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Als het golft dan golft het goed
Werk van Waarde in een veranderende GGZ

12 november 2015
Johannescentrum Utrecht
‘Als het golft dan golft het goed’ zingt de Nederlandse band De Dijk. Binnen de
GGZ-sector golft het al langere tijd. Bezuinigingen, reorganisaties en een
veranderende aanpak zijn aan de orde van de dag. Als het golft binnen de GGZ dan
golft het ook in ons werk. Al deze veranderingen zijn immers ook van invloed op
het functioneren van de geestelijke verzorging. Daar kan niemand om heen. We
zijn als beroepsgroep in onstuimig weer terecht gekomen. Golven die niet te
stuiten en niet te sturen zijn.
Hoe laat je het goed golven? Hoe kunnen we op een goede manier mee bewegen
en ons aan de golven aanpassen? Of heeft het zin om tegen de stroom in te
zwemmen? We zullen de nieuwe uitdagingen op een professionele en duidelijke
manier moeten aanpakken. Dat houdt concreet in dat we de relevantie en de
waarde van ons werk zo goed mogelijk naar voren moeten brengen. Deze
uitdaging staat op deze studiedag centraal. De vragen die we ons stellen zijn: Wat
is de waarde van geestelijke verzorging? Waar staan wij voor? Wat zijn onze
kernkwaliteiten, ‘kroonjuwelen’? Waarom werkt het wat wij doen? Hoe maken
we datgene wat we doen aantoonbaar? Wat zijn de huidige trends binnen de GGZ
en de samenleving en hoe bewegen we daarin mee? Hoe kunnen we dat doen
zonder onszelf (onze kroonjuwelen) te verloochenen?

Programma
9:30 uur

Koffie en thee

10:00 uur

De toon wordt gezet: Als het golft dan golft het goed!

10:20 uur

Sjaak Körver:
Casestudy, of: “Ik zie, ik zie wat jij niet (of: ook) ziet”

10:45 uur

Overloop: koffie/thee meenemen

11:00 uur

Workshopronde 1

11:45 uur

Overloop: koffie/thee meenemen

12:00 uur

Riny van Ekkel en Lutske Harmsma:
De geestelijk verzorger als golfbreker

12:30 uur

Lunch

13:30 uur

Workshopronde 2

14:15 uur

Overloop: koffie/thee meenemen

14:30 uur

Marthijn Laterveer: De GGZ-cliënt: klant of partner?

14:55 uur

Overloop: koffie/thee/fris mee nemen

15:10 uur

Workshopronde 3

15:55uur

Overloop: koffie/thee meenemen

16:10 uur

Challenges, plenaire afsluiting en borrel

Workshops
Casestudy, of: “Ik zie, ik zie wat jij niet (of: ook) ziet”
“Het grote voordeel van de casestudy is dat het een vorm van onderzoek is die
relatief laagdrempelig is, waarin geestelijk verzorgers zelf kunnen participeren.
De casestudy maakt zichtbaar wat geestelijk verzorgers doen. De workshop gaat
in op het format en de mogelijkheden om te participeren”.
Dr. J.W.G. (Sjaak) Körver, docent, onderzoeker, trainer & supervisor Tilburg
University, Tilburg School of Theology
De geestelijk verzorger als golfbreker.
Het huidige zorgstelsel in Nederland is aan flinke veranderingen onderhevig.
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan mensen die het alleen niet redden op het gebied van werk en inkomen,
zorg, welzijn, opvoeding en jeugdzorg. Cliënten die vanuit de GGZ teruggestroomd
zijn naar de 1e lijn kunnen geen beroep meer doen op geestelijke verzorging. Aandacht voor levens- en zingevingsvragen is niet meer vanzelfsprekend; een beweging die niet meer te stuiten is maar die de geestelijk verzorger wel kan sturen .
Drs. Riny Ekkel, geestelijk verzorger Trajectum en Drs. Lutske Harmsma,
vrijgevestigd geestelijk verzorger/coach.
De GGZ-cliënt: klant of partner?
Vanuit het instellingsdenken zijn we geneigd een scherpe scheiding te zien tussen
hulpverleners en cliënten. Maar is dat bij geestelijke verzorging nog wel zo
logisch? Moeten we niet steeds meer naar een bondgenootschap en
samenwerking tussen geestelijk verzorgers en GGZ-cliënten? In deze workshop
zullen we verkennen hoe dat nu gaat. En hoe we tot meer co-creatie tussen
geestelijk verzorgers en cliënten kunnen komen.
Marthijn Laterveer, coördinator Landelijk Overlegorgaan Cliëntenraden
“If this is your land,” he asked, “where are your stories?"
Wat maakt het dat twee mensen echt in gesprek raken? Er gebeurt iets, een
vluchtig moment van openheid, zich begrepen voelen, en het vreemde van elkaar
wordt voor even overbrugd. Zingeving, spiritualiteit en religie zijn de bedding
waarin wij ons begeven als mens en geestelijk verzorger, met alle ambivalenties
die daar bij horen. Vanuit een metaniveau over de context en de transformaties
van deze drie domeinen willen we die ongrijpbare momenten van herkenning in
het dagelijks contact met patiënten verkennen.
Dr. Cor Arends, geestelijk verzorger GGZ centraal- Zon & Schild Amersfoort.
Samen in dezelfde richting kijken
De ervaring leert ons dat samenwerken met onverwachte partners (overheid,
management) niet bestaat uit het naar elkaar kijken, maar uit het samen in

dezelfde richting kijken. Door in dezelfde richting te kijken naar datgene wat je
bindt kunnen er mooie nieuwe samenwerkingsmogelijkheden ontstaan.
Ir. Anne Stael, Eigenaar adviesbureau: Zien wat Onzichtbaar is.
Een wereld van betekenis. Wat geen taal heeft, bestaat niet.
Met behulp van het 2legs-model en 7 sleutels wordt in het UMC Utrecht woorden
gegeven aan de eigen bijdrage van geestelijke verzorging aan de zorg. Aandacht
voor existentiële zaken wordt met dit model opnieuw in het hart van de
geneeskunde geplaatst. Na deze workshop kun je op de werkvloer op een
aansprekende wijze verduidelijken waar het in geestelijke verzorging om gaat.
drs. M.E.F. (Marian) Wisse MA, geestelijk verzorger bij de Dienst
Levensoriëntatie & Geestelijke Verzorging van het UMC Utrecht
Synergetische verbinding
Aan de hand van concrete (organisatiebrede) plannen of wensen van
deelnemende gv-ers in hun organisatie gaan we kijken hoe ze het beste
verbinding kunnen zoeken binnen de organisatie. Aan de hand van een oefening
in perspectiefwisseling kijken we welke belangen en wensen deze andere partijen
hebben. Hoe kunnen we als geestelijk verzorgers hiermee rekening houden
zonder onze eigen boodschap en plannen uit het oog te verliezen?
V.M.H. (Vicky) Hölsgens MA, promovenda aan de UvH met als onderwerp:
Zingeving binnen de veranderende verzorgingsstaat.

Inschrijving

U kunt zich tot 1 november aanmelden met aanmeldformulier of op
www.vgvz.nl/werkvelden/psychiatrie.
Uw inschrijving is definitief als de betaling vooraf binnen is onder vermelding van
het factuurnummer.

Kosten

De kosten van het dagprogramma zijn voor leden van het VGVZ 89 euro, voor
niet-leden 110 euro, voor studenten en geestelijk verzorgers in opleiding 40 euro
(inclusief lunch en borrel).

Locatie

Johannescentrum
Moezeldreef 400
Moezeldreef 400, 3561 GD Utrecht
030-2620216

Accreditatie:

Deze is aangevraagd bij de SKGV en bedraagt 2 accreditatiepunten.

