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Voorwoord 
 
Zin in Utrecht (ZiU) is een lokaal samenwerkingsverband van vrijgevestigde geestelijk verzorgers in de 
stad Utrecht. De stichting is in 2013 opgericht met als doel om binnen de extramurale zorg voor 
inwoners van Utrecht ook aandacht voor zingeving, levensvragen en spiritualiteit te creëren. Door 
veranderingen op het terrein van zorg en welzijn verbleven mensen korter of zelfs niet meer in 
zorginstellingen. Bijkomend gevolg was dat mensen ook geen beroep meer konden doen op een 
geestelijk verzorger, terwijl ze die vaak wel nodig hadden. 
 
Door de subsidieregeling van VWS, die in 2019 is ingegaan, kon een ontwikkeling van verdere 
professionalisering en uitbreiding van activiteiten van ZiU in gang worden gezet. Het besluit van VWS 
om de samenwerking tussen de verschillende centra van levensvragen te bevorderen via de 
invoering van penvoerderschap heeft voor Zin in Utrecht in december 2021 geresulteerd in een 
samenwerkingsovereenkomst met zes andere centra, die tot doel heeft om per 1 april 2022 te 
komen tot een juridische rechtsvorm in de vorm van een fusie. Op deze manier hopen wij de 
kwaliteit, de efficiency en de profilering van GV-thuis te bevorderen. 
 
Met dit jaarverslag hopen wij onze stakeholders inzicht te geven in de vele waardevolle activiteiten 
die ZiU in 2021 heeft ontplooid en zelf meer inzicht te krijgen hoe wij onze dienstverlening in 2022 
nog verder kunnen verbeteren. 
 
Raad van Toezicht en Team ZiU 
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Missie/ visie Zin in Utrecht 
 
In 2021 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden rondom de missie/visie van Zin in Utrecht. Voor de 
inwoners van Utrecht wil Zin in Utrecht een organisatie zijn, waarin niet alleen ondersteuning op het 
gebied van zingeving en spiritualiteit wordt geboden, maar Zin in Utrecht ook een verbindende rol 
speelt. Daarnaast faciliteert Zin in Utrecht geestelijk verzorgers thuis die zich richten op 
ondersteuning van cliënten en professionals met vragen op het gebied van zingeving en spiritualiteit 
in de vorm van individuele begeleiding, groepsaanbod en scholing. Op dit moment wordt het idee 
van een netwerkorganisatie van aangesloten geestelijk verzorgers onderzocht.  
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Bestuur & Medewerkers 
 
Inleiding 

Sinds het begin van haar ontstaan in 2013 kent de stichting ZiU een driehoofdig en later 
tweehoofdig bestuur met daarboven een driehoofdige Raad van Toezicht. In het najaar van 2019 is 
gekozen voor een eenhoofdig bestuur, bestaande uit een voorzitter die tevens coördinator is. Een 
vrijwillig administrateur ondersteunt de organisatie op financieel gebied. 12 aangesloten 
vrijgevestigde geestelijk verzorgers, verscheidene oproepbare geestelijk verzorgers en 53 vrijwilligers 
(zie bijlage) geven vorm aan het aanbod van ZiU. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Figuur 1: Organogram ZiU 

 
 
De Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht bestaat uit: 

• Elizabeth van Oostrum (voorzitter) 

• Raymond Ronkes (portefeuille financiën) 

• Martina van den Dool (portefeuille algemeen) 
 
Financiën  
De financiering van de geestelijke zorg in de eerste lijn bevindt zich nog in een stadium van 
voortschrijdend inzicht met alle onduidelijkheden die dit met zich meebrengt. De activiteiten van ZiU 
worden gefinancierd vanuit meerdere subsidiestromen. De vanaf 2019 toegekende VWS- subsidie 
heeft ZiU niet alleen qua aantal cliënten maar ook qua aantal aangesloten geestelijk verzorgers in 
een stroomversnelling gebracht. Daarnaast vinden er verschillende activiteiten plaats die 
gefinancierd worden uit andere bronnen. (Zie ook overzicht subsidienten.) 
Naast deze subsidies worden er door de aangesloten geestelijk verzorgers nog veel niet betaalde 
uren besteed aan de verdere ontwikkeling van het Centrum voor Levensvragen. Ton Dessing heeft als 
vrijwillige administrateur de financiële organisatie gestroomlijnd. Met een bescheiden positief saldo 
voor de organisatie in 2021. 
 
Geestelijk verzorgers 
Aan het einde van 2021 telt ZiU 12 vrijgevestigde geestelijk verzorgers met verschillende 
levensbeschouwelijke achtergronden die algemene geestelijke verzorging bieden.  
Maandelijks vindt teamoverleg plaats met alle aangesloten geestelijk verzorgers voor de afstemming 
en het verder ontwikkelen van beleid en activiteiten. Daarnaast vinden maandelijkse, door de SKGV 
geaccrediteerde, intervisiebijenkomsten plaats voor de geestelijk verzorgers. 
 

Raad van Toezicht 

Coördinator 

Vrijgevestigde Geestelijk verzorgers 

Vrijwilligers 

Administrateur 

Geestelijk verzorger / Coördinator 
vrijwilligers 
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Vrijwilligers 
Zin in Utrecht beschikt over een groeiende groep vrijwilligers die de organisatie van harte 
ondersteunen, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Het aantal vrijwilligers is het afgelopen jaar 
toegenomen van 41 naar 53 vrijwilligers.  
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Organisatiestructuur 
 
 
Wijkgericht werken 
Vanaf het ontstaan van Zin in Utrecht (2013) is de aanwijzing van een wijkcontactpersoon voor 
iedere wijk van Utrecht een belangrijke structuur gebleken. Dankzij de VWS-subsidie in 2019 beschikt 
inmiddels elke wijk over een à twee eigen Geestelijk Verzorgers als aanspreekpunt. Deze kunnen 
worden benaderd door hulpverleners en cliënten met vragen over geestelijke ondersteuning en 
zingeving. Ook neemt in vrijwel elke wijk van Utrecht de wijkcontactpersoon deel aan het PaTz-
overleg. Afgelopen jaar werd in toenemende mate beroep gedaan op de eigen wijkcontactpersoon, 
al kan de bekendheid met de mogelijkheid van geestelijke ondersteuning in de eerste lijn nog verder 
verbeterd worden. 
 

 

 
 

Figuur 2, Wijken Utrecht 
 
 
Portefeuilles ZiU 
Om de ondersteunende activiteiten te verdelen onder de aangesloten geestelijk verzorgers is er 
gewerkt met een viertal portefeuilles: Netwerkbeleid, PR & Communicatie, Subsidiebeleid en 
Vrijwilligersbeleid. (Zie bijlage projectleiders en portefeuillehouders) 
 

1. Netwerkbeleid  
Er is een begin gemaakt met een stakeholder-analyse en het bijwerken van adressenlijsten. Hierdoor 
komt het netwerk, zowel landelijk als stedelijk, van ZiU in beeld en kan er in 2022 gekeken worden of 
dit netwerk dekkend is en hoe dit verder vorm kan worden gegeven. Door Corona zijn er een aantal 
landelijke en stedelijke bijeenkomsten afgelast of via een digitale vorm gegaan. Waar mogelijk is ZiU 
hierbij aanwezig geweest en heeft zij haar visie kenbaar en zichtbaar gemaakt.  
In het kader van de eenzaamheidsaanpak van de gemeente Utrecht is een overeenkomst getekend 
en is Zin in Utrecht samenwerkingspartner.   
 

2.  PR & Communicatiebeleid  
Het PR & Communicatiebeleid van ZiU is bottom-up ontstaan. De volgende middelen worden 
gebruikt: 

- Nieuwsbrieven, ca. 4 per jaar; 
- Website; 
- Facebookpagina, beheerd door vrijwilligers; 
- Format voor flyers en folders; 
- Huiskleur, huisstijl (lettertype);  

9 + 10 Salima el Ayachi

2. Mark Janssen

5.Suzette van IJssel

8 Razi Quadir

4 Willemien Winkel

3. .Godelieve van Liebergen

6 Suzette van IJssel

1 Marc Rietveld

7. .Godelieve van Liebergen



Zin in Utrecht, Centrum voor Levensvragen  Jaarverslag 2021 versie 1 310122 8 

- Logo. In het logo staat een Utrechtse brug. Enerzijds symboliseert het de brugfunctie van ZiU 
tussen welzijn en zorg in de stad Utrecht, anderzijds laat het zien dat het in de geestelijke 
zorg ook gaat om het overbruggen van breukervaringen in het levensverhaal van mensen;  

- Nieuwjaarskaarten. Elk jaar gaat er een setje kaarten naar onze samenwerkingspartners en 
contacten, al dan niet aangevuld met nieuwe flyers.  

Nog te weinig wordt toegekomen aan gebruik van lokale media.  
Voor 2022 is een PR & Communicatieplan in ontwikkeling. Dit zal samen met de andere zes Centra 
voor Levensvragen van Midden Nederland worden besproken en verder uitgewerkt. Op landelijk 
niveau wordt gewerkt aan een communicatieplan voor de Centra voor Levensvragen.  
 

3. Subsidiebeleid 
In februari 2021 is er een eerste geweest met de aangesloten GV-ers van ZIU om het subsidiebeleid 
van ZiU te formaliseren en structureren. ZiU is in belangrijke mate afhankelijk van subsidies. Het 
verkrijgen van subsidies kost veel tijd en moeite en is lang niet altijd succesvol. Bovendien wil een 
deel van de subsidiegevers alleen nieuwe activiteiten subsidiëren, terwijl er juist behoefte is aan het 
continueren van bestaande activiteiten. Het subsidiebeleid zal samen met de andere 6 centra voor 
levensvragen in 2022 zijn beslag krijgen.  
 

4. Vrijwilligers beleid  
Het afgelopen jaar is het aantal vrijwilligers gegroeid van 42 naar 53. Het merendeel verricht 
bezoekwerk via het project Zin op Maat. Een aantal ondersteunt de organisatie bij de PR en 
administratieve taken. Sinds 2020 assisteren vrijwilligers bij de groepsbijeenkomsten van diverse 
projecten zoals SPA, HSP en  Thema-activiteiten (zie verderop). Ook worden vrijwilligers in staat 
gesteld om tijdens de thema-weken onder de vlag van Zin in Utrecht eigen activiteiten aan te bieden. 
Een aantal oud-vrijwilligers blijft na afscheid graag in het bestand en betrokken bij Zin in Utrecht.  
 
Afgelopen jaar is gestart met een jaarlijkse evaluatie met elke vrijwilliger aan de hand van een 
voortgangsformulier met daarin de vraag of de vrijwilliger verbonden wil blijven aan het project of  
de wens heeft zich voor andere projecten in te zetten en/of suggesties heeft t.a.v. de organisatie. De 
vrijwilligers ontvangen nieuwsbrieven van de Vrijwilligersacademie met daarin het stedelijke 
cursusaanbod en waarderingsacties van de gemeente Utrecht. Als gevolg van de lockdowns kon de 
nieuwjaarsborrel niet doorgaan. Contact werd zoveel mogelijk onderhouden via email en whatsapp. 
Voor het maatjesproject waren er intervisiebijeenkomsten. In het najaar werd in september een 
borrel georganiseerd. Dit bleek voor herhaling vatbaar.  
 
Met het oog op kwaliteitsbeleid en afstemming op  de overige informele inzet in de stad maakt de 
vrijwilligerscoördinator deel uit van het stedelijk overleg Vrijwilligerscoördinatoren, het Netwerk 
Informele zorg Utrecht (NIZU) en de Vrijwilligersacademie in oprichting. M.i.v. 2022 zal de 
Vrijwilligersacademie scholing van Zin in Utrecht afnemen. Daarnaast participeert de 
vrijwilligerscoördinator op landelijk niveau aan relevante overlegstructuren (zoals AGORA etc) met 
oog op inzet van vrijwilligers in de Geestelijke verzorging thuis, binnen het sociaal domein.   
 
 
Samenwerking met centra voor levensvragen Midden Nederland 
Er zijn zeven Centra voor Levensvragen actief binnen de regio Midden Nederland. 
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Figuur 2: Centra voor Levensvragen Midden Nederland 

 
De contacten die in het najaar van 2020 zijn aangegaan met de 6 andere centra voor levensvragen in 
de regio Utrecht hebben zich doorgezet in 2021. De wens is om de samenwerking te intensiveren en 
efficiënter te kunnen werken. Het besluit van VWS om met een penvoerder-schap voor meerdere 
centra voor levensvragen te gaan werken sloot goed aan bij deze wens. In opdracht van de vijf 
verschillende besturen heeft Raedelijn het advies uitgebracht dat de meest voor de hand liggende 
rechtsvorm voor deze samenwerking. Hiervoor zijn van elk Centrum voor Levensvragen twee 
geestelijk verzorgers geconsulteerd. Dit heeft geleid tot het besluit de zeven centra voor 
levensvragen te laten fuseren. Een bestuurlijke Taskforce is ingesteld om samen met een 
notariskantoor deze fusie te begeleiden en per 1 april 2022 te realiseren. 
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Kernactiviteiten 
 
De kernactiviteiten van Zin in Utrecht spelen zich af binnen vijf aandachtsgebieden:  
1. Groepsbijeenkomsten;  
2. Individuele consulten;  
3. Scholing/training voor professionals en vrijwilligers;  
4. Onderzoek; 
5. Samenwerking binnen de domeinen Zorg en Welzijn 
Sommige van deze kernactiviteiten zijn ondergebracht in projecten. Ieder project kent een 
projectleider die verantwoordelijk is voor het totale project. De projecten zijn uitgebreid beschreven 
in het projectenboek van ZIU. (Zie bijlage projectleiders en portefeuillehouders) 
 
1. Groepsbijeenkomsten 
Om zoveel mogelijk mensen te kunnen bedienen, maakt ZiU waar mogelijk gebruik van 
groepsbijeenkomsten. Hieronder het aanbod van ZiU in 2020. 
 
Project Zingevingsbijeenkomsten voor ouderen:  
Voor dit project worden in acht Utrechtse wijken bijeenkomsten voor senioren georganiseerd. Elke 
bijeenkomst kent een ander thema zoals rouw, eenzaamheid, vertrouwen, familie…. De 
bijeenkomsten worden goed bezocht. In de binnenstad bestaat sinds juli 2020 een groep onder 
begeleiding van een getrainde vrijwilliger. Deze groep is inmiddels met een vrijwilliger aangevuld. In 
de zomer van 2021 is er een groep o.l.v. twee vrijwilligers in Ondiep bijgekomen.  
 

Aantal bijeenkomsten Aantal deelnemers Projectleider 

De wijken:  
- Oost 
- Noordoost 
- Hoograven 
- Binnenstad 
- Leidsche Rijn 
- Zuilen 
- Overvecht 
- Ondiep 

 
 

Tussen 3 – 9 deelnemers 
 

Suzette van IJssel 

 
 
Project Zin en HSP  
Het HSP-project biedt mensen die (h)erkenning zoeken voor hun hoog gevoeligheid twee trajecten. 
Er is een cursus van zes bijeenkomsten waarin mensen beter zicht krijgen op hoe hun gevoeligheid 
werkt en biedt handvatten voor hoe ze deze voor zich kunnen laten werken. In de maandelijkse HSP-
cafés komen mensen rondom een thema bijeen om ervaringen te delen en elkaar te inspireren. 
Vanwege corona heeft een aantal bijeenkomsten online plaatsgevonden en is de cursus verschoven 
van begin 2021 naar mei-juni.  
 

Aantal bijeenkomsten Aantal deelnemers Projectleider 

11 
 

Tussen 8 – 18 deelnemers Suzette van IJssel 
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De thema-activiteiten  
In de Week van de Psychiatrie 22 t/m 27 maart is samen met Enik Recovery en Utrecht in Dialoog een 
programma samengesteld. Twee onderdelen zijn verzorgd door Zin in Utrecht. Ook voor de Week 
tegen Eenzaamheid 30 september t/m 7 oktober kwamen we tot een mooi programma. Hoewel de 
activiteiten van het HSP Café en de ouderenbijeenkomsten van SPA geen onderdeel uitmaken van 
het project Thema-activiteiten zijn deze toch meegenomen in de programmering en de pr evenals 
een workshop voor professionals over existentiële eenzaamheid. Zowel vrijwilligers als collega’s 
hebben aan beide weken bijgedragen.  
In de zomer werd landelijk door de beroepsvereniging VGVZ aandacht gevraagd voor de Dag van de 
Levensvragen d.d. 25 juni j.l. In het kader van de samenwerking tussen de 7 Centra van Levensvragen 
is deze gelegenheid aangegrepen om een gezamenlijke webinar te organiseren. Vanuit Zin in Utrecht 
verzorgde Suzette van IJssel een workshop. Wegens succes is de webinar herhaald in het najaar.  
De bijeenkomsten worden begeleid door Geestelijk verzorgers en vrijwilligers van ZIU engefinancierd 
vanuit de eigen middelen van ZIU. 
 

Activiteiten Aantal deelnemers Uitvoering  

Week van de Psychiatrie 22 t/m 27 maart 
24/3: workshop Mindfulness 
 

5 deelnemers Ad de Regt 

26/3 : workshop Geloof, Spiritualiteit en Herstel 
 

5 deelnemers 
 

Suzette van IJssel, Gijsbert 
van der Heijden en Tofik 
(medewerker Enik)  

Dag van de Levens vragen 
25/6 en 4/11 : webinar Zingevingsthema’s in de 
ouderdom i.s.m. met de overige 6 CvL’s van Midden-
Nederland 

8-10 deelnemers Suzette van IJssel 

Week tegen Eenzaamheid 30 september t/m 27 maart 

30/9: workshop “Alleen” of “Al een” 
 

6 deelnemers  Roos Nabben 

1/10: workshop “Eenzaamheid doorbreken” 
 

9 deelnemers Ada Byrnes 

3/10: workshop “Rituelen die helen” 
 

Gecanceld  
 

6 /10: workshop voor professionals en vrij-                    
willigers: “Existentiële eenzaamheid” 
 

7 deelnemers Godelieve van Liebergen 

6, 7 en 8/10: Zingevingsgesprekken bij de koffie 
inlopen van Oog voor Utrecht 
 

20-30 deelnemers Karlijn Kremer, Olga 
Feenstra, Loek 
Kattenkamp, Cathelijne van 
der Veen, Godelieve van 
Liebergen 

 
Training levenskunst voor jongeren  
Voortvloeiend uit de samenwerking met POH GGZ in de stad Utrecht (zie ook actieonderzoek 
Samenzin) heeft Zin in Utrecht een projectplan ingediend in het kader van de gemeentelijke subsidie 
‘Versneld Vernieuwen’. Dit plan is gehonoreerd en in september 2021 is het project gestart. Samen 
met een POH GGZ en een jonge ervaringsdeskundige wordt een training levenskunst ontwikkeld voor 
jongeren tussen de 18-30 jaar. Dit ter voorkoming van lange wachtlijsten in de GGZ.  
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De training richt zich met name op ‘normale’ uitdagingen die het leven opwerpt. Jongeren in de 
huidige tijd vinden het vaak lastig om hier mee om te gaan, omdat ze geen handvatten meer hebben 
meegekregen. In 2021 is de training voorbereid, in 2022 zal de training vier keer plaatsvinden. 
 
2. Individuele consulten 
 
In het afgelopen jaar hebben 153 mensen geestelijke ondersteuning gekregen via een individueel 
consult met een geestelijk verzorger van Zin in Utrecht in de vorm van meerdere gesprekken. Binnen 
deze groep waren 7 mensen jonger dan 50 jaar. De gesprekken voor de groep jonger dan 50 jaar 
worden gefinancierd uit de eigen middelen, omdat de VWS-subsidie hier niet in voorziet. De VWS-
subsidie ziet op mensen van 50 jaar en ouder alsmede de niet leeftijdsgebonden palliatieve groep en 
hun naasten. Het betrof hier 146 mensen. 
 
Zin op Maat  
Dit project koppelt vrijwilligers aan inwoners van Utrecht van 18 en ouder behorend tot de groep 
ernstig eenzamen en die worstelen met emotionele en existentiële eenzaamheid. Als gevolg van de 
lockdowns meldden zich het afgelopen jaar en eind 2020 liefst 37 geïnteresseerde vrijwilligers. 
Hiervan bleken 22 bij Zin in Utrecht op de juiste plek. De overige vrijwilligers zijn doorverwezen naar 
andere maatjesprojecten in de stad. Er zijn in totaal 3 trainingsrondes geweest. Bijna alle vrijwilligers 
zijn in 2021 gekoppeld aan een maatje. Sommige vrijwilligers hebben meerdere maatjes. In het totaal 
hebben het afgelopen jaren ongeveer 47 cliënten via het project steun ondervonden, al dan niet in 
aanvulling op een eerder begeleidingstraject door een geestelijk verzorger. Van 3 cliënten hebben we 
afscheid moeten nemen als gevolg van overlijden.  
 
Er wordt in toenemende mate beroep gedaan op het project.  In dit jaar  zijn er 44 verzoeken voor 
een maatje (13 cliënten uit voorgaande jaren en 31 nieuwe aanvragen. Van de nieuwe aanvragen zijn 
11 cliënten doorverwezen naar andere meer passende maatjesprojecten in de stad. Doorverwijzers 
zijn met name buurtteammedewerkers, sociaal makelaars, de wijkambassadeurs informele zorg 
(NIZU) en POH-GGZ. Omdat er sprake  is van overcapaciteit  staat de periode tot aan de zomer in het 
teken van vinden van extra financiering. Deze is gelukkig gevonden. 
 
Ter ondersteuning bij het onderhouden van het maatjescontact en de onderlinge band zijn ook dit 
jaar 12 intervisiebijeenkomsten aangeboden. Dit blijkt inmiddels te weinig om alle vrijwilligers eens 
in de twee maanden aan een intervisie te kunnen laten deelnemen. Voor 2022 wordt gezocht naar 
uitbreiding van het aantal intervisies. Met oog op evaluatie en ter verdieping van het contact met het 
eigen maatje hebben 4 vrijwilligers een evaluatietool ontwikkeld.  
 
Op stedelijk niveau vindt middels het NIZU en Utrecht Omarmt regelmatig overleg plaats ter 
bevordering van de onderlinge samenwerking, afstemming en doorverwijzing van en naar 
verschillende maatjesprojecten binnen de gemeente Utrecht. 
 
Landelijk is actief gezocht naar samenwerking met vergelijkbare projecten. Ook heeft Zin in Utrecht 
medewerking verleend aan een project van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk 
(NOV) om in de toekomst vrijwilligers van andere organisaties te scholen in aandacht voor zingeving.  
 
 

Activiteiten  Aantallen Projectleider 

Totaal aantal aanvragen voor een maatje 44 Godelieve 

Totaal aantal ondersteunde Cliënten (van 
afgelopen jaar en voor gaande jaren samen. 

47 

Bezoektraining Vrijwilligers 3 
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3. Scholing en training 
ZiU verzorgde ook in 2021 weer verschillende scholingen/ trainingen  
 

Onderwerpen Frequentie 

Training vrijwilligers Zin op Maat  3 x 

Training begeleiding bij Levensvragen in de palliatieve fase 2 x 

Stage  

Intervisies vrijwilligers Zin op Maat  12 waarvan 5 digitaal en 7 fysiek 

Workshop “Existentiele Eenzaamheid” 1 x 

  
Het merendeel van de onderwijsuren in 2021 richt zich nog op de intervisie met en scholing van de 
vrijwilligers die via het project Zin op Maat, gekoppeld zijn aan een inwoner van Utrecht.  
 
Op verzoek van Vilans heeft Zin in Utrecht meegewerkt aan een flyer om beleidsmakers van 
gemeenten te informeren over de mogelijkheden van samenwerking met Centra voor Levensvragen 
in het Sociaal Domein. Deze komt in de loop van het nieuwe jaar online. 
https://www.zorgvoorbeter.nl/levensvragen-ouderen/zingeving-gemeenten  
 
Stagebegeleiding: 
Ook in 2021 melden zich opnieuw studenten die stage willen lopen. Met oog op financiering van de 
begeleiding van stagiaires, heeft Zin in Utrecht contact gezocht met verschillenden opleidingen en de 
beroepsvereniging VGVZ. Ook heeft Zin in Utrecht in aanloop naar de besprekingen van de VGVZ met 
VWS over verlening van de Geestelijke Verzorging Thuis opnieuw gewezen op het belang van het 
(financieel) faciliteren van extramurale stages. Het zoeken naar de financiële mogelijkheid voor 
studenten om zich via een CvL rechtstreeks te bekwamen in de GV-Thuis blijft een punt van 
aandacht. 
 
4. Onderzoek  
ZiU participeert in drie onderzoeksprojecten: 
 

1 Het Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke Verzorging (PLOEG-3)  
Dit onderzoek is op zoek naar antwoorden op vragen als: Wanneer vraag ik om ondersteuning op het 
gebied van zingeving en spiritualiteit?; Verwijs ik door naar een geestelijk verzorger?; Ben ik als 
professional zelf voldoende opgeleid? Kortom wat is er nodig voor een goede ondersteuning bij 
zingevingsvragen in de palliatieve fase. Het landelijk project wordt getrokken door professor Carlo 
Leget.  
 

2 Samenzin  
Het actieonderzoek Samenzin wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit voor 
Humanistiek en ZOUT (Centrum voor levensvragen Utrecht Zuidoost) en richt zich op het 
optimaliseren van de samenwerking tussen de Geestelijke Verzorging Thuis en de 
Praktijkondersteuners Huisartsen (POH) GGZ/ Ouderen. Wat doet eenieder als het gaat om 
zingevingsondersteuning? Waar overlappen de beide praktijken elkaar en wanneer verwijs je naar 
elkaar door? Doel was om bouwstenen te ontwikkelen voor de bij- en nascholing voor zowel de 
opleidingen Geestelijke Verzorging als voor de POH. In het tweede deel van 2021 heeft deze 
doelstelling zich uitgekristalliseerd in het ontwikkelen van een training voor POH GGZ en een project 
waarin POH GGZ en GV hun kennis en expertise samenvoegen in een training levenskunst voor 
jongeren. Het gehele project wordt geleid door Prof. Dr. Gaby Jacobs van de Universiteit voor 
Humanistiek.  
 
 

https://www.zorgvoorbeter.nl/levensvragen-ouderen/zingeving-gemeenten
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3 In gesprek met de Burger  
Het doel van dit onderzoeksproject (ZonMW) is om aan de hand van een landelijk te ontwikkelen 
draaiboek bewoners van Utrecht te informeren over het belang van tijdig vastleggen van de eigen 
wensen voor de laatste levensfase(www.weetwatuwilt.nl). Het project loopt van april 2020 t/m april 
2023. Namens Zin in Utrecht maakt Godelieve van Liebergen deel uit van het projectteam. Als gevolg 
van corona komt dit project laat opgang. In 2021 vinden twee bijeenkomsten plaats. Een in 
Hoograven vanuit de huisartsenpraktijk Nieuw Plettenburg en een georganiseerd door het 
Stadshospice. De derde bijeenkomst in november is afgelast als gevolg van de oprukkende 
deltavariant. Bij beide bijeenkomsten  zijn geestelijk verzorgers van Zin in Utrecht betrokken. Te 
weten Esli Jongen en Marc Rietveld. Zij geven toelichting bij de rol van aandacht voor zingeving in de 
laatste levensfase en de mogelijkheden daartoe in Utrecht. Hun inbreng wordt hogelijk gewaardeerd.  

 
5. Samenwerking binnen het zorgdomein 
In de thuiszorg zijn veel verschillende professionals werkzaam, zowel op het gebied van welzijn als 
van zorg. Op beide gebieden wordt door de geestelijk verzorgers nadrukkelijk naar samenwerking en 
afstemming gezocht.  
In 2021 kan, dankzij de mogelijkheden van de VWS-subsidie, de samenwerking met professionals in 
het domein van de zorg worden voortgezet, zoals met huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en 
Palliatieve thuiszorg (PaTz)-overleggen. De mogelijkheid om gebruik te maken van een geestelijk 
verzorger voor het eigen PaTz-overleg komt in sommige wijken aanvankelijk traag op gang. Eind 2021 
beschikken nagenoeg alle wijken in Utrecht over een PaTz-overleg, waar ook een geestelijk verzorger 
van Zin in Utrecht bij aanwezig is. Namens Zin in Utrecht zit Marc Rietveld in de stuurgroep 
Palliatieve Zorg. In het najaar is een nieuw samenwerkingsconvenant getekend en heeft Zin in 
Utrecht zich verbonden met de beleidsdoelen van NPZUS voor 2022-2025. Om de PaTz-groepen in de 
stad meer sturing te geven is een stedelijk Kerngroep PaTz-overleg opgericht. Namens Zin in Utrecht 
maken Esli Jongen en Godelieve van Liebergen hier deel van uit.  
Daarnaast groeit stedelijk de samenwerking met organisaties in het sociaal domein, zoals met het 
NIZU, DOCK, U Centraal, steunpunt Mantelzorg, Utrecht omarmt, maar ook met Lister en Enik 
Recovery en in de afstemming rond cliënten met buurtteammedewerkers.  
 
 

http://www.weetwatuwilt.nl/
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Tot slot 
 
Het jaar 2021 is ook voor ZiU een dynamisch jaar. De coronapandemie zorgt voor een groot beroep 
op de creativiteit van de geestelijk verzorgers om de cliënten toch ondersteuning te kunnen bieden. 
De inrichting van het penvoerderschap en de voorbereidingen voor een fusie met de zes andere 
centra vragen veel energie, maar levert ook veel op.. Een belangrijke stap is gezet op het gebied van 
de professionalisering van de organisatie, welke in 2022 zijn vruchten af zal gaan werpen.  
Wij kijken met trots terug op een bewogen jaar met meer dan mooie resultaten. Deze sterken ons in 
de gedachte dat wij een belangrijke schakel zijn in de eerste lijn. Dankzij Zin in Utrecht kunnen 
inwoners van Utrecht worden ondersteund bij zingevingsvragen in het soms zo complexe leven. Deze 
resultaten waren overigens niet mogelijk geweest zonder onze subsidieverstrekkers en 
samenwerkingspartners. Hen zijn we dan ook veel dank verschuldigd. 
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Bijlagen:  
 

Aangesloten Geestelijk Verzorgers bij Zin in Utrecht  

 
1. Godelieve van Liebergen 

 
2. Suzette van IJssel 

 
3. Marc Rietveld 

 
4. Willemien Winkel 

 
5. Mark Janssens 

 
6. Lotte Plessen 

 
7. Astrid van Dijk 

 
8. Esli Jongen 

 
9. Salima El Ayachi 

 
10. Sophie Albers 

 
11. Jeanine Geijtenbeek  

 
12. Ada Byrnes 

 

 
Daarnaast worden bij speciale verzoeken geestelijk verzorgers van buiten gevraagd. Dit is meestal 
omdat geen van de geestelijk verzorgers de taal van de cliënt spreekt of omdat gevraagd wordt om 
een geestelijk verzorger met een specifieke levensbeschouwing of specialisatie. 
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Vrijwilligers ZIU  
 

1 Marieta Kammeijer 43 Angelique Mourik 

2 Geert Joosten 44 Annemijn Gruijsen 

3 Johnny Nooder 45 Lucas van Dijk 

4 Louisa Visee 46 Liesbeth Bijl 

5 Cathelijne van der Veen 47 Anouk Westerhuis 

6 Eva Venema 48 Diana Hristova 

7 Marinka Verburg 49 Krijn Thuis 

8 Minke de Groot 50 Petra Jongerius 

9 Johanneke Klaassens 51 Fleur Spaltro 

10 Jos Philips 52 René Pieterse 

11 Loek Kattenkamp  

12 Willemijn Leene  

13 Ad de Regt  

14 Jet van Hasselt  

15 Karlijn Kremer  

16 Andrea Huitema-Moorsmann  

17 Josée van de Walle  

18 Bas van der Schalie  

19 Rineke Bakhuis - van der Mijden   

20 Pieter de Vreugd  

21 Cis Bakker  

22 Bram Hart  

23 Coleta Coplles  

24 Rachel Moolenaar  

25 Adelina Tremonti   

26 Lonneke Hermans  

27 Gijsbert van der Heijden  

28 Gillian Spierenburg  

29 Roos Nabben  

30 Jeroen van der Lee  

31 Marjan Tesser  

32 Ton Dessing   

33 Olga Feenstra   

34 Carla de Ruijter  

35 Huib Suurmond  

36 Josselyne Spanjers  

37 Amely Oldhoff  

38 Esther Meijer  

39 Hanne Laceulle  

40 Ties van Beek  

41 Cees van der Vliet  

42 Amandus Boelens  
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Subsidieverstrekkers  
 
Onze activiteiten werden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van onderstaande 
organisaties. 
 

Gemeente Utrecht 
 

Zin op Maat, SPA 

VWS 
 

Geestelijke Verzorging Thuis: Inzet geestelijk 
verzorgers en Opzetten infrastructuur CvL 

ZonMW: In gesprek met de Burger (via NPZUS),  
Samenzin Actieonderzoek (via UvH) 

DELA Goede Doelenfonds 
Ars Donandi – Russel ter Bruggefonds 

HSP 

RDO Balije van Utrecht 
Kansfonds 

Zin op Maat 

R.C. Maagdenhuis 
Richard Hooglandfonds 
Stichting Dock Utrecht 

SPA Plus 
 

 


