
Nieuwe rol geestelijke verzorging
De geestelijke verzorging, voorheen de dienst levensbeschouwing en pastoraat, maakt
vanaí 1 mei 1997 deel uit van de sector zorgondersteuning. Daarvoor viel de dienst
rechtstreeks onder de directie.

Onlangs is in een vergadering van het ma-
nagementteam uitgebreid stilgestaan bij
de rol van de geestelijke verzorging in de
nieuwe organisatie. Hierover was onduide-
lijkheid ontstaan omdat vanaÍ 1 mei 1997,
de datum waarop de veranderingen zijn
ingegaan, belang rijke verantwoordelijkhe-
den en bevoegdheden zijn neergelegd bij
de sectormanagers. Dit heeft gevolgen
voor andere diensten, waaronder de gees-
telijke verzorging. Daarnaast was herbe-
zinning op zijn plaats omdat zingeving en
levensbeschouwing de afgelopen jaren als
centrale waarden in de organisatie zijn
verankerd (in zorgvisie, zorgplan etc).
Hieraan heeft de geestelijke verzorging
een belangrijke bijdrage geleverd. Vanwe-
ge deze reden kon Jan Kleef zijn werk-
zaamheden voor de dienst op het gebied
van zingeving en levensbeschouwing
beëindigen en zich volledig wijden aan zijn
andere taak: opleidingen. Meer over dit
laatste heeft u kunnen lezen in het decem-
bernummer.
Tegen deze achtergrond heeft het ma-
nagementteam besloten de sturende rol
van de geestelijk verzorger, als het gaat
om zingeving en levensbeschouwing, te
vervangen door een ondersteunende rol.
Dit betekent dat de geestelijk verzorger al-
leen op verzoek ondersteuning biedt.
Daarnaast mag hij op eigen initiatief han-
delen, maar alleen indien hij dit op grond
van zijn professie gewenst acht. Ook heeft
de geestelijk verzorger altijd de bevoegd-
heid uitgangspunten, visie en handelen op

de diverse niveaus kritisch te bevragen.
De taken van de geestelijk verzorger op
het gebied van de pastorale zorg blijven
uiteraard zoals ze waren.
Het managementteam heeft waardering

uitgesproken voor de stimulerende werk-
zaamheden die de geestelijk verzorger
heeÍt verricht om zingeving en levensbe-
schouwing te verankeren in de organisa-
tie. Het is nu aan de verschillende niveaus
om ervoor te zorgen dat dit voldoende
wordt geborgd.
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