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Beste geregistreerde,
 
Hierbij ontvang je een nieuwsbrief van de SKGV. Het SKGV bestuur wil je
graag nadrukkelijk attenderen op onze nieuwe domeinnaam skgv.nl (en
mailadressen) en twee vacatures. Vanuit de toetsingscommissie volgen enkele
nieuwsberichten betreft het verlengen van je registratie en voorwaarden voor
puntentoekenningen. 
 
Hartelijke groet,
 
Het SKGV bestuur
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PLOEG projecten

 
Nieuw bestuurslid en voorzitter toetsingscommissie
 
De SKGV verwelkomt dr. Yaser Ellethy in het bestuur. Yaser Ellethy is
verbonden aan de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit
Amsterdam. De SKGV is zeer blij met de uitbreiding van het bestuur en de
diversiteit en expertise die Yaser met zich meebrengt.
 
De SKGV is ook verheugd dat Monique Rietveld het voorzitterschap binnen de
toetsingscommissie op zich heeft genomen. Monique was al een tijdje lid van
de toetsingscommissie. Monique is hoofd boeddhistische geestelijke verzorging
bij justitie.
 
Vacature bestuurslid
 
Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden. De vacaturetekst is te lezen
op onze website.
 
Vacature lid commissie OIO
 
De commissie Onderzoek Initiële Opleidingen beoordeelt de initiële opleidingen
die je kunt volgen als je aan de slag wilt als geestelijk verzorger. Het doel is om
de kwaliteit van deze opleidingen te borgen. Vind jij het leuk om hieraan een
bijdrage te leveren? Dan zoeken we jou! Het enige wat we vragen is dat je
affiniteit hebt met onderwijs en werkzaam bent als geestelijk verzorger.
Daarnaast is het een pré als je ervaring hebt met het geven van onderwijs. 
 
De tijdsinvestering is ongeveer 20 uur per jaar. Deze tijd besteed je aan het om
toerbeurt inhoudelijk beoordelen van de opleidingen en aan de vergaderingen.
Deze vragen natuurlijk ook wat voorbereidingen en eventuele opvolging van
acties. We komen ongeveer 3x per jaar digitaal bij elkaar. En natuurlijk krijg je
per vergadering 1 punt in de categorie Beroepsontwikkeling.
Meer informatie? Neem contact op met Barbara Broeren
via toetsingscommissie@skgv.nl.
 
Nieuwe domeinnaam en mailadressen

https://www.skgv.nl/2021/11/11/vacature-algemeen-bestuurslid-skgv/
mailto:toetsingscommissie@skgv.nl
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De domeinnaam van de SKGV is altijd skgv-register.nl geweest. De
domeinnaam skgv.nl was namelijk al bezet toen de SKGV werd opgericht.
Recent kwam de domeinnaam skgv.nl vrij en we waren in staat om deze
domeinnaam over te nemen. De website is onveranderd, maar staat nu
geregistreerd onder skgv.nl. Onze oude domeinnaam bestaat nog steeds en
stuurt je door naar skgv.nl, in de zomer komt onze oude domeinnaam te
vervallen. Voortaan kun je onze website dus bezoeken op skgv.nl. 
 
Met de overgang naar de nieuwe domeinnaam, zijn onze emailadressen ook
veranderd. In plaats van @skgv-register.nl eindigen al onze emailadressen op
@skgv.nl. 
 
Met de overstap op de nieuwe domeinnaam is er helaas iets verkeerd gegaan
bij onze technische ondersteuning. E-mails die in de periode van januari 2022
tot mei 2022 aan het adres bestuur@skgv.nl zijn gestuurd, zijn niet allemaal
goed aangekomen. Mocht je een onbeantwoorde mail hebben die aan dit adres
is gestuurd, dan willen we je verzoeken om nogmaals contact op te nemen.
Onze excuses voor het ongemak.
 
Erkenning Islamitische ambtsopleiding
 
De opleiding tot Islamitische geestelijk verzorger aan de Vrije Universiteit
Amsterdam is recent erkend. Op onze website staat een overzicht van alle
erkende initiële opleidingen. (Let op, de tabel heeft twee pagina’s.)
 
Zelf actie ondernemen om je registratie te verlengen
Sinds de SKGV gebruik maakt van het systeem PE-online (waarin je je digitale
dossier kunt bijhouden en raadplegen), is ook de werkwijze rond het verlengen
van je registratie gewijzigd. Je wordt hier door het systeem aan herinnerd, maar
je zult wel zelf actie moeten ondernemen. Hoe dit werkt, lees je op onze
website(ook als verhelderende infographic!).
Het is daarbij natuurlijk wel van belang dat je voldoende bijscholing hebt
gevolgd tijdens je registratieperiode én dat deze bijscholing ook verdeeld is
over de verschillende categorieën.
Lukt het je niet om voldoende bijscholing te volgen, dan kun je per e-mail een
verzoek tot uitstel indienen bij de toetsingscommissie waarin je toelicht waarom
je vindt dat je voor uitstel in aanmerking komt. 

https://skgv.nl/
mailto:bestuur@skgv.nl
https://www.skgv.nl/kennisbank/inschrijven/welke-opleidingen-tot-gv-er-erkent-de-skgv/
https://www.skgv.nl/kennisbank/registratie-verlengen/hoe-verleng-ik-mijn-registratie/
https://www.skgv.nl/kennisbank/registratie-verlengen/hoeveel-punten-moet-ik-in-een-periode-van-5-jaar-behalen/
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Puntenaanvraag niet geaccrediteerde scholingen
Het is mogelijk om punten aan te vragen voor niet geaccrediteerde scholingen.
Het komt met regelmaat voor dat mensen punten aanvragen na afloop van een
scholing. De punten dienen echter aangevraagd te worden voorafgaand aan de
scholing. Daarom willen we de informatie voor het aanvragen van punten voor
niet geaccrediteerde scholingen nog even onder de aandacht brengen. Meer
informatie vind je op onze website.
 
Puntentoekenning individuele scholingsaanvraag
Als een aanbieder een scholing wil laten accrediteren, kijkt de
toetsingscommissie sinds tegenwoordig ook naar de inspanningen die nodig
zijn voor zelfstudie, zoals het bestuderen van literatuur of het maken van een
eindopdracht. Ook bij individuele aanvragen van geestelijk verzorgers
honoreert de toetsingscommissie nu zelfstudie. Daarbij geldt: 4 contacturen = 1
SKGV-punt en 20 zelfstudie-uren = 1 SKGV-punt. 
 
Wel dient uit aangeleverde bijlagen duidelijk te blijken om hoeveel contact- en
zelfstudie-uren het gaat. Staat in documentatie van de aanbieder het aantal
zelfstudie-uren níet genoemd, dan wordt alleen voor de contacturen punten
toegekend. Een overzicht van alle voorwaarden waar een scholing aan moet
voldoen vind je op onze website.
 
Voorwaarden punten publicaties veranderen per 1-7-2022
In de categorie Beroepsontwikkeling kun je punten verkrijgen met het schrijven
van publicaties. Hoewel het voor de toetsingscommissie onmogelijk is om het
aantal daadwerkelijk geïnvesteerde uren te honoreren, kennen we wel een
aantal punten toe. Per 1-7-2022 is dit aantal niet meer gekoppeld aan het
aantal woorden, maar aan het soort publicatie. Alle aanvragen die vóór 1-7
worden ingediend, worden beoordeeld aan de hand van het aantal woorden. 
 
Dien je je aanvraag in voor 1-7, dan gelden de oude voorwaarden:

Publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift: per ca. 800 woorden
(exclusief bibliografie), 1 punt (max. 10 punten per artikel).
Publicatie in een vaktijdschrift: per ca. 800 woorden (exclusief
bibliografie), 0,5 punt (max. 10 punten per artikel).
Het schrijven van een hoofdstuk in een boek: per ca. 800 woorden, 1

https://www.skgv.nl/kennisbank/zelf-deelnemen-aan-scholing/kan-ik-punten-krijgen-voor-een-niet-geaccrediteerde-scholing/
https://www.skgv.nl/kennisbank/zelf-deelnemen-aan-scholing/ik-wil-een-overzicht-van-de-eisen-waaraan-een-scholing-moet-voldoen/
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punt.
Het schrijven van een boek: 10 punten.

Dien je je aanvraag in ná 1-7, dan gelden de nieuwe voorwaarden:

Publicatie in een vaktijdschrift levert 2 punten op;
Publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift levert 4 punten;
Het schrijven van een hoofdstuk in een boek levert 4 punten op;
Het schrijven van een boek levert 10 punten op.

Voor publicaties in kerkbladen, op websites, etc. ontvang je geen punten.
De precieze voorwaarden kun je altijd teruglezen op onze website.
 
Facturen registratiebijdragen
 
Inmiddels heeft een groot aantal geregistreerden zijn jaarbijdrage overgemaakt.
Een paar punten willen we nog eens benadrukken.

De facturen worden automatisch aangemaakt in PE-Online. De betaling
van deze facturen dient te geschieden op de rekening van CM.com
en niet op de eigen rekening van de SKGV. Wis zo nodig het SKGV-
nummer uit het adresboek van je bank.
Indien niet op tijd betaald is, worden er automatisch herinneringen
verstuurd door PE-Online. Het kan zijn dat zo’n herinnering je betaling net
gekruist heeft.
Betaling van de bijdrage is een persoonlijke verplichting. Vandaar dat de
facturen naar de geregistreerden zelf verstuurd worden (per mail). 
Sommige geregistreerden kunnen de factuur bij hun werkgever indienen
en krijgen deze dan vergoed. De SKGV kan er wel voor zorgen dat de
factuur op naam van de werkgever komt te staan, als dat van toepassing
is kan je dat zelf aangeven in je dossier. Ook kan je daar specifieke
informatie aangeven zoals bijvoorbeeld een kostenplaatsnummer. Dit
komt dan ook op de factuur te staan. De factuur wordt echter altijd aan de
geregistreerde zelf toegezonden, en die kan hem doorgeven aan de
werkgever (de SKGV staat buiten de arbeidsrechtelijke afspraken die er
met een werkgever gemaakt zijn). 
Er is een uitzondering: met enkele specifieke werkgevers zijn afspraken
gemaakt dat zij een verzamelfactuur krijgen voor alle bij hen in dienst
zijnde geestelijk verzorgers. In dat geval gaat de (verzamel)factuur

https://www.skgv.nl/kennisbank/expertise-delen-met-anderen/ik-deel-mijn-kennis-met-publicaties-door-onderzoek-of-in-een-workshop-hoe-krijg-ik-daar-punten-voor/


23/05/2022, 15:35SKGV nieuwsbrief voorjaar 2022

Page 6 of 7https://mailchi.mp/72b8232eacb8/skgv-nieuwsbrief-najaar-13654216?e=54145ae32f

rechtstreeks naar de werkgever en dient deze betaald te worden op de
bankrekening van de SKGV zelf (omdat dit buiten PE-Online om gaat).
Indien werkgevers voor deze regeling in aanmerking wensen te komen,
kan contact opgenomen worden met de penningmeester
op factuur@skgv.nl. 
Verdere informatie is te vinden in de kennisbank op onze website; ook
kan contact opgenomen worden met factuur@skgv.nl. 
Door ziekte is er momenteel helaas een achterstand in het beantwoorden
van mails die de afgelopen weken aan de penningmeester zijn
toegestuurd. Wij proberen deze op zo kort mogelijke termijn af te
handelen. 

 
PE-online app
 
PE-online (het online registratiesysteem) is niet alleen via onze website te
bereiken. Je kunt ook via de app inloggen in jouw online dossier. Je kunt de
app downloaden via de Google Play store of de Apple App store, de app staat
geregistreerd onder de naam PE-online. 
 
Siilo app
 
Niet SKGV gerelateerd nieuws maar mogelijk wel interessant nieuws voor
geestelijk verzorgers in de zorg die gebruikmaken van Siilo (the free secure
messaging app for healthcare professionals): sinds kort is medische registratie
geverifieerd voor geestelijk verzorgers. 
 
PLOEG projecten
 
Aandacht voor zingeving en levensvragen vormt een belangrijk onderdeel van
de palliatieve zorg. De afgelopen jaren is deze vorm van zorg beter
beschikbaar geworden in de thuissituatie. In het PLOEG onderzoeksproject zijn
instrumenten ontwikkeld om zorg voor zingeving goed te organiseren in de
thuissituatie. Voor geestelijk verzorgers zijn gemaakt:

een werkboek om het werk in de thuissituatie goed te organiseren
een gespreksmodel dat kan worden gebruikt om de multidisciplinaire
samenwerking te verbeteren in gesprek met andere professionals uit het

mailto:factuur@skgv.nl
mailto:factuur@skgv.nl
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zorg- en welzijnsdomein
beleidsadviezen voor het bevorderen van de integratie van geestelijke
verzorging in de thuissituatie
een interventie voor geestelijke verzorging aan palliatieve patiënten in de
thuissituatie 

Daarnaast zijn er instrumenten ontwikkeld voor andere zorgverleners. Kijk voor
meer informatie op Palliaweb. 
 
Op 20 juni 2022 organiseert de VGVZ een symposium over de resultaten van
PLOEG. Op 30 september 2022 vindt de conferentie Zorg voor zingeving plaats
waarbij je workshops over de instrumenten kunt volgen. Zet de data alvast in je
agenda!
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