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VOORWOORD 

 
Het einde van een kalenderjaar is bij uitstek de gelegenheid om terug te kijken.  

Het jaar 2008 stond voor een groot deel in het teken van het afronden van mijn studie theologie. 

Een studie, die naar mate de jaren vorderden, steeds meer discipline, doorzettingsvermogen en 

vooral de nooit aflatende steun en bemoediging van mijn man Richard vereiste. Want wat in 

1998 begon als een zekere “hobby” en een vaag idee om eens “iets” met de verworven kennis te 

doen, nam steeds serieuzere vormen aan.  

 

Wanneer een gezin wordt uitgebreid met de komst van kinderen, vermindert vaak de 

hoeveelheid tijd die je aan een hobby kan spenderen. Ik geloof echter dat niet mijn studie, maar 

de aandacht voor mijn gezin heel vaak het onderspit moest delven. Want hoe vaak kregen mijn 

kinderen niet te horen “sorry, vandaag werkt mama op zolder, morgen misschien….”. 

Daarom wil ik in de eerste plaats mijn kinderen bedanken, zoveel jaren hebben jullie je moeder 

afgestaan aan de boeken. Heel veel dank komt ook toe aan mijn man, die al die jaren achter mij 

heeft gestaan en me heeft gestimuleerd. Mijn eigen moeder wil ik bedanken, die haar dochter 

vele zaterdagen naar Utrecht zag gaan en trouw bleef vragen “Ben je al bijna klaar?”.  

Ook is een woord van dank op zijn plaats aan mw.dr. N.M. Hijweege-Smeets, die mij vooral in 

de laatste fase van de studie heeft begeleid en uit ervaring kon begrijpen dat het moederschap 

een soms vermoeiende stempel kan drukken op een studie. De heren B.J. van Dam, ds. J.H. 

Langelaar en ds. A.J.P.W. van der Wal wil ik bedanken voor gevoerde gesprekken en ontvangen 

aanvullende informatie. 

Tot slot wil ik de naam noemen van onze predikant ds. M.J. de Waard-van Kalsbeek  

(† november 2004). Hoeveel gesprekken hebben wij wel niet gevoerd alvorens ik daadwerkelijk 

besloot om weer te gaan studeren en hoeveel keer stond er daarna niet steeds dat mandje met 

studieboeken klaar? Jij had gelijk wanneer je steeds zei “ach, ..dat lukt allemaal wel….”. 

 

Met vallen en opstaan heb ik, met de niet aflatende steun van mijn dierbaren en met de kracht 

van de Allerhoogste, mijn droom voor een groot deel kunnen waarmaken: de studie is afgerond. 

Het andere deel van de droom, het “iets er mee doen”, zal in de toekomst ook op een bepaalde 

manier wel werkelijkheid worden.  

Maar nu eerst het nieuwe jaar:  

 

“Richard, Ruben, Mattanja en Mariejesse, 2009 wordt voor ons!!!” 

Marijke Verzendaal, 

Hoogvliet, december 2008 
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1. INLEIDING 
 

1.1 Achtergrond bij het eindwerkstuk 
 

Ter afronding van de masteropleiding „Theologie en Kerk‟, tracé „Theologie en Geestelijke 

Verzorging‟ aan de Universiteit van Utrecht moest ik een eindwerkstuk schrijven. Het bepalen 

van een onderwerp voor dit eindwerkstuk was voor mij geen makkelijke opgave. De zoektocht 

naar een geschikt thema ging samen met de vraag naar toekomstige bezigheden. Wil ik na het 

afronden van deze studie, na verloop van tijd, de kerkelijke opleiding gaan volgen aan de 

Protestantse Theologische Universiteit of wil ik nu al werkzaam zijn als geestelijk verzorger en 

zo ja, op welk werkveld wil ik mij richten? Een overdenking van de laatste vraag leidde tot de 

wedervraag wat het nu betekent om werkzaam te zijn als geestelijk verzorger. Tijdens mijn 

stage in het Havenziekenhuis te Rotterdam heb ik kennis gemaakt met het beroep van geestelijk 

verzorger en ontdekt dat de invulling daarvan voortdurend  in beweging is. Een ontwikkeling 

die zich niet alleen afspeelt binnen de muren van de verschillende zorginstellingen, maar ook 

daarbuiten. Ik vond het daarom leerzaam om door middel van deze eindopdracht te ontdekken 

wat het kan betekenen om als geestelijk verzorger werkzaam te zijn, buiten de muren van een 

zorginstelling. Een ontdekking die voor mij geen pasklaar antwoord heeft opgeleverd met het 

oog op de toekomst, maar wel mijn blikveld verrijkend heeft verruimd. 

 

1.2 Probleemstelling van het eindwerkstuk 
 

Bestaansvragen of levensvragen zijn vragen die opkomen wanneer het leven niet meer vanzelf 

spreekt. Op momenten dat mensen pijnlijk worden geconfronteerd met het menselijk tekort, 

maar ook als ze perplex staan van het geluk dat hen in de schoot geworpen wordt. (De Lange, 

2008, p4) Dergelijke gebeurtenissen zijn niet gebonden aan leeftijd, maar kunnen jong en oud 

overkomen. In de meeste situaties echter zijn het de ouderen die, gekomen in de laatste fase van 

hun leven, de balans opmaken. Is het leven voltooid? Hebben ze gevoelens van spijt of juist van 

dank? Wat is de zin van het leven nog nu aftakeling en verval zich aandienen? Levensvragen 

zijn per definitie open en krijgen nooit een afdoende antwoord, maar ze eisen wel op zijn minst 

een respons, een manier om er mee om te gaan, aandacht.
 
(De Lange, 2008, p4) 

Hoe wordt aan deze oproep gehoor gegeven? 

De kerk heeft lange tijd een grote rol gespeeld in de beantwoording van vragen naar de zin van 

het bestaan. In de verzorgings- en verpleeghuizen, die na de Tweede Wereldoorlog hun opmars 

maakten, kunnen ouderen een beroep doen op de geestelijke verzorging, die (sinds 1996 zelfs 

wettelijk verplicht) geboden wordt in de zorginstelling. Maar in de huidige maatschappij verliest 
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de kerk, onder andere als gevolg van de secularisatie, terrein als gevestigd instituut. Het omgaan 

met levensvragen wordt beschouwd als een privé-zaak, waarbij kerk, maar ook de overheid 

geen bemoeienis hebben. Mensen gaan meer en meer zelf op zoek naar een manier antwoord te 

vinden op de vragen die het leven stelt. Maar hoe makkelijk is deze individuele zoektocht?  

Ook het intramurale stelsel van ouderenzorg brokkelt af. Vermaatschappelijking (zie paragraaf 

2.2.A) wordt de tendens en verschillende zorgaanbieders bieden ouderen een pakket van 

diensten aan, dat het hun mogelijk maakt zo lang mogelijk zelfstandig te wonen.  

De Lange (De Lange, 2008, p4) heeft aangegeven dat levensvragen op zijn minst een respons 

behoeven. Maar hoe kan dit vorm krijgen? Hoe krijgen levensvragen, in een wereld waar de 

termen vermaatschappelijking, individualisatie en secularisatie een hoog gebruiksgehalte 

hebben, met name bij thuiswonende ouderen de aandacht die zij behoeven?  

Zorgaanbieders brengen een gevarieerd pakket van diensten op de markt, maar wordt er  

bij de samenstelling van dit dienstenpakket ook gekeken naar de geestelijke verzorging van 

ouderen? In een notitie van de vakgroep Geestelijke verzorging van de OsiraGroep, een 

zorginstelling in Amsterdam, komt naar voren dat er een leemte is in de professionele 

extramurale
1
 begeleiding van mensen met bestaansvragen. (Bomhof en De Rooij, 2008, p43)  

Niet alleen vanuit Amsterdam komt deze noodkreet, ook landelijk constateert men dat mensen 

in kwetsbare situaties weinig of geen mogelijkheid meer hebben zich tot iemand te wenden met 

de vragen die het leven stelt. In geestelijke verzorging voor thuiswonende ouderen is niet 

structureel voorzien. (Vilans, 2007, p 6) De behoefte echter aan goede aandacht voor zingeving 

en levensbeschouwing in thuissituaties, wordt steeds belangrijker dan voorheen, bijvoorbeeld 

omdat de factor eenzaamheid zal toenemen. (Wal, drs.van der P., 2007, p 19) Er worden 

verschillende initiatieven ontplooid met als doel meer in de genoemde behoefte te voorzien. Op 

de site van Vilans zijn een aantal van deze initiatieven terug te lezen onder de gelijknamige 

rubriek. Willen deze nieuwe initiatieven een kans van slagen hebben, zullen ze aan bepaalde 

randvoorwaarden moeten voldoen. Financiering en wettelijke regelingen spelen hierbij een rol, 

maar ook de invulling die wordt gegeven aan de functie van de geestelijk verzorger zal opnieuw 

bezien moeten worden. Een nieuwe situatie vraagt om een herziening van het bestaande 

beroepsprofiel van de geestelijk verzorger. 

                                                 
1
 Extramurale zorg is de zorg die geboden wordt aan mensen die niet zijn opgenomen in een zorginstelling. 
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1.3 Vraagstelling van het eindwerkstuk 
 

Eén van de initiatieven die worden ontplooid om geestelijke verzorging aan thuiswonende 

ouderen te bieden is het project MOTTO te Rotterdam. In het project, dat ik in dit eindwerkstuk 

uitgebreid zal beschrijven, vindt er een intensieve samenwerking plaats tussen een geestelijk 

verzorger en een aantal vrijwilligers. 

In dit eindwerkstuk wil ik op zoek gaan naar de wijze waarop er bij de verschillende nieuwe 

initiatieven, in het bijzonder bij MOTTO, invulling wordt gegeven aan de functie van de 

geestelijk verzorger.  

 

De vraagstelling voor mijn eindopdracht luidt: 

  

Wat betekent het voor de theorie m.b.t. de functie van een geestelijk verzorger wanneer hij/zij 

werkzaam is in een situatie waarin er extramuraal geestelijke verzorging geboden wordt aan 

ouderen?  

 

Om te komen tot een antwoord op mijn vraagstelling wil ik een tweetal deelvragen behandelen 

die uiteindelijk duidelijkheid moeten geven op de vraagstelling. 

Deze deelvragen zijn: 

 

Hoe is de rol en de positie van de geestelijk verzorger in de ouderenzorg bij extramurale 

projecten in het algemeen? 

Hoe krijgen deze rol en positie vorm bij het project MOTTO te Rotterdam?  

 

 

 

1.4 Doelstelling van het eindwerkstuk 

 
Met dit werkstuk wil ik inzicht krijgen in de manier waarop het beroep van geestelijk verzorger 

zich in de toekomst kan of zal ontwikkelen.  

Door kritische doordenking van de praktijk, met name zoals die vorm krijgt in het project 

MOTTO en door een reflectie daarop vanuit de bestaande literatuur wil ik  een bijdrage leveren 

aan de ontwikkeling van een toekomst gericht functieprofiel voor de extramuraal werkende 

geestelijk verzorger in de ouderenzorg. 
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1.5 Opzet van het eindwerkstuk 

 

In het tweede hoofdstuk van dit eindwerkstuk ga ik in op de ontwikkelingen die er zijn waar te 

nemen in het beroep van geestelijk verzorger. Deze ontwikkelingen zijn inherent aan de 

ontwikkelingen in de verschillende groepen van zorgvragers. In paragraaf 2.2 wil ik de 

veranderingen binnen de groep ouderen bespreken. In deze eindopdracht richt ik mij namelijk 

op de geestelijk verzorger die werkzaam is onder deze doelgroep.  

In het volgende hoofdstuk zet ik de theorie uiteen met betrekking tot de verschillende 

beroepsprofielen van de geestelijk verzorger. In paragraaf 3.1. bespreek ik de manier waarop 

Hanrath het functieprofiel van de geestelijk verzorger uiteenzet, in paragraaf 3.2. beschrijf ik de 

beroepsstandaard van de VGVZ en in de laatste paragraaf van het derde hoofdstuk geef ik de 

ontwikkelingen weer met betrekking tot een vernieuwd profiel. Dit doe ik aan de hand van het 

vernieuwde profiel dat ouderenzorgorganisatie Cascade heeft ontwikkeld naar aanleiding van 

onderzoek. In het vierde hoofdstuk besteed ik aandacht aan de verschillende initiatieven die er 

worden ontplooid op het gebied van extramurale geestelijke verzorging, waarna ik in hoofdstuk 

vijf één van deze initiatieven, het project MOTTO te Rotterdam IJsselmonde, uitgebreid 

beschrijf. Dit heeft tot doel de beschreven praktijk te vergelijken met de eerder beschreven, 

bestaande beroepsprofielen. Deze vergelijking, die ik doe in hoofdstuk zes, moet leiden tot de 

beantwoording van de vraag wat het betekent, met name voor de functie van geestelijk 

verzorger, om werkzaam te zijn in een extramurale situatie. In hoofdstuk 7 geef ik mijn 

conclusies van dit onderzoek weer.  
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2. VERANDERINGEN IN VRAAG EN AANBOD; DE OUDERE EN DE 

GEESTELIJK VERZORGER  
 

2.1 De geestelijk verzorger in beweging. 

 
Drie vrienden van Job, Elifaz uit Teman, Bildad uit Suach en Sofar uit Naäma, hoorden van de 

rampspoed die hem had getroffen, en ze besloten hem op te zoeken. Onderweg ontmoetten ze 

elkaar, en samen gingen ze naar hem toe om hun medeleven te tonen en hem te troosten. 

(Job2;11) 

 

In het vorige hoofdstuk heb ik in paragraaf 1.2 aangegeven dat het bestaande profiel van de 

geestelijk verzorger aan herziening toe is. De geestelijk verzorger is van alle tijden. Reeds in het 

oud testamentische bijbelboek Job lezen we hoe de vrienden van Job, door dr. N.B. Goudswaard 

(Goudswaard, 2006, p25) geestelijk verzorgers avant la lettre genoemd, naar hem toe kwamen 

om hun medeleven te tonen en hem te troosten. In de loop van de tijd is er op Jobs  verzuchting 

verschillend, zowel qua personen als qua invulling, geprobeerd antwoord te geven. Veranderend 

omstandigheden zijn steeds van invloed geweest op de geestelijke verzorging van de mens in 

nood. Geestelijke verzorging werd afwisselend geboden door professionals of door leken, 

waarbij de geestelijke verzorging ook nog wisselend geboden kon worden tot hoofd- of bijtaak 

van de uitvoerende persoon. Ook het takenpakket van de geestelijk verzorger verbreedde of 

versmalde.  

Deze paragraaf bevat geen geschiedenisles en mijn bedoeling is het dan ook niet aan toonbaar te 

maken hoe de taak, die Jobs vrienden op zich namen, zich ontwikkeld zou kunnen hebben tot de 

functie van de huidige geestelijk verzorger. Wel wil ik aangeven dat vanaf het moment dat er 

reeds de geestelijk verzorgers avant la lettre werkzaam waren tot nu toe, het beroep in beweging 

is geweest. Jobs vrienden zullen geen beroepsprofiel voor handen gehad hebben. De geestelijk 

verzorgers echter, die aan het begin van de 21
ste

 eeuw werkzaam zijn in zorginstellingen vinden 

hun beroepsprofiel opgenomen in de Beroepsstandaard van de Vereniging van Geestelijk 

Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ). Het huidige profiel vraagt om bezinning omdat er een 

nieuwe beweging is waar te nemen. Tot voor kort besloeg het werkterrein van de geestelijk 

verzorger een breed scala aan zorginstellingen, waarbij men niet alleen moet denken aan 

ziekenhuizen, maar ook aan instellingen voor mensen met een verstandelijke of psychische 

beperking, revalidatiecentra, instellingen voor jeugdzorg en verpleeg- of verzorgingshuizen. 

Maar de geestelijk verzorger blijft niet meer (alleen) binnen de instelling werken. Steeds vaker 

werkt men “over de muren heen” of zelfs geheel buiten de instelling.  
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In dit eindwerkstuk richt ik mij op het werk van de geestelijk verzorger, werkzaam binnen de 

ouderenzorg. Ook het werk van deze geestelijk verzorgers gaat zich meer richten op situaties 

buiten de muren van verpleeg- en verzorgingshuizen. Want de manier waarop we ouder worden 

maakt de laatste jaren grote ontwikkelingen door. In de volgende paragraaf wil ik een algemene 

beschrijving geven van “de oudere” in de 21
ste

 eeuw. Dit doe ik om duidelijk te maken wat de 

situatie is van de groep mensen, waar de geestelijk verzorger uit de vraagstelling van het 

eindwerkstuk zich op richt.  

 

2.2 De oudere; het nieuwe ouder worden 2 
 

Avondrust,  de Rustenburcht , klinkende namen van verzorgingshuizen waar men, enige jaren na 

het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd terechtkan. Tot laat in de twintigste eeuw was 

dit een bekend verschijnsel. De levensloop wordt ingedeeld in een drietal fases, waarbij de 

mannelijke beroepscarrière model staat. Kindertijd en scholing leiden naar de beroepscarrière 

toe, waarna tot slot de ouderdom op het geheel terug ziet. (De Lange, 2008, p23). Na een leven, 

van vooral hard werken, mag men genieten van een welverdiende rust, in één van de 

verzorgingshuizen die ons land rijk is. Deze indeling bepaalt niet alleen de loop van het 

moderne leven, maar, zo schrijft De Lange, bepalen ook uiteindelijk de zin en de betekenis 

ervan.  

Wanneer er zich situaties voordoen waarin de zin van het leven niet meer vanzelfsprekend lijkt, 

kan men een beroep doen op de geestelijk verzorger die krachtens de Kwaliteitswet 

Zorginstellingen 
3
 beschikbaar dient te zijn. Afgezien van de vraag of theorie en praktijk ook 

daadwerkelijk zo harmonieus overeenstemmen, is deze collectieve levensloop in de  21
ste

 eeuw 

haar vanzelfsprekendheid aan het verliezen. Ik wil een tweetal factoren kort aanhalen die hierop 

van invloed zijn, om zo aan te geven in welke situatie “de oudere” aan het begin van deze eeuw 

zich bevindt. 

 

A. De vermaatschappelijking van de zorg. 

Dit is een landelijk, grootschalig vernieuwingsproces. Het beoogt om ouderen en mensen met 

een verstandelijke, lichamelijke of psychische handicap in de samenleving te positioneren als 

volwaardige burgers met beperkingen én mogelijkheden. Bij voorkeur wonen deze mensen zo 

lang mogelijk zelfstandig tussen andere burgers in aangepaste woningen en krijgen zij zorg en 

                                                 
2
 Een term geïntroduceerd door Jan Baars  

3
 Kwaliteitswet Zorginstellingen (1996), artikel 3 . Voor zover het betreft zorgverlening die verblijf van de 

patiënt of cliënt in de instelling gedurende tenminste het etmaal met zich brengt, draagt de zorgaanbieder er 

tevens zorg voor dat in de instelling geestelijke verzorging beschikbaar is, die zoveel mogelijk aansluit bij de 

godsdienst of levensovertuiging van de patiënten of cliënten. 
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begeleiding in de buurt.
 
(Stade Advies B.V. p1) Bij dit vernieuwingsproces dienen lokale 

overheid, welzijnsorganisaties en zorgaanbieders op een dusdanige wijze hun diensten aan te 

bieden, dat de doelgroep als volwaardig burger kan functioneren. De nieuwe professionele 

vormen van zorg voor o.a. ouderen hebben als sleutelwoorden scheiding van wonen en zorg, 

kleinschaligheid en zo lang mogelijk thuis. Echter, zo stelt Van der Wal, doordat mensen straks 

voornamelijk op zichzelf wonen zal de gemeenschap, waaraan mensen óók betekenis ontlenen, 

buiten beeld raken.(Van der Wal, 2007, p19) 

 

B. Secularisering en decollectivisering van de levensloop.  

De decollectivisering van de levensloop heeft tot gevolg dat het construeren van continuïteit en 

eenheid in de levensloop aan het individu zelf is (De Lange 2008b, p23). Voor veel mensen is er 

door de secularisatie geen mogelijkheid meer om op functies en instituties, zoals de kerken, 

terug te vallen. Het wordt steeds ingewikkelder een solide levensbeschouwing te ontwikkelen, 

die een bron van steun kan zijn als je in het leven vastloopt (Zock, 2008, p36) 

Marcoen
 
(Marcoen, 2008, p9) citeert Wrosch en Freund wanneer hij schrijft dat door de 

deregulatie van de levensloop het individu herhaaldelijk zelf bepaalde levensdoelen moet 

kiezen, hij bruikbare middelen en vaardigheden moet verwerven om zijn doelen te bereiken en 

onbereikbare doelen op te geven.  

Wanneer ik bovenstaande factoren in ogenschouw neem, stel ik vast dat het “zelluf-doen” een 

grote plaats in neemt in de hedendaagse maatschappij. Marcoen (Marcoen, 2008, p9) verbindt 

hieraan een pionierstaak omdat de maatschappij geen scripts en modellen voorhanden heeft.  

De vraag die ik hieraan verbind is of iedereen in staat is om pionier te zijn. Want we worden 

niet alleen anders oud, maar we worden eenvoudigweg ook gewoon ouder. Volgens het CBS 

ligt de gemiddelde levensverwachting voor mannen in ons land op 75,5 jaar en die van vrouwen 

op 80,6. Het Rapport Themacommissie Ouderenbeleid 2005 (zoals geciteerd in De Lange, 

2008b, p13) geeft ook aan dat we niet alleen ouder worden, maar dat we ook met steeds meer 

mensen ouder worden. Het aantal levensfasen wordt in het rapport Verkenning levensloop
 

uitgebreid naar vijf, gerontologen spreken over een derde en een vierde leeftijd. (De Lange, 

2008b, p29) Van der Wal maakt in zijn artikel Geestelijke verzorging in de context van de 

nieuwe ouderen zorg (Van der Wal, 2007, p45) een onderscheid tussen vitale en kwetsbare 

ouderen. In mijn eindwerkstuk richt ik me vooral op die kwetsbare ouderen, die zo schrijft Van 

der Wal, beperkt tot zeer beperkt zijn in hun mobiliteit en te lijden hebben onder twee of meer 

chronische ziekten die van grote invloed zijn op hun leven en welzijn. Ze zijn meer of minder 

aangewezen op zorg. Deze kwetsbare ouderdom treedt vaak in tussen het 80
ste

 en 85
ste

 

levensjaar.  
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Wanneer ik in deze eindopdracht schrijf over de thuiswonende oudere, richt ik me op de laatst 

genoemde groep, de kwetsbare ouderen. Kan de maatschappij van deze groep verwachten dat zij 

zelfstandig in staat zijn een solide levensbeschouwing te onderhouden? 

 

Aan het einde van deze twee verkennende paragrafen concludeer ik dat het werkgebied van de 

geestelijk verzorger, zoals die aan het einde van de 20
ste

 eeuw in de zorginstellingen werkzaam 

is, verandert. Politieke en financiële omstandigheden, maar vooral ook extramuralisering liggen 

hieraan ten grondslag. Ook de situatie van de zorgvrager is aan verandering onderhevig. 

Ouderen worden verondersteld steeds langer zelfstandig te wonen en in die omstandigheden zelf 

een manier te zoeken om te gaan met de vragen die het leven stelt.  

Hoe kunnen zorgvraag en –aanbod op elkaar worden afgestemd? Want er blijkt nu al een hiaat 

te zijn, geestelijke verzorging aan thuiswonende ouderen is geen vanzelfsprekendheid. Binnen 

de extramurale zorg, de zorg aan huis, beschouwt men de geestelijke verzorging, tot nu toe nog 

tot een privé-zaak. (De Coole, 2008, p29) Dit kan ook uit bovengeschetste situatie duidelijk 

worden. Voor het beantwoorden van de vraagstelling van deze eindopdracht is het van belang te 

onderzoeken welke gevolgen de herijking tussen vraag en aanbod heeft voor het functieprofiel 

van de geestelijk verzorger.  

 

Alvorens ik nader in ga op de verschillende initiatieven die er worden ontplooid ten behoeve 

van geestelijke verzorging aan thuiswonende ouderen geef ik eerst een beschrijving van het 

huidige beroepsprofiel van de geestelijk verzorger in zorginstellingen. Dit profiel vindt zijn 

grondslag in de beroepsstandaard voor de geestelijk verzorger in zorginstellingen van de VGVZ 

en vormt één van de uitgangspunten bij de bespreking van het vernieuwde profiel van de 

extramuraal werkende geestelijk verzorger dat ik aansluitend zal bespreken.  

Voorafgaande aan de bespreking van het beroepsprofiel van de VGVZ geef ik weer hoe A.C.H. 

Hanrath zich heeft verdiept in de bipolariteit, welke het beroep van geestelijk verzorger met zich 

mee brengt. De vraag of je als geestelijk verzorger nu een professional of een gezondene bent, 

tracht hij te nuanceren door middel van het aanbrengen van een driedimensionaal professioneel.  

 

 

3. BEROEPSPROFIEL VOOR DE GEESTELIJK VERZORGER 

 

3.1 De functiedriehoek van Hanrath 

 
Het doel van deze eindopdracht is te onderzoeken wat het betekent voor de functie van een 

geestelijk verzorger om werkzaam te zijn in een situatie waarin extramuraal geestelijke 

verzorging wordt geboden aan ouderen. Wanneer we de functie van geestelijk verzorger nader 
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bekijken komt steeds weer de vraag boven over ambtelijkheid. Is een geestelijk verzorger nu 

een professional of een gezondene? Behoort het woord “of” wel thuis in deze vraagstelling? 

Hanrath stelt op grond van de literatuur vast (Hanrath, 2000, p445 e.v.) dat onder andere 

professionaliteit en ambtshalve kwaliteit verschillende zaken zijn die weliswaar in de geestelijk 

verzorger samenkomen, maar tegelijk een oppositioneel en conflicterend karakter kunnen 

hebben. Hij stelt voor de keuze tussen professionaliteit of gezondene enigszins te schakeren, 

door de bipolaire grondstructuur van geestelijke verzorging te nuanceren in een 

driedimensionaal professioneel profiel. Dit profiel biedt een meer geïntegreerde benadering van 

de professionele identiteit van de geestelijk verzorger. Binnen een meer geïntegreerde 

benadering wordt de professionele identiteit van de geestelijk verzorger dus opgevat als een 

gelaagde identiteit, geconcentreerd rondom functie, ambt en persoon. Deze staan in een 

driehoeksverhouding tot elkaar. In het model van een gelijkzijdige driehoek kan dit als volgt 

weergegeven worden:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De complex gelaagde identiteit van de geestelijk verzorger wordt door Hanrath vervolgens 

uitgewerkt in de context waarbinnen, de competentie van waaruit en de conditie waaronder 

geestelijke verzorging wordt verleend. 

De context wordt gevormd door de buitenkant van de identiteitsdriehoek. Hanrath onderscheidt 

de context drievoudig in gezondheidszorg, levensbeschouwelijke traditie en de persoonlijke 

biografie. Vervolgens maakt hij ook binnen de verschillende onderdelen van de context een 

driestaps verdeling.  
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De eerste context, de gezondheidszorg, krijgt op macroniveau haar gestalte in het samenspel 

tussen zorgaanbieder, de zorgverzekeraar, de georganiseerde zorgvrager en de politieke 

overheid. Op dit niveau is er vooral sprake van beleidsvorming. Hier worden de keuzes in de 

zorg gemaakt. 

Op mesomiveau krijgt de gezondheidszorg haar gestalte binnen de organisatie van de instelling 

in het samenspel tussen de medewerkers. De geestelijk verzorger dient hiervoor te beschikken 

over een organisatieperspectief en een actieve managementparticipatie.  

Op het microniveau tenslotte krijgt de zorg gestalte in de directe patiëntenzorg.  

 

De geestelijke verzorging vindt ook plaats binnen de context van de levensbeschouwelijke 

traditie. Hanrath typeert de huidige samenleving als een levensbeschouwelijk gefragmenteerde, 

pluriforme samenleving met een levensbeschouwelijk tolerant, maar vrijblijvend karakter.  

Op mesoniveau zijn de denominatieve genootschappen te vinden die de levensbeschouwelijke 

tradities representeren.  

De concrete mensen die hun persoonlijke levensbeschouwing min of meer individueel 

vormgeven en samenstellen vormen het microniveau.  

 

De derde context waarbinnen de geestelijk verzorger werkzaam is, is de autobiografische 

context van de professional zelf. Juist omwille van het persoonlijke karakter van de 

professionele relatie is de verhouding van de geestelijk verzorger met de eigen biografische 

context van wezenlijk belang. (Hanrath, 2000, p451) 

 

Vanuit de context waar de geestelijk verzorger werkzaam is (de buitenkant van de 

identiteitsdriehoek) koppelt Hanrath de competentie (de binnenkant van de identiteitsdriehoek). 

De competentie laat zich uitleggen in hoedanigheid, bekwaamheid en rol. De hoedanigheid van 

de geestelijk verzorger is geconcentreerd rond functie, ambt en persoon, waarbinnen de persoon 

als drager van ambt en functie een vitale rol speelt.  

De bekwaamheid werkt Hanrath niet uit in verschillende functie-eisen, maar geeft aan welke 

scholing een geestelijk verzorger gehad moet hebben. Hij benadrukt daarbij dat een 

voortdurende spirituele ontwikkeling eveneens tot de bekwaamheidsdriehoek behoort. 

De laatste competentiedriehoek wordt gevormd door de rol die de geestelijk verzorger uitoefent 

als begeleider, voorganger of vrijplaats. In de vrijplaats rol wordt de geestelijk verzorger 

aangesproken op presentie in aandacht en vertrouwen.  

De aandachtscontacten hebben, volgens Hanrath, een professionele eigenstandigheid, naast de 

begeleidingscontacten en de voorgangerscontacten. De geestelijk verzorger heeft zelf een 

fundamenteel recht om zelf het initiatief tot contact te nemen.  
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Hanrath besluit zijn omschrijving van de functiedriehoek met de laatste driehoek, de conditie 

waaronder geestelijke verzorging wordt geboden, namelijk in probleem-, vraag- en 

aanbodgestuurde zorg. Wederom benadrukt Hanrath dat het recht van de geestelijk verzorger 

om zelf het initiatief te nemen tot het aanbieden van zorg binnen de gezondheidszorg uniek te 

noemen is. 

 

Hanrath stelt de identiteit van de geestelijk verzorger voor als een gelaagde identiteit. Het 

polemische karakter van de bipolaire structuur wordt doorbroken door een uit te gaan van een 

driehoeksverhouding, alle zijden van de identiteitsdriehoek staan in gelijke verhouding tot 

elkaar. In zijn conclusie (Hanrath, 2000, p453) schrijft hij dat het uitgangspunt van zijn 

gelijkzijdige driehoek impliceert dat de afzonderlijke zijden in hun onderlinge verhouding van 

gelijk gewicht zijn. Men kan alleen bij een gelaagde identiteit spreken over een geslaagde 

identiteit. 

 

3.2 Beroepsstandaard van de VGVZ 
 

In het tweede hoofdstuk (paragraaf 2.1) van deze eindopdracht heb ik geschreven dat het 

werkterrein van de geestelijk verzorger zich niet beperkt tot de ziekenhuizen. Wel zijn vanuit dít 

werkveld de samenwerkingsverbanden ontstaan, waaruit later de VGVZ is ontstaan. De 

Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ) is de huidige naam van de 

vereniging die op 2 april 1971 werd opgericht te Den Haag. De VGVZ is de landelijke 

beroepsvereniging voor alle geestelijk verzorgers werkzaam in zorginstellingen in Nederland. 

De VGVZ kent een zestal sectoren, een katholieke, een protestantse, een humanistische, een 

joodse, een islamitische sector en een hindoesector. Tevens kent de vereniging een zestal 

werkvelden: de algemene ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, de GGZ-instellingen, 

instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, jeugdzorginstellingen en 

revalidatiecentra.
4
 

De werkveldraad
5
 van het werkveld verpleeg- en verzorgingshuizen wil de komende jaren aan 

een aantal zaken werken waaronder de uitwerking van een concept van geestelijke verzorging 

speciaal voor verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit betekent een profielbeschrijving en 

positionering van de geestelijk verzorger in o.a. de ouderenzorg. Ook extramuralisering verdient 

hierbij de aandacht.
6
 

                                                 
4 http://www.vgvz.nl/werkvelden geraadpleegd op 24 oktober 2008) 

      
5
 Een werkveldraad wordt gevormd uit een aantal leden vanuit het werkveld.  

      
6
 (http://www.vgvz.nl/werkvelden/verpleeg_en_verzorgingshuizen gezien op 24 oktober 2008) 

http://www.vgvz.nl/werkvelden
http://www.vgvz.nl/werkvelden/verpleeg_en_verzorgingshuizen
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De huidige beroepsstandaard (Beroepsstandaad 2002)  van de VGVZ dateert uit 2002 en 

beschrijft, zoals de volledige naam Beroepsstandaard voor de geestelijk verzorger in 

zorginstellingen weergeeft, wie de geestelijk verzorgers in zorginstellingen zijn, wat zij doen en 

wat van hen wordt verwacht. Ik wil in deze paragraaf deze beroepsstandaard kort beschrijven. 

De beroepsstandaard kent twee documenten, het beroepsprofiel en de beroepscode. Ik richt in 

deze eindopdracht mijn aandacht alleen op het profiel. Het beroepsprofiel beschrijft de 

uitgangspunten, kerntaken en kwaliteitseisen van de professie en het vereiste 

deskundigheidsniveau van een geestelijk verzorger. Het positioneert de geestelijke verzorging 

binnen de gezondheidszorg en is een richtsnoer voor de verdere ontwikkeling van het beroep. 

(Beroepsstandaard, 2002, p 4). 

De beroepsstandaard definieert geestelijke verzorging als volgt (Beroepsstandaard, 2002, p 9): 

Geestelijke verzorging is de professionele en ambtshalve begeleiding van en hulpverlening aan 

mensen bij zingeving aan hun bestaan, vanuit en op basis van geloofs-en levensovertuiging en 

de professionele advisering inzake ethische en/of levensbeschouwelijke aspecten in 

zorgverlening en beleidsvorming. 

De beroepsstandaard geeft aan dat er zorg in en vanuit de instelling geboden kan worden 

(beroepsstandaard, 2002, p 12). Principieel is er geen onderscheid tussen zorg in de instelling of 

vanuit de zorginstelling. 

 

De VGVZ beschrijft in de beroepsstandaard de kerntaken van de geestelijk verzorger, 

onderscheiden in een drietal categorieën, waarbij elk van deze categorie van taken eigen 

kwaliteiten vereist. De kerntaken en kwaliteitseisen gelden onverkort voor ieder werkveld, maar 

bieden ruimte voor accentverschillen. De beroepsstandaard maakt de volgende onderverdeling 

in kerntaken: 

 

 

1. Kerntaken gerelateerd aan patiënten en hun naasten 

2. Kerntaken gerelateerd aan de instelling 

3. Kerntaken gerelateerd aan het beroep. 

 

 

 

Voor een volledige beschrijving van de kerntaken en daaraan verbonden kwaliteitseisen verwijs 

ik naar de beroepsstandaard van de VGVZ (Beroepsstandaard, 2002). Ik wil me in deze 
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eindopdracht beperken tot het aanhalen van de kerntaken en vervolgens geef ik verkort weer 

welke kwaliteitseisen er aan deze taken worden verbonden.  

 

Tot de kerntaken gerelateerd aan patiënten en hun naasten kunnen worden gerekend:  

 Persoonlijke begeleiding en hulpverlening, individueel en groepsgewijs, gebruikmakend 

van eigen professionele diagnostiek. 

 Leveren van een bijdrage aan het individuele zorg-, verpleeg- en behandelplan. 

 Communicatie met andere zorgverleners rond de patiënt en diens naasten. 

 Voorgaan in en omgaan met liturgie en ritueel, individueel en groepsgewijs. 

 Organiseren van aanwezigheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid. 

 Onderhouden van externe contacten (o.a. voor verwijzen, bemiddelen en organiseren 

van nazorg) 

 Werven, selecteren, scholen en begeleiden van vrijwilligers. 

 

Om deze kerntaken te kunnen uitoefenen is een authentieke omgang met de eigen 

levensbeschouwing nodig die gepaard gaat met openheid naar de levensbeschouwing van de 

patiënt en diens naasten. De geestelijke verzorger dient te beschikken over goede 

communicatieve vaardigheden. Tevens dient hij kennis en inzicht te hebben in groepsdynamica 

en groepsprocessen. Hij beschikt over diagnostische, hermeneutische en therapeutische 

competentie. Tot slot, zo geeft de beroepsstandaard aan, is kennis van ziekte- en 

verwerkingsprocessen van belang. 

 

Tot de kerntaken gerelateerd aan de instelling kunnen onder andere worden gerekend:  

 Leveren van bijdragen aan zorgvisie en ethiek van de instelling. 

 Bijdragen aan de identiteit of de signatuur van de instelling. 

 Vorming, scholing en ondersteuning van andere medewerkers op het terrein van religie, 

levensbeschouwing en zingeving. 

 Vervullen van een vertrouwensfunctie naar andere professionals, voor zover 

voortkomend uit de primaire werkzaamheden. 

 Behartigen van de plaats van de geestelijke verzorging binnen de instelling. 

 Documenteren van het werk van de geestelijke verzorging en het werk verantwoorden 

naar de instelling. 

 Managen van de eigen Dienst Geestelijke Verzorging. 

 

Om deze kerntaken goed te kunnen uitoefenen beschikt de geestelijk verzorger over een 

duidelijke levensbeschouwelijke identiteit, neemt hij ten aanzien van ontwikkelingen in de 
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zorgsector en in de eigen instelling positie in en is hij kritisch-loyaal aan de eigen instelling. De 

geestelijk verzorger volgt ontwikkelingen in de ethiek en in de diverse levensbeschouwelijke 

genootschappen. Hij heeft kennis van en inzicht in relevante wet- en regelgeving. Tot slot levert 

hij een bijdrage aan het beleidsplan en verantwoordt het “product” geestelijke verzorging. 

 

Tot slot kunnen tot de kerntaken gerelateerd aan het beroep gerekend worden:  

 Vergroten van de eigen deskundigheid en professionaliteit 

 Onderhouden van de relatie met de zendende instantie 

 Ondergaan en uitvoeren van intercollegiale toetsing 

 

Om deze kerntaken te kunnen uitoefenen is de geestelijk verzorger bereid de eigen kennis en 

vaardigheden continu te scholen, is hij kritisch-loyaal aan de zendende levensbeschouwelijke 

instantie en geeft hij blijvende aandacht aan de eigen spiritualiteit en motivatie. Met betrekking 

tot de laatst genoemde kerntaak formuleert hij toetsbare normen, die de kwaliteit waarborgen 

voor de geestelijke verzorging en wordt hij daarop getoetst. 

(Beroepsstandaard, 2002, p 13-14) 

 

Zoals aangegeven bieden bovengenoemde kerntaken en bijbehorende eisen voor de geestelijk 

verzorger in zorginstellingen ruimte voor accentverschillen. De werkveldraad verpleeg- en 

verzorgingshuizen maakt gebruik van deze ruimte door een eigen beroepsbeschrijving voor de 

ouderenzorg te ontwikkelen. 

 

3.3 Een vernieuwd profiel 
 

In paragraaf 3.1. heb ik de geïntegreerde benadering van de professionele identiteit van de 

geestelijk verzorger, zoals Hanrath die beschrijft in zijn bijdrage geestelijke verzorging in het 

hart van de zorg, weergegeven. Naast deze geïntegreerde benadering is het volgens hem een 

adequate profilering en positionering van de geestelijke verzorging van belang.  

Hij geeft in zijn bijdrage aan dat dit geldt binnen de snel veranderende context van de 

gezondheidszorg in het algemeen en van het ziekenhuis in het bijzonder. (Hanrath, 2000, p 444) 

Dit geldt niet alleen voor de zorg zoals geboden in een ziekenhuis. Want zoals ik eerder in dit 

eindwerkstuk geschreven heb, verandert ook de context van de zorg die geboden wordt aan 

ouderen in verzorging- of verpleeghuizen. Een nieuwe infrastructuur van voorzieningen maakt 

het ouderen mogelijk om professionele zorg te ontvangen in een omgeving die tegemoet komt 
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aan hun persoonlijke voorkeur en situatie. Ketenzorg
7
 en wijkservicezones

8
 gaan deel uitmaken 

van het strategisch beleid van zorginstellingen. Hoewel dit een kansrijke ontwikkeling is, 

constateert Grul dat het aanbod aan geestelijke verzorging hiermee geen gelijke tred loopt. Door 

middel van praktijk onderzoek heeft de ouderenzorgorganisatie stichting Cascade
9
 zich de 

laatste jaren hard gemaakt voor genoemde knelpunt. (Grul, 2006, p 165-166) De koers die 

zorginstellingen zouden moeten gaan varen, met betrekking tot geestelijke verzorging, luidt: 

geestelijke verzorging is een integraal onderdeel  van ouderenzorg, ongeacht de plaats waar die 

zorg wordt geboden (Grul, 2006 p166). Voor de geestelijke verzorging gaat dit volgens Grul 

(Grul, 2006, p167) betekenen dat de discipline een gecombineerd aanbod van zorg en 

welzijnsactiviteiten biedt, in samenwerking en afstemming met partnerorganisaties binnen een 

wijkgericht netwerkverband. Op deze wijze kan de geestelijke verzorging deel uit maken van 

het strategisch beleid van zorginstellingen en helpt ze bij te dragen aan de realisering van een 

integraal aanbod van woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen. (Grul 2006a, p485) Dit heeft ook 

gevolgen voor het profiel van de geestelijk verzorger. Eén van de resultaten van het onderzoek 

dat stichting Cascade heeft verricht, is de ontwikkeling van een toekomst gericht profiel van de 

geestelijk verzorger. 

Het profiel is op te vatten als een kenschets van de veranderende rol en positie van geestelijke 

verzorging in de zorginstelling (Grul en Pool, 2006a, 478) en is gericht op het werken door de 

geestelijk verzorger in en vanuit een zorginstelling.  

 

Het profiel correspondeert met de Beroepsstandaard van de VGVZ, maar bouwt er 

toekomstgericht op voort. De functie van het profiel is tweeledig. Het is enerzijds op te vatten 

als beleidsdocument en biedt zo inzicht in de competenties en (toekomstige) rol en positie van 

de geestelijke verzorging binnen de organisaties. Anderzijds is het document op te vatten als een 

gebruiksdocument en geeft het managers en geestelijk verzorgers een instrument in handen om 

tot een verantwoorde taakverdeling en evenwichtige inzet van uren te komen. Daarnaast geeft 

het profiel richting aan het handelen van geestelijk verzorgers bij de uitoefening van hun 

beroep. (Grul, 2006a, p479) 

 

Ik wil het hernieuwde profiel van de geestelijk verzorger hieronder in schema weergeven en de 

belangrijkste kenmerken bespreken.  

 

                                                 
7
 Ketenzorg legt samenwerkingsverbanden aan die het eigen domein overstijgen, zodat een keur aan 

arrangementen en voorzieningen gestroomlijnd worden.  
8
 In een wijkservicezone worden in een (deel van een) wijk of dorp optimale condities geschapen voor wonen 

met zorg en welzijn 
9
 Stichting Cascade vormt samen met de Thuiszorg Stad Utrecht (TSU) het zorgconcern Aveant 
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Relaties Domeinen  Rollen Competenties 

I 

Individuele en 

groepen ouderen  

 

 

 

 

 

A.  

Zingevingvragen 

 

B. 

Gemeenschap 

 

C.  

Vieringen en rituelen 

a. 

Hulpverlener 

 

b.  

Opbouwwerker 

 

c.  

Voorganger 

1. 

Zingevingvragen 

begeleiden 

2. 

Hulp verlenen bij 

crisis 

3.  

Presentie 

beoefenen 

4.  

Vieringen en rituelen  

(bege)leiden 

II 

Zorginstelling 

 

 

 

D. 

De dagelijkse zorg- 

verlening 

E.  

Multidisciplinaire 

samenwerking 

F.  

Beleid 

G.  

Netwerk 

 

d. 

Deskundigheids- 

bevorderaar 

e.  

Specialist 

 

f.  

Adviseur 

g.  

Coördinator 

5.  

Bijscholing geven 

 

6.  

Geïntegreerd werken 

 

7.  

Advies uitbrengen 

8.  

Aansturen 

9.  

Opbouwwerk 

beoefenen 

10. 

Wijkgericht samenwerken 

 

III 

De professie 

 

H. 

Deskundigheid en 

professionaliteit 

h.  

Professional 

11. 

Scholen en vormen 

(Profiel geestelijk verzorging in en vanuit de zorginstelling)  
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Het schematische overzicht van het profiel is ingedeeld in een viertal kolommen: 

 Relaties, personen en zaken waartoe geestelijke verzorging in betrekking staat 

 Domeinen, een gebied waarop geestelijke verzorging betrekking heeft 

 Rollen, een functie die de geestelijk verzorger vervult en die zich typeert door 

bepaald kenmerkend gedrag 

 Competenties, het vermogen van de geestelijk verzorger om een taak onder 

verschillende condities uit te voeren 

 

Door deze elementen verder uit te werken maakt men inzichtelijk  

 welke elementaire relaties aan de basis van geestelijke verzorging liggen. Geestelijk 

verzorging staat in betrekking tot drie eenheden: individuele en groepen ouderen, de 

zorginstelling en de professie. Met elkaar vormen zij de context waarbinnen 

geestelijke verzorging zich af speelt. 

 op welke gelieerde domeinen geestelijke verzorging betrekking heeft. Ieder van de 

eerder genoemde relaties kent zijn eigen aandachtsgebieden. Deze gebieden vullen 

als het ware de relatie in. 

 wat voor rollen de geestelijk verzorger hierbij vervult. Op elk van de genoemde 

domeinen vervult de geestelijk verzorger een bepaalde rol. Deze rol typeert de 

hoedanigheid van de geestelijk verzorger op het gebied. 

 welke competenties er van hem gevraagd zijn. De genoemde relaties, domeinen en 

rollen veronderstellen competenties van de geestelijk verzorger om daarnaar te 

kunnen handelen. In de laatste kolom worden deze competenties weergegeven. 

(Grul, 2006a, p479) 

 

Eerder schreef ik dat het profiel toekomstgericht voortbouwde op het bestaande profiel van 

VGVZ. Dit betekent dat gangbare elementen naar de toekomst toe nieuwe accenten krijgen. Als 

voorbeelden hiervan noemt Grul de presentiebeoefening, beleidsadvisering en het houden van 

vieringen.  

Ook betekent dit dat er een aantal nieuwe elementen aan het werk van de geestelijk verzorger 

worden toegevoegd, zoals deskundigheidsbevordering en netwerkcoördinatie. (Grul, 2006a, 

p484) Wat betekenen deze nieuwe elementen voor het werk van de geestelijk verzorger? 

 

Aan het einde van hoofdstuk 2 schreef ik dat de ouderen steeds langer verondersteld worden 

zelfstandig te wonen en in die omstandigheden ook meer en meer zelf een manier moeten 

zoeken hoe ze om kunnen gaan met de vragen die het leven stelt. De geestelijke verzorging zal 
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haar aanbod hierop aanmoeten passen. Dit kan gebeuren door het toevoegen van deze nieuwe 

elementen aan het werk van de geestelijk verzorger. 

Met betrekking tot deskundigheidsbevordering merkt Grul het volgende op: 

Bepaalde aspecten van het werk van een geestelijk verzorger zijn ook terug te vinden in het 

werk van andere(n) (professionals). Aan de geestelijk verzorger is het de taak om een bijdrage te 

leveren aan scholing en vorming inzake de aandacht voor zingeving in de zorgverlening (Grul, 

2006a, p482). 

Netwerkcoördinatie bewerkstelligt dat geestelijke verzorging niet alleen in uitvoerende zin 

gedaan wordt, maar dat deze ook georganiseerd wordt. De geestelijk verzorger heeft dus niet 

alleen meer tot taak geestelijke verzorging te bieden, maar ook te  zorgen dat het geboden 

wordt. Zowel het doen als gedaan krijgen zijn even belangrijk. Doen en bewerkstelligen zijn de 

sleutelwoorden in het hernieuwde profiel. 
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4. GEESTELIJKE VERZORGING AAN THUISWONENDE OUDEREN; DE 

INITIATIEVEN 

 
Na deze theoretische bespreking van het functieprofiel van de VGVZ en het toekomstgerichte 

profiel van de stichting Cascade is het nu de beurt aan de praktijk. Aan het einde van hoofdstuk 

3 schreef ik dat de geestelijke verzorging haar aanbod zal moeten aanpassen aan de 

veranderende omstandigheden. Hoe wordt er nu in de praktijk ingespeeld op deze veranderende 

omstandigheden? 

 

4.1 Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen 

 
Om meer aandacht te vragen voor de ondersteuning bij levensvragen voor ouderen en vooral om 

kennis en ervaringen hieromtrent te verzamelen, uit te wisselen en te verspreiden heeft Vilans
10

 

in samenwerking met een aantal partijen
11

 een Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen 

opgestart.  

In november 2007 heeft Vilans een rapport geschreven getiteld Omgaan met levensvragen in 

zorg en welzijn. In de inleiding van dit rapport wordt geconstateerd dat er steeds meer erkenning 

komt dat bij een goede kwaliteit van zorg ook aandacht hoort voor levensvragen. Echter, zo stelt 

men, bij veel zorginstellingen en in het welzijnswerk voor ouderen krijgt dit thema nog niet de 

aandacht die het verdient (Vilans, 2006, p3) Er is, zo schrijft men verder, onder welzijnswerkers 

en zorgverleners grote behoefte om te kunnen voorzien in adequate vormen van ondersteuning 

en begeleiding van (kwetsbare) ouderen met levensvragen als onderdeel van het werk dat zij 

doen. Hierbij gaat het niet alleen om ouderen die in instellingen wonen maar ook om het 

toenemend aantal ouderen dat zelfstandig woont. Voor deze ouderen, die vaak alleen wonen, is 

geen vorm van geestelijk ondersteuning georganiseerd, zoals die doorgaans in een instituut wel 

het geval is. (Vilans, 2006, p5). 

 

In dit rapport vat Vilans op bladzijde 6 de problemen, die er zijn rondom levensvragen en 

ouderen, als volgt samen: 

- Aandacht voor levensvragen wordt niet erkend als onderdeel van goede zorg, levensvragen 

staan dus niet op de agenda van beleidsmakers, financiers en managers. 

- In geestelijke verzorging voor thuiswonende ouderen is niet structureel voorzien. 

                                                 
10

 Vilans is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum op het gebied van langdurende zorg 
11

 Vilans werkt hierin samen met Actiz, Agora, Ouderenbonden (PCOB, Unie KBO), MOGroep, Protestants 

Theologische Universiteit Kampen, Reliëf en Vereniging het Zonnehuis. 
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- Lokale en regionale initiatieven hebben te weinig landelijke bekendheid. 

- Kennis is verbrokkeld, beroepskrachten en vrijwilligers kunnen te weinig onderling hun 

ervaringen en kennis uitwisselen in het omgaan met levensvragen. (Vilans, 2007, p6)  

 

Het expertisenetwerk wil er toe bijdrage dat er voldoende aandacht en ondersteuning komt voor, 

met name kwetsbare thuiswonende ouderen, bij het omgaan met levensvragen. In haar missie 

geeft het expertisenetwerk aan dat die ondersteuning zowel kan worden gegeven door 

professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn als aspect van hun werk, en door geestelijk 

verzorgers als specialisme. Aandacht voor levensvragen/zingeving
12

 behoort niet tot het 

exclusieve terrein van de geestelijk verzorger alleen. Dit wordt vooral duidelijk in de bijlage van 

het rapport. Hierin staan een negental deelprojecten beschreven middels welke de activiteiten 

van het Expertisenetwerk worden vormgegeven. Ik wil hieronder beknopt weergeven hoe men 

de rol van de geestelijk verzorger in een aantal deelprojecten beschrijft: 

- Bij de ondersteuning van thuiswonende ouderen bij levensvragen worden vaak speciaal 

getrainde vrijwilligers ingezet, die ondersteund worden door professionals, zoals geestelijk 

verzorgers (1
e
 deelproject) 

- Bij de begeleide intervisiegroepen intra- naar extramuraal levert de geestelijk verzorger 

deskundigheid aan extramuraal werkenden (niet geestelijk verzorgers) op het gebied van het 

omgaan met levensvragen (3
e
 deelproject) 

- In een interdisciplinaire kenniskring heeft o.a. een geestelijk verzorger zitting. Het doel van de 

kenniskring is met name in beeld te brengen welke financiële en organisatorische obstakels er 

bestaan bij het goed omgaan met levensvragen van ouderen (5
de

 deelproject) 

 

Het voert buiten het bereik van deze eindopdracht de deelprojecten van het expertisenetwerk 

nauwkeurig te beschrijven. Op grond van bovenstaande wil ik echter wel een tweetal conclusies 

trekken: 

1. Aandacht voor levensvragen behoort niet tot het exclusieve terrein van de geestelijk 

verzorger. Ook voor andere (professionals en vrijwilligers) is hier een rol weggelegd. 

2. De geestelijk verzorger heeft binnen het Expertisenetwerk de rol van trainer (van 

vrijwilligers), deskundigheidsbevorderaar en organisatorisch-beleidsmatig adviseur. 

 

                                                 
12

 In het rapport wordt in de meeste gevallen gesproken over “aandacht voor levensvragen”, op bladzijde 8 

wordt dit door middel van een schuine streep (/) gelijk gesteld aan zingeving.  
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4.2 De initiatieven; een indeling 
 

Behalve het Expertisenetwerk zijn er ook op lokaal en regionaal niveau enkele initiatieven 

ontstaan, die gericht zijn op het ondersteunen van thuiswonende ouderen bij levensvragen. In 

deze initiatieven speelt ook een geestelijk verzorger een rol.  

 

Deze initiatieven kunnen voortkomen vanuit zorginstellingen of vanuit het ouderenwerk. Soms 

is er ook sprake van een particulier initiatief. De Rooij heeft in zijn onderzoek naar “geestelijke 

verzorging buiten de deur” beschreven op welke wijze er extramuraal geestelijke verzorging 

wordt geboden. Hoewel hij zich in zijn onderzoek niet expliciet richt op de extramurale 

geestelijke verzorging aan kwetsbare, thuiswonende ouderen wordt deze doelgroep door het 

gehele onderzoek frequent aangehaald. Op basis van onderzoek heeft hij een indeling gemaakt 

voor de wijze waarop de geestelijk verzorger extramuraal te werk gaat. Ik wil hieronder deze 

verdeling weergeven omdat binnen elke variant de thuiswonende, kwetsbare oudere in meer of 

mindere mate tot de doelgroep behoort. Door het geven van deze opsomming wordt inzichtelijk 

dat de extramuraal werkende geestelijk verzorger op verschillende manieren zijn functie 

uitoefent. 

 

Volgens het onderzoek van De Rooij (De Rooij, 2008, p48) wordt extramurale geestelijke 

verzorging in een viertal varianten geboden: 

A.  Extramuraal werkende geestelijk verzorger vanuit een zorginstelling. 

B. Steunpunt extramurale geestelijke verzorging, gevestigd in een zorginstelling, met  

professionele geestelijk verzorgers die op vrijwillige basis diensten leveren. 

C.  Steunpunt extramurale geestelijke verzorging, gevestigd in een zorginstelling, met 

professionele geestelijk verzorgers in een coördinerende rol en vrijwilligers die cliënten 

bezoeken. 

D.  Vrijgevestigde geestelijk verzorger. 

 

Om zelf in de praktijk duidelijk te krijgen wat het betekent voor de functie geestelijk verzorger 

om in een extramurale situatie werkzaam te zijn heb ik één initiatief waarbij de geestelijk 

verzorger extramuraal werkt nader onderzocht. Dit initiatief betreft MOTTO te Rotterdam, een 

project waarbij een geestelijk verzorger samenwerkt met een aantal vrijwilligers met het doel 

ondersteuning te bieden bij levensvragen aan kwetsbare, thuiswonende ouderen.  

Het project MOTTO valt niet bij één van bovengenoemde varianten onder te brengen, omdat zij 

niet in of vanuit een zorginstelling werkt, er is echter ook geen sprake van een vrijgevestigd 
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geestelijk verzorger. Ten behoeve van projecten, zoals MOTTO, zou ik dus een vijfde variant 

willen aanbrengen: 

 

E. Steunpunt extramurale geestelijke verzorging, niet gevestigd in een zorginstelling, maar 

zelfstandig in het werkgebied, met professionele geestelijk verzorgers in een coördinerende 

rol en vrijwilligers die cliënten bezoeken. 

 

De laatst genoemde variant is de enige variant, behoudens variant D, die werkzaam is los van 

een zorginstelling. Alvorens ik wil bekijken welke gevolgen dit kan hebben voor het profiel van 

de geestelijk verzorger wil ik het project MOTTO uitgebreid beschrijven. Het doel van deze 

beschrijving is inzicht te geven in de werkwijze van het project en van de werkzaamheden van 

de geestelijk verzorger in het bijzonder. 
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5. MOTTO 

 

5.1 Mijn kennismaking met MOTTO 
 

Voordat ik het project MOTTO in paragraaf 5.2 en 5.3 uitgebreid wil gaan beschrijven, geef ik 

weer hoe ik in contact gekomen ben met MOTTO en op welke wijze ik mijn informatie ten 

behoeve van de beschrijving heb verzameld.  

 

Tijdens mijn stage ten behoeve van de masteropleiding Theologie en Kerk, tracé Geestelijke 

verzorging, heb ik meerdere vergaderingen bijgewoond van het Integraal Kankercentrum 

Rotterdam (IKR). Op één van deze vergaderingen, in het voorjaar van 2007, was de heer B.J. 

van Dam aanwezig. De heer van Dam is secretaris van de Stichting Geestelijke Verzorging 

Rijnmond (SGVR), een stichting die zich inzet om geestelijke verzorging in de breedste zin van 

het woord te bevorderen. De SGVR wil zich met één van haar projecten gaan richten op 

levensbeschouwelijke ondersteuning aan mensen (in thuissituaties) met kanker in het 

beginstadium. Over dit project wilde hij de IKR-vergadering informeren. Tevens heeft hij in de 

vergadering kort gesproken over het project MOTTO.  

Een jaar later werd mijn aandacht opnieuw gevestigd op het laatstgenoemde project omdat in de 

deelgemeenteraad van mijn woonplaats, een initiatiefvoorstel gedaan werd om een MOTTO-

achtig project op te starten. Ik heb de besluitvorming hieromtrent gevolgd en ook contact 

gezocht met de heer Van Dam, met het verzoek mij nader te informeren over het verloop van 

het proces in Hoogvliet. Mijn interesse voor het initiatief was tweezijdig, ik was op zoek naar 

een geschikt onderwerp voor de eindopdracht, maar ben me ook aan het oriënteren op de 

beroepsmogelijkheden die er voor mij zijn na het afronden van de studie. De heer Van Dam 

heeft mij enige schriftelijke informatie toegezonden en uitgenodigd voor een gesprek.  

In juli 2008 heb ik in overleg met mijn begeleidster, mevrouw N.M. Hijweege-Smeets, een 

onderwerp voor de eindopdracht vastgesteld. Vervolgens heb ik een informatief gesprek met de 

heer Van Dam gehad. Hij heeft mij zeer boeiend verteld over het project MOTTO.  

Na de zomervakantie heb ik de heer ds. Johan Langelaar bezocht. De heer Langelaar is in de 

hoedanigheid als geestelijk verzorger, aangesteld als coördinator van het project MOTTO in 

Rotterdam-IIsselmonde. Het gesprek vond plaats op de thuisbasis van MOTTO, in het kantoor 

van Vraagwijzer in Rotterdam. De heer Langelaar heeft mij eerst informatie gegeven over de 

opzet van het project. Vervolgens is hij uitgebreid ingegaan op de werkzaamheden van de 

coördinator. Ook heb ik met hem gesproken over de toegevoegde waarde van het werken met 

vrijwilligers.  

Vanaf oktober ben ik daadwerkelijk gaan schrijven en heb ik de vraagstelling van de 

eindopdracht nader gespecificeerd. Naar aanleiding hiervan heb ik nog een keer via e-mail 



 
De geestelijk verzorger: binnenstebuiten gekeerd blad 28 van 53 

Eindwerkstuk Master Theologie en Kerk  datum :05-01-2009          

 

contact gehad met de heer Langelaar. Ik heb hem gevraagd wat het betekent voor het ambt en de 

kleur van een geestelijk verzorger om werkzaam  te zijn in een project zoals MOTTO. 

In de twee volgende paragrafen die het project MOTTO en haar werkwijze uitgebreid 

beschrijven heb ik de informatie, zoals verkregen in bovengenoemde gesprekken, verwerkt. 

 

5.2 Wat is MOTTO?   
 

MOTTO is de afkorting van Meelevende Ondersteuning ten behoeve van Thuiswonende 

Ouderen, een project dat zich richt op ondersteuning bij zingeving en levensvragen aan 

thuiswonende ouderen in de deelgemeente IJsselmonde te Rotterdam.  

 

MOTTO is een samenwerkingsverband tussen de Stichting Ouderenwerk IJsselmonde (SOIJ) en 

de Stichting Geestelijke Verzorging Rijnmond (SGVR), in samenspraak met diverse 

organisaties die actief zijn op het gebied van zorg. 

De SGVR zet zich sinds april 2002 in om geestelijke verzorging, in de breedste zin van het 

woord, te bevorderen. Deze stichting is een particulier initiatief waarin leden van het bestuur 

zitting hebben die afkomstig zijn uit diverse levensbeschouwelijke stromingen. Aangezien 

geestelijke verzorging voor patiënten of bewoners van zorginstellingen is verankerd in de in 

1996 gestelde wet Kwaliteitswet Zorginstelling (zie voetnoot 3) richt de SGVR haar aandacht 

vooral op personen in thuissituaties die naar aanleiding van hun ziekte of ouderdom, kampen 

met levensvragen. 

 

In het project MOTTO werkt een geestelijk verzorger, in een coördinerende rol, samen met een 

aantal vrijwilligers, die cliënten bezoeken. 

 

5.2.1. De coördinator 

Ten behoeve van het project MOTTO in Rotterdam IJsselmonde heeft de SGVR voor twee 

dagen per week een geestelijk verzorger aangesteld in de functie van “coördinator project 

geestelijke verzorging” 

In de Rotterdamse deelgemeente Prins Alexander is in 2008 een soortgelijk project gestart. In de 

advertentie
13

 voor de werving van een coördinator stond vermeld dat de nieuw aan te stellen 

functionaris een ervaren geestelijk verzorger moet zijn, die met enthousiasme anderen gevoelig 

kan maken voor de levensbeschouwelijke kanten van het leven. De coördinator moet ook ruime 

ervaring hebben in het geven van trainingen en ook het organisatietalent om die trainingen 

soepel te laten verlopen. De functie van coördinator betreft een nieuwe functie die verder 

                                                 
13

 Advertentie Coördinator project g.v. (zie bijlage 1) 
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uitgebouwd moet worden, waarbij tevens wordt gevraagd dat de  persoon in kwestie dusdanig 

praktisch is ingesteld, dat hij of zij via verslaglegging en evaluaties kan aantonen dat het werk 

past binnen het kader van de Wmo.
.14

 De functie-eisen destijds gesteld aan de coördinator voor 

het project in Rotterdam IJsselmonde waren vrijwel identiek. 

De coördinator is, op eigen verzoek, voor aanvang van zijn werkzaamheden bevestigd als 

geestelijk verzorger gezonden vanuit de Gereformeerde Kerk te Rotterdam IJsselmonde. In een 

mailbericht van 25 november 2008 vertelt de heer Langelaar het volgende over de invloed van 

het ambt op de werkzaamheden binnen het project MOTTO “het ambt vooral functioneert als 

bron van motivatie, rugdekking van de kerkelijk achterban, ook de kerk vindt dit belangrijk 

werk, en het verleent mij tegenover cliënten soms gezag en vertrouwen. Ze kunnen wat bij je 

kwijt en het zal daar wel veilig zijn”. 

  

De coördinator heeft tot taak ouderen te ondersteunen bij hun zingevings- en levensvragen. Dit 

doet hij echter niet alleen, maar met behulp van vrijwilligers. De werkzaamheden van de 

coördinator bestaan dan ook voor een groot deel uit het werven, opleiden en coachen van 

vrijwilligers, zodat deze in staat zijn “zinnige” gesprekken te voeren met eenzame ouderen die 

kampen met levensvragen. Het werven van de vrijwilligers gebeurt voornamelijk door middel 

van oproepen in de plaatselijke huis-aan-huis bladen. Ook is er een informatiebrochure gemaakt, 

die onder andere bij Vraagwijzer
15

 beschikbaar is. Behalve een introductiebijeenkomst 

ontvangen de vrijwilligers ook maandelijks coaching door de coördinator. Tijdens de 

maandelijkse trainingen komen onderwerpen als zingeving, aandacht en troost ter sprake. Het 

cursusmateriaal voor deze trainingen is door de coördinator zelf ontwikkeld, omdat er geen 

toereikend materiaal voor handen was. 

                                                 
14

 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), van kracht sinds 01 januari 2007, zorgt ervoor dat iedereen 

zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. De gemeenten voeren zelf de Wmo uit. Ze hebben veel 

beleidsvrijheid om de uitvoering zelf vorm te geven, waardoor de uitvoering per gemeente kan verschillen. 

(http://www.minvws.nl/dossiers/wmo/default.asp, geraadpleegd 17 oktober 2008) 
15 Vraagwijzer is de visie achter het Wmo-loket dat bestaat uit één of meer plekken binnen een gemeente 

waar burgers terecht kunnen voor informatie, advies of ondersteuning bij het verkrijgen van passende 

voorzieningen vooral op het terrein van wonen, welzijn, zorg en inkomensondersteuning. Die visie houdt 

kortweg in dat er aandacht besteed moet worden aan het begrijpen wat een burger bedoelt. De gemeente heeft 

de taak om te organiseren dat er een plek is waar iemand zit die snapt wat de burger bedoelt. Wanneer de 

burger is begrepen, moet een Wmo-medewerker (eerlijk vanuit een onafhankelijke positie) wijzen op alle 

mogelijkheden die er zijn, inclusief de voor- en nadelen. 

Na de keuze van de burger behoort de Wmo-medewerker de toegang te regelen tot het aanbod en indien 

mogelijk als doorgeefluik fungeren voor een aanbieder. 

(http://www.vraagwijzer.nl/, geraadpleegd op 17 oktober 2008)  

 

 

 

  

 

http://www.minvws.nl/dossiers/wmo/default.asp
http://www.vraagwijzer.nl/
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Nadat een vrijwilliger een drietal bezoeken bij een cliënt heeft gebracht vindt er overleg plaats 

tussen de coördinator en de vrijwilliger met betrekking tot het verdere verloop van het traject. 

De coördinator is ook buiten de coachingsbijeenkomsten het aanspreekpunt voor de 

vrijwilligers, voor vragen op praktisch gebied, maar met name voor zingevings- en levensvragen 

van de vrijwilliger zelf. 

Tevens is de coördinator aangesteld om contacten te onderhouden met instellingen en 

organisaties binnen de deelgemeente die zich bezig houden met de zorg en begeleiding van 

ouderen om zo hun functionarissen gevoelig te maken voor de levensvragen bij hun cliënten.  

De coördinator van MOTTO is gedetacheerd bij de SOIJ. Dit betekent dat hij organisatorisch 

geheel is ingebed binnen de SOIJ, maar dat de SGVR werkinhoudelijk geheel verantwoordelijk 

is.  

Behalve de genoemde samenwerking met SOIJ is het vanaf de start van MOTTO de bedoeling 

geweest om ook zoveel mogelijk samen te werken met andere organisaties in de wijk die zich 

inzetten voor ouderen, zoals de ouderenbonden, het senioren platform, Stichting Thuiszorg, 

Welzijnsorganisatie Perspect, het platform Geloof en samenleving en Stichting Pameijer. De 

coördinator is bij alle organisaties op bezoek geweest, heeft uitleg gegeven over het werk van 

MOTTO en informatiebrochures verspreid. Tevens heeft hij bezoeken afgelegd bij Het 

Maasstad Ziekenhuis-locatie Clara, diverse verpleeghuizen en bij de huisartsen in de 

deelgemeente. Tot op heden hebben deze acties nog niet het beoogde resultaat, namelijk meer 

doorverwijzingen, gehad. Opvallend is het feit dat er weinig tot geen samenwerking met de 

plaatselijke kerken is, “de kerk heeft zijn handen al vol” aldus de woorden van de secretaris van 

de SGVR in het gesprek dat ik deze zomer met hem had.  

Ook het werven van cliënten behoort tot de taak van de coördinator. Een niet te onderschatten 

taak, want “een mens vraagt niet zomaar om aandacht. Aandacht moet je ten deel vallen”
16

. 

Daarom is het van groot belang dat er een correcte doorverwijzing plaats vindt.  

Voordat een vrijwilliger aan een cliënt wordt gekoppeld heeft de coördinator een oriënterend 

gesprek met de cliënt, door middel van een huisbezoek. Ook tijdens het traject vindt er, in ieder 

geval na drie bezoeken door de vrijwilliger, telefonisch overleg plaats tussen cliënt en de 

coördinator over het verloop van de bezoeken. 

Het behoort ook tot de werkzaamheden van de coördinator om naar wegen te zoeken het project 

MOTTO zodanig vorm te geven dat het op termijn volledig ingepast kan worden in de Wmo. 

Momenteel ontvangt het project behalve gemeentelijke gelden via de Wmo ook bijdragen van 

sponsoren.  
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 Gesprek met ds. J.H. Langelaar op 23 september 2008 
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Het bieden van directe geestelijke verzorging aan cliënten behoort, behoudens uitzonderingen, 

niet tot de kerntaak van de coördinator en hij is derhalve aan te merken als een tweede-lijns-

geestelijk verzorger. Slechts in uitzonderingsgevallen gaat de coördinator bij de cliënt op 

bezoek. Hiervan is sprake wanneer er zich situaties voordoen die buiten het 

handelingsvermogen van de vrijwilligers liggen. Deze bezoeken staan los van het allereerste 

bezoek aan de cliënt, dat de vorm heeft van een intakegesprek afgenomen door de coördinator.  

 

5.2.2 De vrijwilliger 

Behalve de professionele coördinator zijn er binnen MOTTO een 20-tal vrijwilligers werkzaam. 

Deze vrijwilligers hebben een gemiddelde leeftijd van 50 jaar of ouder en hebben over het 

algemeen geen betaalde betrekking (meer). De groep vrijwilligers bestaat zowel uit mannen als 

uit vrouwen en hun levensbeschouwelijke achtergrond is divers. Nieuwe vrijwilligers worden 

geworven door middel van oproepen in de huis-aan-huisbladen. Ook in andere kranten, die door 

de doelgroep gelezen worden, zoals de Oud-rotterdammer en de Binnenvaartkrant plaatst men 

oproepen.  

 

5.2.3 De cliënt 

Per 1 september 2008 zijn er een twintigtal cliënten geregistreerd bij MOTTO, hun gemiddelde 

leeftijd bedraagt 87 jaar. De cliënten zijn woonachtig in de Rotterdamse deelgemeente 

IJsselmonde en zijn te omschrijven als thuiswonende, kwetsbare ouderen (zie ook 2.2.) 

 

5.3 De werkwijze van MOTTO 
 

De ondersteuning bij zingevings- en levensvragen aan thuiswonende ouderen, zoals beoogd 

door MOTTO, krijgt vorm door het afleggen van regelmatige bezoeken van een vrijwilliger bij 

een cliënt. 

 

Eén van de taken van de coördinator is het werven van vrijwilligers ten behoeve van het project. 

Het werven van vrijwilligers gebeurt in de meeste gevallen via oproepen in de krant (zie 5.2.2). 

Wanneer de vrijwilliger en de coördinator na een eerste kennismaking besluiten verder te willen 

samenwerken, wordt er, wanneer er zich een groepje nieuwe vrijwilligers heeft gevormd, 

deelgenomen aan een introductiecursus. De introductiecursus in 2007 was getiteld “Zingeving 

en levensvragen” en is door de coördinator zelf ontwikkeld. Wanneer de vrijwilligers werkzaam 

zijn binnen het project komen ze ook gemiddeld éénmaal per maand bij elkaar om onder leiding 

van de coördinator ervaringen uit te wisselen en training te ontvangen. Tijdens deze 

bijeenkomsten staan onderwerpen als zingeving, troost en aandacht centraal. Om voldoende 
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aandacht te kunnen geven en te ontvangen tijdens deze bijeenkomsten, komt men in groepen 

van maximaal 10 personen bij elkaar.  

Na afloop van ieder bezoek aan een cliënt dient de vrijwilliger een vragenlijst in te vullen, die 

betrekking heeft op het afgelegde bezoek. Na de zomervakantie van 2008 hebben de 

vrijwilligers meegedaan aan een onderzoek met het doel te reflecteren op eigen denken en 

handelen. Centraal hierbij stond de vraag hoe de vrijwilliger omgaat met de eigen gevoelens. 

 

Niet alleen het werven van vrijwilligers behoort tot de taken van de coördinator, ook het in 

contact komen met de beoogde doelgroep wordt tot zijn werkzaamheden gerekend. Via welke 

kanalen kan dit contact tot stand gebracht worden? 

Zoals eerder beschreven is de SGVR een samenwerkingsverband aangegaan met SOIJ onder de 

naam MOTTO. De SOIJ heeft zich tot doel gesteld om ouderen, zolang dat mogelijk en 

wenselijk is, te ondersteunen zo zelfstandig mogelijk te blijven functioneren. 

Bij de SOIJ bieden professionele beroepskrachten, samen met vrijwilligers, hulp en 

dienstverlening.
17

 In het verslag Drie jaar MOTTO-IJsselmonde wordt vermeld dat de directeur 

van SOIJ, mevrouw E. Zaat, van mening is dat het werk van MOTTO een waardevolle 

aanvulling is op het pakket van zorg en diensten dat SOIJ in IJsselmonde biedt. Het is destijds 

ook de opzet van de SGVR geweest geen geheel eigen project op te zetten, maar samenwerking 

te zoeken met een organisatie die diep in de wijk geworteld is. De SOIJ is ook met andere 

welzijnsorganisaties een samenwerkingsverband aangegaan met het doel gehoor te kunnen 

geven aan de opdracht van de deelgemeente een vraagwijzerloket in te richten. Dit loket 

VraagWijzer-IJsselmonde is een laagdrempelige voorziening waar alle inwoners van 

IJsselmonde vragen kunnen stellen over wonen, welzijn en zorg. De opdracht tot inrichting van 

VraagWijzer-loketten komt voort uit de Wmo. VraagWijzer is de visie achter het Wmo-loket 

dat bestaat uit één of meer plekken binnen een gemeente waar burgers terechtkunnen voor 

informatie, advies of ondersteuning bij het verkrijgen van passende voorzieningen vooral op het 

terrein van wonen, welzijn, zorg en inkomensondersteuning. (zie voetnoot 15)  

MOTTO heeft de intentie om de samenwerking tussen de SOIJ, met name met Vraagwijzer te 

intensiveren. Eén van de te verwachten resultaten van een intensievere samenwerking is dat er 

meer doorverwijzingen van cliënten naar MOTTO zullen komen.  

 

Middels doorverwijzingen via Vraagwijzer, maar ook via andere professionals zoals huisartsen 

en oproepen in de huis-aan-huisbladen wil MOTTO in contact komen met de mensen waar zij 

zich op richt: kwetsbare, thuiswonende ouderen die ondersteuning nodig hebben bij zingevings- 

en levensvragen. 

                                                 
17

 http://www.vrijwilligerswerk-ijsselmonde.nl/organisaties/welzijn/38  (geraadpleegd op 17 oktober 2008)  

http://www.vrijwilligerswerk-ijsselmonde.nl/organisaties/welzijn/38
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Wanneer er contact gelegd is met MOTTO, legt de coördinator een kennismakingsbezoek af bij 

de cliënt. Besluit men om het verdere traject in te gaan, koppelt de coördinator één van de 

vrijwilligers aan de cliënt. Vervolgens vinden er in eerste instantie een drietal bezoeken tussen 

vrijwilliger en cliënt plaats. Daarna neemt de coördinator contact op met de cliënt om te 

informeren hoe de bezoeken worden ervaren. Bij een positieve ervaring van beide kanten, 

worden de bezoeken gecontinueerd. 

 

MOTTO geeft aan er te willen zijn voor die mensen die écht met iemand willen praten, die 

vertrouwelijk de gedachten, zorgen, vragen en verlangens met iemand willen delen. In de 

advertenties waarmee men op zoek gaat naar nieuwe vrijwilligers geeft men aan dat men 

mensen zoekt, die tijd en zin hebben om ouderen te bezoeken, gesprekken te voeren en een 

luisterend oor kunnen bieden. De vrijwilligers die men zoekt dienen vooral gevoel voor 

zingeving en levensvragen te hebben.  

In het gesprek met de coördinator van het project werd aangegeven dat men vooral wil laten 

blijken dat de vrijwilliger iemand wil zijn die de gesprekspartner belangrijk genoeg vindt om 

mee in gesprek te gaan. De kennismakingsbrochure van MOTTO geeft het als volgt aan: 

 

Een goed gesprek 

een luisterend oor 

een beetje begrip 

een frisse blik 

een andere kijk 

geeft menigeen moed 

en doet zo goed 

 

In een interview met de plaatselijke krant geeft de heer Langelaar aan dat het project wil 

investeren in de onderlinge verbondenheid.
18

 

Eenzaamheid is één van de belangrijkste redenen waarom mensen contact (laten) zoeken met 

MOTTO. De cliënten zijn op zoek naar mensen met wie ze hun (levens-)verhaal kunnen delen. 

Door de gesprekken met de vrijwilligers van MOTTO vindt er bevestiging plaats in het mens-

zijn van de cliënt. 

Wanneer er een beroep gedaan wordt op MOTTO voor een hulpvraag wordt er, behoudens 

uitzonderingen
19

 geen getermineerd aantal gesprekken afgesproken. De contacten worden voor 

langere tijd aangegaan en worden doorgaans pas beëindigd door het overlijden van de cliënt. 
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 Interview met Johan Langelaar, Maasstad weekbladen, 20 juni 2007 (zie bijlage 2) 
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In het gesprek met de coördinator
20

 werd duidelijk dat dit ook één van de knelpunten is binnen 

de reguliere zorg. Wie wil er investeren in het voeren van gesprekken met ouderen waarbij er 

niet direct een duidelijk doel of eindtermijn gesteld kan worden? Men gaat contacten aan zodat, 

volgens de woorden van Baart, “het onverbeterlijke, aan wie nauwelijks nog eer te behalen valt, 

niet onherroepelijk wordt afgedankt”. (Baart, 2005, p165)  

Deze woorden komen uit een boek van prof. dr.A.J. Baart getiteld  Aandacht. Etudes in 

presentie. Dit boek is een deelstudie van Baart waarin hij weergeeft waar de presentietheorie 

voor staat. Uit de gesprekken die ik gevoerd heb met de secretaris van de SGVR en met de 

coördinator van MOTTO is naar voren gekomen dat met in hun werkwijze geïnspireerd is door 

deze presentietheorie. Hoewel het buiten het bereik van deze eindopdracht ligt deze theorie 

geheel uit te werken wil ik toch kort aan de hand van een interview, getiteld De kern is 

aandacht en aan de hand van de genoemde deelstudie weergeven waar de presentietheorie voor 

staat, zodat het duidelijker wordt wat de aard van de contacten is die men aangaat met de 

cliënten. 

 

5.4 MOTTO en de presentietheorie 
 

Presentiebeoefening is, zo schrijft Baart (Baart 2005, p 40-41), een praktijk waarbij de 

zorggever zich aandachtig en toegewijd op de ander betrekt, zo leert zien wat er bij die ander op 

het spel staat – van verlangens tot angst - en die in aansluiting dáárbij gaat begrijpen wat er in 

de betreffende situatie gedaan zou kunnen worden en wie hij/zij voor de ander kan zijn. Wat 

gedaan kan worden, wordt dan ook gedaan. Een manier van doen die slechts verwezenlijkt kan 

worden met gevoel voor subtiliteit, vakmanschap, met praktische wijsheid en liefdevolle trouw. 

“De kern van de presentiebenadering is aandacht”, staat er in het interview met Baart (Kal en 

Steketee, 2001, p 1) “Daar zit het woord “aan” en “denken” in. Je wilt namelijk dat iemand niet 

over je denkt maar aan je denkt. Je wilt dat iemand een betrekking met je aangaat”. “Aandacht 

kun je hebben maar nauwelijks zijn. Het subject en de aandacht komen pas samen dankzij een 

(hulp- of koppel)werkwoord. Aandacht als activiteit moet dus verbonden worden met 

werkwoorden; dat maakt haar kwetsbaar en afhankelijk (Baart 2005, p 17). 

In de epiloog schrijft Baart dat het pleidooi aandacht uiteindelijk een politiek pleidooi is voor 

maatschappelijk fatsoen, zodat er werkelijk oog is voor wie niet mee kan komen met het snelle 

en volle leven (Baart, 2005, pp165). De heer Langelaar geeft in ons gesprek van 23 september 

jl. duidelijk weer hoe het project MOTTO de presentietheorie zichtbaar maakt: “…er zijn waar 

er geen uitzicht meer is op verbetering..” Baart haalt de grote wisseltruc van deze tijd aan. 
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 Wanneer er sprake is van een concrete hulpvraag kan er vooraf een bepaald aantal gesprekken worden 

overeengekomen.  
20

 Gesprek met ds. J.H. Langelaar op 23 september 2008 
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Mensen vragen aandacht en krijgen een hulpverlener, of erger: hulp. De consequentie van hulp 

is, dat deze stopt als het niet helpt. (Baart, 2005, p 165). “Dan wordt professioneel aansluitend 

het zwijgen opgelegd…” […] “En dan wordt aandacht verdreven uit het publieke domein: dat is 

iets voor vrijwilligers, voor zorgzame vrouwen, voor naasten en mantelzorgers”(Baart, 2005, p 

166) 

 

Verder in het interview met Kal en Steketee geeft Baart aan dat andere hulpverleners, hij noemt 

de Riagg met name, niets kunnen met eenzaamheid. “Het lijden van veel mensen heeft een kern 

van eenzaamheid en presentie-beoefenaren hebben aandacht daarvoor” (Kal en Steketee, 2001, 

p2). Ook in zijn deelstudie (Baart 2005, p157) over de presentietheorie geeft Baart aan dat de 

basis van de presentiebenadering gevormd wordt door het aandachtig, open en vooral trouw 

aangaan van een betrekking waarin de presentiebeoefenaar zorg heeft voor de ander.  

De presentietheorie gaat echter verder dan zomaar een beetje aandacht geven. “Om echt goed 

aandacht te kunnen geven en om de articulatieprocessen die daarbij horen te voltrekken, moet je 

professioneel geschoold zijn. Er wordt een bepaalde houding, reflexiviteit en een specifieke 

omgang met emoties gevraagd en dat kan niet iedereen zomaar. Het innerlijk van de pastoraal 

werker is voortdurend in het geding.” […] “Dat vergt veel zelfinzicht en introspectie, 

zelfdisciplinering en reflectie. Ik zie dat een vrijwilliger niet zomaar doen”.  [ …] “Maar er zijn 

overigens ook heel gekwalificeerde vrijwilligers of (ex)cliënten die door hun eigen biografie te 

bewerken een hoge mate van zelfreflectie bereiken”( Kal en Steketee, 2001, p3). 

 

Na deze uitvoerige beschrijving van het project MOTTO wil ik komen tot de beantwoording 

van de vraagstelling van deze eindopdracht.  

In het volgende hoofdstuk wil ik de rol en positie van een geestelijk verzorger in de ouderenzorg 

bij extramurale projecten, in het bijzonder bij MOTTO, vergelijken met de theorie zoals die is 

uiteengezet in hoofdstuk 3. Ik wil bezien welke invloed een functie van extramuraal werkend 

geestelijk verzorger, in het bijzonder in de situatie van MOTTO, heeft op huidige functieprofiel 

van een geestelijk verzorger.  
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6. DE THEORIE IN DE VERNIEUWDE PRAKTIJK 

 
In dit zesde hoofdstuk ga ik de theorie met betrekking tot het functieprofiel van de geestelijk 

verzorger zoals die uiteengezet is in hoofdstuk 3 vergelijken met de praktijk. Dit zal ik doen 

door de praktijk, zoals die bij MOTTO gestalte krijgt, te onderzoeken op overeenkomsten en 

verschillen in verhouding tot de theorie. Op deze wijze wil ik de beide deelvragen, die in 

paragraaf 1.3. gesteld zijn, in het laatste hoofdstuk beantwoorden. Dit zal leiden tot mijn 

conclusies in hoofdstuk 7, waarmee ik afsluitend de vraagstelling van de eindopdracht kan 

beantwoorden. 

 

6.1 Een vergelijking: MOTTO in verhouding tot de functiedriehoek van Hanrath 
 

Door middel van het opstellen van een driedimensionaal professioneel profiel beoogt Hanrath 

de bipolaire grondstructuur van geestelijke verzorging te nuanceren. De vraag die bij deze 

vergelijking gesteld moet worden is of de grondstructuur binnen de functie van geestelijk 

verzorger bij MOTTO ook strijdig is. MOTTO is een project van de SGVR, een stichting 

waarin leden van het bestuur afkomstig zijn vanuit verschillende levensbeschouwelijke 

stromingen. In de advertentie voor een coördinator voor het project in Rotterdam Prins 

Alexander, zoekt men een ervaren geestelijk verzorger, met een voltooide opleiding Theologie 

of humanistiek op academisch niveau. Er is geen functie-eis gesteld met betrekking tot een 

zendend genootschap. De heer Langelaar is op eigen verzoek in de Gereformeerde Kerk 

bevestigd als geestelijk verzorger bij MOTTO. De bipolaire grondstructuur is derhalve bij 

MOTTO wel aanwezig, maar hangt m.i. sterk af van de invulling die er door de persoon aan 

gegeven wordt.  

Hanrath spreekt van een gelaagde identiteit van de geestelijk verzorger, geconcentreerd rondom 

functie, persoon en ambt. Op grond van bovenstaande is deze gelaagdheid ook toe te passen op 

de geestelijk verzorger bij MOTTO. Wanneer echter deze identiteit door Hanrath wordt 

uitgewerkt in de context waarbinnen, de competentie van waaruit en de conditie waaronder 

geestelijke verzorging wordt verleend, stuiten we op een aantal problemen.  

De context waarbinnen bij MOTTO geestelijke verzorging wordt geboden wijkt af van de 

context zoals deze beschreven wordt door Hanrath. Het belangrijkste verschil is dat de geestelijk 

verzorger van MOTTO niet gebonden is aan een zorginstelling. De drievoudige context van 

waaruit gewerkt wordt, is bij MOTTO als het ware opengebroken.  

Op het macroniveau van de eerste context gezondheidszorg worden de keuzes niet alleen van 

bovenaf opgelegd, maar wordt er van de coördinator gevraagd hier actief invloed op uit te 

oefenen. Het bestaansrecht van MOTTO berust voor een groot deel op de schouders van de 
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coördinator. Er wordt ingespeeld op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg. Met 

name door de contacten die de coördinator legt met zorginstellingen en –organistaties kan er 

invloed uitgeoefend worden op beleidsvorming.  

Op mesoniveau krijgt de gezondheidszorg niet haar gestalte binnen de organisatie van de 

instelling, maar in het samenspel tussen de verschillende organisaties waar MOTTO nauw mee 

samenwerkt. Ook hier wordt de context, vanuit de organisatie MOTTO, opengebroken naar 

buiten toe.  

De gezondheidszorg op microniveau krijgt bij Hanrath gestalte in de directe patiëntenzorg. Het 

directe contact bij MOTTO berust echter in de meeste gevallen bij de vrijwilligers. De 

coördinator is dus niet alleen verantwoordelijk voor de geestelijke verzorging. Er is sprake van 

een breder draagvlak, door meerdere mensen. 

 

Een vergelijking van de eerste context van geestelijke verzorging met de situatie zoals die 

gestalte krijgt bij MOTTO resulteert in een verruiming van de context. 

 

De tweede context die Hanrath beschrijft is de context van de levensbeschouwelijke traditie. 

Ook MOTTO staat in de samenleving die Hanrath omschrijft als een levensbeschouwelijke 

gefragmenteerde, pluriforme samenleving met een levensbeschouwelijk tolerant, maar 

vrijblijvend karakter. Behalve de bevestiging van de geestelijk verzorging is er weinig sprake 

van contact of samenwerking met de plaatselijke kerkelijke gemeente.  

Wanneer we hierbij de omschrijving van de “nieuwe oudere” uit hoofdstuk nemen, waaruit 

blijkt dat men steeds individualistischer de levensbeschouwing vorm geeft,  lijkt het alsof de 

tweede context zich sluit.  

 

De derde context, de autobiografische, is volgens Hanrath van wezenlijk belang. Een parttime 

functie zoals daar bij MOTTO sprake van is, biedt echter weinig mogelijkheden te werken aan 

de eigen biografische context.  

 

6.2 Een vergelijking: MOTTO in verhouding tot het beroepsprofiel van de VGVZ 

 
Een tweede vergelijking die ik wil maken is de vergelijking van het beroepsprofiel, zoals die is 

neergeschreven in de beroepsstandaard van de VGVZ met de functie van coördinator bij het 

project MOTTO. 

De beroepsstandaard maakt een onderverdeling in kerntaken gerelateerd aan patiënten en hun 

naasten, instelling en beroep. Ik heb de werkzaamheden zoals beschreven in paragraaf 5.2.1. 

hieronder nogmaals in willekeurige volgorde weergegeven. Vervolgens geef ik de kerntaken 

weer in de onderverdeling zoals de VGVZ die maakt. In een afwijkende kleur deel ik 
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vervolgens de werkzaamheden van de coördinator van MOTTO in bij de kerntaken zoals de 

VGVZ die beschrijft.  

 

De werkzaamheden van de coördinator werkzaam bij MOTTO te Rotterdam IJsselmonde 

  

- Het ondersteunen van ouderen bij hun zingevings- en levensvragen  

- Het werven, opleiden, coachen van vrijwilligers    

- Het ontwikkelen van cursusmateriaal ten behoeve van opleiding en coaching van 

vrijwilligers  

- Het begeleiden van de vrijwilligers bij het bezoektraject   

- Het vormen van een algemeen aanspreekpunt voor de vrijwilligers 

- Het ondersteunen van de vrijwilligers bij hun zingevings- en levensvragen 

- Het onderhouden van contacten met instellingen en organisaties, die zich met zorg bezig 

houden 

- Het gevoeligmaken van functionarissen bij diverse instellingen voor levensvragen bij hun 

cliënten 

- Het werven van cliënten 

- Het voeren van een eerste, oriënterend gesprek met de cliënten 

- Het zoeken naar wegen om het project “financiabel” te houden 

 

De kerntaken van de geestelijk verzorger volgens de beroepsstandaard van de VGVZ 

 

Tot de kerntaken gerelateerd aan patiënten en hun naasten kunnen worden gerekend:  

 Persoonlijke begeleiding en hulpverlening, individueel en groepsgewijs, gebruikmakend 

van eigen professionele diagnostiek. 

Het ondersteunen van ouderen bij hun zingevings- en levensvragen 

Het voeren van een eerste, oriënterend gesprek met de cliënten 

 Leveren van een bijdrage aan het individuele zorg-, verpleeg- en behandelplan. 

 Communicatie met andere zorgverleners rond de patiënt en diens naasten. 

 Voorgaan in en omgaan met liturgie en ritueel, individueel en groepsgewijs. 

 Organiseren van aanwezigheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid. 

 Onderhouden van externe contacten (o.a. voor verwijzen, bemiddelen en organiseren 

van nazorg) 

 Werven, selecteren, scholen en begeleiden van vrijwilligers. 
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Tot de kerntaken gerelateerd aan de instelling kunnen onder andere worden gerekend:  

 Leveren van bijdragen aan zorgvisie en ethiek van de instelling 

Het onderhouden van contacten met instellingen en organisaties, die zich met zorg 

bezig houden 

Het gevoeligmaken van functionarissen bij diverse instellingen voor levensvragen bij 

hun cliënten 

 Bijdragen aan de identiteit of de signatuur van de instelling. 

Het onderhouden van contacten met instellingen en organisaties, die zich met zorg 

bezig houden  

Het gevoeligmaken van functionarissen bij diverse instellingen voor levensvragen bij 

hun cliënten 

 Vorming, scholing en ondersteuning van andere medewerkers op het terrein van religie, 

levensbeschouwing en zingeving. 

Het werven, opleiden, coachen van vrijwilligers 

Het ontwikkelen van cursusmateriaal ten behoeve van opleiding en coaching van 

vrijwilligers. 

Het begeleiden van de vrijwilligers bij het bezoektraject 

Het vormen van een algemeen aanspreekpunt voor de vrijwilligers 

 Vervullen van een vertrouwensfunctie naar andere professionals, voor zover 

voortkomend uit de primaire werkzaamheden. 

Het ondersteunen van de vrijwilligers bij hun zingevings- en levensvragen 

 Behartigen van de plaats van de geestelijke verzorging binnen de instelling. 

Het zoeken naar wegen om het project “financiabel” te houden 

 Documenteren van het werk van de geestelijke verzorging en het werk verantwoorden 

naar de instelling. 

 Managen van de eigen Dienst Geestelijke Verzorging. 

 

Tot de kerntaken gerelateerd aan het beroep worden gerekend:  

 Vergroten van de eigen deskundigheid en professionaliteit 

 Onderhouden van de relatie met de zendende instantie 

 Ondergaan en uitvoeren van intercollegiale toetsing 

 

Niet onder te verdelen bij de kerntaken van de VGVZ:  

Het werven van cliënten 
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Bij de verdeling van de taken van de coördinator van MOTTO bij de kerntaken zoals de VGVZ 

die weergeeft wil ik een aantal opmerkingen maken: 

 

- Het is opvallend dat vanuit de werkzaamheden van de geestelijk verzorger zoals die naar 

voren kwamen in gesprekken met de geestelijk verzorger van MOTTO en met de secretaris 

van de SGVR er geen kerntaken genoemd zijn, gerelateerd aan het beroep. 

- In de gevoerde gesprekken is de vergroting van de eigen deskundigheid en professionaliteit 

van de geestelijk verzorger niet aan de orde geweest. Tevens is er niet gesproken over 

intercollegiale toetsing 

- Van contact met de zendende instantie is er alleen sprake geweest bij de bevestiging van de 

geestelijk verzorger  

 

- Het werven van cliënten is niet onder te verdelen in de verdeling van de VGVZ. Dit deel 

van de werkzaamheden is echter van “levensbelang” voor MOTTO. Zonder cliënten heeft 

het project geen grond van bestaan. 

 

- Slechts een klein deel van de werkzaamheden van de coördinator bij MOTTO hebben direct 

betrekking op de kerntaken gerelateerd aan patiënt en hun naasten. Deze kerntaken 

gerelateerd aan patiënt en hun naasten worden bij MOTTO voor het grootste deel 

uitgevoerd door de vrijwilligers. 

 

- Het grootste deel van de werkzaamheden van de coördinator bij MOTTO is gerelateerd aan 

de instelling, echter bij MOTTO is er geen sprake van een zorginstelling. Dit maakt naar 

mijn mening de indeling moeilijk en op veel punten discutabel. 

 

 

6.3 Een vergelijking: MOTTO in verhouding tot het vernieuwde profiel van Grul 
 

Als laatste wil ik bezien hoe de werkzaamheden van de coördinator van MOTTO zich 

verhouden tot het toekomstgerichte functieprofiel zoals dat is ontwikkeld naar aanleiding van 

het onderzoek van de stichting Cascade. Het vernieuwde profiel gaat er vanuit dat de geestelijk 

verzorger een aantal verschillende rollen vervult. Ik geef deze rollen eerst weer, met daarbij de 

hoedanigheid van de geestelijk verzorger in de betreffende rol (Grul, 2006, p482), waarna ik 

bekijk of de werkzaamheden van de coördinator van MOTTO ook onder te brengen zijn bij deze 

rollen. De betreffende werkzaamheden worden in een rode kleur achter de rollen weergegeven. 
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De rollen van de geestelijk verzorger zoals weergegeven in het Profiel Geestelijke Verzorging 

van de stichting Cascade: 

a. Hulpverlener, dit houdt in dat hij professionele begeleiding en hulpverlening biedt ten 

aanzien van de geestelijke noden van mensen, binnen MOTTO krijgt dit vorm door het 

ondersteunen van ouderen bij hun zingevings- en levensvragen, het voeren van een eerste 

oriënterend gesprek met cliënten   

b. Opbouwwerker , dit houdt in dat hij positieve krachten in het samenleven van mensen 

mobiliseert ten bate van het sociale klimaat in de wijk, binnen MOTTO krijgt dit vorm door 

het werven, opleiden en coachen van vrijwilligers, het vormen van een algemeen 

aanspreekpunt voor de vrijwilligers, het onderhouden van contacten met instellingen en 

organisaties, die zich met zorg bezig houden    

c. Voorganger, dit houdt in dat hij voor individuele en groepen mensen diensten, vieringen en 

riten (bege)leidt   

d. Deskundigheidsbevorderaar, dit houdt in dat hij bijdragen levert aan scholing en vorming 

inzake de aandacht voor zingeving in de zorgverlening, binnen MOTTO krijgt dit vorm 

door het gevoeligmaken van functionarissen bij diverse instellingen voor levensvragen bij 

hun cliënten, het opleiden en coachen van vrijwilligers, het ontwikkelen van cursusmateriaal 

ten behoeve van opleiding en coaching van vrijwilligers, het begeleiden van de vrijwilligers 

bij het bezoektraject 

e. Specialist, dit hout in dat hij vanuit zijn specifieke expertise een eigen bijdrage levert aan 

het gehele aanbod van zorg en behandeling 

f. Adviseur, dit houdt in dat hij gevraagd en ongevraagd raadgeving pleegt inzake 

levensbeschouwelijke en/of ethische aspecten in de zorg, binnen MOTTO krijgt dit vorm 

door het gevoeligmaken van functionarissen bij diverse instellingen voor levensvragen bij 

hun cliënten 

g. Coördinator, dit houdt in dat hij zorg draagt voor aansluiting binnen het onderlinge verband 

van netwerkrelaties, binnen MOTTO krijgt dit vorm door het onderhouden van contacten 

met instellingen en organisaties, die zich met zorg bezig houden, het werven, opleiden en 

coachen van vrijwilligers, het voeren van een eerste, oriënterend gesprek met cliënten, het 

zoeken naar wegen om het project “financiabel” te houden 

h. Professional, dit houdt in dat hij beroepsmatig en vakbekwaam handelt 

 

Bij bovenstaande verdeling zijn de volgende opmerkingen te plaatsen: 

 

- Alle werkzaamheden van de coördinator van MOTTO, zoals die mij zijn gebleken uit de 

gevoerde gesprekken en ontvangen informatie, zijn onder te brengen bij één of meerdere 
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rollen. Een uitzondering hierop vormt het werven van cliënten. Het is discutabel of deze 

taak tot de rol van de hulpverlener gerekend kan worden. 

- Zowel bij de rollen van hulpverlener, opbouwwerker, deskundigheidsbevorderaar, adviseur 

en coördinator zijn meerdere taken onder te brengen.  

- De taken die genoemd zijn bij de rol van hulpverlener worden voor een beperkt deel 

uitgevoerd door de coördinator. De vrijwilligers nemen het grootste deel van de 

ondersteuning op zich. 

- De rollen voorganger, specialist en professional hebben geen direct taken toebedeeld 

gekregen vanuit het overzicht van de werkzaamheden van de coördinator van MOTTO 

 

In een afsluitend hoofdstuk zal ik de resultaten uit het onderzoek kort samenvatten en 

vergelijken met de bestaande theorie met betrekking tot het profiel van een geestelijk verzorger, 

met als doel de vraagstelling van deze eindopdracht te beantwoorden. 
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7. SAMENVATTENDE CONCLUSIES 

 
In dit eindwerkstuk heb ik stil gestaan bij de vraag wat het betekent voor de functie van 

geestelijk verzorger wanneer hij werkzaam is in een situatie waarin extramuraal geestelijke 

verzorging wordt geboden aan ouderen.  

Om deze vraag te kunnen beantwoorden heb ik allereerst een tweetal deelvragen gesteld, te 

weten:  

 

Hoe is de rol en de positie van de geestelijk verzorger in de ouderenzorg bij extramurale 

projecten in het algemeen? 

Hoe krijgen deze rol en positie vorm bij het project MOTTO te Rotterdam?  

 

In het vierde hoofdstuk heb ik een aantal initiatieven weer gegeven met betrekking tot 

geestelijke verzorging aan thuiswonende ouderen, in de breedste zin des woords. 

Uit het rapport van Vilans wordt duidelijk dat de rol van geestelijk verzorger verandert. In 

paragraaf 4.1 heb ik geconcludeerd dat: 

- aandacht voor levensvragen niet behoort tot het exclusieve terrein van de geestelijk 

verzorger, maar dat ook voor anderen (professionals en vrijwilligers) hierin een rol is 

weggelegd. 

- de geestelijk verzorger een rol krijgt als trainer, deskundigheidsbevorderaar en 

organisatorisch-beleidsmatig adviseur. 

 

Uit het overzicht van de verschillende varianten van extramurale geestelijke verzorging, zoals 

dat in paragraaf 4.2. is gegeven, blijkt dat bij drie van de vier varianten de geestelijk verzorger 

werkt in of vanuit een zorginstelling. Slechts de vrijgevestigde geestelijk verzorger vormt hierop 

een uitzondering.  

 

Mijn antwoord op de eerste deelvraag is dat de geestelijk verzorger, werkzaam in de 

ouderenzorg, in een extramurale situatie samenwerkt met vrijwilligers en professionals. 

Geestelijke verzorger is niet meer een taak van de geestelijk verzorger alleen. De functie van 

geestelijk verzorger wordt verbreed met atypische functieonderdelen zoals trainer, 

deskundigheidsbevorderaar. De geestelijk verzorger is over het algemeen verbonden aan een 

zorginstelling.  

 

Om de tweede deelvraag te kunnen beantwoorden heb ik door middel van vraaggesprekken 

onderzoek gedaan naar de rol en de positie van de geestelijk verzorger bij MOTTO. De 
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resultaten van dit onderzoek heb ik in het zesde hoofdstuk vergeleken met de theorie met 

betrekking tot het functieprofiel van een geestelijk verzorger. 

Allereerst trek ik een aantal conclusies naar aanleiding van het onderzoek bij MOTTO: 

 

- De geestelijk verzorger bij MOTTO heeft de functie naam “coördinator project geestelijke 

verzorging”. Hij is dus, als geestelijk verzorger, werkzaam als coördinator. 

- Bij het project MOTTO spreekt men niet van geestelijke verzorging maar van 

ondersteuning bij zingevings- en levensvragen
21

. Deze ondersteuning wordt gegeven door 

vrijwilligers die, hierin getraind en gecoacht worden door de coördinator.  

- De functie van coördinator is een nieuwe functie hetgeen van de geestelijke verzorger 

pioniersdrift en creativiteit vereist. 

- Slechts een klein deel van de werkzaamheden van de coördinator bestaat uit geestelijke 

verzorging. In uitzonderingsgevallen gaat de coördinator op bezoek bij cliënten.  

- Het grootste deel van de werkzaamheden van de coördinator wordt gevormd door een 

tweetal onderdelen:  

1. het trainen en coachen van de vrijwilligers 

2. het bestaansrecht zeker stellen zowel op financieel gebied, als op 

het gebied van cliëntwerving. 

 

- Het project MOTTO is niet verbonden aan een zorginstelling, maar is een particulier 

initiatief, ontstaan vanuit een samenwerkingsverband van SOIJ en SGVR. De coördinator is 

gedetacheerd bij SOIJ, maar verantwoording verschuldigd aan de SGVR.  

 

Aan de hand van de conclusie beantwoord ik de tweede deelvraag als volgt: 

de geestelijk verzorger bij MOTTO is werkzaam als coördinator. Niet de directe geestelijke 

verzorging behoort tot het leeuwendeel van zijn taken maar het coachen en trainen van 

vrijwilligers in het ondersteunen bij zingevings- en levensvragen. De geestelijk verzorger is 

medeverantwoordelijk voor het bestaansrecht van het project. De coördinator is aan te merken 

als een tweede-lijns geestelijk verzorger. 

 

Na het beantwoorden van beide deelvragen kom ik nu tot het beantwoorden van de 

daadwerkelijke vraagstelling van deze eindopdracht. Deze vraagstelling luidde als volgt: 

 

                                                 
21

 De discussie of ondersteuning bij zingevings- en levensvragen samenvalt met geestelijke verzorging valt 

buiten het bereik van deze eindopdracht 
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Wat betekent het voor de theorie met betrekking tot de functie van een geestelijk verzorger 

wanneer hij/zij werkzaam is in een situatie waarin er extramuraal geestelijke verzorging 

geboden wordt aan ouderen?  

 

Om deze vraag te beantwoorden heb ik onderzocht hoe het project MOTTO zich verhoudt tot 

het profiel van geestelijk verzorger. Vanuit dit onderzoek geef ik de onderstaande conclusies 

weer. 

 

MOTTO in verhouding tot de functiedriehoek van Hanrath: 

Hanrath geeft het profiel van een geestelijk verzorger weer in een driedimensionaal 

professioneel profiel. De context van waaruit bij Hanrath de geestelijk verzorger werkt, wijkt af 

van de context van waaruit bij MOTTO geestelijke verzorging wordt geboden.  

De eerste context, de gezondheidszorg, wordt bij MOTTO als het ware opengebroken naar 

buiten toe. De levensbeschouwelijke traditie, de tweede context, lijkt zich bij MOTTO meer te 

sluiten. Gezien de omvang van de functie, twee dagen, is er binnen de functie zelf weinig 

mogelijkheid te werken aan de autobiografische context. Hierbij dient opgemerkt te worden dat 

de coördinator, ook elders een dienstverband heeft als geestelijk verzorger. 

De taken die de coördinator bij MOTTO verricht, benevens de daadwerkelijke geestelijke 

verzorging, krijgen binnen de functiedriehoek van Hanrath geen plaats.  

De theorie met betrekking tot de functie van geestelijk verzorger zoals Hanrath deze laat zien in 

zijn functiedriehoek biedt weinig toepassingsmogelijkheden in een situatie van extramurale 

projecten, in het bijzonder bij MOTTO. 

 

MOTTO in verhouding tot het beroepsprofiel van de VGVZ 

Wanneer de kerntaken van de geestelijk verzorger zoals weergegeven in de beroepsprofiel van 

de VGVZ vergeleken worden met de werkzaamheden van de coördinator bij MOTTO kunnen 

de volgende conclusies worden getrokken. 

- Een klein gedeelte van de werkzaamheden van de coördinator kunnen worden 

onderverdeeld bij de kerntaken gerelateerd aan patiënt en naasten. In de definiëring van 

geestelijke verzorging door de VGVZ staat de professionele en ambtshalve begeleiding van 

en hulpverlening aan mensen bij de zingeving van hun bestaan juist voorop. 

- De overige taken van de coördinator van MOTTO kunnen worden ondergebracht bij de 

kerntaken gerelateerd aan de instelling. Hierbij heb ik opgemerkt dat echter er bij MOTTO 

geen sprake is van een instelling. Sommige taken zijn hierdoor ook moeilijk te plaatsen en 

worden hierdoor onderverdeeld bij meerdere kerntaken, hetgeen de duidelijkheid niet ten 

goede komt. 
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- Het werven van cliënten, zoals dit bij MOTTO gebeurt, is niet te plaatsen bij de kerntaken 

zoals de VGVZ deze weergeeft. Het instellingsgerichte werken levert als vanzelf een 

werkgebied, met cliënten op, die al dan niet op het aanbod van geestelijke verzorging 

kunnen ingaan.  

- De samenwerking van MOTTO met andere instellingen op het gebied van zorg is met 

behulp van de definiëring van de kerntaken van de VGVZ niet helder naar voren te brengen. 

- Onder de kerntaken gerelateerd aan het beroep, zoals de VGVZ deze weergeeft, is geen van 

de werkzaamheden van de coördinator van MOTTO te plaatsen. 

- Het grootste deel van de werkzaamheden van de coördinator van MOTTO, het trainen en 

coachen van de vrijwilligers,  heb ik onderverdeeld bij de vorming, scholing en 

ondersteuning van medewerkers. Kan het werken met vrijwilligers echter gesteld worden 

aan het werken met beroepskrachten? 

 

MOTTO in verhouding tot het vernieuwde profiel van Grul 

Als laatste wil ik de conclusies trekken uit de vergelijking van de werkzaamheden van de 

coördinator van MOTTO en de werkzaamheden zoals deze zijn weergegeven in het vernieuwde 

profiel. 

- Het vernieuwde profiel houdt nadrukkelijk rekening met het feit dat er nieuwe rollen 

voor de geestelijk verzorger zijn ontstaan. 

- Alle werkzaamheden van de coördinator van MOTTO zijn onder te brengen bij één of 

meerdere rollen.  

- Een aantal rollen, te weten voorganger, specialist en professional, hebben geen directe 

taken vanuit MOTTO toebedeelt gekregen.   

- In een project zoals MOTTO vindt er nauwe samenwerking plaats tussen de coördinator 

en de vrijwilligers. Dit kan met name in de rol van deskundigheidsbevorderaar goed tot 

zijn recht komen. 

- In het vernieuwde profiel staat de geestelijk verzorger in relatie tot de ouderen, de 

zorginstelling en de professie. Men gaat er vanuit dat geestelijke verzorging in of vanuit 

een zorginstelling geboden kan worden. Er zijn echter slechts kleine aanpassingen nodig 

om het profiel ook geschikt te maken voor situaties los van een zorginstelling. 

 

In antwoord op de vraagstelling van deze eindopdracht concludeer ik dat de theorie zoals die 

door de VGVZ wordt weergegeven, niet meer van toepassing is in extramurale projecten. 

Hiervoor zijn de taken van de geestelijk verzorger te veel gewijzigd en verbreed. Het 

vernieuwde profiel van Grul vindt een betere aansluiting bij de praktijk. De nieuwe rollen, die in 

de praktijk zichtbaar worden, zoals deskundigheidsbevorderaar en coördinator, komen hier 
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duidelijk naar voren. Speciale aandacht vraagt de relatie tot het beroep. Doordat projecten 

werkzaam kunnen zijn los van een zorginstelling en derhalve steeds meer op zich zelf staan is 

het van groot belang dat er mogelijkheden zijn om de kerntaken gerelateerd aan het beroep te 

kunnen blijven beoefenen.  

Wanneer er een algemeen functieprofiel is opgesteld, zal dit profiel in iedere verschillende 

praktijksituatie om aanpassingen vragen. In de situatie van MOTTO betekent dit dat er met 

name rekening gehouden moet worden met het feit dat het project geheel los van een 

zorginstelling werkzaam is, de geestelijk verzorger vooral werkzaam is als tweede-lijns werker 

en hij daarbij nog voor een groot deel verantwoordelijk is voor de instandhouding van het 

project.  

Het beroep van geestelijk verzorger is en blijft volop in beweging en vraagt zeer zeker om een 

professionele, creatieve en begeesterde invulling van de persoon zelf. Een beroep dat mij 

wellicht in de toekomst doet inslaan op een onbekende maar uitdagende weg. 
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