dan op een binnenplein waar Kruidvat en Albert Heijn aan liggen. In het midden vind 
je een terrasje. Rechts naast dit terras is een glazen deur met de tekst ‘Hoog Overborch’ 
erboven. Die moet je hebben! 
Als je naar binnen loopt vind je links naast de volgende deur de bel. Als je de zoemer 
hoort kun je naar binnen. Hier zie je de liften. Gezond doen? Rechts in de hoek kun je via 
de deur naar de trap. Je vindt ons op de tweede etage. Fijn dat je er bent!   
 
Optie 2: P+R Transferium Westraven 
Je kunt je auto ook parkeren bij P+R Transferium Westraven en vanaf daar de tram nemen 
naar het Centraal Station. Je bent dan vlakbij onze locatie. Dit is de goedkoopste 
optie. Hier vind je meer informatie. 
 
Wandelroute vanaf de Mariaplaats (± 2 minuten lopen) 
Als je vanuit het centrum van Utrecht (waar je onze prachtige under-construction-Dom 
kunt zien schitteren) aan komt wandelen steek je het kruispunt over en loopt rechtdoor . 
Je hebt het Moreelsepark aan je linkerkant en Hoog Catharijne aan je rechterkant.   
 
Aan je rechterhand zie je een ingang van Hoog Catharijne met roltrappen. Die loop je 
voorbij, want even verder vind je rechts de ingang ‘Hoog Overborch’. Leuk, dan sta je al 
voor de deur!  
Loop naar binnen en druk rechts op onze bel. Als je de zoemer hoort kun je naar binnen. 
Aan je rechterkant zie je de liften. Liever fit? Links is de deur naar de trap;-) Je vindt ons 
op de tweede verdieping!  
 

https://www.interparking.nl/nl-NL/find-parking/P1%20Moreelsepark/
http://www.parkeren-utrecht.nl/pr/transferium-pr-westraven

