
Factsheet Coöperatie Netwerk voor Levensvragen U.A.
Groningen & Drenthe-Steenwijkerland

de organisatie voor bestaansvragen in de thuissituatie

Inleiding

In 2019 is in opdracht van het kabinet/ het
ministerie van VWS een landelijk dekkend 
netwerk van geestelijke verzorging (gv) in 
de thuissituatie opgezet. Ook wel ‘gv-thuis’
genoemd. De uitvoering gebeurt via de 
subsidieregeling voor palliatieve zorg en 
geestelijke verzorging. Na een 
opstartperiode zijn in 2021/ 2022  
rechtspersonen opgericht voor de 
uitvoering van gv-thuis. Sinds januari 
2022 is Coöperatie Netwerk voor 
Levensvragen (NvL) de aangewezen 
rechtspersoon die geestelijke verzorging 
biedt in de thuissituatie, in Groningen en 
Drenthe-Steenwijkerland. Geestelijke 
verzorging gaat over zingeving1. 

Geestelijke verzorging is een vorm van 
begeleiding bij bestaansvragen. Ook wel  
zingeving of levensvragen genoemd. Soms
speelt religie een rol. Geestelijke 
verzorging onderscheidt zich van de GGZ 
(psychiatrie, psychologie) omdat gv-thuis 
zich niet richt op ‘ziekte’, maar op 
‘zinvinding’. Zinvinding is geen ziekte 
maar een levensproces. Een geestelijk 
verzorger van het NvL verbindt iemands 
levensverhaal en levensproblemen met 
zijn of haar levensvisie. Daarmee kan 
iemand opnieuw betekenis geven aan 
diens leven en gebeurtenissen. Geestelijke
verzorging staat los van religie2.

De subsidieregeling bekostigt:
1. consulten/ huisbezoeken
2. deelname aan Multi-disciplinair 

Overleg (MDO),
3. het verzorgen van scholing.

De subsidieregeling bekostigt alleen deze 
drie activiteiten en enige coördinatie.

Basisstructuur

Het NvL werkt volgens juridische, 
financiële en inhoudelijke kaders: 
1Zingeving is één van de zes elementen van het 
model van Positieve Gezondheid van Huber. 
2 Spiritualiteit (‘zingeving’) wordt door de Wereld 
Gezondheidsraad (WHO) ook wel de vierde dimensie van
het menselijk bestaan genoemd.

a) de Subsidieregeling Palliatieve zorg en 
geestelijke verzorging thuis,

b) landelijke richtlijnen van de 
beroepsgroep,

c) het kwaliteitskader voor geestelijke 
verzorging SKGV,

d) landelijke wet- en regelgeving op het 
gebied van zorg en welzijn,

e) Interne kwaliteitseisen.

Omvang

Voor Groningen en Drenthe-
Steenwijkerland zijn ruim 15 geestelijk 
verzorgers (gv’ers) beschikbaar. Zij 
werken als vrijgevestigde of in loondienst. 
Deze gv'ers bedienen:
 Groningen: 586.937 inwoners (bron: 

CBS, 2022),
 Drenthe-Steenwijkerland: 539.112 

(494.771+44.341) inwoners (bron: 
CBS, 2022).

Het NvL bedient ruim 1,1 miljoen mensen,
met omgerekend ~€0,22 per inwoner.

Doelgroepen en bereik

Het NvL is een algemene voorziening, 
bedoeld voor:
 mensen van 50 jaar of ouder of 
 mensen die ongeneeslijk ziek zijn 

(ongeacht leeftijd) en hun naaste 
familie.

De eerste vijf gesprekken zijn kosteloos. 
Het blijkt dat de meeste vragen binnen die
contactmomenten beantwoord kunnen 
worden.

Het NvL kan geestelijke begeleiding bieden
bij calamiteiten en crisissituaties 
(kosteloos).

Het NvL kan inezet worden bij ethische 
vraagstukken (‘morele dilemma’s’) voor 
bestuurders, management en zorg- en 
welzijnsprofessionals (kosteloos).

Meer informatie op www.gvthuis.nl
Via deze site kunt u de deelnemende 
geestelijk verzorgers benaderen.
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http://www.gvthuis.nl/
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