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Nieuwsbrief SKGV 8 april 2021
Afgelopen december ontving je de laatste nieuwsbrief van de SKGV. In deze
nieuwsbrief willen we op enkele belangrijke punten uit de vorige nieuwsbrief
terugkomen (zoals onze nieuwe contactgegevens en bereikbaarheid) en
hebben we enkele nieuwe belangrijke punten mede te delen. Daarnaast
hebben we leuk nieuws, onze nieuwe website is live! Zoals je bovenaan deze
email kunt zien, heeft de SKGV een nieuw logo. De website heeft een
bijpassende nieuwe look gekregen. Daarnaast is de indeling van de website
aangepast, met als doel de website gebruiksvriendelijker te maken. Lees gauw
verder voor meer informatie.
Hartelijke groet,
Mede namens het bestuur,
Maud Gemmeke, ambtelijk secretaris SKGV
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Derde registratieperiode en verdeling van punten
‘Acht uur ondergrens’ werken in de eerste lijn
Aanpassing puntentoekenning geven van workshops en gastlessen
Uitstel herregistratie aanvragen i.v.m. COVID-19

Nieuw website & nieuwe look
Allereerst het leuke nieuws. De SKGV heeft het afgelopen jaar hard gewerkt
aan een nieuwe website. Gisteravond is deze eindelijk live gegaan! Het adres
is nog steeds www.skgv-register.nl. De SKGV heeft gekozen voor een nieuwe
look en een nieuw logo. De website heeft ook een nieuwe structuur, waardoor
informatie makkelijker vindbaar is. Vragen (en complimenten) over de website
mogen gestuurd worden naar bestuur@skgv-register.nl.
Facturatie registratiebijdragen
De jaarfacturen voor de registratiebijdragen zijn vanaf 1 februari per mail
verstuurd, zoals velen gezien hebben. Dankzij de link in de mail is betalen erg
gemakkelijk geworden. Er is een aantal vragen over de factuur
binnengekomen, met name over de wijzigingen ten opzichte van vorige jaren.
Dat hangt samen met een nieuwe facturatiemodule die toegevoegd is aan het
register PE-Online. Daarmee worden facturen automatisch verstuurd, evenals
de herinneringen als de betalingstermijn wordt overschreden. Hiermee
besparen we veel werk waardoor we de registratiekosten niet hoefden te
verhogen.
Op onze nieuwe website staan de wijzigingen vermeld, zoals de gewijzigde
bankrekening en tenaamstelling en de regelingen voor eventuele betaling door
de werkgever. Als er toch nog dingen onduidelijk zijn, kan je je vraag richten
aan factuur@skgv-register.nl . Vermeld daarbij altijd je SKGVregistratienummer!
Betalingsherinneringen
Telkens per 1e van de maand worden ook de betalingsherinneringen verstuurd
aan degenen die hun registratiebijdragen nog niet hebben
voldaan. Indien je reeds contact met ons hebt opgenomen omdat er iets
specifieks aan de hand is, dan kun je de herinnering van begin april negeren.
We zijn momenteel druk met het afhandelen van de binnengekomen vragen en
opmerkingen.
Contact en bereikbaarheid SKGV
Zoals in de nieuwsbrief van december 2020 is gecommuniceerd, is de
SKGV sinds de jaarwisseling niet meer telefonisch bereikbaar. Contact kan
gelegd worden per e-mail. Daarbij kan altijd een terugbelverzoek worden
ingediend. Zoals je gewend bent, worden e-mails (en berichten die je PE-online
verstuurd) in de regel binnen zes weken beantwoord. De medewerkers en
vrijwilligers van de SKGV zijn momenteel zeer druk met de livegang van de
nieuwe website en het nieuwe facturatiesysteem. Daarnaast zijn er de laatste
tijd veel emails binnengekomen. Het kan daardoor wat langer duren voordat je
een reactie krijgt, dan dat je gewend bent.
Belangrijk om te weten: het emailadres info@skgv-register.nl gaat uit gebruik.
Met ingang 1 januari 2021 is de SKGV bereikbaar op de volgende emailadressen: Voor vragen rondom bestuurlijke zaken en beleid, kan je een email 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, jouw online dossier, scholingen en alle andere zaken kan je
een e-mail richten aan toetsingscommissie@skgv-register.nl.
Einde hardheidsclausule
Per 1 januari 2022 vervalt de mogelijkheid om bij de SKGV geregistreerd te zijn
zonder verklaring van bevoegdheid. In de periode vóór de oprichting van de
SKGV en vóór de invoering van de Beroepsstandaard Geestelijk Verzorger
2015, werd de bevoegdheid getoetst door de inschrijving bij de toenmalige
“Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen”. Deze had vooral tot
doel toe te zien op de interne kwaliteitsbewaking van de leden. Bevoegdheid
viel indertijd altijd samen met zending door een levensbeschouwelijk
genootschap.
De criteria die bij die zending van toepassing waren, dreigden in sommige
gevallen te leiden tot uitsluiting van de beroepsuitoefening op gronden die de
beroepsvereniging niet voor uitsluiting van het lidmaatschap kon toepassen.
Zendende instanties kunnen namelijk, op grond van artikel 6 van de grondwet,
striktere criteria toepassen dan de beroepsvereniging. Vooral waar het ging om
onderscheid op grond van leefstijl, sekse, seksuele geaardheid, relatievorm of
de regionaal verschillende waardering van vooropleiding, kon het zijn dat een
zending niet mogelijk was, terwijl er geen reden was om het lidmaatschap van
de beroepsvereniging te weigeren in vergelijking met andere
beroepsbeoefenaren. In zulke gevallen werd het lidmaatschap van de VGVZ
toegestaan bij wijze van hardheidsclausule.
Bij de invoering van de SKGV hebben de besturen van de VGVZ en de SKGV
ervoor gekozen deze hardheidsclausule voorlopig ook toe te passen op de
SKGV-registratie, in afwachting van een duurzame regeling voor de
bevoegdheid van alle geestelijk verzorgers, ook als deze niet met een zending
van een levensbeschouwelijk genootschap konden of wilden werken.
Met de invoering van de Beroepsstandaard Geestelijk Verzorger 2015 is
bevoegdheid voor alle geestelijk verzorgers bereikbaar en is er geen
hardheidsclausule meer nodig vanwege criteria die alleen zendende instanties
mogen hanteren. Nu de SKGV in deze omstandigheden, die inmiddels vijf jaar
van kracht zijn, de kwaliteit van geestelijk verzorgers moet bewaken, moet zij
ook de daarbij behorende voorwaarden registreren. Na een overgangsfase van
vijf jaar en een ultimatum van nog een volgend jaar, is er ook voldoende
gelegenheid voor de individuele geestelijk verzorger de bevoegdheid te regelen
volgens de beschrijving van de beroepsstandaard. Je vindt de tekst hiervan op
de website van de VGVZ.
Derde registratieperiode en verdeling van punten
We krijgen nog regelmatig vragen betreffende de te behalen punten per
registratieperiode en de diverse categorieën. De SKGV hanteert een
registratieperiode van vijf jaar. Hoeveel punten je moet behalen in deze vijf jaar,
is afhankelijk van het aantal uren dat je werkzaam bent. De verdeling van het
aantal punten over diverse categorieën is ook afhankelijk van het aantal uren
dat je werkzaam bent én van de tijd dat je ingeschreven staat bij de SKGV.
Wanneer je er twee registratieperiodes op hebt zitten en minstens tien jaar
ingeschreven staat, bestaat er meer ruimte om de punten flexibel over de
diverse categorieën te verdelen. De reden hierachter is dat beginnend
geestelijk verzorgers vaak aangemoedigd worden om langere
scholingstrajecten te volgen, die veel tijd in beslagnemen, en dat zij veel baat
hebben bij het volgen van deze scholingen. Senior geestelijk verzorgers
kunnen hun eigen beroepsontwikkeling en die van anderen ten dienste zijn
door het geven van scholing en het op andere manieren inzetten van hun
kennis en ervaring. Beginnend geestelijk verzorgers kunnen óók, maar
beperkter, punten behalen door deelname aan besturen of het geven van
onderwijs. Vanaf je derde registratieperiode kun je echter meer punten inzetten
op het gebied van ‘kennis doorgeven’.
Op onze website staat een overzicht van de hoeveelheid punten die je moet
behalen in de diverse categorieën, per registratieperiode.
‘Acht uur ondergrens’ werken in de eerste lijn
Om lid te kunnen worden van de VGVZ, moet je minstens acht uur werkzaam
zijn als geestelijk verzorger. Uitzondering daarop is de beginnend geestelijk
verzorger die een praktijk in de eerste lijn opzet; dan heb je vijf jaar de tijd om
op minstens acht uur te komen. De SKGV hanteert vanaf heden dezelfde eis.
Geestelijk verzorgers in de eerste lijn moeten lid zijn van de SKGV om zich aan
te kunnen sluiten bij de Centra voor Levensvragen en om aanspraak te kunnen
maken op de subsidie van VWS. De SKGV wil beginnend geestelijk verzorgers
in de eerste lijn ondersteunen en is blijvend in gesprek met derden over
financiering van geestelijk verzorging in de eerste lijn. De SKGV heeft het
waarborgen van kwaliteit van geestelijk verzorging ten doel en meent dat een
geestelijk verzorger een substantieel aantal uren per week werkzaam moet zijn
om deze kwaliteit in stand te houden.
Aanpassing puntentoekenning geven van workshops en gastlessen
De SKGV heeft meer concrete criteria vastgesteld ten aanzien van de
puntentoekenning aan het geven van workshops en gastlessen. Het eerdere
criterium was gebaseerd op dagdelen (en niet op het specifieke aantal uren).
De SKGV heeft besloten dat er, per heden, per gegeven uur college / lezing /
workshop / presentatie 0,5 punt wordt toegekend in de categorie
Beroepsontwikkeling. Bij het aanvragen van punten vragen we daarom aan te
geven wanneer de activiteit precies heeft plaatsgevonden. Bij de
puntentoekenning hoeven de voorbereidingsuren niet apart vermeld te worden.
Daarnaast is er een maximum van 10 punten te verkrijgen per collegereeks.
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.
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