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14.6.4. Organisatie en structuur 
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In het voorgaande zijn de voornaamste ontwikkelingen in de zorg en de gevolgen voor de 

geestelijke verzorging geschetst. In deze paragraaf willen we enkele modellen presenteren 

waarin op verschillende wijze de veranderingen voor de geestelijke verzorging zichtbaar 

worden. 

We beginnen met een korte schets over de uitgangspunten die tot deze veranderingen hebben 

geleid: 

 

Geestelijke verzorging op maat 
 

In het huidige denken over ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking 

vormen de persoon en zijn ondersteuningsvraag het centrale uitgangspunt. De autonomie van 

de persoon staat centraal. Ondersteuning is erop gericht dat de zorgvrager zoals ieder ander 

overeenkomstig zijn eigen waarden en overtuiging kan leven. Hijzelf bepaalt of en zo ja 

welke vorm van geestelijke verzorging hij wenselijk vindt. Zijn persoonlijke invulling van 

zijn levens- of geloofsovertuiging is hierbij bepalend. De ondersteuningsvraag ook op dit vlak 

zal hijzelf moeten formuleren. Is hij daartoe niet in staat, dan zullen anderen zijn belangen 

dienen te behartigen. Het sociale netwerk creëert de voorwaarden waarbinnen deze persoon 

optimaal tot zijn recht kan komen. Ook de ondersteuning die de geestelijk verzorger aanbiedt 

dient daarop gericht te zijn. Een voorbeeld hiervan treffen we aan in de geformuleerde visie 

van de Geestelijk Verzorging bij Prisma, een grote zorgaanbieder in Midden en West Brabant: 

“In het spanningsveld tussen autonoom en beschermwaardig, tussen een volwaardige burger 

met mogelijkheden en beperkingen, zal de Geestelijke Verzorging de cliënt ondersteunen - 

afhankelijk van zijn/haar zorgvraag – vanuit kerkelijk godsdienstig of algemeen 

levensbeschouwelijk vertrekpunt. Voorop staat daarbij steeds de vraag in welke mate we de 

cliënt zijn/haar leven als meer zinvol kunnen laten ervaren. Waar mogelijk zal dit 

vraaggestuurd en tweedelijns gebeuren. Waar nodig aanbodgericht en eerstelijns.” 

 

Van cruciaal belang is het signaleren en oppikken van vragen ten aanzien van geestelijke 

verzorging. Omdat deze vragen nauw verweven zijn met iemands levensverhaal, dienen zij 

expliciet aan de orde te komen als het levensverhaal besproken wordt en integraal onderdeel 

te zijn van het ondersteuningsplan. Van de primaire ondersteuners wordt verwacht dat zij over 

voldoende basiskennis en de juiste attitude beschikken om de vraag naar geestelijke 

verzorging te detecteren en op de hoogte zijn van het aanbod van geestelijke verzorging. 

Zeker wanneer een zorgvrager zelf niet in staat is zijn vragen duidelijk aan te geven, rust er 

een grote verantwoordelijkheid bij het sociale netwerk, die zijn belangen dient te behartigen. 
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Tweedelijns Geestelijke verzorging 
 

Door deregulering en decentralisatie is de verantwoordelijkheid voor de totale ondersteuning 

en dus ook voor de geestelijke verzorging bij de directe ondersteuners komen liggen. Zij 

kunnen die verantwoordelijkheid echter pas waar maken als zij ter zake voldoende zijn 

geëquipeerd. Onbekendheid met levensbeschouwelijke aspecten en het risico dat eigen 

opvattingen sterk interfereren in de ondersteuning maken het noodzakelijk dat steeds meer het 

accent zal komen liggen op de ondersteuning van zorgverleners door de geestelijk verzorger. 

De behoefte aan scholing op levensbeschouwelijk vlak bij medewerkers is dan ook groeiende. 

Niet alleen door de toegenomen grootschaligheid vanwege fusies maar ook door de trans- en 

extramuralisering groeien contacten met andere zorgaanbieders, met niet 

voorzieningengebonden ouderverenigingen en daarmee worden het werkveld en de contacten 

van de Geestelijke Verzorging breder. 

 

Omdat het aantal formatieplaatsen zelden gelijke tred houdt met uitbreiding van werkveld en 

taken worden geestelijk verzorgers gedwongen om meer vraaggestuurd en tweedelijns te 

werken. Een zakelijker aanpak en methodisch werken zijn hiervan het gevolg. Afspraken 

worden steeds vaker voorzien van een (meestal mondeling) contract, waarin doelstelling, 

prioriteiten, wijze van aanpak, te investeren tijd en soms ook kosten worden vastgelegd of 

afgesproken. Effectiviteit en zinvolheid van de interventies nemen hierdoor toe. De wijze van 

werken verschilt daarmee steeds minder van wat bij andere disciplines gebruikelijk is en 

wordt in sommige gevallen door de betreffende voorziening ook gevraagd. 

 

 

Geestelijke verzorging in kleinschalige voorzieningen 
 

Deconcentratie en kleinschaligheid zijn van invloed op organisatie van de geestelijke 

verzorging. Doordat er praktisch gesproken minder frequent contact zal zijn tussen de 

geestelijk verzorger, de zorgvragers en hun ondersteuners zal een goed functionerend sociaal 

netwerk en een goede communicatie noodzakelijk zijn. Goede toerusting van de primaire 

zorgverleners is noodzakelijk willen zij hun verantwoordelijkheid kunnen waarmaken. 

Genormaliseerd wonen is er bovendien op gericht zoveel als mogelijk gebruik te maken van 

lokale voorzieningen. Daartoe kunnen ook de plaatselijke geloofsgemeenschappen gerekend 

worden. In dat geval zal de taak van de geestelijk verzorger eruit bestaan om contacten te 

leggen, mogelijkheden tot integratie te onderzoeken en een goede afstemming te maken over 

onderlinge taakverdeling ten aanzien van geestelijke verzorging. 

 

Samenwerking met plaatselijke geloofsgemeenschappen 

 
Zoals gezegd hebben plaatselijke geloofsgemeenschappen tengevolge van het genormaliseerd 

wonen in toenemende mate te maken met mensen met een verstandelijke beperking. Niet in 

alle gevallen verloopt dit zonder problemen. Veelal is men met een dergelijke doelgroep niet 

bekend, vooral niet met de bijzondere 
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 eisen en voorwaarden die zij vragen in communicatie en activiteiten. Samenwerking met de 

geestelijk verzorger van een voorziening is niet alleen noodzakelijk om tot een goede 

afstemming te komen over taakverdeling, maar in veel gevallen zal er ook behoefte bestaan 

aan voorlichting en coaching. Dat dergelijke pogingen niet altijd slagen laten de ervaringen 

van de diverse kleinschalige woonprojecten van Prisma in Midden en West-Brabant zien.
1
 De 

contacten met de R.K. parochies en Protestantse gemeenten zitten ondanks alle inspanningen 

van de afgelopen jaren op een dood spoor. 

Doel was om integratie te bevorderen tussen de diverse woonvoorzieningen van Prisma en de 

plaatselijke geloofsgemeenschappen. Men wilde dit realiseren door deelname aan 

kerkdiensten, participatie van cliënten aan functies en activiteiten, het opzetten van een 

netwerk van contactpersonen tussen geloofsgemeenschappen en woonvoorzieningen, die 

individuele begeleidingsgesprekken en groepsgesprekken rond geloofsbeleving, 

rouwverwerking, catechese etc. op gang zouden brengen 

Men constateert dat er bij de basispastores geen tijd is, er geen affiniteit met de doelgroep 

bestaat en dat aan deze activiteiten geen prioriteit wordt gegeven. Met name binnen de 

katholieke kerk bestaat er op dit vlak ook geen traditie; in het verleden is deze zorg uitbesteed 

aan religieuzen.Deskundigheid ontbreekt daardoor bij basispastores en is ‘uitbesteed’aan de 
gespecialiseerde geestelijke verzorging binnen de instellingen. Het blijkt moeilijk om het 

denken te doorbreken dat extra tijd geld kost. Men vindt dat het een taak is en blijft voor de 

geestelijk verzorgers van de instellingen, die zijn ervoor vrijgesteld en worden ervoor betaald. 

Van de kant van de instelling is men van mening dat cliënten zelf individueel hun zorgvraag 

dienen te formuleren naar de plaatselijke geloofsgemeenschappen toe, maar in de praktijk 

blijken zij dat maar moeilijk te kunnen. Bovendien wenst Prisma niet meer, dat er vanuit de 

geloofsgemeenschap“iemand” komt voor de gehele woonvoorziening om te zien of er 

behoefte is. Er wordt niet meer gewerkt met een collectieve vraag of aanbod. Als een cliënt 

een (individuele) vraag heeft zal deze doorgespeeld worden aan de basispastor. Zo gebeurt dat 

ook in de normale samenleving, is de opvatting. 

Omgekeerd, als er inderdaad individuele vragen zijn, blijken die vaak moeilijk te 

beantwoorden door het basispastoraat, die niet ter zake deskundig is, bijvoorbeeld op het vlak 

van rouwverwerking bij cliënten die ernstig verstandelijk beperkt zijn of in communicatie 

beperkt zijn of autistiform gedrag vertonen.Het integratieproces met de plaatselijke kerken 

blijft daardoor problematisch. 

Ook al slaagt het integratieproces, dan nog bekent dit niet dat de totale geestelijk verzorging 

kan worden uitbesteed aan de lokale geloofsgemeenschappen. Geestelijke verzorging is een 

integraal onderdeel van de totale zorgverlening. Aspecten die juist aan de zorg of aan het 

welzijn van zorgvragers en hun ondersteuners zijn gerelateerd kunnen niet uit de zorg worden 

geëlimineerd. Anders ligt het bij individuele behoeften van zorgvragers om aan diensten of 

andere vormen van het gemeenschapsleven van een plaatselijke kerk deel te nemen. Een 

voorbeeld van een geslaagde integratie vormt ‘Ons Erf’in Meppel. 130 mensen met een 

verstandelijke beperking afkomstig uit een grootschalige instelling wonen in een wijk samen 

met mensen zonder verstandelijke beperkingen.  
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Samen vormen zij ook een geloofsgemeenschap, waarbij de diensten en overige activiteiten 

zoveel als mogelijk zijn geïntegreerd. Helaas heeft dit initiatief elders nog geen navolging 

gekregen. 

Maar de aanwezigheid van mensen met een verstandelijke handicap kan voor de plaatselijke 

geloofsgemeenschap ook een verrijking zijn. Wat dat voor de kerntaken van een gemeente 

inhoudt als de aanwezigheid van mensen met een verstandelijke handicap als deel van de 

gemeenschap als vanzelfsprekend wordt beschouwd, wordt duidelijk gemaakt in de bundel 

“Van en voor allen”2
. Het is een genuanceerd pleidooi voor gemeenten en parochies om uit te 

groeien tot een inclusieve geloofsgemeenschap. 

 

Modellen van geestelijke verzorging 
Schaalvergroting zoals fusies, samenwerkingsverbanden en transmurale projecten enerzijds en 

schaalverkleining in de vorm van deconcentratie en kleinschalig wonen en werken anderzijds 

zijn binnen de zorg aan de orde van de dag. De geestelijke verzorging tracht in haar eigen 

organisatie en aanbod gelijke tred te houden met deze ontwikkelingen. Hieronder willen we 

een aantal van deze modellen beschrijven. 

 

Voorzieningenmodel 

Tot voor enkele jaren was het voorzieningenmodel vrij algemeen gangbaar. Het hield in dat 

iedere zorgvoorziening haar eigen dienst geestelijke verzorging had (in de meeste gevallen 

bestaande uit een geestelijk verzorger), die de gehele geestelijke verzorging van betreffende 

instelling onder haar hoede had. Ondertussen is menig voorziening gefuseerd. In geval de 

fusiepartner eveneens een intramurale was en ook beschikte over een eigen dienst Geestelijke 

verzorging kan dat betekenen dat beide Diensten zijn samengevoegd en de beschikbare 

geestelijk verzorgers een nieuwe taakverdeling hebben gemaakt, dan wel dat er 

locatiegebonden gewerkt wordt, maar dat wel gezamenlijk beleid wordt gemaakt. Maar het 

kan ook zijn dat er een fusie heeft plaats gevonden met een semi-murale of extramurale 

voorziening, die geen Dienst Geestelijke verzorging had. In veel gevallen betekent deze 

schaalvergroting ook taakverzwaring voor de geestelijke verzorging, waarbij het aantal 

formatieplaatsen niet altijd gelijke tred houdt. Door deze omstandigheden zal de geestelijke 

verzorging gedwongen zijn de prioriteiten anders te stellen en de werkzaamheden hierop af te 

stemmen. Dat dit de kwaliteit van de geestelijke verzorging niet altijd ten goede doet komen, 

is evident. Zoals eerder aangegeven betekent ook het proces van deconcentratie en 

kleinschalig wonen voor de geestelijk verzorger, die tot dan toe vanuit een 

voorzieningenmodel werkte, een aanpassing van organisatie en wijze van werken. In veel 

gevallen levert dat een gevoel vanuit een spagaat te moeten werken: werken van het 

vertrouwde model en tegelijk zoeken naar nieuwe wegen. Maar de tijd en de energie die dit 

vraagt is niet altijd aanwezig. 

 

Samenwerkingsmodel 

In sommige regio’s wordt een samenwerkingsmodel gehanteerd. De geestelijk verzorgers van een 

aantal, dat ofwel zelfstandig zijn ofwel gefuseerd zijn,  

 

                                                 
2
 Meininger, H.P. (red.), Van en voor allen. Wegwijzers naar een incluisieve geloofsgemeenschap met mensen  

  die een verstandelijke handicap hebben. Zoetermeer: Meinema (2004) 
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werken in meer of mindere mate samen. De intensiteit van samenwerking kan verschillen van 

overleg en onderlinge bijstand (bijvoorbeeld vervanging) tot het maken van gezamenlijk beleid, 

het opzetten van projecten en onderlinge taakverdeling. Een voorbeeld hiervan is Amarant in 

Midden- en West-Brabant in en rondom de steden Tilburg en Breda.
3
 Een organisatie met 3000 

cliënten en evenveel werknemers. Amarant is ontstaan uit een fusie van een aantal intra-, semi en 

extramurale voorzieningen. Amarant is onderverdeeld in negen districten. De vier geestelijk 

verzorgers zijn verbonden aan de districten waar zij voor de fusie reeds werkzaam waren. Zij zijn zelf 

verantwoordelijk voor de organisatie en kwaliteit van de geestelijke verzorging binnen de aan 

hem/haar toegewezen districten. Tijdens vakantie of ziekte vallen de collega's voor elkaar in. Er is een 

vakgroep geestelijke verzorging die op instellingsniveau ontwikkelingen en producten bespreekt en 

ontwikkelt. Iedere geestelijk verzorger heeft zijn eigen externe contacten en vallen onder eigen 

verantwoordelijkheid. Eén geestelijk verzorger van Amarant is voor zes uur werkzaam bij MEE-

Tilburg.                                                                                                                                                          

In Driebergen wordt een samenwerkingsmodel ontwikkeld op initiatief van Bartiméus Doorn, samen 

met de plaatselijke kerken en de overige zorginstellingen in de regio. Een van de plaatselijke 

predikanten is verantwoordelijk voor de pastorale en geestelijke verzorging van mensen met een 

verstandelijke beperking die in Driebergen en omgeving buiten de zorginstelling wonen. De 

ondersteuning zal plaatsvinden vanuit de betrokken zorginstellingen. 

Consulentenmodel  

In het consulentenmodel wordt een geestelijk verzorger van een instelling geconsulteerd of 

‘ingehuurd’ door een (meestal semi- of extramurale of kleinschalige) voorziening die zelf geen 

geestelijk verzorger in dienst heeft op project- of uurbasis voor bepaalde taken of activiteiten. 

Soms wordt dit model ook gehanteerd door de semi-murale of extramurale poot van een nieuwe 

gefuseerde organisatie. Een voorbeeld hiervan is de regionale SPD die binnen de organisatie van 

Prisma (Midden en West Brabant) valt. Op consultbasis wordt de geestelijk verzorger van Prisma 

ingeschakeld. Hij maakt met de hulpvrager en in overleg met de zorgconsulent, een contract 

waarin de thematiek of problematiek benoemd wordt en tevens het aantal gesprekken afgesproken 

wordt.                                                                                                                                                                    

Dit model kent nog een andere variant, waarbij een levensbeschouwelijk consulent in dienst is 

van een regionale stichting en zowel kan worden geconsulteerd door voorzieningen als 

geloofsgemeenschappen in betreffende regio. De voorzieningen hebben in dit geval geen eigen 

geestelijk verzorger in dienst. De taakstelling van deze functionaris is veel smaller dan die van 

een geestelijk verzorger. Hij werkt vooral voorwaardenscheppend en coördinerend. Hij kan 

bijvoorbeeld projecten opzetten maar is zelf niet actief in het begeleiden van zorgvragers op het 

vlak van geestelijke verzorging. Dit model wordt o.a. gepraktizeerd in de provincie Zeeland en 

ook de voorzieningen die vallen onder de Stichting Philadelphia  Zorg werken met een dergelijke 

consulent. Hierbij ligt dus alle nadruk op het tweedelijns-werken en is de filosofie dat zorgvragers 

voor hun geestelijke verzorging aangewezen zijn op de plaatselijke kerken als consequentie van 

het genormaliseerde wonen.                                                                                                                   

Soms heeft een geestelijk verzorger een arbeidsovereenkomst met twee verschil- 
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lende voorzieningen in de zorgsector, die vaak nauw met elkaar samenwerken. Bijvoorbeeld van 

een SPD en een kleinschalige woonvoorziening. In dat geval zou men van een duo-model kunnen 

spreken. Zo heeft bijvoorbeeld MEE-Breda  (SPD) op contractbasis een eigen geestelijk verzorger in 

dienst, die ook elders in een zorginstelling werkzaam is. 

Regionaal-team model 

Een stap verder gaat het regionaal-teammodel. Binnen een regio werken geestelijk verzorgers 

van verschillende voorzieningen samen in een team. Ieder is weliswaar in dienst van de eigen 

voorziening, maar primair vormt men samen een team. Een sterk punt van dit model is dat 

professionele geestelijke verzorging voor de gehele regio beschikbaar is. Daardoor is ook 

specialisatie mogelijk, wat de kwaliteit en de arbeidssatisfactie ten goede komt. Ook 

andersopgeleiden en vrijwilligers kunnen deel uit maken van het team of onder haar 

verantwoordelijkheid werken. Door samenwerking, intervisie, werkoverleg en specialisatie 

kan de professionaliteit vergroot worden, maar het nadeel is dat de herkenbaarheid van een 

eigen geestelijk verzorger voor een bepaalde voorziening verdwijnt. 

Een voorbeeld hiervan is het model Drenthe, waar de geestelijk verzorgers van een drietal 

instellingen een samenwerkingsverband aangingen.
4
 De geestelijke verzorging blijft 

geïntegreerd in de organisatiestructuur van de deelnemende voorzieningen en werken zowel 

in de 1
e
 als 2

e
 lijn, maar er is door het samengaan wel meer aandacht voor gezamenlijke 

projecten zoals het ontwikkelen van materiaal, het beleggen van studiebijeenkomsten en 

groepsactiviteiten en samenwerking met levensbeschouwelijke genootschappen. Ook de 

gevolgen van de deconcentratie hoopt men zo beter het hoofd te kunnen bieden. 

 

Regionaal-centrummodel 

Tenslotte is er het regionaal-centrummodel. Het verschilt met het vorige model doordat de 

geestelijk verzorgers niet meer in dienst zijn van een bepaalde instelling maar van een 

stichting, die gefinancierd wordt door de participerende voorzieningen. Dit model maakt een 

permanent, professioneel en flexibel aanbod mogelijk. Ook kan binnen dit model de 

samenwerking met de plaatselijke geloofsgemeenschappen goed geregeld worden. Cliënten 

uit verschillende woon- en werksituaties kunnen van de diensten gebruik maken, maar ook 

hun ondersteuners en geloofsgemeenschappen. 

Een voorbeeld hiervan is het Steunpunt ‘Aandacht voor levensvragen’ in de provincie 

Groningen.
5
 Het steunpunt wordt gefinancierd door verschillende zorgaanbieders en vindt bij 

een van de zorgvoorzieningen haar onderkomen. In eerste instantie richt het steunpunt zich op 

vragen van deze instellingen, maar ook derden kunnen van haar dienstverlening gebruik 

maken. Het steunpunt wordt begeleid door een werkgroep waarvan behalve de 

zorgvoorzieningen ook de ouderorganisaties deel uitmaken. Het steunpunt biedt ook 

ongevraagd diensten aan, zoals het maken van een beleidsplan op het vlak van levensvragen 

of ethiek, cursussen voor cliënten en ondersteuners en thematische gespreksgroepen voor 

cliënten en ouders. Het zal duidelijk zijn dat het Steunpunt vooral werkzaam is in de tweede 

lijn. Aanvankelijk was er ook nog een afzonderlijk Steunpunt met als doel kerken bewust te 

maken en te ondersteunen in het ont- 
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wikkelen van attitude en activiteiten m.b.t. mensen met een verstandelijke handicap in hun 

midden. Twee steunpunten, een op basis van de zorgvraag van cliënten, de ander vanwege de 

taak en verantwoordelijkheid van de kerken. Het kerkelijk steunpunt was een vierjarig project 

en is inmiddels opgeheven.  


