
 
 

 

Het is even geleden dat de SKGV een nieuwsbrief heeft verzonden. De SKGV heeft niet 

stil gezeten en zit ook midden in de zomerperiode niet stil. In deze nieuwsbrief stellen we 

jullie graag op de hoogte van enkele ontwikkelingen. Een fijne zomer gewenst!  

 

GV thuis 
De afgelopen twee jaar zijn de ontwikkelingen rond geestelijke verzorging in de eerstelijn in 

een stroomversnelling geraakt. Doordat het Ministerie van VWS een SKGV-registratie als 

voorwaarde stelde om voor financiering hiervan in aanmerking te komen, heeft dit ook een 

duidelijke invloed gehad op de werkzaamheden van het bestuur en de toetsingscommissie van 

de SKGV. Niet alleen kwamen er veel nieuwe registratieaanvragen binnen, maar er deden 

zich ook veel inhoudelijke vraagstukken voor die in overleg met andere relevante instanties 

opgelost dienden te worden. Een drukke maar boeiende tijd voor het bestuur! 

 

Aantal geregistreerden 
In de afgelopen twee jaar is het aantal geregistreerden met 

meer dan 50% gegroeid, van circa 600 naar ruim 940.  

Er wordt nog een lichte verdere stijging verwacht op grond 

van de ontwikkelingen in de eerste lijn. Op langere termijn 

kan er verdere stijging plaatsvinden als de eis van SKGV-

registratie mogelijk ook gaat gelden voor een aanstelling in 

bijvoorbeeld zorginstellingen. 

 

PE-Online 
Het nieuwe register draait inmiddels ook alweer twee jaar. De betrouwbaarheid en vooral de 

gebruiksvriendelijkheid zijn aanzienlijk verbeterd ten opzichte van het oude register. We 

blijven alert op signalen die we over het register ontvangen en passen waar mogelijk aan. 

 

Nieuwe website 
In het najaar hopen we onze nieuwe website gereed te hebben. Bij het ontwerp heeft de 

vindbaarheid van informatie voor de verschillende categorieën gebruikers en het 

gebruiksgemak een belangrijke rol gespeeld.  

 

Update reglement beroep en klachten 

Begin 2019 is het College van Beroep en Klachten van start gegaan onder voorzitterschap 

van de voormalig secretaris. Onlangs heeft Aline Barnhoorn te kennen gegeven haar 

lidmaatschap te willen beëindigen. Wij danken haar betrokkenheid. In deze voormalige 

volledige samenstelling heeft het College goed naar het Reglement gekeken en het bestuur 

een voorstel gedaan voor een herziene en verbeterde tekst. Het bestuur is hiermee onlangs 

akkoord gegaan. Het nieuwe reglement is te vinden op de website. Het bestuur komt tevens 

met een reglement voor bezwaar, deze is in ontwikkeling. 

 

 

 



 
 

 

Afbouw coulance regeling 

Bij de verzelfstandiging van de SKGV is er voor een beperkt aantal geregistreerden 

een coulanceregeling ingesteld, vanwege het niet kunnen voldoen aan de eis van een zending 

door een erkend zendend genootschap. Met het bestuur van de VGVZ is afgesproken dat we 

met deze groep in gesprek gaan over een – inmiddels ontstane – alternatieve zendng. De 

mensen die het betreft zullen hierover dit najaar worden benaderd. 

 

Bestuurssamenstelling 
Door persoonlijke omstandigheden moesten we helaas afscheid nemen van enkele 

bestuursleden. Gelukkig is er inmiddels ook weer aanvulling, waardoor het bestuur nu als 

volgt is samengesteld: 

- Gerjos Hengelaar, voorzitter ad interim 
- Michiel Verhagen, penningmeester  
- Ria Pasterkamp, lid 
- Marleen Moors, vertegenwoordiger VGVZ-bestuur 

Sinds 1 mei is Maud Gemmeke onze nieuwe bestuursondersteuner. 

 

Samenstelling toetsingscommissie 

- Trude Hensen, voorzitter 
- Dr. Anja Visser, lid 
- Hester Schipper, lid 
- Kristan de Vries, lid 
- Richart Huijzer, lid 
- Monique Rietveld, lid 
- Karan Gokoel, lid 
- Barbara Broeren, bestuursondersteuner 

 

Samenstelling commissie beroep en klachten 

- Marjolein Rikmenspoel, voorzitter 
- Wim van Goch, lid 
- Prof. dr. Hans Schilderman, lid 
- Hans Schoffelmeer, lid 

 

 

 

 
 

 


