
In juli dit jaar kwam er goed nieuws vanuit het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport: uit de extra middelen vanuit het regeerakkoord is jaarlijks 
1,5 miljoen euro meer beschikbaar voor Geestelijke Verzorging Thuis via de Centra 
voor Levensvragen. Daar bovenop kwam het positieve bericht dat er tot en met 2028 
er 9 miljoen euro is toegezegd voor de Expertisefunctie Geestelijke Verzorging Thuis. 
Het is een erkenning voor het vele werk dat sinds de oprichting van Geestelijke 
Verzorging Thuis is verricht. Er ligt een mooie uitdaging om er ook hier samen een 
goed vervolg aan te geven. 

Dit voorjaar zijn er goede gesprekken geweest met het Samenwerkingsverband 
van Centra voor Levensvragen (SCL). Het samenwerkingsverband wil als 
vertegenwoordigend orgaan van de gezamenlijke Centra voor Levensvragen 
functioneren. Er is veel bereidheid de schouders onder dit project te zetten. 
Kortom: veel enthousiasme bij de uiteraard ook uitdagende context van 
Geestelijke Verzorging Thuis.

De komende periode liggen er meer goede dingen in het verschiet. 21 september 
verschijnt een nieuwe film vanuit Geestelijke Verzorging Thuis. Hierin is te zien 
hoe de verpleegkundige en de geestelijk verzorger aandacht geven aan zingeving. 
En waarom dit bijdraagt aan goede zorg - ook voor (aankomend) professionals.  

Tenslotte verwijs ik naar het Kennisfestival ‘Aandacht voor betekenis’ op 
30 september, waar de PLOEG-onderzoeken en actieonderzoeken worden 
gepresenteerd. Mis het niet!

Guido Schürmann, projectleider Geestelijke Verzorging Thuis

september 2022



Expertisefunctie Geestelijke Verzorging Thuis

Dit voorjaar is een werkgroep vanuit VWS drie keer bij elkaar gekomen ter oriëntatie 
op een expertisefunctie. Goed nieuws dat de komende jaren geïnvesteerd wordt in 
een expertisefunctie (9 miljoen euro voor de periode 2023 – 2028). Een kopgroep is 
geformeerd om tot versnelling te komen. Er wordt een maatschappelijke business-
case ontwikkeld, er komt zicht op wat nodig is voor Geestelijke Verzorging Thuis en 
een meerjarenplan om de expertisefunctie in te richten. Niet in de laatste plaats is de 
expertisefunctie nodig voor vragen uit de praktijk en borging van kennis in de 
Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging thuis. 
De kopgroep bestaat uit Birgitte Birnie, Marian van Bruggen, Ghislaine Mulder, 
Hanneke Muthert, Meggi Schuiling en Guido Schürmann. 

Nieuwe stuurgroepleden Geestelijke Verzorging Thuis

De stuurgroep is in de loop van de tijd opnieuw bemenst. Onlangs kwam deze in 
de vernieuwde samenstelling samen voor een uitgebreide kennismaking. Ook de 
organisatie van Geestelijke Verzorging Thuis en de recente ontwikkelingen zijn met 
elkaar doorgesproken. De stuurgroepleden zijn: 

› Iris van Bennekom  directeur-bestuurder Agora
› Margo van den Berg  programmamanager Zingeving en Geestelijke verzorging, ZonMw 
› Nikki Claassen  senior beleidsadviseur NHG
› Rob van Dam  bestuurder Stichting PZNL
› Corien Harder  adviseur beroepsontwikkeling Wijkverpleging V&VN
› Beatrijs Hofland  bestuurslid Vereniging van Geestelijk Verzorgers
› Mariëlle van Oort  belangenbehartiger KBO-PCOB
› Ghislaine Mulder  Samenwerkingsverband Centra voor Levensvragen 
› José Puiman  beleidscoördinator Palliatieve Zorg, ministerie van VWS 
› Ralf Smeets  directeur Vereniging van Geestelijk Verzorgers
› Truus van Tiggelen  senior adviseur Sociaal Werk Nederland
› Meggi Schuiling-Otten  bestuurder Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg
› Guido Schürmann  projectleider Geestelijke Verzorging Thuis, Agora
› Veronique Vaarten  bestuurder Samenwerkingsverband Centra voor Levensvragen 



COMMUNICATIE 

Alina van Dalen (verpleegkundige, palliatief consulent en docent) en Etje Verhagen 
(geestelijk verzorger Centrum voor Levensvragen, palliatief consulent en docent)
 
Videosessie: Zingeving in de zorgpraktijk
Woensdag 21 september, 20.00 – 21.30 uur, online 

Hoe draagt de aandacht voor zingeving bij aan zorg en ondersteuning aan 
mensen die thuis wonen? Wat is de rol van de (wijk)verpleegkundige, verzorgende 
en de geestelijk verzorger bij zingeving en geestelijke verzorging voor mensen met 
een ernstige ziekte of kwetsbaarheid? Verpleegkundige Alina van Dalen en geestelijk 
verzorger Etje Verhagen zijn live aanwezig en gaan hierover met je in gesprek. In een 
vooraf opgenomen filmpje van Geestelijke Verzorging Thuis vertellen ze hoe ze 
mensen ondersteunen bij zingevingsvragen, en de kennis en vaardigheden vergroten 
van (aankomend) professionals. Zie het programma en meld je aan ›

Ervaringsrapport: samenwerking tussen sociaal werk en 
geestelijke verzorging loont 

Het project ‘Het Goede Gesprek’ van Wmo radar Rotterdam is het bewijs. Recent 
verscheen hierover het ervaringsrapport ‘Anders organiseren van welzijn en zorg.’ De 
samenwerking tussen sociaal werk en geestelijke verzorging komt tegemoet aan de 
stijgende behoefte van ouderen aan ‘méér dan een praatje bij de koffie.’ ‘Geestelijke 
verzorging is een aparte tak van sport. Wij lopen natuurlijk tegen moeilijke vragen 
aan, maar de geestelijk verzorger kan er dieper op ingaan. Zij weet precies welke 
vragen ze moet stellen’, zegt Esther de Jong-Mudde, buurtcoach senioren in de film 
die Agora over deze samenwerking maakte. Lees het rapport en bekijk de film ›

https://www.agora.nl/agenda/videosessie-zingeving-in-de-zorgpraktijk/
https://online.incluzio.nl/het-goede-gesprek/levensvragen


ONDERZOEK 

Actuele inzichten uit onderzoek tijdens Kennisfestival 
Aandacht voor betekenis
Vrijdag 30 september, 9.30 – 17.00 uur, Mauritskazerne, Ede 

Hoe werk je goed samen met elkaar in zorg voor zingeving? Wie neemt welke rol hier-
binnen? En hoe kun je aandacht voor en begeleiding rondom zingeving verbeteren? 
Deze vragen staan centraal tijdens het kennisfestival. Neem deel aan presentaties en 
workshops van de onderzoeken PLOEG 1, 2 en 3 en actieonderzoeken van ZonMw. 
Huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen, verzorgenden, sociaal werkers, 
geestelijk verzorgers en andere geïnteresseerden krijgen de meest actuele inzichten 
vanuit onderzoek naar zorg voor zingeving. Naar het programma › 

Start van de Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke 
Verzorging thuis 

Vanaf 1 oktober 2022 is de Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging 
thuis actief. Onderzoekers, beleidsmedewerkers, geestelijk verzorgers en 
communicatieadviseurs verenigen zich rond een kennisinfrastructuur, 
interprofessionele samenwerking, leren en innoveren, leergemeenschappen en 
effectonderzoek. De site biedt informatie en overzicht wat er in de kenniswerkplaats 
wordt ontwikkeld. Ook vind je er informatie over de leernetwerken, de werkgroepen, 
en een handig kennisoverzicht. De site is een initiatief van de 15 projectpartners.
Naar de Kenniswerkplaats ›

https://www.agora.nl/agenda/kennisfestival-aandacht-voor-betekenis/
https://www.kenniswerkplaatszingeving.nl


Save the dates
Drie online masterclasses door Agora en ZonMw over Zingeving 
en Geestelijke Verzorging Thuis

Wil je de nieuwste inzichten uit onderzoek en praktische tools rondom zingeving en 
geestelijke verzorging ontvangen? En in gesprek gaan met andere professionals en 
cliënten over zingeving en geestelijke verzorging? Noteer dan vast deze drie unieke 
online masterclasses in je agenda! 

Masterclass Samen zorgen voor zingeving
10 november, 15.00 – 17.00 uur, online
Naar het programma en aanmelden › 

Masterclass Zin in het latere leven
17 november, 15.00 – 17.00 uur, online
Naar het programma en aanmelden ›  

Masterclass Structuur en creativiteit als basis voor geestelijke verzorging
22 november, 15.00 – 17.00 uur, online
Naar het programma en aanmelden › 

PRAKTIJKCRITERIA EN VOORWAARDEN

Nieuwe factsheet Geestelijke Verzorging Thuis  

Per 1 september 2022 is de nieuwe factsheet beschikbaar met actuele informatie 
over het project Geestelijke Verzorging Thuis. Het overzicht geeft geestelijk 
verzorgers, coördinatoren, projectleiders, samenwerkingspartners en andere 
betrokkenen informatie over de activiteiten van geestelijke verzorging. Ook vind je 
gegevens over de subsidie, subsidiegroepen, tarieven in 2023, de vindplaats van 
geestelijke verzorging en links naar veelgestelde vragen. Download de factsheet hier ›

https://www.agora.nl/agenda/masterclass-samen-zorgen-voor-zingeving/
https://www.agora.nl/agenda/masterclass-zin-in-het-latere-leven/
https://www.agora.nl/agenda/masterclass-structuur-en-creativiteit-als-basis-voor-geestelijke-verzorging/
https://www.agora.nl/wp-content/uploads/2022/09/Factsheet-Geestelijke-Verzorging-Thuis-2022-2023.pdf


Nieuwe tarieven geestelijke verzorging in 2023

De deelwerkgroep Praktijkcriteria en Voorwaarden heeft adviestarieven vastgesteld 
die gehanteerd kunnen worden in het kader van de subsidieregeling Geestelijke 
Verzorging in de thuissituatie. De tarieven voor 2023 zijn vastgesteld. Je vindt ze hier ›

Veelgestelde vragen over Geestelijke Verzorging Thuis

Heb je als geestelijk verzorger een WTZa-toelating nodig? Een geestelijk verzorger 
die niet in loondienst werkt maar als zzp’er, aangesloten bij een Centrum voor 
Levensvragen, is geen zorgverlener zoals bedoeld in de WTZa (Wet toetreding 
zorgaanbieders). Toezicht, tucht en kwaliteitsets zijn geregeld via de VGVZ en de 
SKGV. Meer informatie over deze en andere onderwerpen zijn samengebracht op de 
pagina Veelgestelde vragen rondom Geestelijke Verzorging Thuis op Palliaweb ›

NETWERKEN

Naar een Samenwerkingsverband Centra voor Levensvragen

We zijn op weg om ons, naast de lokale en regionale inzet van Geestelijke Verzorging 
Thuis, landelijk te verenigen en professionaliseren. We zetten mooie stappen in het 
Samenwerkingsverband Centra voor Levensvragen (SCL). 18 regionale Centra voor 
Levensvragen hebben een intentieverklaring opgesteld voor samenwerking. 
Met de extra middelen vanaf 2023 willen we het SCL vormgeven en komen tot 
een duurzame, professionele organisatie die de Centra voor Levensvragen en de 
ontwikkeling van Geestelijke Verzorging Thuis ondersteunt. Momenteel onderzoe-
ken we de meest geschikte organisatievorm. Daarnaast werken we aan een plan van 
aanpak voor 2023.  

https://vgvz.nl/wp-content/uploads/2022/09/Tarieven-2023_2022.pdf
https://palliaweb.nl/publicaties/veelgestelde-vragen-geestelijke-verzorging


Agenda

21 september: Videosessie Zingeving in de zorgpraktijk ›  

30 september: Kennisfestival Aandacht voor betekenis ›

10 november: Masterclass Samen zorgen voor zingeving ›

17 november: Masterclass Zin in het latere leven ›

22 november: Masterclass Structuur en creativiteit als basis voor 
geestelijke verzorging ›

Nieuws en instrumenten delen in het netwerk? 

Staat er iets in deze update dat interessant is voor collega’s? 

Hier een handig overzicht met meer links om te delen. 

Palliatief Landelijk Onderzoek: Eestelijns geestelijke verzorging ›

Praten over levensvragen ›

Project Geestelijke Verzorging Thuis › 

Kenniswerkplaats Zingeving ›

Factsheet Geestelijke Verzorging Thuis ›

https://www.agora.nl/agenda/videosessie-zingeving-in-de-zorgpraktijk/
https://www.agora.nl/agenda/videosessie-zingeving-in-de-zorgpraktijk/
https://www.agora.nl/agenda/kennisfestival-aandacht-voor-betekenis/
https://www.agora.nl/agenda/masterclass-samen-zorgen-voor-zingeving/
https://www.agora.nl/agenda/masterclass-zin-in-het-latere-leven/
https://www.agora.nl/agenda/masterclass-structuur-en-creativiteit-als-basis-voor-geestelijke-verzorging/
https://www.agora.nl/agenda/masterclass-structuur-en-creativiteit-als-basis-voor-geestelijke-verzorging/
https://palliaweb.nl/projecten/zingeving-in-de-thuissituatie
https://www.agora.nl/pratenoverlevensvragen
https://www.agora.nl/project-geestelijke-verzorging-thuis/
https://www.kenniswerkplaatszingeving.nl
https://www.agora.nl/wp-content/uploads/2022/09/Factsheet-Geestelijke-Verzorging-Thuis-2022-2023.pdf

