
Voorwaarde 1
(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en  
Sport VWS) 
• De minister van VWS sluit financiering van kerkelijk 

werk uit. Als u naast uw werk als gemeentepredikant 
wilt gaan werken als geestelijk verzorger in de 
eerste lijn, dan kan dat alleen met twee van elkaar 
gescheiden banen. 

Voorwaarde 2
(beroepsvereniging Vereniging van Geestelijk 
Verzorgers VGVZ, beroepsregister Stichting 
Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorgers SKGV, 
Protestantse Kerk in Nederland PKN)
• Uw werk als geestelijk verzorger in de thuissituatie 

heeft een bepaalde professionele omvang en is 
niet iets wat u er af en toe bij doet. U moet in vijf 
jaar tijd een portfolio opbouwen van minimaal 
een dag per week (8 uur). Bij een 36-urige 
werkweek kunt u dan niet meer dan 28 uur als 
gemeentepredikant werken. 

• U staat ingeschreven bij de Kamer van Koop-
handel (KvK).  
(inschrijvingskosten in 2021 zijn € 51,30)

Voorwaarde 3
(VWS) 
• U staat ingeschreven in het beroepsregister voor 

geestelijk verzorgers, de SKGV.  
(registratiebijdrage in 2021 is € 89,50)

Informatie voor gemeentepredikanten en 
kerkelijk werkers die naast hun kerkelijke 
functie als geestelijk verzorger in de eerste 
lijn willen gaan werken

Voorwaarde 4
(SKGV)
• U beschikt over een door de SKGV erkende  

opleiding tot geestelijk verzorger (een overzicht van 
‘erkende opleidingen’ vindt u op skgv-register.nl).  
Met de SKGV- inschrijving verplicht u zich tot 
regelmatige bijscholing.

Voorwaarde 5
(SKGV)
• U bent lid van een door de SKGV erkende beroeps-

vereniging van geestelijk verzorgers (VGVZ) of een 
door de SKGV erkend verband van geestelijk verzorgers 
(PGV Defensie, BGV Justitie, SO Humanistisch Verbond, 
NVPA leden van de vakgroep Geestelijke zorg/Spiritual 
Care). (jaarlijkse contributie VGVZ is in 2021 € 350,-; 
meer informatie over lidmaatschap op vgvz.nl) 

Voorwaarde 6
(SKGV)
• U beschikt over een bevoegdheidsverklaring, 

een zending van een door de overheid erkende 
zendende instantie, of een bevoegdheidsverklaring 
van de Raad voor Institutioneel-Niet-Gezonden 
Geestelijk Verzorgers (Stichting RING-GV). 

Voorwaarde 7
(PKN) 
• U kunt aan de eis van bevoegdheidsverklaring die 

de SKGV stelt voldoen door een zending van de 

De minister van VWS heeft geestelijke verzorging in de thuissituatie mogelijk 
gemaakt, de zogenaamde ‘eerste lijn’. Geestelijke verzorging thuis richt zich 
op mensen in moeilijke situaties die thuis wonen, hun familieleden en hun 
(professionele) begeleiders. Wilt u naast uw functie in de kerk als geestelijk verzorger 
in de eerste lijn gaan werken, dan is er een aantal voorwaarden. Welke zijn dat? 

http://skgv-register.nl
http://vgvz.nl


Protestantse Kerk in Nederland voor uw werk als 
geestelijk verzorger in de eerste lijn te overleggen. 
De Protestantse Kerk, een door de overheid erkende 
zendende instantie, stelt aan de invulling van deze 
ambtelijke zending enkele voorwaarden waarvoor 
u een verklaring ondertekent. Als u dit liever niet 
wilt, kunt u een bevoegdheidsverklaring aanvragen  
bij de Stichting RING-GV, zie voorwaarde 5.  
(Zie voor de toetsingsprocedure ring-gv.nl.) 

• U mag geen geestelijk verzorger zijn in het gebied 
waar u pastorale verantwoordelijkheid draagt. 
Deze scheiding van rollen is geografisch. Het 
gaat om het totale grondgebied dat onder een 
algemene kerkenraad valt. 

• U neemt deel aan de werkgemeenschap in de 
regio waar u als geestelijk verzorger werkzaam 
bent. Deze band met de kerk voorkomt dat 
vrijgevestigde geestelijk verzorgers eenpitters 
worden. Het vraagt om inspanning van de 
geestelijk verzorgers zelf én van de kerk om met 
elkaar in verbinding te blijven staan. Zo kan er een 
waardevolle, inspirerende ontmoeting ontstaan 
die bijdraagt aan de blijvende vorming van de 
geestelijk verzorger die op zijn of haar beurt de 
best practices kan laten doorklinken in de kerk.

• U voert het gesprek met een begeleidend 
verband. De Protestantse Kerk hecht eraan dat de 
kerkelijke zending niet slechts een ‘instappapier’ 
is maar daadwerkelijk invulling krijgt ten behoeve 
van het werk van de geestelijk verzorgers. 
Geestelijk verzorgers moeten erop kunnen 
rekenen dat ze ondersteund worden bij de 
uitoefening van hun vak. Dat draagt eraan bij dat 
de geestelijk verzorger en de waarde van zijn of 
haar werk breder wordt gezien en gewaardeerd  
in de kerk.

• U beschikt over een eigen website waarop 
o.a. vermeld staat dat u dit werk doet vanuit 
verbondenheid met de Protestantse Kerk in 
Nederland dan wel de protestantse traditie.  
Dit vanwege transparantie: de minister van 
VWS hecht aan levensbeschouwelijke diversiteit 
in de eerste lijn, de cliënt moet iets te kiezen 
hebben. Als u de Protestantse Kerk als zendende 
instantie vermeldt, laat u daarmee ook zien dat 

u gebonden bent aan de ethische codes en 
de kwaliteitseisen van de Protestantse Kerk in 
Nederland.
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