
Uit de Pastorale hoek
Rol Geestelijke verzorging verandert
ln het novembernummer van de Eckartbode hebben wij al ge-
meld, dat binnen de Dienst Levensbeschouwing & Pastoraat
(ofwel Geestelijke verzorging) het een en ander aan het ver-
anderen was.Enerzijds hebben deze veranderingen te maken
met de veranderingen, die in de gehele organisatie hebben
plaatsgevonden. Dit had tot gevolg, dat de Geestelijke verzor-

ging onderdeel is geworden van de Sektor Zorgondersteuning. Maar ook had dit tot ge-
volg, dat aan teams grotere verantwoordelijkheden worden toegekend. Teams worden
meer zelfsturend. Anderzijds hebben die veranderingen binnen de Geestelijke verzor-
ging te maken met de inschatting die is gemaakt m.b.t. de mate waarin de levensbe-
schouwelijkheid is gei'ntegreerd in de zorg. Anders gezegd: de organisatie is van me-
ning, dat in de zorg in voldoende mate rekening wordt gehouden met het belang van
zingeving, levensbeschouwing en geloof. Deze inschatting heeft erÍoe geleid, dat de
Dienst Geestelijke verzorging is ingekrompen van 1'/, naar 1 formatieplaats én dat de rol
en de taak van de geestelijk verzorger zich zal wijzigen. De directie heeft daartoe een
korte notitie beschreven, die in het Managmentteam is besproken en onderschreven.

We noemen de hoofdlijnen uit de notitie
omdat die voor de praktijk van alle dag het
meest belangrijkzijn.
Allereerst wordt de veranderde rol van de
geestelijk verzorg$ beschreven. De situ-
atie binnen Eckartdal wordt vergeleken
met het beeld van de bouw van een huis.
Het huis is in de aÍgelopen jaren ontwor-
pen en gebouwd. Om te maken dat het
huis ook blijft staan is onderhoud nodig. ln
die onderhoudsfase zijn we nu aangeko-
men. Het is nu de nieuwe rol van de gees-
telijk verzorger om ervoor te zorgen, dat
dit onderhoud ook daadwerkelijk gebeurt.
Maar daarvoor is hij niet alleen verant-
woordelijk. Daarom worden in de notitie de
taken en verantwoordelijkheden beschre-
ven van de verschillende nivo's in de orga-
nisatie.

Op het nivo van de directe zorgverlening
aan de bewoner heeÍt de zorgcoördinator

tot taak de zingeving van de bewoner te
beschrijven in het levensverhaal als basis
voor het zorgplan. En hij heeÍt ook als taak
aandacht te hebben voor de vragen en ui-
tingen van de bewoner op het vlak van le-
vens- en geloofsvragen. Bovendien wordt
in de omschrijving van de basiszorg van
elke bewoner beschreven wat zijn behoeÍ-
te is op religieus-godsdienstige vlak.
Waar de zorgcoördinator er zelf niet mee
verder kan, dient hij ondersteuning te vra-
gen.

Op het nivo van het team (woning of dag-
besteding) is er zowel aandacht voor le-

vens- en geloofsvragen van bewoners als
voor levensbeschouwelijke en ethische
vragen van teamleden.
Bij aanname en in begeleidingsgesprek-
ken komen deze zaken ook uitdrukkelijk
aan de orde. ln de basiszorg van de wo-
ning en in de jaarplannen van de dagbe-
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steding kan men lezen wat men op dit ge-
bied doet. Dat geldt ook voor het sector-
overleg. Télkens zal er ook gekeken moe-
ten worden op welke punten bijscholing,
training oÍ ondersteuning nodig is.

Voor de totale organisatie van de instelling
geldt, dat in het Zorgberaad (dat zorgin-
houdelijke beleidsadviezen formuleert) en
in centrale commissies de centrale waar-
den die Eckartdal belijdt ook in concreet

beleid wordt omgezet. De commissie le-
vensbeschouwing en ethiek vervult daarin
een aansturende rol, terwijl de opleidings-
coördinator scholingsaanbod zal doen als
dlt nodig blijkt.

Voor de geestelijk verzorger betekent dit
alles, dat hij vooral anderen zal ondersteu-
nen in hun eigen taak. Nu de notitie duide-
lijk heeft aangegeven wat van werkers
verwacht wordt, kunnen zij duidelijker aan-
geven op welke punten zij ondersteuning
nodig hebben om die taak ook naar beho-
ren uit te kunnen voeren. Voor de strikt
pastorale zorg blijft natuurlijk de geestelijk
verzorger de eerst aanspreekbare.
Tenslotte is in de notitie de bevoegdheid
van de geestelijk verzorger onderschre-
ven, dat hij op alle nivo's de uitgangspun-
ten, visie en het handelen kritisch mag be-
vragen om daarmee de plaats van de
centrale waarden in beleid en uitvoering
mede te bewaken.
Mét het vaststellen van deze notitie is de
geestelijke verzorging na 16 jaren een
nieuwe weg ingeslagen. ln dit lopende jaar
zal duidelijk moeten worden wat dit pre-
cies gaat betekenen voor de concrete ta-
ken die de geestelijk veizorger tot nu toe
heeft uitgevoerd. Die zullen namelijk min-
der omvattend moeten zijn, maar ook de
wijze waarop ze worden uitgevoerd zal
niet hetzelfde zijn dan in de afgelopen ja-
ren. Als hierover meer duidelijkheid ont-
staan is, zullen wij U daarover zeker be-
richten.

Werner van de Wouw
geestelijk verzorger/pastor
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