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Zorg

- professionalisering en integratie
- eigen bijdrage GV
- samenhang, menselijke maat, idealen
- complexiteitsreductie
- verlies, eindigheid, tragiek
- andere visie op ziekte en gezondheid

Achtergrond & ontwikkelingen - 1



Justitie

- herstelrecht, waardigheid, menselijke mogelijkheden
- leefklimaat, moreel beraad
- re-integratie in de samenleving
- radicalisering
- identiteit van GV

Achtergrond & ontwikkelingen - 2



Krijgsmacht

- veiligheid en geweld
- moral injury/stress
- religie en conflict
- mensenrechten en geweldsuitoefening

Achtergrond & ontwikkelingen - 3



Eerste lijn

- eenzaamheid en palliatieve zorg
- autonomie vs. afhankelijkheid
- participatie
- structurele financiële middelen

- GV in aardbevingsgebieden

Achtergrond & ontwikkelingen - 4



Politie

- veiligheid en geweld
- moral injury/stress
- kwaliteitszorg
- zorg voor agenten (en/of partners) na ingrijpende 
gebeurtenissen
- uitbreiding GV

Achtergrond & ontwikkelingen - 5



“Onze missie is om het vakgebied van geestelijke 
verzorging te versterken door

- goed onderzoek en onderwijs,
- door de verheldering van de levensbeschouwelijke 
aspecten binnen de verschillende werkvelden, en
- de integratie binnen het desbetreffende werkveld te 
verbeteren
- om zo indirect het welzijn van iedereen die geestelijke 
verzorging ontvangt te verbeteren.”

Missie



1. Platform voor overleg en structuur voor samenwerking

2. Ontwikkelen van integrerend narratief over GV

3. Theologische en sociaalwetenschappelijke reflectie

4. Bekendheid van GV

5. Nieuwe wegen in onderwijs

6. Onderzoeksinitiatieven

7. Studiedagen, conferenties

8. Publicaties

Doelstellingen



1. Case Studies Project Geestelijke Verzorging

2. ZonMw: PLOEG 2: In gesprek met je levensverhaal

3. Activiteiten van Centrum voor JustitiePastoraat

4. Symposium 1 febr., conferentie 25/26 febr., 

Summerschool

5. RITUALITEIT

Huidige projecten & activiteiten



‘If you cannot count 

what is important,

you make important 

what you can count’



Evidence-based practice houdt geen

rekening met:

- context & ‘wat is goede zorg?’

- verschillen tussen cliënten

en benadrukt juist standaardisering

en protocollering

Belang van context



Practice-based 

evidence

via

praktijk-

gestuurd

effectonderzoek



Vier leidende principes:

- aansluiting

- inbedding

- benutting (herkennen – begrijpen –

waarderen – verbeteren)

- samenwerking

Practice-based evidence



https://ucgv.nl

Website

https://ucgv.nl/
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