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December 2020

Zo vlak voor het einde jaar volgt er nog een nieuwsbrief van de SKGV. Hierin zijn
een aantal belangrijke punten opgenomen m.b.t. de bereikbaarheid van de SKGV
vanaf 2021; herregistratie en COVID-19; de dringende vraag aan enkele collega’s
om contactgegevens in het online register te controleren en indien nodig te wijzigen;
en een aantal andere zaken.
Veel sterkte aan de collega’s die nu op het werk weer geconfronteerd worden met de
groeiende golf van COVID-19.
Aan alle collega’s, ondanks de lockdown, fijne feestdagen en een goed uiteinde
gewenst.

Mede namens het bestuur,
Maud Gemmeke, ambtelijk secretaris SKGV

In deze nieuwsbrief komen de volgende punten aan de orde:
Gegevenscheck facturatie
Nieuwe website
Contact en bereikbaarheid SKGV
Stop supervisorenregister
Uitstel herregistratie aanvragen i.v.m. COVID-19
Inschrijvingsbewijs

Gegevenscheck facturatie
We willen alle collega’s vragen om je facturatiegegevens te controleren voor het
einde van dit jaar. Wil je een factuur waar expliciet je werkgeversgegevens op
vermeld staan? Of ben je verhuisd? Zorg dan dat je gegevens voor 31-12-2020 juist
in PE-online staan. (Facturen van collega’s die werkzaam zijn bij HGV en PGV
Defensie worden collectief door de werkgever betaald, voor hen geldt dit verzoek
niet.) Klik hier om in te loggen in PE-online.

Nieuwe website, contact en bereikbaarheid SKGV
De SKGV werkt hard aan een nieuwe website. Het voornemen is om komend
voorjaar over te stappen op deze nieuwe website. De SKGV werkt niet enkel aan
een nieuwe website en nieuwe presentatie. De stichting is in ontwikkeling, zich nog
sterker aan het professionaliseren en daarmee ook aan het herstructureren. Per 1
januari 2021 zal de SKGV anders bereikbaar zijn. De SKGV is vanaf de
jaarwisseling niet meer telefonisch bereikbaar. Contact kan gelegd worden per email. Daarbij kan altijd een terugbelverzoek worden ingediend. Zoals je gewend
bent, worden e-mails in de regel binnen zes weken beantwoord. Tot 1 januari 2021
is de SKGv nog via de oude contactgegevens bereikbaar. Vanaf 1 januari 2021
zal de SKGV bereikbaar zijn op de volgende e-mailadressen. Voor vragen rondom
beleid en bestuurlijke zaken, kan je een e-mail richten aan bestuur@skgv-register.nl.
Voor vragen rondom facturen kan je een e-mail richten aan factuur@skgv-register.nl.
Voor vragen over (her)registratie, scholingen, en andere zaken kan je een e-mail
richten aan toetsingscommissie@skgv-register.nl.

Stop supervisorenregister
Per 31-12-2020 stopt de SKGV met het aanbieden en bijhouden van het
supervisorenregister. De SKGV erkent alle supervisoren die aangesloten zijn bij de
LVSC en die bij de Raad KPV erkend zijn. De SKGV trekt dan één lijn met coaching
en leertherapie. Meer informatie over supervisie is hier te vinden op de website van
de SKGV.

Uitstel herregistratie aanvragen i.v.m. COVID-19
De afgelopen periode was voor veel collega’s een roerige tijd. Dit betekent onder
andere dat er in verschillende werkvelden amper de mogelijkheid is geweest om
scholingen te kunnen volgen. Ook zijn diverse scholingen geannuleerd of uitgesteld.
Voor sommige geestelijk verzorgers betekent dit dat zij niet binnen de gestelde
termijn alle punten voor de herregistratie kunnen behalen. Omdat hier sprake is van
overmacht kun je op die grond uitstel aanvragen bij de toetsingscommissie.
Let wel: het moet hier duidelijk gaan om overmacht door de door COVID-19 ontstane
situatie. Er is online aanbod in scholing en in sommige werkvelden hebben collega’s
ook de tijd en ruimte gehouden om scholingen te blijven volgen. Er wordt niet
collectief uitstel verleend. Sommige collega’s kunnen in de komende paar jaar

scholingen inhalen, zonder in de problemen te komen, en/of kunnen ondanks
COVID-19 scholingen blijven volgen. Uitstel voor herregistratie wordt enkel per
individueel verzoek, na toetsing, verleend.
Je kunt per e-mail een verzoek indienen bij de toetsingscommissie waarin je
vermeldt: op welke gronden je uitstel aanvraagt, hoeveel punten je niet hebt kunnen
behalen en wat je planning is om deze punten alsnog te behalen (voor zover je dat
kunt overzien). Onderteken de e-mail daarnaast ook altijd met je registratienummer,
zodat we snel de juiste informatie erbij kunnen zoeken. We adviseren je om hierover
minimaal enkele maanden voor je herregistratie met de toetsingscommissie in
contact te treden. Dit kan via toetsingscommissie@skgv-register.nl.

Inschrijvingsbewijs
Iedere geregistreerde kan nu zelf een bewijs van inschrijving downloaden uit PEonline. Als je ingelogd bent, zie je onder ‘mijn gegevens’ de tekst ‘certificaten’ staan.
Daar is een pdf-document toegevoegd dat je kunt downloaden.
Bij iedereen is dit nu zo ingesteld en beschikbaar, als je herregistreert komt er
automatisch een nieuw document met nieuwe einddatum beschikbaar.

