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Beste SKGV geregistreerde,

Hier volgt de laatste SKGV nieuwsbrief van 2021. We hebben nieuws over
onze website en bereikbaarheid. We willen je er ook aan herinneren dat je voor
sommige activiteiten en scholingen punten kunt krijgen, waar je misschien nog
niet aan had gedacht. Tot slot willen we je laten weten dat we versterking
zoeken. De SKGV is op zoek naar een algemeen bestuurslid, lees gauw verder
voor de vacature en hopelijk zien we je schrijven tegemoet. 
 
Hartelijke groet,
 
Namens het SKGV bestuur,
Maud Gemmeke, ambtelijk secretaris
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NIEUWE WEBSITE EN ILLUSTRATIES
 
Afgelopen voorjaar is de nieuwe website van de SKGV live gegaan. We
hebben veel positieve reacties ontvangen. De website is mooier en moderner
geworden en informatie is makkelijker vindbaar. Recent zijn ook illustraties op
de website geplaatst. Niet enkel om de website leuker te maken, maar ook om
sommige dingen makkelijker te maken. Het proces van (her)registratie staat
helder afgebeeld in een infographic. In de infographic staan alle stappen van
(her)registratie overzichtelijk afgebeeld. Wil je ‘m bekijken, klik dan hier. Alle
illustraties zijn gemaakt door Leonie Haas (leoniehaas.nl). 
 
 
VACATURE ALGEMEEN BESTUURSLID SKGV
 
Het bestuur van de SKGV zoekt een algemeen bestuurslid met zorg- en/of
onderwijsinhoudelijk profiel.
 
De SKGV is het kwaliteitsregister voor geestelijk verzorgers die werkzaam zijn
in zorginstellingen, bij de overheid (bij Justitie, Defensie, of bij de politie) en in
de thuissituatie (de eerste lijn). De SKGV heeft als doel het borgen van de
vakbekwaamheid van geestelijk verzorgers, het toetsen van de kwaliteit van het
opleidings- en cursusaanbod voor geestelijk verzorgers en het bevorderen van
de erkenning van het beroep van geestelijk verzorger in Nederland. 
 
Profiel 
 
Het algemeen bestuurslid adviseert en bepaalt in samenwerking met het
bestuur over onder meer (a) de missie en visie van de SKGV, (b) beoordeling
van de kwaliteit van aangeboden nascholing en opleiding , c) de ontwikkeling
van het kwaliteitsregister, d) de communicatie met de geregistreerden en zij die
geregistreerd willen worden en e) de samenwerking met externe organisaties
en instellingen.
 
Gezien de taakstelling van het bestuur is het een pré als kandidaten: 

Aantoonbare affiniteit en bij voorkeur ervaring hebben met het vak van
geestelijke verzorging en de beroepsuitoefening van geestelijk
verzorgers 
Ervaring hebben met kwaliteitsontwikkeling in het hoger onderwijs en/of
ervaring met  (de ontwikkeling van) kwaliteitsregisters
Kennis hebben van de opleidingen tot geestelijk verzorger en de
bereidheid hebben deze kennis te verdiepen en te vergaren 
Juridische kennis hebben
Bestuurlijke vaardigheden hebben met een gezonde dosis humor
(relativeringsvermogen) 
In abstractie kunnen meedenken over de toekomst van de geestelijke
verzorging en van de SKGV
Een positief-kritische houding, strategisch denk- en werkniveau hebben
De ambitie hebben om kansen te zien en op te pakken om de stichting
professioneel op een hoger plan te brengen
Toegang hebben tot een relevant (intern en extern) netwerk, zonder dat
sprake is van belangenverstrengeling 
Gevoel hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen
Voldoende tijd vrij maken om vergaderingen voor te bereiden, bij te
wonen en in voorkomende gevallen tussentijds te
adviseren/overleggen/af te stemmen 
Resultaat- en oplossingsgericht en sociaal vaardig zijn
Intentie hebben om zich voor lange duur aan het bestuur te verbinden

 
Wat houdt de bestuursfunctie in?
 

Signaleren van en beleid maken op vernieuwingen en
kwaliteitsverbeteringen binnen de SKGV
Ontwikkelen van een toekomstbestendige visie voor de SKGV
Samenwerken met interne en externe betrokkenen
Opstellen van jaar- en meerjarenbeleidsplannen
Het onderhouden van contacten met levensbeschouwelijke organisaties,
opleidingen en relevante maatschappelijke organisaties

 
Tijdsinvestering bestuursvergaderingen 
 

Voorbereiden en bijwonen van de bestuursvergaderingen, 8-10 keer per
jaar, gemiddeld 3 uur per vergadering (dit is exclusief voorbereiding) 
Voorbereiden en bijwonen van een jaarlijkse heidag
Het bestuurslid wordt benoemd voor een periode van 4 jaar 
De functie is onbezoldigd. Je ontvangt wel een onkostenvergoeding.

 
Vragen m.b.t. de vacature kunnen gericht worden aan bestuur@skgv-
register.nl. 

Je kunt reageren op deze vacature door je motivatie en CV te sturen
aan bestuur@skgv-register.nl.
 
 
OPZEGGING KWALITEITSREGISTRATIE
 
Houd er rekening mee dat als je je kwaliteitsregistratie per 1 januari
aanstaande niet meer wilt verlengen, je opzegging door ons ontvangen moet
zijn vóór 1 december 2021. Na die datum ben je de registratiebijdrage over
2022 alsnog verschuldigd. Lees hier hoe je je kunt uitschrijven uit het
kwaliteitsregister. 
 
FACTURATIE REGISTRATIEBIJDRAGEN 2022

Vanaf 1 februari 2022 worden de facturen voor de registratiebijdragen 2022 per
mail verstuurd. Ondanks stijgende kosten hebben we het bedrag gelijk aan
2021 weten te houden. Zorg ervoor dat je mailadres correct vermeld staat in
PE-Online. Je bent zelf verantwoordelijk voor de betaling, ook als je werkgever
daarin wil bijdragen, maar dat moet je dan zelf regelen. Als je zelf géén factuur
ontvangt, heeft de SKGV een regeling met je werkgever en loopt alles buiten
jou om (bv bij Defensie en sommige zorginstellingen). 
Net als in 2021 loopt de facturatie automatisch vanuit PE-Online, en dienen de
betalingen NIET aan de SKGV zelf gedaan te worden, maar aan CM.com, dat
is het betaalkantoor waar PE-Online mee werkt. Je kunt gebruik maken van
de betaal-link in de mail waarmee je de factuur ontvangt. Daardoor worden
de juiste gegevens automatisch ingevuld en kunnen we je betaling goed
verwerken. Let op: deze link heeft een beperkte geldigheidsduur. 
Als je het bedrag toch zelf wilt overmaken, vermeld dan als kenmerk het
volledige (lange!) factuurnummer, en niet je SKGV-registratienummer (pas het
adresboek in je bankomgeving zo nodig aan). Betalingen die niet goed herkend
kunnen worden worden na enige tijd teruggestort, met als gevolg dat er
betalingsherinneringen volgen. 
 
BEREIKBAARHEID EN CONTACTGEGEVENS
 
In 2021 heeft de SKGV de overstap gemaakt naar een nieuwe website en
nieuwe contactgegevens. De SKGV heeft afscheid genomen van Zonder Zorg,
de organisatie die tot 2021 de frontdesk van de SKGV vormde. Dit betekent dat
de SKGV niet meer direct telefonisch bereikbaar is (maar nog wel altijd
beschikbaar is voor belafspraken). De SKGV heeft deze overstap gemaakt om
de jaarlijkse registratiebijdrage laag te kunnen houden. Dagelijkse telefonische
bereikbaarheid zou een flinke verhoging van de jaarlijkse registratiebijdrage
betekenen. (De SKGV beschikt over twee medewerkers die parttime werken op
ZZP basis, en bestaat daarnaast enkel uit vrijwilligers.) In eerste instantie was
het voor sommige leden wat wennen om niet meer direct telefonisch contact te
kunnen zoeken. Nu bijna een jaar verder zijn de meeste leden echter gewend
aan de nieuwe contactgegevens en bereikbaarheid. Zoek je contact met de
SKGV? Hier vind je onze contactgegevens. 
 
 
HARDHEIDSCLAUSULE
 
In februari 2021 hebben de besturen van de SKGV en VGVZ de geestelijk
verzorgers die onder de zogenoemde hardheidsclausule geregistreerd stonden,
een brief gestuurd met de mededeling de hardheidsclausule op te willen heffen
en gevraagd om een zendingsbewijs dan wel bevoegdheidsverklaring van een
bevoegdheidsverlenende instantie te overhandigen. Hierop zijn twee personen
in beroep gegaan bij het College van Beroep en Klachten van de SKGV. Zij zijn
door het college in het gelijk gesteld. Hierop hebben de besturen van de SKGV
en VGVZ besloten de brief van februari 2021 in te trekken. 
 
 
LANGE STUDIETRAJECTEN
 
Wist je dat verschillende langere studietrajecten bij ons zijn geaccrediteerd?
Vanwege de intensiteit van deze opleidingen ontvang je hiervoor behoorlijk veel
SKGV-punten. Denk bijvoorbeeld aan een master geestelijke verzorging, de
KPV of een supervisorenopleiding. Sinds kort zijn er twee nieuwe opleidingen
bij gekomen: Omgaan met verlies (Land van Rouw) en Verlies-, rouw- en
stervensbegeleiding (Academie voor Geesteswetenschappen). Kijk voor de
volledige lijst in de nascholingsagenda op de website. 
 
REGISTRATIEPUNTEN BIJDRAGE CENTRUM VOOR LEVENSVRAGEN
 
Je kunt registratiepunten krijgen voor het leveren van een bijdrage aan een
Centrum voor Levensvragen. De toetsingscommissie kent 10 punten toe voor
het meewerken aan de oprichting van een Centrum voor Levensvragen (5 voor
Beroepsontwikkeling en 5 voor Innovatie). De toetsingscommissie kent in
sommige gevallen ook punten toe aan bestuurswerk; bestuurswerk voor een
Centrum voor Levensvragen waar je niet zelf als geestelijk verzorger aan
verbonden bent, komt in aanmerking voor punten. (Ben je wel als geestelijk
verzorger verbonden aan het Centrum voor Levensvragen, dan wordt het
bestuurswerk beschouwd als onderdeel van je werkzaamheden en komt het
niet in aanmerkingen voor punten.)
 
PUNTENTOEKENNING INDIVIDUELE AANVRAGEN
 
De toetsingscommissie rekent vanaf heden ook zelfstudie mee bij individuele
aanvragen. Wel moet de informatie die aangeleverd wordt bij de individuele
aanvraag volledig zijn. Het is noodzakelijk om officiële documentatie van de
aanbieder óf een bericht van de aanbieder (brief/mail) toe te voegen om voor
het maximale aantal punten in aanmerking te komen. Wordt dit niet bijgeleverd,
dan kennen we alleen punten toe voor zover deze worden ondersteund door de
informatie. Het maximale aantal punten dat je kunt krijgen voor een individuele
aanvraag is 20 punten.
 
HANDLEIDING ACCREDITATIE VERLENGEN INTERVISIEGROEP
 
Als intervisiegroep krijg je voor 3 jaar accreditatie. Omdat in de loop van de tijd
groepen opgeheven worden, contactpersonen wijzigen en gegevens wijzigen,
moet na 3 jaar opnieuw worden aangegeven dat de groep nog bestaat
en moeten de gegevens worden gecontroleerd. Hoe dit werkt, lees je in de
handleiding op de website. 
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