
Welkom bij de masterclass 
Structuur en creativiteit als basis 
voor geestelijke verzorging
22 november

We beginnen om 15.00 uur



Spelregels
• Zet je microfoon op mute

• Heb je technische vragen? Stel ze aan Simme

• Heb je inhoudelijke vragen? Stel ze algemeen aan ‘everyone’ in de chat 
Je vraag wordt in de meeste gevallen direct beantwoord

• In de breakout: zet je microfoon en camera aan



Spelregels breakout rooms
• Breakout room I: met twee in gesprek

Lukt iets niet of ben je alleen: ga terug naar de 
algemene sessie
Simme deelt je dan opnieuw in

• Breakout room II (na de pauze): met vieren in gesprek
Maak kort kennis
Neem met elkaar de vragen door: zie chat

• In de breakout: zet je microfoon en camera aan



Programma 

• Introductie - Guido Schürmann
• Presentatie - Anke Liefbroer en Iris Wierstra
• Breakout room I: Oefenen in tweetallen
• Korte plenaire terugkoppeling
• Pauze
• Ervaringen geestelijk verzorgers - Mia Delobelle, Thijs Tromp
• Breakout room II: Gesprek in groepen van vier aan 

de hand van vragen
• Plenaire terugkoppeling
• Afronding



Accreditatie
• Aangevraagd voor:
• SKGV
• V&VN
• POH
• Registerplein

• In het evaluatieformulier dat je ontvangt 
wordt je mailadres gevraagd, zodat bij 
accreditatie de punten worden toegekend.



Nieuwe instrumenten

PLOEG: Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging: 
instrumenten om zorg voor zingeving en geestelijke verzorging beter te organiseren 
in de thuissituatie
1. Instrumenten voor versterken inbedding geestelijke verzorging eerstelijns 

palliatieve zorg
2. Levensverhalenmethodiek voor inzet door geestelijk verzorgers in de 

thuissituatie
3. Signalerings- en verwijzingstool zingeving in de thuissituatie voor

zorgprofessionals



Inleiders en betrokkenen
· Iris Wierstra, promovenda professionele identiteit van geestelijke verzorging, 
Universiteit voor Humanistiek & Tilburg University

· Anke Liefbroer, universitair hoofddocent Geestelijke verzorging en 
godsdienstpsychologie, Tilburg University

· Mia Delobelle, geestelijk verzorger GGz Centraal en Centrum voor Levensvragen 
Amsterdam en Den Bosch

· Thijs Tromp, bijzonder hoogleraar Diaconaat, Protestantse Theologische 
Universiteit



Pauze: we beginnen weer over 5 minuten



Breakout room

Vragen:

• Hoe kijk jij naar de waarde van gestructureerd
werken voor jouw praktijk? 

• Hoe zou jij meer gebruik kunnen maken van 
creatieve werkvormen in jouw praktijk? 



Breakout room

• Gesprek in groepen
• Vragen komen in de chat

• Stel je zelf kort voor
• Gebruik de tijd voor onderling gesprek goed
• In plenaire gesprek kun je gevraagd worden iets te delen uit deze 

breakout room



• Landelijk telefoonnummer
geestelijke verzorging thuis: 085-004 3063

• Pratenoverlevensvragen.nl

• Zonmw.nl: Zingeving en geestelijke verzorging

• Geestelijkeverzorging.nl/thuis

• Luce.nl: In dialoog met je levensverhaal



Accreditatie
• Aangevraagd voor:
• SKGV
• V&VN
• POH
• Registerplein

• In het evaluatieformulier dat je ontvangt 
wordt je mailadres gevraagd, zodat bij 
accreditatie de punten worden toegekend.



Reeks masterclasses
• ZonMw in samenwerking met Agora
• Kijk ook op agora.nl voor eerdere masterclasses 
• Programma Zingeving en Geestelijke verzorging op zonmw.nl
• Kanaal Palliatieve Benadering op 1sociaaldomein.nl

Je ontvangt volgende week een e-mail met links naar:
• Impressieverslag en naleesdossier
• Evaluatieformulier: help ons door het in te vullen!



Dank voor jullie
deelname


