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Voorwoord  

Voor u ligt het jaarverslag van de VGVZ over 2021.  

2021 was het jaar waarin onze vernieuwde en uitgebreide staf voor het eerst een heel jaar werkzaam was, 

nadat deze in november 2020 was uitgebreid. In het verleden waren de beleidsmedewerkers ter 

ondersteuning van het bestuur. Afgelopen jaren trokken bestuur en staf steeds meer met elkaar op en 

adviseerde de staf het bestuur. Het bestuur is minder gaan vergaderen omdat er steeds meer 

verantwoordelijkheid is komen te liggen bij de staf. De staf functioneert onder eindverantwoordelijkheid 

van het bestuur met een grote mate van zelfstandigheid. Het bestuur zet samen met de staf de eerste 

stappen in het uitzetten van de lijnen voor beleid, advisering en controlering. Dit zal steeds sterker gaan 

worden. 

Qua opzet is het jaarverslag nieuw. Daarom bestaat het uit 2 delen en 6 hoofdstukken.  

De eerste drie hoofdstukken vallen onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur: 

1. Het bestuurlijk jaarverslag  

2. Het jaarverslag van de staf  

en een gedeelte met activiteiten van bestuur en staf samen. 

3. Het financieel jaarverslag 

 

In het tweede deel zijn de jaarverslagen van commissies, werkvelden en sectoren opgenomen, soms los, 

soms in samenspraak met bestuurs- en/ of stafleden maar met een eigen zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid. We zijn blij, bij het lezen van hun jaarverslagen, dat deze sectoren, werkvelden en 

commissies in de lijn zitten van wat wij als VGVZ voorstaan. 

Daarom bevelen wij dit jaarverslag VGVZ 2021 van harte bij u aan. We kijken terug op een bijzonder jaar en 

zien met vertrouwen het komende jaar tegemoet.  

 

 

 

 

 

Moritz Pfähler, voorzitter     Hans Schepers, secretaris gedurende 2021 
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Inleiding 
 

2021 was een jaar, anders dan anders: het tweede jaar binnen de coronapandemie met een avondklok en 

bijbehorende maatregelen. Enkele actualiteiten die dat jaar speelden waren de bestorming van het 

Capitool in Amerika, de langste kabinetsformatie ooit. Het was een jaar dat in het teken stond van 

overstromingen en van de internationale energietransitie. 

   

Geestelijk verzorgers zijn gewend om te werken binnen wisselende omstandigheden die het leven biedt. 

Geestelijk verzorgers komen in beeld als de vanzelfsprekende orde van het alledaagse leven wordt 

doorbroken; in situaties van leven en dood, bij afscheid en verlies, bij ervaringen van grote verbondenheid 

of juist van verlatenheid, en bij ethische vragen. Zij zijn deskundig in het omgaan met levensvragen, 

zingeving, spiritualiteit en ethische afwegingen. Ze zijn gewend om hun blik niet af te wenden, maar erbij te 

blijven. Juist als het moeilijk wordt.  

  

Na elke persconferentie werden de richtlijnen voor geestelijk verzorgers op de website weer up-to-date 

gehouden. De VGVZ heeft geen kantoor, maar vergaderingen zijn op locatie in Amersfoort, in het pand van 

de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Gelukkig konden de vergaderingen wel weer live plaatsvinden, met 

inachtneming van de 1,5 meter afstandsmaatregel. En in verband met de coronamaatregelen soms 

noodgedwongen in hybride vorm; waarbij er iemand digitaal via zoom aansloot; het nieuwe normaal. 

  

En hoe uitdagender de situatie in de werkpraktijk, des te meer is het van belang om elkaar te vinden binnen 

de vereniging en de leden te ondersteunen. Omdat het stafbureau en bestuur nauw met elkaar 

samenwerken, worden de jaarverslagen vanaf dit jaar in één document gepresenteerd.  

Voor de VGVZ was 2021 een jaar van veranderingen en ook stappen richting de toekomst, een hoopvolle 

blik op het post-corona tijdperk.  

 

Ledenaantal Begin 2021 was het leden aantal: 1363. 
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Bestuurlijk jaarverslag    

In 2021 bestond het bestuur uit de volgende leden, met onder hun hoede de portefeuilles:  

Moritz Pfähler (voorzitter)  

Marleen Moors (onderwijs, kwaliteitsregister)  

Erik Willemsen (wetenschap)  

Beatrijs Hofland (innovatie en beroepsontwikkeling) 

Wilma Geerdink (werkvelden) 

Cees Smit (levensbeschouwelijke sectoren)  

Hans Schepers (penningmeester en interim secretaris)  

 

Het bestuur is in 2021 zeven keer samengekomen om te vergaderen.   

 

Vanwege de vele bestuurswisselingen in de afgelopen jaren had Hans Schepers formeel de functie van 

secretaris tijdelijk op zich genomen, met het vooruitzicht dat dit door Erik zal worden overgenomen in het 

komende jaar. Stabiliteit is een belangrijk streven voor het bestuur en staf, maar de komende tijd zal nog 

wel het een en ander veranderen. Het vooruitzicht is dat Wilma en Cees het bestuur zullen gaan verlaten, 

zoals zij hebben aangekondigd. Vanuit de staf wordt de functie van ambtelijk secretaris door Christien den 

Draak overgedragen aan Ralf Smeets. Ook zijn er voornemens gemaakt voor het werven van een nieuwe 

directeur, stafmedewerker en twee bestuursleden in 2022. 

De agendacommissie is telkens samengekomen voor de vergaderingen van het bestuur, bestaande uit 

Robert Koorneef (directeur), Christien den Draak en later Ralf Smeets, Moritz Pfähler en Hans Schepers.  

 

In 2021 bestond de VGVZ 50 jaar. Dit is natuurlijk een feestelijke aangelegenheid. Aangezien we dit niet 

konden vieren vanwege de coronamaatregelen, heeft het bestuur besloten om de viering uit te stellen naar 

2022. Rozanne van der Veur en Karin Seijdell, leden van de staf, hebben in 2021 voorbereidingen voor dit 

evenement getroffen. Er is een datum vastgelegd, het programma is in grote lijnen uitgewerkt en er is 

gezocht naar een mooie locatie die past binnen het beschikbare budget. 

Er zijn verschillende commissies die mandaat hebben van het bestuur.  

De Commissie Wetenschap en de Onderzoeksagenda hebben een belangrijke rol in het ontwikkelen van 

visie en onderwerpen voor de toekomst.  

Het Projectfonds heeft met de komst van Beatrijs Hofland een nieuwe impuls gekregen. 

De Klachtencommissie heeft in 2021 meerdere nieuwe leden gezocht. Dit staat verder beschreven in het 

onderdeel 4.5 Klachtencommissie.  

 

In het voorjaar van 2021 ging het bestuur akkoord met het verzoek om een Pre-commissie Ethiek in te 

stellen om het oprichten van een permanente Commissie Ethiek te onderzoeken. Deze pre-commissie 

bestond uit Marleen Moors, Wim Smeets, Wike Seekles, Marie-José Burger en Hugo Remmers. De Pre-

commissie adviseerde het bestuur om een tijdelijke Commissie Ethiek in te stellen. Tijdens de 

bestuursvergadering van 25 oktober 2021 heeft het bestuur hiermee ingestemd voor een periode van twee 

jaar.   
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In 2021 is er een goede samenwerking geweest tussen de SKGV en VGVZ. Naast de constructieve 

ontmoetingen tussen beide besturen, had vanaf haar deelname aan ons bestuur Marleen Moors een 

rechtstreekse portefeuille binnen het bestuur van SKGV, waardoor de uitwisseling over belangrijke 

onderwerpen nog beter kon verlopen. 

Er is een briefwisseling en een gesprek geweest met de katholieke sectorraad naar aanleiding van de  

kwestie over de hardheidsclausule, waarin is bevestigd dat leden die het nu nog betreft daaronder kunnen 

blijven vallen.  

1.1 Activiteiten van bestuur en staf samen  

a. ALV en Open platform  

De algemene ledenvergadering en Open platform werden dit jaar als combinatie gehouden op 4 oktober in 

de Bergkerk te Amersfoort. Vanwege de coronamaatregelen in een iets soberder variant. In de Bergkerk 

was het goed mogelijk om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.  

Op het programma stonden het bestuurlijk jaarverslag, financieel jaarverslag, de benoeming van de 

Klachtencommissie, de Kascommissie (en nieuwe commissie kiezen) en de feestelijke uitreiking van de 

onderzoeksaward van de Commissie Wetenschap. Deze werd uitgereikt aan Nienke Fortuin.  

Er was een open gesprek met de aanwezige leden over het nieuwe meerjarenbeleidsplan.  

Drie presentaties werden gegeven:  

- Hoofdpunten nieuwe Meerjarenbeleidsplan (Moritz Pfähler) 

- Onderzoeksagenda (Carmen Schuhmann)  

- De digi-vaardige geestelijk verzorger (Beatrijs Hofland)  

 

b. Heidag  

 

De Heidag was op 13 september. Op die dag hebben bestuur en staf samen gebrainstormd over een nieuw 

meerjarenbeleidsplan, dat we voornemens zijn te schrijven.  

Onderwerpen die hierin als speerpunten naar voren kwamen waren: onderwijs, wetenschap, de 

beroepsstandaard, de identiteit van de geestelijk verzorger, beeldvorming, kwaliteit, de vereniging. Naast 

de contouren van het nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2022-2026 werd gesproken over: 

- Grotere maatschappelijke thema’s en onze verhouding daartoe. 

- Richtlijnen formatievorming GV 

- Internationale ontwikkelingen rondom GV & ENHCC 

 

c. Corona werkgroep  

Het bestuur is betrokken geweest bij de coronawerkgroep en ontwikkelingen rondom  
C-support en de nazorg voor coronapatiënten. De coronawerkgroep heeft gedurende heel 2021 
gefunctioneerd. Bij elke persconferentie werden de nieuwe maatregelen toegepast voor geestelijk 
verzorgers op de website geplaatst. De Coronawerkgroep heeft zich onder andere gebogen over 
advies voor de richtlijn bij triage code zwart. Er is gedacht over betrokkenheid bij de herdenking 
van coronaslachtoffers. 
 

https://vgvz.nl/wp-content/uploads/2021/07/Onderzoeksagenda-GV-rapport_def1.pdf
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Staf jaarverslag  

Personeel 

Vanaf 2020 is de staf uitgebreid. Inmiddels zijn Rozanne van der Veur, Ralf Smeets en Karin Seijdell vast 

onderdeel van het stafbureau. De werkzaamheden van de stafleden zijn:  

- Robert Koorneef: directeur.  

- Christien den Draak: beleidsmedewerker, transitie secretariaat en ledenadministratie; interne 

communicatie: nieuwsbrieven en nieuwsflitsen. Christien den Draak was in 2021 ambtelijk secretaris, maar 

heeft deze taak in 2021 overgedragen aan:  

- Ralf Smeets: beleidsmedewerker en ambtelijk secretaris.  

- Karin Seijdell: communicatiemedewerker en aanspreekpunt mediabeleid. Haar werkzaamheden in 2021 

waren voornamelijk het bijhouden van de Coronapagina’s van de website, participatie in het Project 

Profilering geestelijke verzorging van Deo Volente. Ze is projectleider van de Deelprojectgroep 

Communicatie van het project Geestelijke Verzorging Thuis. Als projectleider is ze verantwoordelijk voor 

het uitvoeren van het communicatieplan geestelijke verzorging thuis. Hoofdpunten zijn het onderhouden 

van de website, productie van filmpjes over geestelijke verzorging thuis en het organiseren van diverse 

bijeenkomsten die vallen onder het project geestelijke verzorging thuis.  

- Rozanne van der Veur: managementassistente: ondersteuning van staf, bestuur en werkvelden en 

sectoren; notulist bij vergaderingen en organisatie van evenementen.  

 

Er is in de loop van 2021 al vooruit geblikt naar het de veranderingen die het komende jaar zullen 

plaatsvinden als gevolg van het vertrek van Robert Koorneef, die in 2022 met pensioen gaat en Christien 

den Draak, die vanaf zomer 2022 minder gaat werken. De taken worden geleidelijk overgedragen en er 

moet worden nagedacht over de komende vacatures en de invulling daarvan.  

De samenwerking is in de loop van 2021 geëvolueerd, de staf gaat vanaf nu steeds meer zelfstandig 

werken, wat ons allemaal ten goede komt.  

 

Ledenadministratie 

De overdracht van de ledenadministratie van ZonderZorg naar FBPN was een belangrijke verandering dit 

jaar. We hebben afscheid genomen van de medewerkers van ZonderZorg.  

FBPN staat voor stichting Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties Nederland. Ook de financiële administratie 

is overgedragen van Dirk van den Berg naar FBPN.  

De nieuwe contact gegevens zijn:   

Telefoonnummer: 033 247 1041  

Adres: Stationsweg 6b, 3862 CG  Nijkerk  

Rieteke van Bokhoven is onze nieuwe contactpersoon van het secretariaat, samen met haar collega 

Marguerite Uljée en ICT-specialist Jim Kuppen voor het onderhoud van het ledenbestand. Rozanne van der 

Veur zal veel met Rieteke van Bokhoven samenwerken.  

Dit hele transitieproces is begeleid door Christien den Draak. Zij en Hans Schepers hebben hiervoor nauw 

overleg gehad met de directeur van FBPN Anne Loeke van Erven. 

 

 

 

https://vgvz.nl/corona/
https://www.fbpn.nl/
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Samenwerking 

Een belangrijk onderdeel van het werk van het stafbureau is de uitwisseling, ondersteuning en 

samenwerking met andere organisaties en projecten.  

Op het gebied van de werkvelden onderhield de staf contacten over:  

• Ontwikkelingen rondom geestelijke verzorging bij de nationale politie 

• Ontwikkelingen rondom geestelijke verzorging binnen de forensische psychiatrie. Ralf Smeets heeft 

hierover geadviseerd aan de raad van strafrechttoepassing en jeugdbescherming (RSJ). Ook heeft 

hij contact met de dienst geestelijke verzorging (DGV) binnen justitie en diverse hoofden en de 

directeur van de dienst justitiële inrichtingen (DJI) 

• Ondersteuning van het werkveld justitie in oprichting 

• Verkennen werkveld onderwijs met studentenpastores 

• Verkennen werkveld geestelijke verzorging binnen bedrijven met lede n die hierin pionieren 

• Geestelijke verzorging bij rampen 

• Geestelijke verzorging bij de brandweer/veiligheidsregio’s 

• Geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied 

 

Ook is een onderdeel het ondersteunen en contact onderhouden met de levensbeschouwelijke sectoren en 

bevoegdheid verlenende instanties, zoals een briefwisseling en een gesprek met de katholieke sectorraad 

over de hardheidsclausule. 

En er was een kennismaking met de Orthodoxe zendende instantie, en met de betrokken leden ter 

oriëntatie. Het voornemen is om in 2022 deze nieuwe sector op te richten.  

 

Het stafbureau onderhoudt de contacten met de organisaties die diverse richtlijnen initiëren voor de 

werkvelden, bijvoorbeeld die van de IKNL. Het stafbureau zoekt ook naar afgevaardigde leden die kunnen 

meedenken over richtlijnen, in 2021 waren dit o.a.: Palliatieve zorg bij Parkinson, Richtlijn bij rouw, 

Palliatieve zorg bij ALS en de Richtlijn dementie in de palliatieve fase. Deze ontwikkelingen worden verder 

omschreven in het onderdeel 4.5 Richtlijnen zorg. 

Andere projecten en onderhoud contacten, zoals met: 

 

• Reliëf; Dag van de levensvragen 

• Agora, Geestelijke Verzorging Thuis (in samenwerking met Birgitte Birnie en Guido Schürmann) 

• Het elektronisch patiëntendossier EPD 

• Werkgroep Kenniswerkplaats ZonMw 

• Commissie wetenschap over de Onderzoeksagenda 

• PLOEG projecten 

• Deelprojectgroep randvoorwaarden van het project Geestelijke Verzorging Thuis; 

• Deelprojectgroep Communicatie van het project Geestelijke Verzorging Thuis; 

• Deelname aan de landelijke projectgroep Geestelijke Verzorging Thuis; 

• Perscontacten met landelijke media 

• Communicatieplan voor Actiz 

• Brancheverenigingen Actiz, NVZ, AKWA GGZ, NVG, VGN 

• Contact met de vakbond voor zorgprofessionals (FBZ) onder andere over rechtshulp voor leden van 

de VGVZ 

https://iknl.nl/nkr/evaluatie-met-nkr-data/richtlijnen
https://www.actiz.nl/
https://nvz-ziekenhuizen.nl/
https://akwaggz.nl/
https://www.vgn.nl/
https://www.fbz.nl/
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• FWG over functiewaardering 

• Contact met bewindspersonen, Kamerleden en hun beleidsadviseurs 

• Contact met de bevoegdheid verlenende instanties, hoofden van dienst 

• Contact met ziektekostenverzekeringen (VGZ/ Zilveren Kruis) over pilotprojecten, onder andere 

voor het inzetten van geestelijk verzorgers bij knelpunten in de GGZ 

• Met de NZa over een betaaltitel voor palliatieve zorg en de plek daarin van geestelijke verzorging. 

• Samenwerking met de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorging (SKGV). Regelmatig 

overleg over de kwaliteitsborging binnen ons vakgebied: bijvoorbeeld over het onderzoek aanpak 

schendingen beroepscode 

• Stichting kwaliteitsImpuls langdurige zorg (SKILZ) 

 

De werkzaamheden die de staf deed voor de ontwikkelingen rondom Geestelijke Verzorging Thuis: 

raamwerk opgesteld, de landelijke structuur, contact met het ministerie van VWS over de subsidieregeling, 

mediacampagne, onderzoek naar andere leeftijdscategorie, expertisefunctie, stuurgroep.  

Evaluatie Geestelijke Verzorging Thuis. De subsidieregeling is tot 2026 gewaarborgd, om te komen tot een 

structurele financiering. Het beschikbare budget is 5 miljoen euro. In plaats van de 45 Centra voor 

Levensvragen (CVL), zullen 15 regionale centra de aanvraag doen. 

In 2018 is gekozen de opzet van de CvL’s onder te brengen bij de netwerk coördinatoren Palliatieve Zorg. 

Zodoende zijn er 65 regio’s waarin Geestelijke Verzorging Thuis werd opgezet. In de loop van 2021 is er 

gekozen voor regionale samenbundeling van CvL’s waardoor er voor 2022 19 regio’s, inclusief de 

Kinderpalliatieve Zorg is ontstaan. 

Er is onderzoek gedaan naar Centrale Borging van de Geestelijke Verzorging Thuis. Dat heeft geleid tot een 

rapport van Bureau Zorgmarkten aan VWS met het advies een Expertisefunctie in te richten. De directeur 

van de VGVZ was één van de geïnterviewden voor het rapport. De implementatie van het Onderwijsplan 

Zingeving in zorg en sociaal Domein, geschreven door Marc Rietveld, is in de loop van 2021 goed van de 

grond gekomen. Diverse projecten daaruit zijn van start gegaan of verdergegaan. 

De Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging, een tweejarig ZonMw-project onder leiding van 

Gaby Jacobs, waar ook de VGVZ aan deel neemt, is op 1 oktober 2021 van start gegaan. 

 

  

https://www.nza.nl/
https://www.skilz.nu/
https://geestelijkeverzorging.nl/plattegrond/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kenniswerkplaats-zingeving-en-geestelijke-verzorging/
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Financieel jaarverslag 

Het financieel jaarverslag is vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 16 mei 2022. Na de transitie 

van ZonderZorg / financiële administrateur naar FBPN/ S:fact gaan we met stevige tred verder. Over het 

jaar 2021 leggen we een jaarrekening voor die anders is samengesteld dan we gewend waren.  

 

Doordat we eind 2020 te horen kregen dat ZonderZorg de dienstverlening aan ons ging stoppen had dit ook 

gevolgen voor de financiële administratie. FBPN die onze nieuwe secretariële ondersteuner ging worden 

bood een koppeling aan tussen administratieve en financiële ondersteuning, met een verbinding tussen 

ledenadministratie en contributie-inning.  Het eerste half jaar was de financiële administratie nog in de 

vertrouwde handen van Dirk van den Berg, daarna ging het over naar FBPN dat samenwerkt met S:fact. 

FBPN verzorgt de invoering van de inkomsten en uitgaven, S:fact verwerkt dit in de boekhouding en de 

uiteindelijke jaarrekening. S:fact is een klein bedrijf onder leiding van een registeraccountant. 

Vanaf deze plek danken we nogmaals Dirk van den Berg hartelijk voor zijn jarenlange inzet voor VGVZ en 

zijn nauwkeurige werkwijze. 

 

Wat zeggen de cijfers ons? 

• We hebben 2021 afgesloten met een positief saldo van € 11.357. Hierdoor is onze balans weer 

sterker en positiever geworden. 

• Door corona hebben net als in 2020 weinig activiteiten kunnen plaatsvinden. Daarnaast was er 

wederom een ledentoename waardoor de contributie-inkomsten hoger waren dan begroot (ca. € 

17.000 meer). 

• Het positief saldo van 2021 was nog groter geweest als we niet extra kosten hadden moeten maken 

voor de transitie van ZonderZorg / financiële administrateur naar FBPN/ S:fact. Een van onze 

stafleden heeft gedurende heel 2021 4 uur extra gewerkt om deze overgang goed te begeleiden. 

ZonderZorg heeft 6 weken langer voor ons gewerkt dan 1 juli (de datum van overdracht) om de 

overgang goed te laten verlopen. De financiële administrateur werkte 3 maanden langer door voor 

ons en FBPN/ S:fact begonnen eerder met hun werkzaamheden dan 1 juli. Al deze extra inzet was 

nodig, ook omdat zo’n overgang gepaard gaat met nieuwe systemen waarmee gewerkt wordt en 

de inhoud van de bestaande systemen overgezet moest worden. (Begin mei 2022, wanneer we 

deze jaarrekening aan de ALV voor aan het bereiden zijn, kunnen we zeggen dat we, in deze, in 

rustig vaarwater gekomen zijn en de overgangsperikelen achter de rug zijn). 

Verder waren deze extra kosten vorig jaar voorzien, en kon de opgebouwde voorziening (ca. € 

38.000) hiervoor worden ingezet.   

• Bij (financiële) Vaste activa is € 3000 opgenomen die we als waarborg aan FBPN moesten geven. 

Alle (ook nieuwe) deelnemende organisaties doen dit in navolging van de organisaties die bij het 

begin betrokken waren. Deze waarborgsom komt terug als we deze samenwerking beëindigen. 

• Bij Liquide middelen is te zien dat we ons geld bij 4 banken hebben ondergebracht. Afgelopen jaar 

hebben we geprobeerd het geld bij meerdere banken onder te brengen, maar sommige nemen een 

cliënt niet aan met een zakelijke rekening met alleen spaargeld. Of bij andere was het niet veilig. 

Daarnaast kost het heel veel moeite en energie om met twee organisaties (VGVZ en FBPN) om dit 

rond te krijgen, mede omdat alle bestuursleden moeten tekenen. We blijven ons best doen. 
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• Bestemmingsreserves. Een van de nieuwe begrippen binnen onze jaarrekening. 

Bestemmingsreserve continuïteit activiteiten van € 275.000, aangezien de term ‘kapitaal’ alleen 

wordt gebruikt indien geld wordt ingelegd bij oprichting van een vereniging. De 

Bestemmingsreserve personeel van € 113.397 is berekend op basis van de helft van de lasten uit 

hoofde van personeelsbeloningen. Uitgangspunt is dat door het aanhouden van deze 

bestemmingsreserve het personeel 6 maanden kan worden doorbetaald. Volgend jaar zullen daar 

ook nog bijkomen: Bestemmingsreserve transitie personeel (bij ontslag 1/3 maandsalaris per 

gewerkt jaar voor ons) en Bestemmingsreserve ondersteuning staf om onze verplichtingen aan 

FBPN en S:fact te kunnen voldoen. Het is geld dat er is en een bestemming krijgt zonder dat 

hiervoor de contributie verhoogd hoeft te worden. 

• Als we naar de advertentie-inkomsten kijken van afgelopen jaar en de jaren ervoor dan zien we in 

2019: € 22.445,00 - 70 advertenties; in 2020: € 20.473,93 - 65 advertenties en in 2021: € 22.610,00 

- 70 advertenties. Een teken dat er veel mensen worden opgevolgd of dat er nieuwe banen 

gecreëerd worden. Als er de komende jaren veel mensen met pensioen gaan, dan kunnen we uit 

deze post (cijfers) afleiden dat er zorg is dat geestelijke verzorging blijft aangeboden worden. 

• Dit is ook te zien in de groei van het ledenbestand. Niet alleen heel veel studenten zijn lid maar ook 

het aantal mensen dat volledig contributie betaalt blijft groeien. Hiermee is ook de toename van de 

contributie inkomsten verklaard.  

• Regelmatig lees je dat er geen opvolgers zijn voor slagers, metselaars enz. Het aantal studenten dat 

lid is en trouw haar contributie betaald geeft aan dat mensen graag ons mooie vak willen gaan 

uitoefenen. Tevens zijn er nogal wat mensen die alleen nog emplooi vinden in Geestelijke 

Verzorging Thuis en graag meer uren willen. Er lijkt een stevige arbeidsreserve te zijn van mensen 

die ons vak wil uitoefenen en lid wil zijn van onze vereniging, ook doordat lidmaatschap van de 

beroepsvereniging en het beroepsregister steeds meer als een verplichting worden gezien. 

Hiermee lijkt er een basis te zijn voor het aantal werkzame geestelijk verzorgers en voor de 

contributie-inkomsten voor onze vereniging.  

• Het gereserveerde geld voor het 50-jarig feest (€ 45.000) hebben we in 2021 niet kunnen uitgeven 

en is overgeheveld naar 2022. Dan zal er wel een feest plaatsvinden. 

 

Met dit financiële jaarverslag dat laat zien dat er een stevige financiële basis onder onze vereniging ligt, 

kunnen we met vertrouwen verder met onze volgende transitie: een vernieuwing van de staf met een 

nieuwe (vertrouwde) directeur, een nieuwe beleidsmedewerker en twee vertrouwde mensen. Een kleinere 

staf met meer uren. 

 

Hans Schepers, penningmeester  
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Commissies 

4.1 Tijdschrift voor Geestelijke Verzorging (TGV) 

In de zomer van 2021 nam Sjaak Körver na zes jaar afscheid als hoofdredacteur van het Tijdschrift 

Geestelijke Verzorging. Erik Olsman nam deze rol van hem over. Tijdens het jaarlijks overleg met het 

bestuur van de VGVZ kwam onder andere noodzaak en meerwaarde van de huidige eindredacteur aan de 

orde. Hij wijst ingediende artikelen toe aan redactieleden via een redactiesysteem, zorgt ervoor dat de 

kaders helder zijn voor indieners van artikelen en doet de eindredactie van artikelen, inclusief het praktisch 

samenstellen van een nummer. De redactieleden maken een inhoudelijke inschatting van ingediende 

artikelen vanuit onder andere de vragen: is het artikel geschikt voor (de lezers van) TGV en is het van 

voldoende kwaliteit? Zo ja, dan geven zij in de regel meerdere malen feedback om de auteur(s) aan te 

moedigen de kwaliteit van een artikel te verbeteren. Belangrijke uitgangspunten van het tijdschrift zijn dat 

de levensbeschouwelijke diversiteit en diversiteit van werkvelden van geestelijke verzorgers gewaarborgd 

blijft. Hierbij is het tijdschrift afhankelijk van wat wordt ingediend. De redactie besluit dat in 2022 een 

themanummer rondom rouw zal verschijnen, vanwege het uitkomen van de Palliatieve zorg richtlijn 'Rouw' 

waarvan de VGVZ regiehouder wordt. 

 
 

4.2 FBZ 
 
Door de vertegenwoordiging in de FBZ is geen stuk voor het jaarverslag ingezonden. 

 
 

4.3 Richtlijnen zorg  
 
De VGVZ is betrokken bij de totstandkoming of herziening van tal van richtlijnen voor de zorg, meestal 

vanuit het IKNL. Wat dit betreft is er een enorm verschil met pakweg 10 jaar geleden.  

In een vroeg stadium worden we doorgaans benaderd met de vraag om iemand te mandateren in een 

werkgroep of klankbordgroep die de richtlijn gaat herzien. Daarop worden ter zake deskundig geachte 

collega’s benaderd. In 2021 is dit gebeurd voor: 

-Afvaardiging Elsbeth Littooij naar werkgroep RL PZ voor mensen met Parkinson.  

-Afvaardiging Tim van Iersel in klankbordgroep RL Dementie in de palliatieve fase.  

-Werkgroeplid Sabine Crooijmans in SKILZ Proactieve medische besluitvorming rondom het levenseinde bij 

langdurige zorg (ouderenzorg). 

De herziening start doorgaans met een analyse van de knelpunten van de huidige richtlijn in de praktijk 

door middel van een vragenlijst. Deze wordt breed verspreid onder collega’s die met de betreffende 

thematiek te maken hebben. Dit gebeurde in 2021 bijvoorbeeld voor de te herziene Richtlijnen Angst in de 

palliatieve fase en Depressie in de palliatieve fase (waarvoor collega Anja Visser namens de VGVZ deel 

uitmaakt van de werkgroep).  
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In een latere fase, als er een concept voor de nieuwe richtlijn ligt, wordt de VGVZ gevraagd om hierop 

commentaar te leveren. Ook hiervoor zoeken we dan goede collega’s, en wel vanuit twee verschillende 

invalshoeken: enerzijds vanuit de praktijk, anderzijds vanuit de Commissie Wetenschap. Zo werd in 2021 

commentaar ingestuurd op het concept voor een nieuwe Richtlijn voor: 

• Zorg voor mensen met ALS, waarvoor collega Diet van Dorsser namens de vGVZ deel uitmaakte van 

de werkgroep.  

Rouw, waar collega’s Erik Olsman voorzitter en Hanneke Muthert lid van de werkgroep is. 

Palliatieve sedatie (Joep van de Geer, bijgestaan door Annemieke Kuin in de werkgroep) waarvoor 

op weg naar de finalisering nog een extra consultatieronde werd gehouden.  

In de laatste fase wordt de definitieve versie van de richtlijn ter autorisatie voorgelegd aan de 

beroepsverenigingen. Zo bevestigde het VGVZ-bestuur in 2021 de RL PZ bij ALS.  

Is de richtlijn eenmaal definitief, dan wordt deze gepubliceerd op Palliaweb: 

https://overpalliatievezorg.nl/lichamelijke-en-psychische-klachten  

 

Ten slotte is nog vermeldenswaard dat in 2021, eveneens op Palliaweb, een Handreiking Mantelzorg is 

geplaatst, met inbreng vanuit de VGVZ door collega’s Alice Bremmer en Karin Seijdell. Al met al zijn het 

langdurige trajecten, maar wel met als resultaat een betere geestelijke zorg aan patiënten en een betere 

positie van geestelijke verzorging in samenwerking met collega’s. 

De coördinatie van de inbreng vanuit de VGVZ bij al deze processen gebeurt door het stafbureau. Voor dit 

alles is de inbreng van deskundige en ervaren collega’s onmisbaar. 

4.4 Onderwijs 

In 2021 heeft de Commissie Onderwijs 4 keer vergaderd ondanks corona en onrustige thuissituaties. Dit 

tweede jaar van was een zoektocht naar de taak van de Commissie ten aanzien van de 

verantwoordelijkheid voor de didactische competentie van de geestelijk verzorger in het veld en in de 

opleidingen. Er wordt verwacht dat de geestelijk verzorger onderwijs en trainingen kan geven, maar de 

kwaliteit laat soms te wensen over. In de beroepsstandaard wordt de competentie onderwijs summier, 

maar wel duidelijk genoemd en de eisen zijn hoog. 

 

De commissie heeft de beschikbaarheid verkend van de onderwijsmaterialen voor Geestelijke Verzorging 

Thuis. Er is veel beschikbaar op verschillende plekken (zoals op Palliaweb, op websites van Centra voor 

Levensvragen, of de website van ZonMW als een scholing is ontwikkeld als onderwijsproduct vanuit een 

project), maar de kwaliteit is nogal verschillend.  

 

De leden van de commissie onderwijs zijn afgevaardigden namens de VGVZ in de verschillende projecten 

van het Onderwijsplan Zingeving in zorg & sociaal domein. Sommige projecten zijn gestart in 2021 en 

sommigen starten in 2022. 

 

- Anja Hoffmann is afgevaardigd voor het project Geestelijke verzorging in Sociaal Werk. 

- Anneke Lammers is afgevaardigd voor het project Structurele implementatie van zingeving in 

opleidingscurricula dat onlangs gestart is onder de leiding van de VIAA. 

- Eric Luijten is afgevaardigde voor het project Harmonisatie in taal. 

https://overpalliatievezorg.nl/lichamelijke-en-psychische-klachten
https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/mantelzorgondersteuning-in-de-palliatieve-fase
https://vgvz.nl/wp-content/uploads/2020/09/6.3-Onderwijsplan-Zingeving-in-zorg-en-sociaal-domein-v1.01.pdf
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- Freda Droës is afgevaardigde voor De Community Onderwijs en zingeving. 

- Gaby Jacobs is betrokken bij het project Train de trainer. De eerste trainingen hebben inmiddels 

plaatsgevonden.  

- Godian Ejiogu is afgevaardigd voor Ontwikkeling nascholing cultuursensitiviteit. 

 

Niet voor de commissie, maar zeker noemenswaardig naar aanleiding van cultuursensitiviteit is dat Godian 

Ejiogu een boek heeft geschreven: Het tribunaal van Diversity. Een aanrader voor mensen die hun 

cultuursensitiviteit willen versterken. Het boek is een roman en beschrijft een familie die een tribunaal 

houdt om iedereen een stem te geven. Het boek biedt handvatten tegen machtssystemen van ongekend 

onrecht. 

 

De voorzitter Gaby Jacobs is hoofdaanvrager en projectleider van het onderzoeksproject De 

kenniswerkplaats zingeving en geestelijke verzorging, dat gestart is op 1 oktober 2021. Het project betreft 3 

onderdelen; de ontwikkeling van een kennisinfrastructuur, een leergemeenschap met 10 leernetwerken 

Geestelijke Verzorging Thuis en onderzoek. Eind dit jaar werd bekend dat uitgebreid gaat worden naar het 

Sociaal Domein en de eerstelijns- en ambulante zorg. In deze uitbreiding zullen meer organisaties partner 

worden van de Kenniswerkplaats, de leernetwerken (nu 10) breiden uit met 6 en er komen 7 

brancheprojecten (huisartsenzorg, ggz, jeugdzorg, verpleging, vrijwilligerswerk, paramedische zorg en 

sociaal werk). In ieder brancheproject zal een generieke onderwijsmodule ‘zorg voor zingeving’ ontwikkeld 

worden voor de achterban van professionals. Een enorme stap naar ontwikkeling van kennis en 

samenwerking met bestaande organisaties; en scholing en opleiden op het terrein van zingeving. 

 

In november heeft de commissie een brief gestuurd naar de universiteiten met een opleiding tot geestelijk 

verzorger, met het verzoek om na te denken over een landelijk competentieprofiel voor geestelijk 

verzorgers. Op hbo-bachelor niveau is er al een gezamenlijk competentieprofiel. De universiteiten hebben 

hun curricula verschillend en vanuit hun eigen levensbeschouwelijke traditie ingericht; bovendien zijn er 1-

jarige als ook 3-jarige masters die qua competenties dus behoorlijk uiteenlopen. De Commissie verwacht 

dat het belangrijker wordt om een meer gezamenlijk profiel uit te stralen zodat het werkveld weet wat ze 

mogen verwachten van een geestelijk verzorger. 

4.5 Klachtencommissie 

Op 16 februari, 18 mei en 8 juni heeft de Commissie online vergaderd. Joost Verhoef, Marga Berkhout en 

Rico Kremer zijn vanwege de zittingstermijnen gestopt als bestuursleden.  Er zijn in die periode geen 

klachten in behandeling genomen. 

Op 4 oktober werden vier nieuwe leden benoemd: Freda Dröes, Else van der Hoek, Anton Stegeman, en 

Aysa Turk. Met het enige nog zittende lid, Gerben Hoogterp, was de commissie weer compleet.  

OP 5 oktober is een aankondiging van een klacht gemeld bij de Klachtencommissie door het stafbureau. Bij 

controle bleek dat het voortraject zoals beschreven in het Reglement nog niet doorlopen was. In dit 

voortraject is de klacht kennelijk opgelost, want deze is niet meer bij de Klachtencommissie terecht 

gekomen. 

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kenniswerkplaats-zingeving-en-geestelijke-verzorging/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kenniswerkplaats-zingeving-en-geestelijke-verzorging/
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4.6 Benoemingsadviescommissie (BAC)  

Er is in 2021 geen Benoemingsadviescommissie voor het voordragen van nieuwe bestuursleden nodig 

geweest. De BAC is een ad-hoc commissie die samengesteld wordt als er bestuursleden nodig zijn, dus er is 

niet ieder jaar iets te melden. 

4.7 Internationale activiteiten 

ENHCC was in 2021 digitaal in mei. Het internationale evenement, georganiseerd door Simon Evers, is 

vanwege de coronacrisis uitgesteld naar 2022.  

 

4.8 Geestelijke Verzorging en Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)  
 

De werkgroep Geestelijke Verzorging en Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) heeft zich in samenwerking 

met de Commissie Wetenschap het afgelopen jaar gericht op een verbreding van de betrokkenheid in 

verschillende werkvelden.  

Vanuit de ervaring die we hebben opgedaan rond de verdere ontwikkelingen van de EPD’s van de 

ziekenhuizen (Chipsoft, Epic) hebben we de focus wat meer verlegd naar ondersteuning van Geestelijke 

Verzorging Thuis in de ontwikkeling van adequate dossiervoering en registratie. Hierbij heeft de werkgroep 

ingezet op het bij elkaar brengen van verschillende betrokkenen rond dit onderwerp bij GV Thuis.  

We hebben ook een begin gemaakt met het voorbereiden van een studiedag over registratie en rapportage 

in een EPD waarbij we ons blikveld ruimer willen maken dan de ziekenhuizen en ook andere werkvelden 

willen betrekken. Daarbij willen we ook de internationale stand van zaken belichten. De werkgroep wil 

iedereen bedanken die zich dit jaar heeft ingezet. 

4.9 Projectfonds  

Met de komst van Beatrijs Hofland heeft de Commissie in 2021 een nieuwe impuls gekregen. Samen met 

collega’s Petra Speelman en Arno Drissen vormen zij nu de commissie die de aanvragen beoordeelt. In 

overleg met de Commissie zijn doel, criteria, procedure en communicatie opnieuw beschreven. De naam is 

omgedoopt tot Projectfonds, ter stimulering van nieuwe initiatieven op het gebied van de geestelijke 

verzorging. Dit omdat stimulering van studieprojecten de laatste jaren gebeurt vanuit het 

Onderzoeksfonds. Bij het advies is expliciet aandacht voor manieren om het bereik en de impact van het 

project te optimaliseren.  

In 2021 werden bijdragen van elk € 1000 toegekend aan: 

• Filmproject Find Yourself a Faith, een korte observerende documentaire van +/- 25 minuten. In de 

documentaire worden stilteruimtes op uiteenlopende plekken bezocht om daar het reilen en zeilen 

te documenteren. De documentairemaker studeert aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 

(HKU), en de producent is Groene Appelfilms. 

• Reizende tentoonstelling met portretten van ouderen, door collega Jody van der Velde.  

https://vgvz.nl/?s=projectfonds
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4.10 Wetenschap  

Het belangrijkste wapenfeit van de Commissie Wetenschap in 2021 was het gereedkomen van de landelijke 

Onderzoeksagenda, door de bomen het bos leren zien. De agenda prioriteert de onderzoeksgebieden voor 

geestelijke verzorging voor de komende jaren. De agenda wordt breed gedragen door de beroepsgroep: 

wordt onderschreven door het bestuur van de VGVZ en is toegelicht en uitgewisseld met leden op de ALV 

in oktober. De landelijke Onderzoeksagenda is een belangrijke mijlpaal, omdat deze ook breed gedragen 

wordt door wetenschappers van verschillende universiteiten en door collega’s uit de praktijk. Het zal de 

komende jaren het richtsnoer zijn voor kennisverzameling.  

 

Kennisinbreng in praktijkonderzoek 

De Kenniswerkplaats en leergemeenschappen, voor praktijkonderzoek naar geestelijke verzorging in de 

thuissituatie, gefinancierd door ZonMw, zijn van start gegaan in najaar 2021. Vanuit de Commissie 

Wetenschap zijn Hanneke Muthert, Carmen Schuhmann, Erik Olsman, Hans Alma en Wim Smeets intensief 

betrokken bij verschillende werkgroepen en leergemeenschappen. De PLOEG-onderzoeken zitten in de fase 

van uitvoering. Ook hierbij zijn leden van de Commissie betrokken. 

 

Kennisinbreng in Richtlijnen voor de zorg 

Commentaar werd geleverd op diverse Richtlijnen, bijvoorbeeld bij Zorg voor mensen met ALS. Daarnaast 

hebben Erk Olsman (als voorzitter) en Hanneke Muthert (als lid) zitting in de werkgroep die de Richtlijn 

Rouw gaat herzien, een voor de beroepsgroep belangrijke richtlijn.   

 

Stimulering onderzoek  

De Research-Award werd dit jaar toegekend aan Nienke Fortuin voor haar promotieonderzoek naar de 

omgang van ouderen met hun naderende sterven. Bernice Brijan en Niels den Toom ontvingen een bijdrage 

uit het Onderzoeksfonds, beiden voor hun promotieonderzoek.  

 

Conferenties 

• De digitale voorjaarsconferentie van 26 maart moest helaas worden afgeblazen. Deze zou gaan 

over het thema Een aardverschuiving in de GV , met veel ruimte is voor jonge onderzoekers. 

• Wel gerealiseerd zijn: De Masterclass Zingeving,  

• de Summerschool in Nijmegen over het thema Existential Questions Regarding Life Issues op basis 

van het model van Irving Yalom en  

• de Summerschool Research Chaplaincy.  

• De geslaagde conferentie Lichamelijkheid en Herstel kon weer fysiek plaatsvinden en markeerde 

tevens het afscheid van Sjaak Körver.  

 

Samenstelling Commissie 

Pensionering van Sjaak Körver betekende - onder grote dank -  ook zijn afscheid als voorzitter van de 

Commissie Wetenschap. Hanneke Muthert volgt hem op. Ook secretaris Richart Huijzer nam, na 9 jaar 

trouwe dienst, afscheid. Hij is opgevolgd door Christien den Draak.  

Verder zijn lid van de Commissie Wetenschap: Carmen Schuhmann, Hans Alma (trad toe in 2021) Erik 

Olsman, Wim Smeets, Archie de Ceuninck, en Erik Willemsen (vanuit het bestuur als portefeuillehouder 

https://vgvz.nl/wp-content/uploads/2021/07/Onderzoeksagenda-GV-rapport_def1.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/onderwijs/programmas/project-detail/palliantie-meer-dan-zorg/palliatief-landelijk-onderzoek-eerstelijns-geestelijke-verzorging-ploeg-deelproject-3-integra/
https://vgvz.nl/kennisbank-gv/overzicht-onderzoek/
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wetenschap).  

De Commissie kwam in 2021 vijf maal bijeen, en alleen digitaal. 

4.11 Pre-commissie Ethiek 

In het voorjaar van 2021 ging het VGVZ-bestuur akkoord met het voorstel om een Pre-commissie Ethiek 

aan te stellen om het oprichten van een permanente Commissie Ethiek te onderzoeken. De Pre-commissie 

bestond uit Wim Smeets, Wike Seekles, Marie-José Burger, Hugo Remmers en Marleen Moors.  

Momenteel is er geen samenwerkingsverband tussen geestelijk verzorgers (individueel en collectief) en 

onderwijsinstanties en/of tussen ethieknetwerken, waarbij in kaart is gebracht wat er aan 

ethiekondersteuning plaatsvindt voor en door geestelijk verzorgers.  Aanvullend kan een Commissie Ethiek 

de ethische competentie - een belangrijk element van de Beroepsstandaard Geestelijk Verzorger -  

onderzoeken, duiden en vertalen naar de verschillende werkvelden in samenwerking met netwerkpartners 

zoals universiteiten, hogescholen en andere kennisinstituten.  

De Pre-commissie kwam in 2021 twee keer online samen en adviseerde het bestuur om een tijdelijke 

Commissie Ethiek in te stellen voor een periode van 2 jaar. De tijdelijke commissie kan een (eventuele) 

permanente opdracht, samenstelling en doelstelling van de Commissie Ethiek bepalen. Voordat er een 

definitieve commissie komt, zal eerst verder onderzocht moeten worden hoe ethiek en 

ethiekondersteuning momenteel tot uiting komen in de verschillende werkvelden. Een tijdelijke commissie 

heeft als voordeel dat de kaders waarbinnen een eventuele permanente Commissie Ethiek zal functioneren 

beter kunnen worden onderzocht, dat er een duidelijk doel en taakomschrijving zal zijn voor een 

permanente commissie, en dat er tijd en ruimte is om geschikte leden te vinden voor de commissie om ook 

zo continuïteit en standvastigheid van de Commissie te waarborgen.  

 

De pre-commissie adviseerde het bestuur de tijdelijke commissie de volgende doelen mee te geven:  

a. Definiëren / ontdekken wat ethiek inhoudt binnen de wereld van de geestelijke verzorging. De term 

“ethische competentie” uit de beroepsstandaard nader onderzoeken en duiden;  

b. In kaart brengen welke netwerken en onderwijsinstituten zich bezighouden met ethiek en 

geestelijke verzorging, en op welke wijze.  

c. Onderzoeken hoe de VGVZ geestelijk verzorgers kan faciliteren in het bieden van 

ethiekondersteuning binnen de organisaties waarin ze werkzaam zijn;    

d. Ontdekken wat de identiteit is van de geestelijke verzorger die ook (beleidsmatig) als ethicus 

binnen een organisatie functioneert.  

e. Inventariseren welke maatschappelijke ethische dilemma’s geestelijk verzorgers signaleren in hun 

werk en de VGVZ adviseren in hoeverre hierop actie ondernomen zou moeten worden. 

Het bestuur willigde in het najaar het advies van de Pre-commissie in. Het bestuur benoemde hierbij Wim 

Smeets (secretaris), Marleen Moors (voorzitter) en Hugo Remmers (algemeen lid) tot leden van de 

commissie. De tijdelijke commissie zal zich beraden op potentiële leden voor een permanente commissie. 
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Werkvelden 

5.1 Verpleeghuizen  
 
Helaas hebben wij als werkveld Verpleging & Verzorging /Hospicezorg over het jaar 2021 weinig te melden. 

Wij hebben onderling contact gehouden. Ook in de vorm van een actieve belronde naar collega-geestelijk 

verzorgers in ons werkveld, om te vragen naar hun welzijn en welbevinden midden in de hectische 

coronaperiode en ze een hart onder de riem te steken. Dit was bedoeld en is veelal opgevat als collegiaal 

gebaar, mede namens de VGVZ. Er zijn geen activiteiten geweest of bepaalde thema’s aan de orde geweest 

(niet in die mate of vorm dat het geschikt is voor een jaarverslag). Over 2022 zal dat zeker anders zijn. 

 

 

5.2 Ziekenhuizen 
 

Bezetting van de werkveldraad  

Begin 2021 bestond de werkveldraad uit drie personen: Martijn Rozing (voorzitter), Annie Hasker 

(secretaris) en Adri Spelt (lid). In juli 2021 heeft de werkveldraad een oproep voor nieuwe leden in de 

nieuwsbrief van de VGVZ geplaatst. Naar aanleiding daarvan is de raad met drie nieuwe leden uitgebreid: 

Rudi Kikkert (Medisch centrum Leeuwarden), Marian Taalman (Streekziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen) en 

Bram Oudenampsen (Amsterdam UMC).  We zijn zeer verheugd over deze uitbreiding. Het vormt zowel een 

kwantitatieve als kwalitatieve versterking van de raad. In de raad zitten nu leden uit verschillende typen 

ziekenhuizen (zowel academische als streekziekenhuizen) en uit verschillen delen van Nederland (van 

Groningen tot Zeeuws-Vlaanderen).  

 

Vergaderdata 2021 waren: 15 juli, 21 september (kennismaking nieuwe leden), 28 september, 2 november, 

25 november (najaarsborrel) 14 december. We hebben in totaal 6 keer met elkaar overlegd. Al deze 

vergaderingen vonden online (via zoom) plaats.  

 

Activiteiten 2021 

Formuleren doel en werkwijze van de werkveldraad 

Met het oog op de nieuwe leden hebben we voor onszelf het doel en de werkwijze van de werkveldraad 

onder woorden gebracht. We zien dit als een ‘levend’ document waarmee we het gesprek over de invulling 

van de werkvelddraad actueel vormgeven.  

 

Netwerk-overleg met Ralf Smeets (VGVZ)  

Tijdens de online vergadering van 28 september heeft Ralf Smeets ons bijgepraat over onder andere de 

ontwikkelingen op het gebied van de kwaliteitsregistratie en de opleiding van GV-ers in de ziekenhuizen. 

Ralf vertelde over contact met de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ). Deze hecht aan een 

duidelijke kwaliteitsborging, hetgeen de verplichte registratie SKGV als onderdeel van een sollicitatie 

onderstreept. Daarnaast hebben we uitgewisseld over andere thema’s zoals het behoud van eigenheid van 
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het vak binnen de financiële contexten van de ziekenhuiswereld (risico van GV beschouwen als 

‘zorgproduct’, en de ontwikkeling in de eerste lijn in verhouding tot ziekenhuizen).  

Digitale netwerkborrel voor het werkveld  

Op donderdagmiddag 25 november hebben we een online netwerkborrel verzorgd. Hieraan namen 

ongeveer 33 collega’s deel. Na de opening zijn we uiteengegaan in zes breakout rooms. Rond verschillende 

onderwerpen is in kleiner verband uitgewisseld. Naast de geplande onderwerpen werd gesproken over de 

ervaringen in het ziekenhuis en de impact die corona had op het werk. Tijdens de afronding werden een 

aantal kernzinnen uit de groepen gedeeld: een heet hangijzer dat ook in de toekomst aandacht kan 

gebruiken en een inspirerende opbrengt of mooi inzicht uit het gesprek. De bijeenkomst werd afgesloten 

met het lied “Kan ik iets voor je zijn” van De Dijk. 

 

5.3 Jeugd 
 
In 2021 is het werkveld tweemaal digitaal bij elkaar geweest. De functie van het werkveld was met name 

gericht op onderlinge ondersteuning bij het werk in de coronapandemie met bijbehorende maatregelen. 

Het aantal deelnemers dat daadwerkelijk deelnam, nam per keer af. Eind 2021 is besloten het Werkveld 

Jeugdzorg is de 'slaapstand' te zetten, met de vermelding van een contactpersoon op de website van de 

VGVZ.  

De contactpersoon is: Tjeerd van der Meer - geestelijk verzorger: 

Meer.tcvander@jeugdhulpfriesland.nl  telefoon: 06 4949 3101 

 

5.4 Revalidatie 
 

De revalidatiezorg in Nederland concentreert zich in drie verschillende soorten instellingen: de grote 

(klinische) revalidatiecentra (19) (aangeduid als Medisch Specialistische Revalidatie (MSR)), de grote 

woonvormen voor lichamelijk gehandicapten (4) en een groeiend aantal revalidatieafdelingen van 

ouderenzorginstellingen (de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)). De geestelijk begeleiders werkzaam in 

deze instellingen vormen het VGVZ-werkveld Revalidatie. Eind 2021 waren er 22 leden (waarvan 13 in 10 

revalidatiecentra, 1 in de woonvormen en 8 in de ouderenzorginstellingen).  

De personele veranderingen dit jaar: bij Revalidatiecentrum Rijndam heeft Angelique de Rop de functie van 

Rob Veerman overgenomen en we kregen een nieuwe aanmelding van Anita Bos die werkzaam is bij 

QuaRijn. 

 

In 2021 hebben 6 stagiaires ervaring opgedaan als revalidatie geestelijk begeleider. Daarvan studeren er 3 

bij de VU, 2 bij de UvH en één bij de RUG. Twee stagiaires kregen aansluitend een werkervaringsplaats 

aangeboden en een andere stagiaire kreeg binnen de instelling op een andere locatie een baan 

aangeboden. 

 

De voorjaarsbijeenkomst moest vanwege de coronapandemie nogmaals online worden gehouden. In dit 

overleg hebben we vooral de ervaringen tijdens de pandemie en de nieuwe initiatieven uitgewisseld. 

Daarnaast hebben we stilgestaan bij waar eenieder in deze tijd behoefte aan heeft. 

mailto:Meer.tcvander@jeugdhulpfriesland.nl 
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Eind september waren de coronamaatregelen versoepeld, waardoor we weer een bijeenkomst / workshop 

op locatie konden houden, bij Reade in Amsterdam. Het thema was: Werken aan veerkracht. Enerzijds aan 

de veerkracht van jezelf na de coronaperiode, anderzijds aan de veerkracht van de revalidanten. 

 

Naast de gewone werkzaamheden is in 2021 ook gewerkt aan een aantal projecten. Zo heeft Diet van 

Dorser namens de VGVZ gewerkt aan de Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met MS en werkt Elsbeth 

Littooij ook namens de VGVZ aan de Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met Parkinson. Bij het UMCG 

loopt het project Als niet alles is wat het lijkt, over het inbedden van de spirituele zorg in de reguliere 

zorgverlening van een revalidatiecentrum en het ziekenhuis. En bij Revalidatiecentrum Roessingh is in het 

verlengde van een GB-stage een nieuwe activiteit gestart: Ik heb een steen verlegd, waarin kinderen en 

volwassenen een hun steen konden beschilderen en deze vervolgens konden wegleggen, weggeven of 

naast zich neerleggen. 

 

Het werkveldbestuur werd ook dit jaar weer gevormd door Elsbeth Littooij (voorzitter) en Hielke Bosma 

(secretaris/penningmeester).  

 

5.5 Psychiatrie GGZ 
 

Zorgprestatiemodel en de plaats van geestelijke verzorging daarin 

Vanuit het veld is de vraag gekomen naar de plaats van geestelijke verzorging binnen het nieuwe 

financieringsmodel van de GGZ, het Zorgprestatiemodel (ZPM). Geestelijk verzorging is daarin niet 

zichtbaar als een discipline die prestaties levert die leiden naar financiering. Dit maakt geestelijk verzorging 

moeilijk zichtbaar. Wel is het zinvol dat geestelijke verzorging beter zichtbaar wordt als een discipline in de 

zorg waarnaar verwezen kan worden. Hiertoe heeft de werkveldraad contact opgenomen met het bureau 

van de VGVZ en wordt vanuit de VGVZ contact gezocht met de beheerders van het ZPM om geestelijke 

verzorging als ondersteunend beroep beter zichtbaar te maken. 

 

Generieke module Zingeving en Psychische Hulpverlening (werktitel) 

De Generieke module Zingeving en Psychische Hulpverlening (werktitel) wordt geschreven door een brede 

groep mensen die cliënten, familie en verschillende beroepsgroepen in de zorg vertegenwoordigen. De 

werkgroep wordt begeleid door het AKWA en is onder voorzitterschap van dr. Arjan Braam (psychiater en 

bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek). Twee geestelijk verzorgers (Ben de Boer en 

Marijn Gilhuis) zijn betrokken bij het schrijven van deze module, een aantal geestelijk verzorgers (Marie 

José Bolhuis, Recep Canel, Adem Kose, Albert Ringer, Jacqueline Weeda) lezen mee als onderdeel van een 

klankbordgroep diversiteit, en daarnaast is de werkveldraad nauw betrokken bij dit proces. De planning is 

dat de module in 2022 wordt gepresenteerd.  

 

Participatie Facebookgroep Nazorg en Herstel 

De WVR is gevraagd door de besloten facebookgroep Nazorg en ‘Nazorg en herstel na zelfmoordpoging’ of 

een geestelijk verzorger bereid was om deel te nemen aan deze groep. Kees Verduijn heeft zich hiervoor 

opgegeven en zal als groepsexpert aan deze groep deelnemen.  
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Corona 

Vanuit de werkveldraad is een vertegenwoordiger, Sylvie de Kubber, gedetacheerd naar de Werkgroep 

corona van de VGVZ. 

 

Studiedag  

De studiedag met als thema Samenwerken aan zin in de GGZ, zal worden gehouden op 10 mei 2022. 

Vanwege de ALV in oktober 2021 is de studiedag verplaatst naar 2022. 

 

Ledenraadpleging 8 april  

Op 8 april hebben we een ledenraadpleging gehouden met als thema de Generieke module Zingeving en 

Psychische Hulpverlening, die in dit tijd in een eerste fase van schrijven was. Het was een digitale 

samenkomst, met 30 deelnemers. De ledenraadpleging bood goede informatie voor de collega’s die 

betrokken zijn bij het maken van de generieke module, zoals informatie inwinnen bij de geestelijk 

verzorgers die onderdeel zijn van het casestudies onderzoek.  

 

Cao en meer 

Stefien Jansen heeft namens de raad deelgenomen aan gesprekken over de nieuwe cao GGZ, en de raad is 

door leden gevraagd om mee te denken over zaken als: positionering en financiering van geestelijke 

verzorging, ethische thema’s zoals euthanasie, en moreel beraad.  

 

5.6 Geestelijke Verzorging Thuis (GV Thuis) 
 

De werkveldraad Geestelijke Verzorging Thuis behartigt de belangen van de geestelijk verzorgers die 

werkzaam zijn in de thuissituatie. 

   

Het bestuur van de werkveldraad bestaat uit:  

- Maurice van de Put, voorzitter  

- Godelieve van Liebergen, lid  

- Functie secretaris: vacant  

 

De kernactiviteiten: Het afgelopen jaar waren de activiteiten van de werkveldraad sterk bepaald door twee 

factoren:  

Enerzijds de onderbezetting van de waad en de zoektocht naar nieuwe leden; anderzijds de overgang van 

de eerste fase van de subsidieregeling van VWS voor GV Thuis (2018-2021) naar een nieuwe fase in de 

financiering voor de komende jaren (2022-2026), inclusief de reorganisatie die dit met zich meebracht, 

namelijk dat het aantal CvL’s die de afgelopen 4 jaar zijn opgericht met ingang van 1 januari 2022 zouden 

moeten worden teruggebracht tot 11 (12) regionale CvL’s.   

Ondanks de minimale bezetting heeft de raad niet stilgezeten en haar doelstellingen zoals geformuleerd in 

het jaarplan grotendeels gerealiseerd. De raad is als gevolg van corona twee maal digitaal samen geweest. 

Daarnaast vond regelmatig telefonisch overleg plaats.  

  

Uitbreiding Raad 

Drie collega’s oriënteren zich momenteel op lidmaatschap van de raad.   
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Regioaanspreekpunten 

In het voorjaar is gestart met het aanhalen van het contact met en uitbreiden van het aantal 

regioaanspreekpunten tijdens een zoombijeenkomst. Deze inspirerende bijeenkomst gaf een waardevolle 

inkijk in de overeenkomsten, maar ook in de geheel eigen vraagstukken van de verschillende regio’s. De 

regioaanspreekpunten zijn geconsulteerd over de nieuwe voorgestelde regio-indeling. Omdat halverwege 

het jaar nog geen duidelijkheid bestond over de toekomstige infrastructuur en regio-indeling is het actief 

uitwerken van het systeem van regioaanspreekpunten uitgesteld tot later datum. Op dit moment zijn er 9 

regioaanspreekpunten. Hun namen staan vermeld op de website.   

 

Landelijk registratieformulier 

Op voorstel van de Werkgroep Elektronisch Patiënten Dossier is een subwerkgroep samengesteld. In deze 

werkgroep is tijdens 4 bijeenkomsten aan de hand van bestaande formulieren een 

conceptregistratieformulier samengesteld dat is voorgelegd aan 5 geestelijk verzorgers en 5 coördinatoren 

van CvL’s. Met hun input is een werkversie opgesteld ten behoeve van de Stuurgroep GV Thuis.   

 

Enquête GV Thuis 2020 

In overleg met PLOEG1 is een start gemaakt met het uitwerken van de enquête met oog op verspreiding 

onder de leden en toekomstige monitoring van de ontwikkelingen in de GV Thuis. 

 

Kenniscafé 

De raad heeft ook dit jaar weer een kenniscafé georganiseerd, op 5 november. Onderwerpen waren de 

landelijke ontwikkelingen in de GV Thuis met als sprekers Robert Koorneef van het Stafbureau en Guido 

Schürmann van de Stuurgroep GV Thuis. Als inhoudelijk thema stond Geestelijke Verzorging en het Sociale 

Domein op de rol met een inspirerende workshop van Froukje Davidse ‘GV in het sociale domein’.  

 

Lopende zaken 

De werkveldraad is door het Stafbureau en de Stuurgroep GV Thuis gedurende het jaar met grote 

regelmaat benaderd om advies. Ook was de werkveldraad aanwezig bij diverse bijeenkomsten met VWS 

met oog op de toekomst van de GV Thuis 2022-2026 en heeft de raad actief input geleverd aan de 

beleidsnota Geestelijke Verzorging Thuis 2022-2026. Aandachtspunten waren het belang van behoud van 

de couleur locale, werken met vrijwilligers en de noodzaak van financiering van stagebegeleiding in de GV 

Thuis van studenten die zich met name willen bekwamen in de geestelijke verzorging in het extramurale 

domein.  

 

Ook heeft de werkveldraad namens de geestelijk verzorgers van het werkveld een brief geschreven naar 

VWS om te bedanken voor de samenwerking en het creëren van de mogelijkheid Centra voor Levensvragen 

in het leven te roepen. Deze brief is door VWS zeer positief ontvangen, vooral omdat het een geluid betrof 

van de geestelijk verzorgers uit het veld zelf.  

 

Daarnaast is de werkveldraad regelmatig benaderd door individuele leden en studenten geestelijke 

verzorging voor advies over onderwerpen als lidmaatschap van het werkveld, vereisten over aansluiting bij 

een CvL, contactgegevens van CvL’s met oog op aansluiting, en intervisiegroepen. 
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5.7 Mensen met een beperking 
 
Door het werkveld Mensen met een beperking is geen stuk voor het jaarverslag ingezonden. 

5.8 Geestelijke verzorging in aardbevingsgebied 

GV aardbevingsgebied is geen werkveld, maar wel relevant voor ons vak. In het Gronings 

aardbevingsgebied werd 2021 voor de geestelijke verzorgers van GVA Groningen een spannend jaar. De 

inzet dit jaar was meer zichtbaarheid en een steviger inbedding in een aantal gemeenten. Dat kreeg vorm in 

een succesvolle gespreksronde langs alle dorpsverenigingen in een van de aardbevingsgemeenten, en een 

pilot in het opzetten van samenwerking met de gemeentelijke infrastructuur rondom zorg en welzijn in een 

andere aardbevingsgemeente. Daarnaast is ingezet op het terugvertellen van verhalen over hoe de 

gaswinningsproblematiek inbreekt op de levens, levensvreugde en levenskracht van de Groningers. GVA 

Groningen zette tot slot ook nog een leernetwerk op in het kader van de Kenniswerkplaats Zingeving en 

Geestelijke Verzorging, waarbinnen behalve GVA en GV Thuis ook een aantal sterke partners uit het 

aardbevingsgebied vertegenwoordigd zijn, zowel vanuit de lokale overheden, als uit kerkelijke, welzijns- en 

bewonersorganisaties. In dit leernetwerk wordt voortvarend gewerkt aan een gezamenlijk kader voor wat 

goede zingevingszorg in het aardbevingsgebied zou kunnen en moeten zijn.  

Corona zorgde gedurende het hele jaar voor vertraging in de beoogde vergrote zichtbaarheid. 

Presentieactiviteiten, rituelen en groepswerk konden nauwelijks tot niet doorgang vinden en ook live 

contacten met samenwerkingspartners beperkten zich tot een minimum. Dit alles resulteerde in een trage 

afhandeling van de besluitvorming over verlengde financiering, ondanks een unaniem gesteunde motie in 

de Tweede Kamer in april, waarin om verdere financiering om de dienstverlening van GVA te continueren 

werd gevraagd. Na de zomer werd daarom in eerste instantie een strategie ingezet gericht op borging en 

overdracht, terwijl met minimale bezetting doorgewerkt werd. Zo werd ook de mogelijkheid van voortgang 

en continuering van de financiering in beeld te houden. Dat leidde ertoe dat de aardbevingsgemeenten in 

december alsnog tot een advies en verzoek aan de nationale overheid kwamen om GVA Groningen te 

blijven ondersteunen, op basis van de meerwaarde van de dienstverlening. Vervolgfinanciering wordt in het 

2e kwartaal van 2022 verwacht.  

 

Marjo van Bergen 
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Sectoren 

6.1 Katholiek 

Er zijn enkele onderwerpen die jaarlijks op onze agenda staan.  

 

Contact met zendende instantie 

We hebben in 2021 diverse keren contact gelegd met de bisdommen Den Bosch, Rotterdam en Roermond. 

We hoopten dat de GV’ers werkzaam in de 2e lijn ook uitnodigingen zouden krijgen voor ontmoetingen met 

de ‘werkers in het veld’ die de bisschoppen jaarlijks organiseren. De prioriteit van de bisschoppen ligt 

echter bij de parochies. We behouden de lijn met mgr. Everard de Jong die gedelegeerde is namens de 

bisschoppenconferentie voor de katholieke werkers in de 2e lijn, evenals met de gedelegeerde van het 

bisdom Rotterdam, Emile Boleij, die zogeheten expertisebijeenkomsten organiseert voor onze doelgroep. 

De manier van omgaan met de Corona-maatregelen kwam aan bod. 

 

Contact met VGVZ-bestuur en SKGV-bestuur 

Er is door enkele VGVZ-leden beroep aangetekend tegen de beslissing om uitgeschreven te worden uit het 

register van de SKGV  tenzij een bevoegdheidsverklaring kon worden overlegd; zij zijn in het gelijk gesteld. 

Daardoor heeft het bestuur van de SKGV gemeend zich aan deze uitspraak (van haar eigen 

beroepscommissie) te onderwerpen. De (nog slechts enkele) leden die vallen onder de ‘hardheidsclausule’ 

moeten geregistreerd blijven.  

Wij hebben aangedrongen bij het bestuur van de VGVZ op meer overleg en contact met de leden en 

drongen aan dit te agenderen evenals de evaluatie van de beroepsstandaard, waarbij we aandacht vragen 

voor de levensbeschouwelijkheid in ons beroep. Dit werd ook onderschreven door de aanwezigen op de 

ledenvergadering in Amersfoort (waaronder leden van de protestantse sectorraad). 

 

Leesgroep 

Thema in 2021: Zingeving en moraal in onze tijdsgeest. Helaas is de uitwisseling vanwege Corona digitaal 

verlopen. Juist de informele ontmoeting en het gesprek over de inhoud van het boek (aan de hand van een 

leeswijzer) maakt het boeiend. Deze activiteit heeft een accreditatie bij de SKGV.  

 

Landdag 

Maandag 8 november hielden we in Utrecht een studiedag over het gebruik van muziek in de diverse 

soorten werk van de geestelijk verzorger. De deelnemers evalueerden deze dag zeer positief. De toegang 

was met QR-code maar wel toegankelijk. We tekenen daarbij aan dat deze studiedagen niet alleen voor 

(oud-)katholieke leden zijn. Er namen 45 leden deel. 

 

Samenstelling sectorraad 

Diverse werksoorten zijn nu vertegenwoordigd in ons sectorraadsbestuur; (forensische) psychiatrie, 

gehandicapten, ouderenzorg, ziekenhuis, justitie en GV Thuis.  
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6.2 Protestants 
 

Conferentie voorbereidingen  

Het jaar 2021 stond voor de Protestantse sectorraad in het teken van het voorbereiden van de 

gezamenlijke conferentie over Palliatieve zorg. Hiertoe hebben we een viertal vergaderingen gehouden; 

waarvan 2 online en 2 fysiek. De fysieke vergaderingen van juni en oktober hebben we gehouden in het St. 

Antoniusziekenhuis, locatie Leidse Rijn. De deelnemers aan de voorbereidingscommissie hebben voor een 

deel zichzelf aangemeld, als reactie op onze oproepen in de nieuwsbrieven van de VGVZ. Anderen zijn 

benaderd via hun eigen sectorraad.  Met een gemixte groep zijn we enthousiast aan de slag gegaan om 

eerst voor onszelf te bepalen wat de focus van de conferentiedag zou worden. Daarna om passende 

sprekers en workshopleiders te vinden. Uiteindelijk hebben we in december besloten om de 

conferentiedag: ik ga dood en wat dan? Overgaan in levensbeschouwelijk perspectief te verplaatsen van 22 

maart 2022 naar 11 oktober 2022. De onzekerheid over hoe corona (met alle beperkingen van dien) zich 

zou ontwikkelen was te groot. De voorbereidingscommissie bestaat uit: Anja Bruijkers, Ina Beemster, 

Soerish Jaggan, Pieter Nauta, Jan Versteege, Theo de Zwart en Simone Visser.   

 

Overig: op de winkel passen  

Als voorzitter en secretaris hebben Pieter Nauta en Simone Visser de inkomende post beantwoord. Het 

onderwerp van de brieven was advisering met betrekking tot verkrijgen van een zending vanuit een 

kerkelijke gemeenschap.  

 

6.3 Hindoe 
 

De Hindoe-sector is in 2021 ten opzichte van voorgaande jaren relatief fors uitgebreid. Dat komt mede door 

de in 2020 gestarte postacademische hindoe-ambtsopleiding aan de VU te Amsterdam nadat wat jaren 

terug de master hindu spiritual care aan de VU stopte. Beide leden van de sectorraad en een ander lid van 

de sector volgen momenteel de ambtsopleiding. De uitbreiding is ook te danken aan het feit dat meer 

hindoe geestelijk verzorgers zich voor het werk in de 1e lijn hebben aangemeld. 

 

De hindoesectorraad heeft in 2021 alle collega's van de beroepsvereniging een Divali-groet gestuurd die 

een positieve uitwerking heeft gehad. Dat merkte de sectorraad onder andere door vaker te zijn benaderd 

voor advies, vraagstukken omtrent hindoes/hindoe geestelijke verzorging en het zitting nemen in een 

sollicitatiecommissie bij het werven van een hindoe geestelijk verzorger. 

 

De leden van de hindoesectorraad hebben zitting in commissies van de SKGV, advies en consultatie GV 

Thuis. Er blijft werk aan de winkel als het gaat om profilering en garant staan voor kwalitatief hoogwaardige 

hindoe geestelijke verzorging. Daarom wordt de hindoesectorraad graag uitgenodigd voor kennismaking en 

uitwisseling met andere sectoren en/of werkvelden, voor advisering, voor intervisie, voor scholing en 

consultatie. Eén van de doelen van de sectorraad is om - conform de beroepsstandaard en beroepscode 

van de VGVZ - hindoe geestelijke verzorging landelijk en in alle werkvelden vertegenwoordigd te krijgen. 

De hindoesectorraad bestaat uit dhr Karan Gokoel, voorzitter en dhr Rawie Sewnath, secretaris. 
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6.4 Humanistisch 
 

In het afgelopen jaar vonden binnen de humanistische sectorraad de volgende ontwikkelingen plaats. 

 

Bijdrage onderzoek VU naar geestelijk verzorging en mentale gezondheid.  

De sectorraad heeft deelgenomen aan interviews in het kader van de studie Management, Policy Analysis 

and Entrepeneurship aan de VU. Doel van dit onderzoek was het verkennen van de werkpraktijk van 

humanistisch geestelijk verzorgers en de invloed van raadswerk op mentale gezondheid. 

 

Symposium 

Leden van de sectorraad namen deel aan symposium humanistisch geestelijke verzorging en veerkracht op 

23 september 2021 in Fort de Batterijen. De opkomst was groot. Er waren vele inspirerende sprekers 

aanwezig, waaronder oude leermeester Joachim Duyndam, die ons meenam in een verhaal over goede 

voorbeelden en existentiële weerbaarheid. Ook was de nieuwe directeur van het Humanistisch Verbond 

Robbert Bodegraven aanwezig voor laagdrempelige kennismaking. Opvallend was zijn luisterend oor bij de 

aanwezige humanistisch geestelijk verzorgers over de vraag: welke verlangens leven er ten aanzien van de 

relatie met het Humanistisch Verbond? Tot slot kreeg Marijke Leegwater een staande ovatie voor haar 

grootse bijdrage aan de continuïteit van team Humanistisch Verbond zorg & GV – en haar warme 

betrokkenheid bij de geestelijk verzorgers. 

 

Kennismaking met nieuwe programmamanager Geestelijke Verzorging bij Humanistisch Verbond  

Er heeft een kennismaking plaatsgevonden tussen met de recent gestarte programmamanager geestelijke 

verzorging Nikki van Biemen. In het gesprek vond een eerste verkenning plaats van wijzen waarop de 

Humanistische sectorraad en het Humanistisch Verbond de samenwerking met elkaar kunnen vinden. 

 

Afscheid Gerjos Hengelaar 

Na een periode van 4 jaar gaat Gerjos Hengelaar afscheid nemen van de humanistische sectorraad. We 

danken Gerjos voor zijn inzet en warme samenwerking; zijn aanwezigheid zal gemist worden.  

In het verlengde hiervan een herhaalde oproep: de Humanistische sectorraad heeft behoefte aan 

versterking. Dus vind je het leuk om een steentje bij te dragen, het signaleren van ontwikkelingen in de 

werkpraktijk van humanistisch geestelijk verzorgers of wellicht het vormgeven van een symposium? Neem 

contact op met Daan Stoffer (daan.stoffer@arkin.nl), voorzitter.  

  

6.5 SING  
 
2021 was ook voor de SING weer een uitdagend jaar vanwege de coronapandemie. Toch is het gelukt om 

een online symposium te organiseren in de vorm van twee online webinars met als thema: Een nieuwe taal 

voor zingeving. Het eerste webinar stond in het teken van het ontwikkelen van zingevende podcasts, 

waarin werd ingegaan op de inhoud maar ook op de technische kant van de zaak. Het tweede webinar was 

een zoektocht naar nieuwe vormen van rituelen. In beide webinars was er gelegenheid voor gesprek tussen 

de deelnemers om inspiratie te geven en te ontvangen. De webinars konden afzonderlijk van elkaar worden 

gevolgd. Er was een grote opkomst (ca. 80 mensen) en veel positieve feedback. De webinars zijn met een 

enquête geëvalueerd.   
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Ook is er zoals elk jaar contact en afstemming geweest tussen de SING en de VGVZ, en tussen de SING en 

de RING, door middel van overleg en het bijwonen van vergaderingen.  

 

Begin 2022 is bijna gehele bestuur vernieuwd. We hopen met dit nieuwe bestuur en de afname van de 

coronapandemie weer een platform te kunnen zijn voor professionele uitwisseling, verbinding en inspiratie. 

Voor 2022 willen we meer met onze leden in contact komen door onder andere een visiedocument op te 

stellen, een jaarverslag te maken en te delen met onze leden, een enquête uit te zetten en een symposium 

en/of SING Café te organiseren. 

 

6.6 Boeddhistisch 
 
De boeddistische sectorraad bestaat sinds 2021 uit Alie Rozendal voorzitter, Bart van den Bosse secretaris, 

en Paul van der Goch, algemeen lid. Er zijn in 2021 geen activiteiten ontplooid. Wel is gebrainstormd over 

het voornemen in 2022 een bijeenkomst te organiseren.  

 

6.7 Joods 
 

Door de Joodse sector is geen stuk voor het jaarverslag ingezonden.  

 

6.8 Islamitisch  
 

Door de islamitische sector is geen stuk voor het jaarverslag ingezonden.  

 

 


