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• Case studies project 

• PLOEG  

• Actieonderzoeken GV Thuis

• Kenniswerkplaats Zingeving & GV

• En nog veel meer
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Onderzoek



• Samenwerken: Intra- en interdisciplinair en 
wederkerig kunnen samenwerken en processen 
kunnen faciliteren met het oog op 
kwaliteitsverbetering van signalering en 
begeleiding van spiritualiteit, zingeving en 
levensvragen

• Profileren: Het aanbod van geestelijke verzorging, 
zowel in algemene termen als afgestemd op 
specifieke problematiek, en in relatie tot andere 
disciplines systematisch en helder aan anderen 
kunnen presenteren

• Afstemmen: Het kunnen luisteren naar, verstaan 
van en acteren op vragen van financiers, 
beleidsmakers, teams en ‘burgers’ met het oog op 
optimale begeleiding, samenwerking en 
informatievoorziening
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Samenwerken
• Contact kunnen leggen en uitwisseling bevorderen op 

veelzijdige wijze met diverse mensen en in 
verschillende contexten

• Als bemiddelaar en pleitbezorger kunnen optreden in 
netwerken met het oog op begeleiding van mensen, 
ethische vragen en raakpunten tussen 
levensbeschouwing en zorg- en dienstverlening

• Kennis hebben van organisatorische en 
maatschappelijke contexten en relevante regel- en 
wetgeving

• Initiërend en stimulerend in teams en netwerken 
kunnen participeren

• Als collega en werknemer kritisch loyaal in een 
organisatie of netwerk kunnen participeren en 
verantwoording afleggen

• Cruciaal is het vermogen om zowel openheid te 
bewerkstelligen als vertrouwelijkheid te waarborgen

Midden
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“Goede samenwerking tussen geestelijk verzorgers en zorg-en welzijnsprofessionals in de eerste lijn 

is belangrijk, want geestelijke verzorging valt deels ook onder hun eigen beroep. (…) Daarbij willen 

de wijkverpleegkundige, de ergotherapeut en de huisarts niet alleen weten wat de taak is van een 

geestelijk verzorger, maar ook: Wie is die geestelijk verzorger eigenlijk? Naar wie verwijs ik mijn 

patiënt door? (…) Het bespreken van concrete casussen van cliënten helpt om een 

gemeenschappelijke visie te ontwikkelen. (…) Daarbij gaan zorg-en hulpverleners ook nadenken 

over hun andere cliënten. (…) Geestelijk verzorgers maakten op hun beurt kennis met de sociale 

kaart in hun regio. Zo leert iedereen om breder te kijken. (…) Door samenwerking worden 

levensvragen niet alleen eerder herkend. Cliënten krijgen ook de mogelijkheid om die te bespreken 

op een manier die bij hen past.”
Damsma & Schep,  2020, ZonMw.nl



Profileren
• Het eigen aanbod en de afstemming van vraag, aanbod 

en gewenste uitwerking kunnen verantwoorden en 
verduidelijken

• Het kunnen ordenen, registreren, documenteren, 
analyseren en evalueren van de eigen beroepspraktijken 
met het oog op de kwaliteitsverbetering

• Het gebruik kunnen maken van resultaten van 
onderzoek en participeren in onderzoek
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“De geestelijk verzorgers in het CSP rapporteren dat zij vaker informatie over cliënten delen met 

andere professionals, duidelijker kunnen aangeven wat hun bijdrage is en managers beter kunnen 

overtuigen van de meerwaarde van hun beroepsgroep. De meeste geestelijk verzorgers gaven ook 

aan meer taal tot hun beschikking te hebben om het beroep te beschrijven en dat ze hun werk 

beter kunnen onderbouwen”. 

Den Toom et al., 2022, manuscript



Afstemmen
• Het aandachtig present kunnen zijn bij en kunnen 

luisteren naar anderen 

• Het op systematische wijze kunnen verhelderen en 
analyseren van (levens)vragen, (levensbeschouwelijke) 
overtuigingen en gewoonten in relatie tot de context 
of situatie

• Cruciaal is het vermogen om emoties en 
onuitgesproken vragen en impliciete 
veronderstellingen te horen en te verhelderen

Midden
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“Geïntegreerd werken vraagt een gedeeld doel, waaraan de verschillende professionals bijdragen. 

Wanneer defensiemedewerkers met problemen worstelen, speelt het doel van operationele 

inzetbaarheid mee in de zorg die vanuit defensie wordt geboden. Geestelijk verzorgers hebben een 

andere insteek die kan samengaan met dit doel, maar er ook  mee kan botsen. Binnen defensie 

hebben geestelijk verzorgers een zekere zelfstandigheid ten opzichte van andere professionals 

nodig om hun kritische perspectief te behouden en defensiemedewerkers vanuit een ander kader 

dan dat van operationele inzetbaarheid te kunnen begeleiden. (…) Geestelijk verzorgers 

vertegenwoordigen een morele oriëntatie die soms schuurt met defensiewaarden”

Schumann & Pleizier, TGV 100, p.34
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Bedankt!

Deze presentatie is onder andere gebaseerd op de kennis en inzichten die Hetty Zock en Anja Visser hebben 
opgedaan in hun samenwerking met onderzoekers uit de genoemde projecten: [in alfabetische volgorde]
Franka Bakker, Annelieke Damen, Aliza Damsma, Annemarie Foppen, Joep van de Geer, Selma Haverkate, Anne 
Helms, Rianne Hoopman, Gaby Jacobs, Sonja Jerak-Zuiderent, Annemiek de Jonge, Jenny Kloosterhuis, Robert 
Koorneef, Sjaak Körver, Carlo Leget, Anke Liefbroer, Hanneke Muthert, Erik Olsman, Carina Pittens, Hennita
Schoonheim, Carmen Schuhmann, Guido Schürmann, Karin Seijdel, Niels den Toom, Etje Verhagen, Janneke 
Vermeulen, Martin Walton, Iris Wierstra en Marijke Wulp
en vele anderen

De gebruikte afbeeldingen zijn afkomstig van Studio RROOK, The Noun Project en iStock
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