FACTSHEET PROJECT ‘PROFILERING GEESTELIJKE VERZORGING’
Aanleiding
Deo Volente schrijft eind 2016 een brief naar verschillende organisaties en personen waarin ze
voor 4 jaar financiële middelen beschikbaar stelt met als doel een betere profilering van de
geestelijke verzorging te bewerkstelligen. Deo Volente besluit het project met onderstaand
samenwerkingsverband te starten. Hieronder vindt u een korte versie van het project.

Duur:
Projectleider:
Communicatiemedewerker:
Regiegroep:

Fase 1 (juli 2018 – juli 2020), Fase 2 (juli 2020 – juli 2022)
Charlotte Molenaar (A Piece of Sense)
Esther Dwarswaard (Reliëf)
Francine Wildenborg (VGVZ), Gerjos Hengelaar (SKGV), Jorien
Schippers (Deo Volente), Marijke Wulp (Agora), Trijntje ScheeresFeitsma (Reliëf), Martijn Simons (Vilans), Neanske Tuinman (St. Even
Anders) en Annelieke Damen (Universiteit voor Humanistiek).

Missie
Een betere inbedding van geestelijke verzorging als specifieke vorm van begeleiding. Geestelijk
verzorgers begeleiden en ondersteunen mensen met vragen rondom zingeving en welzijn en zijn
gericht op het bieden van ruimte voor persoonlijk onderzoek naar existentiële thema’s. Dit project
zet zich maatschappij-breed in voor de profilering van geestelijke verzorging en onderstreept
hierbij het belang van levensbeschouwelijke, godsdienstige en multiculturele verscheidenheid.

Doel en doelgroep
Het doel van dit project is een betere profilering van de geestelijk verzorging bij een brede
doelgroep, omdat deze vaak onvoldoende bekend is met de deskundigheid van geestelijk
verzorgers. De doelgroep bestaat uit:
- (potentiële) cliënten en patiënten van geestelijk verzorgers zowel intra- als extramuraal, en
hun verenigingen.
- Bestuurders van organisaties.
- Verwijzers en medewerkers, (huis)artsen, zorgverleners, psychologen, psychiaters,
maatschappelijk werkers en andere professionals alsmede de relevante
beroepsverenigingen.
- Landelijke en gemeentelijke overheden (VWS, gemeenten/sociaal domein) en
(gemeentelijke) organisaties waar relatief veel potentiële gebruikers samen komen. Per
doelgroep verschilt de manier waarop deze profilering plaatsvindt en zijn er verschillende
samenwerkingspartners denkbaar.
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Activiteiten
• Er wordt een website opgezet waarop alle verspreide informatie over geestelijke
verzorging bij elkaar staat en die doorverwijst naar relevante websites.
Domeinnamen: www.geestelijke-verzorging.nl, www.geestelijkeverzorging.nl en www.infogeestelijke-verzorging.nl.
• De Wikipedia pagina’s over geestelijke verzorging worden opnieuw bekeken en in
samenwerking met betrokken partijen geactualiseerd.
• Er worden ambassadeurs die onderdeel uitmaken van de doelgroep verbonden aan dit
project en gestimuleerd het belang van geestelijke verzorging uit te dragen op diverse
gelegenheden en sociale media.
• Andere profileringsactiviteiten worden onderzocht: het ontwikkelen van ludieke strips die
met humor stereotypen doorbreken, 60 seconden filmpjes met inspirerende en
uitnodigende gespreksopeners, bestaande brochures door-ontwikkelen. Er is ruimte om dit
gaandeweg het project te concretiseren en vorm te geven.

Belang van dit project
De bereikbaarheid van geestelijke verzorging kan verder worden verbeterd, zo blijkt uit het
onderzoek Geestelijke Verzorging, een inventariserend onderzoek naar de huidige situatie omtrent
bereikbaarheid en financiering (pdf, 2018). Uit dit onderzoek blijkt dat er meerdere oorzaken op
verschillende niveaus aanwijsbaar zijn die tot onvoldoende bereikbaarheid, beschikbaarheid en
zichtbaarheid van de geestelijke verzorging leiden.
Ten eerste is een intrinsiek kenmerk van vragen naar zin en betekenis, dat deze niet aan de
oppervlakte liggen of zich eenvoudig vertalen in een hulpvraag. Het zijn ‘trage vragen’ die veel
mensen niet goed kunnen verwoorden, en die vorm krijgen in interactie met een hulpverlener die
deze vragen naar boven weet te halen en in dagelijkse taal weet te formuleren.
Een tweede oorzaak is dat patiënten, naasten en zorgverleners niet weten waar ze met hun
existentiële vragen en levensvragen terecht kunnen, en onvoldoende bekend zijn met de
deskundigheid van geestelijk verzorgers. Vaak bestaat verkeerde beeldvorming, gevoed door
vroegere ervaringen en gedateerde beelden of opvattingen over geestelijke verzorging en het
begrip ‘geestelijk’. Vanwege onvoldoende bekendheid met het deskundigheidsgebied van
geestelijk verzorgers ontstaan situaties van niet of te laat doorverwijzen. Omdat cliënten en hun
naasten zelf maar in beperkte mate actief contact zoeken met een geestelijk verzorger, is het
beantwoorden van de behoefte aan begeleiding en ondersteuning bij levensvragen op dit moment
vaak afhankelijk van het initiatief van geestelijk verzorgers zelf en van verwijzingen door
professionals.
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Dit laatste gebeurt eerder als:
• professionals bekend zijn met het deskundigheidsgebied van geestelijk verzorgers;
• geestelijk verzorgers hun deskundigheid actief onder de aandacht brengen door
bijvoorbeeld het verzorgen van klinische lessen
• geestelijk verzorgers deel uitmaken van het zorgteam (ook in MDO’s), bijvoorbeeld een
palliatief team.
Een derde oorzaak is dat geestelijk verzorgers organisatorisch nog lang niet overal integraal
onderdeel uitmaken van het zorgproces. Dit laatste is met name het geval in de eerstelijnszorg.
Hier zijn geestelijk verzorgers doorgaans geen onderdeel van de organisaties. Deze situatie gaat
steeds meer wringen nu mensen langer thuis wonen met zorg en ondersteuning.

Daarom draagt dit project bij aan:
➢ de informatievoorziening over de trage vragen, de deskundigheid van geestelijk verzorgers
en de organisatorische aspecten om geestelijke verzorging als integraal onderdeel te
verankeren in verschillende werkvelden;
➢ hulpmiddelen voor de medewerkers/verwijzers, zowel intramuraal als extramuraal, om
hun cliënten over geestelijke verzorging te informeren en het juiste aanbod bij de gestelde
vraag te bieden;
➢ verbinding van de verschillende organisaties die betrokken zijn bij geestelijke verzorging
om kennis en ervaring te delen en voor wederzijdse inspiratie.

Contactgegevens
Charlotte Molenaar
Telnr. 06 - 50 83 96 85
Email: csa.molenaar@gmail.com
Bereikbaar voor dit project op maandag en woensdag.
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