Subsidieregeling geestelijke verzorging in de thuissituatie; wat betekent dit?
Vanaf 1 januari 2019 maakt een nieuwe subsidieregeling de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie
mogelijk. De regeling vloeit voort uit de paragraaf Goede zorg voor ouderen in het Regeerakkoord 2017-2021
Vertrouwen in de toekomst. Deze subsidieregeling is het concrete resultaat van de brief van minister Hugo de
Jonge aan de Tweede Kamer over geestelijke verzorging d.d. 8 oktober 2018. In de brief presenteert de
minister een plan van aanpak gericht op de ontwikkeling van randvoorwaarden, kwaliteit en scholing van
professionals en vrijwilligers om de implementatie van deze nieuwe regeling te ondersteunen. De minister
heeft gekozen voor de toekenning van de beschikbare middelen aan de netwerken palliatieve zorg vanwege de
bestaande subsidieregeling.
5 miljoen voor de inzet van geestelijk verzorgers zoals boven bedoeld, is structureel. De extra gelden voor de
aanvullende activiteiten om de bekendheid van geestelijke verzorging te vergroten, of het opzetten en
operationaliseren van de benodigde infrastructuur, zijn incidenteel (2019-2020). De organisaties, die de
landelijke ondersteuningsstructuur voor geestelijke verzorging in de thuissituatie vormgeven, stellen zich tot
doel om netwerken palliatieve zorg, geestelijk verzorgers, bestaande en startende initiatieven of centra voor
levensvragen, in de komende twee jaar te ondersteunen en voorstellen te formuleren voor een definitieve
landelijke ondersteuningsstructuur die de kwaliteit kan borgen en in staat is om deze zorg in reguliere
financieringsstructuren te verankeren.
De minister noemt in zijn brief het ABC model en verwijst daarmee impliciet naar de Richtlijn Zingeving en
spiritualiteit in de palliatieve fase. Deze richtlijn wordt als richtinggevend beschouwd voor de ontwikkeling van
de infrastructuur bij deze subsidieregeling voor geestelijke verzorging in de thuissituatie.Met deze factsheet
willen bovenstaande organisaties die bij de landelijke ondersteuningsstructuur betrokken zijn, in overleg met
bevoegdheidsverlenende instanties, een eerste antwoord geven op de meest brandende vragen. Er zullen
zeker nog meer vragen opkomen en oplossingen worden gevonden, die verder worden uitgewerkt in de loop
van de periode waarvoor de middelen, in totaal € 35 miljoen, beschikbaar zijn. Nadere informatie volgt.
Op wie richt de regeling zich?
De regeling richt zich nu voor wat betreft de bekostiging van inschakeling van geestelijke verzorgers via
palliatieve netwerken op drie groepen:
a. mensen van 50 jaar en ouder;
b. palliatieve patiënten (inclusief naasten);
c. kinderen in de palliatieve fase en hun naasten. De netwerken voor de kinderpalliatieve zorg kunnen uit
extra middelen naast geestelijk verzorgers ook rouw en verliesbegeleiders inzetten.
NB Het is de bedoeling dat op termijn ook andere doelgroepen overal in Nederland toegang hebben tot
geestelijke verzorging. In de brief van 8 oktober roept de minister de netwerken op (nog meer) verbinding te
zoeken met gemeenten en andere actoren in het sociale domein en dat er vanuit deze impuls een
olievlekwerking ontstaat, zodat uiteindelijk alle groepen die geestelijke verzorging nodig hebben, die ook
kunnen krijgen. Al naar gelang de behoefte kunnen aanvullende middelen via de gemeente of uit particuliere
fondsen worden geworven.

Waar moeten geestelijk verzorgers aan voldoen?
In de subsidieregeling is helder beschreven waar geestelijk verzorgers (in de brief gebruikt de minister tevens
de term levensbegeleiders) aan moeten voldoen om voor vergoeding van hun inzet in aanmerking te komen.
‘Bekwaam en bevoegd zijn geestelijk verzorgers die ingeschreven zijn in het register van Stichting
Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV).’
De komende twee jaar, in de opstartfase voor geestelijke verzorging in de eerste lijn, geldt een
overgangsregeling. Wanneer blijkt dat in deze fase geen geestelijk verzorger met een registratie in het SKGV
beschikbaar is, kan de inzet van een professional met aantoonbare ervaring in het werk van geestelijke
verzorging vergoed worden, als:
• deze professional scholing volgt om de vereiste bekwaamheidseisen voor registratie in het SKGV te behalen
• en werkt onder supervisie en verantwoordelijkheid van een geregistreerd geestelijk verzorger.
Deze werkwijze wordt na afloop van de opstartfase geëvalueerd en mogelijk aangepast.
Welke activiteiten van geestelijk verzorgers komen voor vergoeding in aanmerking?
• Consulten van geestelijk verzorgers aan thuis wonende ouderen, patiënten en hun naasten.
• Het bijwonen van multidisciplinair overleg t.b.v. mensen in de thuissituatie (bv. Patz, sociale wijkteams).
• Uren als docent in het kader van bijscholing van zorgverleners, welzijnswerkers of vrijwilligers.
Welke activiteiten van netwerken palliatieve zorg komen voor vergoeding in aanmerking?
• De netwerken palliatieve zorg kunnen subsidie in het kader van deze regeling aanvragen en vanuit het
toegekende budget de bovengenoemde inzet van geestelijk verzorgers vergoeden.
• De subsidie kan in 2019 en 2020 voor maximaal 2/7 deel worden ingezet voor de kosten die door het
netwerk zelf worden gemaakt voor het opzetten en operationaliseren van de benodigde infrastructuur,
zoals de uitvoeringskosten van facturering. Uit dit 2/7e deel kunnen de activiteiten van het netwerk
palliatieve zorg om de bekendheid van de (mogelijkheden van de) geestelijk verzorgers te vergroten,
vergoed worden.
• Netwerken kunnen er ook voor kiezen om, op basis van een overeenkomst, activiteiten uit te besteden aan
bestaande organisaties, zoals bv Centra voor Levensvragen.
Welke tarieven kunnen vooralsnog als richtbedragen gehanteerd worden voor de inzet van geestelijk
verzorgers?
• Het adviesbedrag voor een consult van geestelijk verzorger bedraagt € 90,75 (incl. BTW) als uurtarief voor
2019 en 2020, 45 minuten van dit consult zijn consult-minuten, 15 minuten indirecte minuten (registratie,
verslaglegging).
• Voor deelname van geestelijk verzorgers aan een MDO is het adviesbedrag € 60 (incl. BTW) per uur.
• Voor scholing door geestelijk verzorgers is het adviesbedrag € 60, redelijk is per uur onderwijs een half uur
voorbereiding te rekenen, tegen hetzelfde tarief.
Een volledig en actueel overzicht van de tarieven is beschikbaar op de site van de VGVZ.
Vragen, verdere informatie: projectleider Joep van de Geer, kennismakelaar zingeving, spiritualiteit en
geestelijke verzorging bij Agora jvandegeer@agora.nl .

