




VOORWOORD

Mijn afstudeerscriptie is geschreven in het kader van de afronding van de masteropleiding aan de 

Universiteit voor Humanistiek. Zoals de titel het al verwoordt: mijn afstuderen gaat over de 

mogelijkheden in de begeleiding van moslims door humanistisch geestelijk verzorgers. In de 

inleiding kunt u lezen waarom ik voor dit onderwerp gekozen heb.

Ondanks de moeilijke momenten in het afstudeerproces en andere verplichtingen daarnaast, heb ik 

met volle overtuiging aan dit onderzoek kunnen werken.

Daarom heb ik ook moeilijke beslissingen moeten nemen om van enkele dingen afstand te nemen. 

Toch heb ik met veel enthousiasme aan dit project gewerkt. Gelukkig kon ik altijd rekenen op mijn 

begeleiders en  mijn omgeving. Daarom wil ik in mijn voorwoord mijn dank betuigen aan de 

mensen die mij tijdens het afstudeerproces ondersteund hebben.

Veel dank ben ik verschuldigd aan mijn scriptiebegeleiders drs. Jan Hein Mooren en dr. Abdelilah 

Ljamai en de meelezer dr. Christa Anbeek voor de begeleiding, feedback en ondersteuning. In het 

bijzonder drs. Jan Hein Mooren voor het geduld dat hij met mij had.

De respondenten en dhr. Y. Altuntas (CMO) voor het mogelijk maken van de interviews en de 

openheid die daarin getoond werd.

Mijn familie, moeder, zussen en Cor: Dankjewel voor het warme thuisgevoel als ik me even 

terugtrok uit mijn sociale kring, de interesse die jullie toonden en jullie medeleven. En niet te 

vergeten ome Cees en tante Dora: Dankjewel voor het bieden van rust in jullie huis, de 

betrokkenheid met het lezen van deze scriptie. Ik voel me altijd welkom bij jullie! 

Martijn, Mischa, Pieter en Roel: Dankjewel voor het lezen van stukken van mijn scriptie. Het is 

fijn om te merken dat ik altijd op jullie kan rekenen! En speciale dank aan Sjoukje voor het 

nakijken van de hele scriptie!

Jeroen: Dankjewel voor de mooie kaft. Ik zie je niet vaak, maar onze vriendschap blijft sterk!

Met deze scriptie sluit ik ook mijn studententijd af. Ik dank alle mensen met wie ik een fijne tijd 

hebt doorgebracht en die mij afgelopen jaar gesteund hebben. Ik ga nu een nieuw hoofdstuk van 

mijn leven in, wat ik ook als een leuke uitdaging zie. 

Ik wens u veel leesplezier toe.

Eindhoven, november 2011

Marion de Groot
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INLEIDING

Keuze van het onderwerp 

Voor mijn afstuderen wilde ik me richten op de mogelijkheden voor het begeleiden van 

andersdenkenden. Ik ben altijd breed geïnteresseerd geweest in andere culturen en 

levensbeschouwingen. Wat ik mooi vind aan het contact met andersdenkenden is de nieuwe 

inspirerende inzichten die ik krijg over het leven. Ik heb meegedaan aan verschillende projecten in 

het buitenland, een boeddhistische mindfulnessweek, retraite in een katholiek klooster, het 

organiseren van activiteiten voor internationale studenten en mijn stages.

Ik heb ervoor gekozen om mijn onderzoek toe te spitsen op de islam, omdat ik daar relatief weinig 

kennis over bezit en dit zeker relevant is voor mijn toekomstige beroepsuitoefening.

Voordat ik verder ga met de doel- en vraagstelling, heb ik nog een opmerking. In mijn scriptie 

gebruik ik steeds termen zoals patiënt, cliënt en bewoner. Deze begrippen kunnen door elkaar 

gebruikt worden. Ik verwijs hier meestal naar met 'hij'. Dit kan echter met hetzelfde gemak gelezen 

worden als zij, tenzij ik de sekse uitdrukkelijk vermeld.

Doelstelling

De doelstelling van mijn scriptie is drieledig. In de eerste plaats wil ik onderzoeken wat er in 

Nederland op intercultureel en interreligieus gebied aan de hand is en wat voor invloed dat heeft op 

de professionalisering van de geestelijke verzorging. Tegelijkertijd wil ik weten op welke manier 

de communicatie tussen humanistische raadslieden en moslims verloopt en welke opvattingen de 

humanistische raadslieden daarover hebben. Ten slotte wil ik onderzoeken of het begeleiden van 

moslims door humanistisch geestelijk verzorgers mogelijk is.

Vraagstelling

De vraagstelling van mijn onderzoek is als volgt geformuleerd:

“Is begeleiding van moslims door een humanistisch geestelijk verzorger mogelijk? Zo ja, waar  

moet je rekening mee houden en waar loop je tegen aan?” 

Deelvragen

1) Wat is er in Nederland op intercultureel en interlevensbeschouwelijk niveau aan de hand en 

wat voor invloed heeft dat op de geestelijke verzorging? (Hoofdstuk 1 tot en met 3). 

2) Door welke visies of overtuigingen laten humanistisch geestelijk verzorgers zich leiden in het 

begeleiden van andersdenkenden? (Hoofdstuk 5)

3) Welke grenzen en mogelijkheden hebben humanistisch geestelijk verzorgers in het begeleiden 

van moslimcliënten? (Hoofdstuk 6)
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De praktische relevantie 

Er zijn diverse redenen die de bestudering van dit onderwerp relevant maken:

1) In de zorg is steeds vaker één geestelijk verzorger het aanspreekpunt van een afdeling (Akker 

v.d. & Wersch van, 2003, 7). De cliënt krijgt daardoor niet vanzelfsprekend de geestelijk 

verzorger van zijn of haar denominatie. 

2) Nederland is een multiculturele en pluriforme samenleving. Tegenwoordig participeren er in 

instellingen steeds vaker islamitisch geestelijk verzorgers, maar nog lang niet in alle 

instellingen (Bernts & de Jong, & Yar, 2006, 114).

3) De uitkomsten van dit onderzoek kunnen ook bruikbaar zijn voor geestelijk verzorgers van 

andere denominaties die met deze moslimcliënten te maken krijgen.

Theoretische relevantie

Voor zover ik weet is er nauwelijks onderzoek gedaan naar mijn specifieke vraagstelling. De 

inzichten en ervaringen uit de praktijk bieden de mogelijkheid tot enige reflectie op bestaande 

inzichten en praktijksituaties. Al enige tijd is er een discussie gaande of identiteitsbinding en / of 

ambtelijke binding nog van belang zijn. 

Verbinding met humanistiek

Humanistiek kent twee zwaartepunten: zingeving en humanisering (Onderwijsgids UvH, 2010-

2011, 8-9). Mijn scriptie sluit bij beiden aan. Het is een onderzoek naar geestelijke begeleiding en 

dat sluit aan bij zingeving. Als door interculturele en interlevensbeschouwelijke communicatie 

betere begeleiding van moslims mogelijk wordt, draagt dit onderzoek ook bij aan humanisering.

Opzet van mijn scriptie

Om de onderzoeksvraag en bijbehorende deelvragen te beantwoorden heb ik mijn scriptie als volgt 

onderverdeeld. In hoofdstuk 1 worden de belangrijkste levensbeschouwelijke ontwikkelingen van 

de pluriforme samenleving uiteengezet ten aanzien van de opkomst van de islam in Nederland. 

Hierop aansluitend worden in hoofdstuk 2 de belangrijkste ontwikkelingen van de geestelijke 

verzorging in de gezondheidszorg uiteengezet op het gebied van pluriformiteit. In hoofdstuk 3 

wordt uitgelegd wat die ontwikkelingen voor invloed hebben op de professionaliteit en ambtelijke 

binding van de geestelijk verzorger. In hoofdstuk 4 vermeld ik de methodologische verantwoording 

van mijn onderzoek. In hoofdstuk 5 worden mijn bevindingen van de interviews met humanistisch 

en islamitisch geestelijk verzorgers weergegeven en tot slot geef ik in hoofdstuk 6 mijn 

beschouwing ten aanzien van de mogelijkheden en grenzen van de humanistisch geestelijk 

verzorger in het begeleiden van moslims.
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1 PLEK VAN DE ISLAM BINNEN DE MULTIRELIGIEUZE SAMENLEVING

'De Nederlander bestaat niet' zei Prinses Máxima in haar toespraak ter inleiding van het rapport van 

de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 'Identificatie met Nederland'. 

Volgens haar is er geen sprake van de Nederlandse identiteit (NOS)1.

Deze uitspraak heeft nogal wat opschudding veroorzaakt in de Nederlandse politiek en onder de 

bevolking. Veel critici konden zich niet identificeren met de uitspraken van de prinses, omdat ze de 

Nederlandse identiteit wel ervaren. Op politiek niveau kreeg ze kritiek omdat haar uitspraken ook 

verwezen naar het hebben van een dubbel paspoort onder de immigranten. Hoe het ook zij, de 

Nederlandse bevolking ontkomt er niet aan dat deze nieuwkomers in Nederland diverse religies 

met zich mee hebben gebracht. Een andere belangrijke levensbeschouwelijke ontwikkeling is de 

verzuiling in de Nederlandse samenleving aan het einde van de negentiende eeuw. In de jaren 

vijftig en zestig vond het proces van ontzuiling plaats. Daarom is de huidige geestelijke verzorging 

in Nederland afgestemd op de multireligieuze samenleving.

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste levensbeschouwelijke ontwikkelingen van de pluriforme 

samenleving uiteengezet ten aanzien van de opkomst van de islam in Nederland.

1.1 Verzuiling

De positie van het hedendaagse Nederlandse humanisme is een uitvloeisel van de verzuiling die 

heeft plaatsgevonden aan het eind van de negentiende eeuw. Politiek en maatschappelijk gezien 

waren de katholieke en de gereformeerde calvinisten bepalend voor de inrichting van de 

maatschappij. Verzuiling kwam voornamelijk voor door instituties. Iedere afzonderlijke zuil had 

zijn eigen institutie. Het onderwijs was bijvoorbeeld onderverdeeld in katholieke, protestantse en 

openbare scholen. Iedere zuil had zijn eigen kerk, politieke partij, vakbond, etc. Iemand die lid was 

van de katholieke kerk ging, behalve naar de katholieke school ook naar een katholieke sportclub, 

katholieke slager, katholieke fanfare en bij ziekte ging iemand van deze stroming naar een 

katholiek ziekenhuis. Hetzelfde verschijnsel gold ook voor de protestanten. De leden van de 

verschillende denominaties leefden strikt gescheiden en hadden over het algemeen geen interactie 

met elkaar, noch privé, noch zakelijk. Gemengde huwelijken waren zeldzaam (Mooren, 2011, 2). 

Maar binnen elke zuil gold een zekere hiërarchie, waarin juist de elites van de verschillende zuilen 

met elkaar in contact bleven op politiek terrein. Er was onder andere samenwerking en overleg over 

de inrichting van de samenleving2.

Na de Tweede Wereldoorlog werd in 1946 het Humanistisch Verbond opgericht door Jaap van 

Praag. Van Praag had twee doelstellingen. Zijn eerste doel was een niet-religieuze organisatie op te 

richten om het nihilisme tegen te gaan. Zijn tweede doel was om gelijke rechten te claimen voor 

niet-religieuze mensen. Gelijke rechten betekende ten aanzien van de geestelijke verzorging dat er 

naast pastorale begeleiding ook humanistische geestelijke begeleiding werd aangeboden.
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Het paradoxale aan deze ontwikkeling is dat het Humanistisch Verbond werd opgericht om de 

verzuiling tegen te gaan. Door deze ontwikkeling ontstond er echter een belangrijke derde 'zuil', 

bestaande uit liberalen, socialisten en humanisten. Hierdoor kwam er meer gelijkheid voor deze 

niet-religieuze groeperingen. Deze groeperingen waren niet verbonden aan instituties uit de 

religieuze zuilen, maar hadden hun eigen verenigingen, partijen, media en openbare scholen. Een 

consequentie van deze nieuwe ontwikkeling was dat in veel dorpen drie soorten basisscholen, 

middelbare scholen, ziekenhuizen en instellingen voor maatschappelijk werk ontstonden (Van 

Houten & Mooren, 2002, 106-108).

1.2 Ontzuiling

Rond 1960 begon het eerste proces van ontzuiling en secularisering. Het organisatieprincipe van de 

denominaties werd als gevolg van schaalvergroting en fusering vervangen door een 

organisatieprincipe waarbij de overheid gaandeweg toonaangevend werd. Gepaard daaraan vond 

een proces plaats van de professionalisering van de zorg (Van Houten & Mooren, 2002, 108).  De 

laatste restanten van de verzuiling zijn nog te zien in het onderwijs, de politiek, de media, de 

hulpverlening en allerlei takken van het verenigingsleven (Schouten, 2006, 115; Ambtelijke 

binding / VGVZ-Cahiers, 2010, 49). 

De huidige situatie is dat gelovig-zijn niet per definitie samenvalt met het lidmaatschap van een 

genootschap (NZR, 1987, 9). Dat betekent dat secularisatie en individualisering hand in hand gaan. 

Dit gaat samen met een ontwikkeling die deze tendens versterkt: de regionalisering van de zorg. 

Sinds de jaren tachtig is er een ontwikkeling gaande van schaalvergroting en fusies van 

verschillende levensbeschouwelijke instellingen die daardoor hun  eigen specifieke identiteit 

verliezen (Mooren, 2011, 3). 

1.3 Herzuiling?

Enerzijds is er sprake van deconfessionalisering en anderzijds is er een herleefde belangstelling 

voor de levensbeschouwelijke aspecten van ons bestaan (NZR, 1987, 13).

Zo is in de moderne samenleving ook sprake van tegenbewegingen. De EO zou je als een 

‘evangelische zuil’ kunnen omschrijven. Ook verscheidene etnische, culturele en religieuze 

groeperingen geven gestalte aan een nieuw type verzuiling. Ze zijn bang voor het verlies van hun 

identiteit (Schouten, 2006, 116). Zo is de opkomst van de EO een reactie geweest op het feit dat 

mensen hun levensbeschouwelijke identiteit niet terugzagen in de manier waarop de maatschappij 

werd ingericht. De huidige situatie in de samenleving is hybride. Enerzijds is er sprake van het 

doorgaande proces van secularisering. Anderzijds is er soms weer een proces gaande van verzuiling 

in de bestaande cultuur waar de levensbeschouwelijke organisaties zoals de EO zich weer duidelijk 

als een zuil neerzetten. Er is sprake van een enigszins verwarrende situatie.
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1.4 De multiculturele samenleving

Uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat in 2006 

ongeveer 850.000 moslims in Nederland woonden. Dat is ongeveer 5 procent van de Nederlandse 

bevolking. Tweederde deel van de in Nederland wonende moslims komen oorspronkelijk uit 

Turkije en Marokko. Het overige deel komt onder andere uit Irak, Afghanistan, Iran, Suriname en 

Somalië (CBS, 2006). 

In de jaren zestig heeft de Nederlandse overheid gastarbeiders uit onder andere Turkije en Marokko 

naar Nederland gehaald om laaggeschoold werk te verrichten in fabrieken en bijvoorbeeld de 

tuinbouw. Deze gastarbeiders zouden aanvankelijk hier tijdelijk verblijven3. Sinds de jaren zeventig 

werd de multiculturele samenleving steeds zichtbaarder in Nederland. Het multiculturalismedebat 

werd toen minderhedendebat genoemd. Dit minderhedendebat ging over integratie van de 

gastarbeiders die later ook aangeduid werden als minderheden, allochtonen of migranten. Thema's 

als culturele identiteit, werkloosheid, onderwijsachterstanden en eigenheid van deze groep mensen 

speelden hierin een belangrijke rol. In het debat bestond bij de Nederlandse overheid consensus 

over de wijze van aanpak op het gebied van integratie van deze migranten. 'De verzuilingstraditie 

leverde immers een effectieve strategie voor integratie met behoud van eigen identiteit. Wat voor 

katholieke en gereformeerde autochtonen werkte, zou ook voor allochtonen moeten werken, zo 

dacht men (Koenis, 2002, 48).'  

Begin jaren tachtig komt het besef dat de gastarbeiders langer in Nederland blijven en mogelijk niet 

meer weg gaan.1 In de jaren negentig wordt Nederland gezien als een immigratieland waarin 

nieuwe doordenking van de culturele en morele grondslagen als essentieel gezien worden in de 

multiculturele samenleving (Ibid, 47-48). Cultuurconflicten als de positie van vrouwen, debatten 

over discriminatie, het dragen van een hoofddoek en boerka nemen de laatste decennia een 

prominente rol in de Nederlandse maatschappij (De Koning, 2008, 18). In de Nederlandse politiek 

wordt nu ook veel aandacht geschonken aan de angst voor de nieuwkomers in Nederland. Op 28 

juni 2011 gaf CDA-voorman en vice-premier Maxime Verhagen een speech waarin hij onder 

andere vermeldde dat hij de angst voor buitenlanders 'begrijpelijk' vond. Hij gaf aan dat niet de 

zorgen van mensen populistisch zijn, maar de antwoorden van bepaalde leiders. Verhagen gaf dan 

ook kritiek op Geert Wilders die bekend staat om zijn standpunt om onder andere de islamisering in 

Nederland tegen te gaan. Volgens Verhagen is de multiculturele samenleving mislukt en benadrukt 

hij dat de primaat bij de westerse waarden ligt, maar dat de mensen niet naar binnen gekeerd 

moeten raken. Hij roept op om zich te richten tot het goede en verkondigt dat een gezonde 

openheid naar andere culturen en tradities noodzakelijk is. 'De samenhang in steden en dorpen is 

verdwenen door de komst van individualisering, immigranten vanuit de hele wereld en een 

complexer wordende samenleving. De traditionele verbanden van kerk, partij en vereniging bestaan 

niet meer’4.
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1.5 De islam in de hedendaagse pluriforme samenleving

De hedendaagse Nederlandse samenleving is divers en er vinden steeds verschuivingen plaats op 

intercultureel en levensbeschouwelijk gebied. Door de individualisering en door pluriforme 

waarden- en normenpatronen is er sprake van toenemende spanningen rondom het begrip 

multiculturaliteit dat mede aangewakkerd werd door de moorden op Pim Fortuyn (2001) en Theo 

van Gogh (2004) (van Buuren & van Dijk, 172, 2006).  

Sinds de jaren zestig zijn er steeds meer moslims naar Nederland gekomen als gevolg van 

arbeidsmigratie. We spreken dan voornamelijk over moslims uit Marokko, Turkije en Suriname 

(Bernts & de Jong & Yar, 2006, 113). ‘Deze allochtone Nederlanders hebben hun eigen religie 

meegebracht (Bernts & de Jong & Yar, 2006, 89).’ In de jaren zeventig en tachtig was er sprake 

van gezinshereniging, waardoor het aantal moslims in Nederland groeide (Boender: 2007, 15-16).

Van oudsher zijn er wereldwijd diverse stromingen in de islam, net zoals in het Christendom. De 

twee belangrijkste stromingen zijn de soennitische en de sjiitische Islam. De meerderheid van de 

moslimbevolking bestaat uit soennieten. Deze verdeling zien we terug in de samenstelling van de 

Nederlandse moslims. Ook in Nederland behoort het overgrote deel tot de soennitische traditie. Zij 

volgen het voorbeeld van de profeet Mohammed en nemen hem, naast het gebruik van de koran, als 

uitgangspunt voor de praktisering van de islam. De sjiieten worden ook wel de Partij van Ali 

genoemd. Ali is de neef én de schoonzoon van de profeet. De profeet Mohammed kan volgens de 

sjiieten alleen door een afstammeling van hem worden opgevolgd. Verdere informatie over deze 

twee stromingen treft u in bijlage 1 aan.

De beleving van de islam verschilt onder de moslims. Verschillen in bijvoorbeeld generatie, 

etniciteit, regio van herkomst, cultuur, sekse en opleiding spelen daarbij een rol. Volgens Tariq 

Ramadan hebben moslim-immigranten uit Pakistan, Algerije, Marokko, Turkije of Suriname niet 

alleen maar de herinnering aan universele principes van de islam meegenomen, maar ook de 

manier waarop zij dat vanuit hun herkomstland beleefden. Voor immigranten van de eerste 

generatie geldt dat trouw blijven aan de islam gepaard gaat met voorschriften en gewoonten uit het 

land van herkomst. (Ramadan, 2005, 280). Voor de verschillen in geloofsbeleving tussen de 

onderlinge moslimgeneraties verwijs ik door naar paragraaf 1.8.

1.6 Moskeeën in Nederland en de maatschappelijke rol

De opkomst van moskeeën in Nederland

Met de komst van voornamelijk Turkse en Marokkaanse islamitische arbeidsmigranten in de jaren 

zestig werden gebeden in huiskamers en fabrieksruimtes uitgevoerd. Door de gezinsherenigingen in 

de jaren zeventig en tachtig groeide de behoefte aan moskeeën en imams (Boender: 2007, 15-16). 

Sinds 2004 is het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) opgericht en als gesprekspartner van 

de overheid erkend. Namens tien landelijke islamitische koepelorganisaties en organisaties van 
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verschillende etnische en islamitische religieuze stromingen vertegenwoordigen zij de Nederlandse 

moslimgemeenschap op het gebied van integratie5. Er vond een ontwikkeling plaats waarbij het 

moskeebestuur voor de islamitische minderheden / immigranten steeds belangrijker werd. Daar 

waar de moskee-imam vooral verantwoordelijk is voor de religieuze activiteiten is het 

moskeebestuur verantwoordelijk voor de maatschappelijke activiteiten (Feith, 2008, 25). 

Theoretisch gezien zijn er drie soorten moskeeën van elkaar te onderscheiden. De eerste soort 

moskee is de zuiver religieuze moskee en kenmerkt zich door de religieuze activiteiten voorop te 

stellen en organiseert heel weinig tot geen maatschappelijke activiteiten te organiseren. De tweede 

is de beperkt maatschappelijke moskee die wel geïnteresseerd is in maatschappelijke vraagstukken. 

Ze willen graag actief worden in het organiseren van maatschappelijke activiteiten, maar ze zitten 

nog in een overgangsfase. De derde soort moskee is de maatschappelijke moskee en kenmerkt zich 

door het organiseren van maatschappelijke activiteiten op diverse gebieden en ze spelen daarin een 

grote rol voor diverse doelgroepen. (Canatan, 2005). 

Zowel de gemeente Amsterdam als Rotterdam hebben in de afgelopen jaren een onderzoek laten 

doen naar de maatschappelijke rol van moskeeën (Canatan  & Oudijk & Ljamai, 2003). Moskeeën 

blijken zich steeds meer te mengen in maatschappelijke vraagstukken en organiseren allerlei 

maatschappelijke activiteiten die eerder gericht zijn op integratie dan isolatie. Educatieve en 

inclusief  interreligieuze en interculturele activiteiten nemen een prominente plaats binnen het 

geheel (Bernts & de Jong & Yar, 2006, 125-126). Voorbeelden hiervan zijn huiswerkbegeleiding, 

excursies, sport, voorlichting over gezondheidszaken, bezoek aan ouderenzorg en gevangenis en 

samenwerking met andere organisaties zoals scholen en platform voor levensbeschouwingen en 

religies6. 

Problematiek rondom integratie van moslims in Nederland

Uit het onderzoek naar de maatschappelijke rol van de Rotterdamse moskeeën blijkt dat alle 

moskeeën integratie in de Nederlanders samenleving met het behoud van de eigen identiteit 

belangrijk vinden. Van belang is dat moslims aan de geloofsverplichtingen kunnen voldoen. Het 

integratiedebat spitst zich onder andere toe tot het dragen van een hoofddoek en boerka. De 

moskeebesturen vinden het geen probleem als sommige vrouwen geen hoofddoek dragen of kiezen 

voor een modieuze hoofddoek. De moskeebesturen veroordelen traditionele gebruiken zoals 

vrouwenbesnijdenis en uithuwelijken. Enkele moskeebesturen vinden dat het proces van integratie 

eenzijdig verloopt, omdat de autochtone Nederlander zelf weinig tot niets doet aan integratie.

Moskeebesturen proberen vanuit hun geloofsovertuiging jongeren te stimuleren om een goede 

schoolopleiding te volgen. Hierdoor krijgen jongeren een betere toegang tot de arbeidsmarkt en 

hebben ze een beter toekomstperspectief. Het contact met jongeren verloopt echter moeizaam en dit 
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wordt als een probleem gezien. Nog een probleem is de beheersing van de Nederlandse taal. 

Taalcursussen worden daarom van harte ondersteund (Canatan & Oudijk & Ljamai, 2003, 84-85).

1.7 Imams in Nederland

Betekenis van Imam

Het begrip imam is een Arabisch begrip en heeft twee betekenissen. Ten eerste betekent imam 

voorganger die vijf keer per dag het rituele gebed leidt. Ten tweede is de imam degene die de preek 

houdt bij het vrijdaggebed en degene die religieus onderwijs geeft. Verder beantwoordt hij 

religieuze en morele vragen van de gelovigen en voert hij religieuze rituelen uit bij geboorte, 

huwelijk en overlijden (vgl. Shadid en Van Koningsveld, 1997, 53).

Volgens Shadid en Van Koningsveld zijn er drie soorten imams in Nederland. De eerste soort 

imam is de vrijwillige imam die functioneert als voorganger tijdens gebedsceremoniën in kleine 

gemeenschappen. De tweede soort imam is de professionele imam (vaste imam) die betaald wordt  

door de moskeegemeenschap. Vaak komt hij uit het land van herkomst en wordt hij door het 

moskee-bestuur gerekruteerd. De derde imam is de professionele imam die voor een periode van  

maximaal vier jaar door de overheid van het land van herkomst wordt uitgezonden.. Vaak zijn dit 

de Turkse imams die door het Turkse presidium voor godsdienstzaken, Diyanet, worden 

uitgezonden (Boender, 2007, 16-17; Shadid en Van Koningsveld, 1997, 53). In 2004 waren er ruim 

400 professionele moskee-imams in Nederland (Boender, 2007, 17).

Wet Inburgering Nieuwkomers voor imams

In 1998 treedt de Wet Inburgering Nieuwkomers (de WIN) in werking. Deze wet heeft als doel om 

actief burgerschap te realiseren. Dat wil zeggen dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn of 

haar plaats in de samenleving (Feith, 2008, 37). Vanaf begin 2002 werd de WIN geïntroduceerd 

voor geestelijke bedienaren. Door deze wet werd de scheiding tussen kerk en staat omzeild. De 

overheid gaf als reden dat de integratie van imams haar verantwoordelijkheid is. Er kwam een 

politiek en maatschappelijk besef dat de samenleving verzuimd had om de nieuwe burgers actief te 

betrekken in de Nederlandse samenleving. De reden hiervan is dat er vanuit werd gegaan dat de 

gastarbeiders hier tijdelijk zouden verblijven met hun gezinnen. De inburgeringcursus werd als een 

verbetering van faciliteiten voor imams gezien. De imams hadden een tijdelijk vergunning om in 

Nederland te verblijven. Het was daarom niet vanzelfsprekend dat imams onder deze plicht vielen, 

maar de overheid ging ervan uit dat ze een invloedrijke positie hebben op een bepaalde groep. Het 

was niet duidelijk waarom de overheid deze aanname had. De imams kregen, naast de reguliere 

inburgeringcursus, onderwijs over zaken als scheiding van kerk en staat, interreligieuze dialoog, de 

grondwet en maatschappelijke betrokkenheid. Vanuit de islamitische organisaties of moskeeën 

kwamen hier nauwelijks bezwaren over naar voren, want zij zagen ook het belang dat de imam de 

taal sprak en kennis maakte met de Nederlandse samenleving en haar grondwet. 
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In de analyse van Jonker en Scholten werd de WIN voor imams vergeleken met de WIN voor 

buitenlandse verpleegkundigen. Zij komen immers hier ook tijdelijk werken. Dit onderscheid zou 

niet stroken met het principe van scheiding tussen kerk en staat (Jonker & Scholten, 2002, 51). De 

politiek zag het als taak van de imams dat zij een belangrijke rol spelen in het bevorderen van de 

acceptatie van moslims in Nederland en dat ze hun geloofsgenoten ervan laten doordringen loyaal 

te zijn aan de Nederlandse waarden en normen om het 'extremisme' tegen te gaan (Boender, 2007, 

96-98).

Toelatingsbeleid imams

In 1980 werd er al gediscussieerd over buitenlandse imams die in Nederlandse moskeeën 

werkzaam waren. De discussie ging vooral over professionele imams die hier tijdelijk verbleven en 

in beperkte mate de Nederlandse taal spraken en inzicht hadden in de Nederlandse samenleving. In 

het publieke debat op het gebied van integratie werden de zogenaamde pendelimams ter discussie 

gesteld. In dit debat werd de vraag gesteld in hoeverre een imam kan functioneren als leider van 

een gemeenschap en welke positie deze imam inneemt onder moslims. Een andere vraag was in 

hoeverre hij intermediair is tussen moslims en niet-moslims. Er was juist behoefte aan 

hoogopgeleide imams die als een soort maatschappelijk werker voor de zogenaamde tweede 

generatie jongeren kunnen functioneren. Een gebrek van de Nederlandse taal en inzicht in de 

Nederlandse samenleving maakte het onmogelijk om adequaat te reageren op sociaal-

maatschappelijke problemen van deze doelgroep (Boender, 1999). 

In 1980 heeft de staatssecretaris van Justitie het toelatingsbeleid ten aanzien van de rekrutering van 

imams uit het buitenland ingevoerd. Er werden voorwaarden gesteld aan imams uit een niet –EER-

land7 voordat ze naar Nederland kwamen. Een moskeebestuur mocht niet zomaar een imam uit een 

land buiten de EER uitnodigen. Op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) moest er een 

periode van vijf weken actief geworven worden naar een imam in Nederland en de EU. De 

overheid had een clausule ingebouwd in het vreemdelingenbeleid om imams te weren wanneer er 

gedacht werd dat een persoon een gevaar vormde voor de openbare orde en nationale veiligheid. In 

2003 opperden diverse politieke partijen niet langer buitenlandse imams toe te laten. Dit werd 

concreet gemaakt in december 2004. Er werd een motie aangenomen om na 2008 niet langer 

imams toe te laten die geen imamopleiding in Nederland hebben gevolgd. Hiermee werden 

moskeebesturen verplicht om met imams uit Nederland te werken (Boenders: 2007, 99-100). 

De Wet Inburgering Nieuwkomers voor imams en het toelatingsbeleid hebben ertoe bijgedragen 

dat de imams door de Nederlandse overheid min of meer gedwongen werden zich te 

professionaliseren. 
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1.8 Verschillen tussen de moslimgeneraties in Nederland in mate van gelovigheid

Verandering geloofsbeleving

Door de gezinshereniging van de jaren zeventig werd medio jaren tachtig duidelijk dat de 

voormalige gastarbeiders en hun  gezinnen in Nederland wilden blijven. De interpretatie van de 

islam bij de tweede en derde generatie moslims in Nederland veelal verwesterd. De jongeren van 

deze twee nieuwe generaties hebben afstand genomen van de oorspronkelijk cultuur. Dit betekent 

niet dat ze hun religieuze referenties verloren zijn, want vaak voelen de jongeren zich nog wel 

verbonden met de islam, maar dan verbonden met de islam in het westen (Ramadan, 2005, 280-

281).

Er is sprake van een subjectieve islambeleving bij de tweede en de tussengeneratie onder de 

moslimjongeren. Zij koppelen zich los van de religieuze praktijk. Een manifestatie van secularisatie 

in de moslimgemeenschap uit zich onder andere door een afnemend moskeebezoek. Het patroon 

van secularisatie wordt in recentere onderzoeken van SCP en Ercomer-ICS bevestigd (Phalet en 

Ter Wal, 2004). Secularisatie geldt niet voor alle moslims. Het treft vooral de religieuze 

betrokkenheid en veel minder de religieuze identificatie en beleving. Het is interessant om te 

vermelden dat, naarmate Turken en Marokkanen hogere diploma’s halen in het onderwijs, de 

religieuze participatie en het subjectieve belang van religie als persoonlijk richtsnoer vermindert. 

Er is sprake van verschillen in etnische herkomst als het gaat om de islambeleving van Turken en 

Marokkanen. Vooral (Marokkaanse) moslimvrouwen participeren minder in religieuze activiteiten 

dan mannen. De Turkse moslims lijken meer vatbaar te zijn voor secularisatie dan Marokkanen, 

maar tegelijkertijd zijn de Turken in religieus opzicht beter georganiseerd. Vooral Koerden lijken 

wat meer geseculariseerd te zijn. Marokkaanse Berbers zijn daarentegen niet minder religieus dan 

de Marokkaans-Arabische landgenoten. In een onderzoek van Van Praag (2006) blijkt een 

overeenkomstig beeld te verschijnen. Zowel de eerste als de tweede generatie Turkse en 

Marokkaanse moslims rekenen zich voor een overgroot deel tot de islam. Het blijkt dat jongeren 

veel minder vaak de moskee bezoeken dan de oudere generatie, maar ze nemen wel deel aan de 

Ramadan (Bernts & de Jong & Yar, 2006, 125).

Individualisering

De subjectieve islambeleving bij de tweede en tussengeneratie brengt ook individualisering met 

zich mee onder de moslimjongeren. Volgens Peter Derkx wordt iemands identiteit gedeeltelijk 

subjectief en gedeeltelijk objectief bepaald. Het maken van keuzes vindt namelijk plaats binnen een 

culturele context van een individu. Levensbeschouwingen zijn een belangrijk onderdeel van een 

cultuur (Derkx, 2004, 13). Hij geeft een voorbeeld over de huwelijksmigratie bij Turkse en 

Marokkaanse moslimjongeren. Deze jongeren hebben een uitgesproken wens om zelf hun 

huwelijkspartner te kiezen. Tegelijk willen ze zich ook vasthouden aan hun culturele achtergrond 
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en hun levensbeschouwing. Dit is een belangrijk probleem, omdat ze zichzelf zien als een wij-

cultuur. “Ze lijken zich echter niet te realiseren dat zij zelf alleen een kolossale stap zetten in een 

proces van individualisering. Zij benadrukken hun behoefte om zelf hun partner te kiezen en om 

het ‘wij’ van de herkomstgemeenschap te beperkten tot het ‘wij’ van de familie (Derkx, 2004, 53).”

Loyaliteitsconflicten tussen eerste en tweede generatie

In 1999 werd door Universiteit Utrecht uitgebreid onderzoek gedaan naar de opvattingen over de 

mate van religieuze participatie van Turkse en Marokkaanse jongeren in Rotterdam in vergelijking 

met die van autochtone jongeren (Phalet et al. 2000; Bernts & de Jong & Yar, 2006, 124). Uit deze 

studie blijkt dat er sprake is van loyaliteitsconflicten tussen vrienden en familie onder de Turkse en 

Marokkaanse jongeren. Op school tenderen de opvattingen van deze moslimjongeren naar die van 

autochtone jongeren. Echter binnenshuis conformeren deze jongeren zich aan de familietradities, 

de normen van de islam en die van het land van herkomst. Geloof is erg belangrijk onder de 

jongeren, maar er is sprake van individualisering van de geloofsbeleving onder de jongeren ten 

opzichte van hun ouders. Een belangrijke conclusie van deze studie is dat er sprake is van een 

Nederlandse variant van de islam onder de moslimjongeren. Met andere woorden: een 

geïndividualiseerde en plurale islam. De meerderheid van deze jongeren geeft een persoonlijke en 

selectieve invulling aan haar geloofsbeleving. Er is onder de moslimjongeren ruimte voor 

discussies en meningsverschillen, bijvoorbeeld over het dragen van hoofddoeken. In hetzelfde 

onderzoek was er sprake van een significant verschil tussen de eerste en tweede generatie van 

Turkse en Marokkaanse moslims. De eerste generatie stelt vaker dat het dragen van een hoofddoek 

verplicht is (Bernts & de Jong & Yar, 2006, 124).

Youssef Azghari, docent Sociale Studies aan Avans Hogeschool, schrijft in een artikel in het NRC 

Handelsblad over loyaliteitsconflicten onder moslimjongeren: ‘Niemand hoeft loyaal te zijn jegens 

slechts één partij of persoon. Er bestaan diverse loyaliteiten, bijvoorbeeld jegens je vrouw, 

kinderen, familie, vrienden, collega’s, of de Nederlandse staat.(Azghari, 2005, 164).’ Hij sluit zijn 

artikel af met “Nederlandse moslims kunnen veel leren van de normen en waarden hier, zoals 

vrijheid en zelfkritiek maar men kan ook veel leren van moslimse normen en waarden, zoals 

zelfrelativering en verantwoordelijkheid en zorg voor de familie en naasten. Emancipatie van 

moslims in Nederland is in deze zin niet alleen een puur individueel proces, maar ook afhankelijk 

van de loyaliteit van de groep waarvan het individu weer onderdeel is. (Azghari, 2005, 166).” 

1.9 Conclusie

Tot enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog was er in Nederland sprake van verzuiling. Rooms-

katholieken en Protestanten leefden langs elkaar heen en waren verbonden met hun eigen 

confessie: instituties zoals politieke partijen, media en handelaren. Politiek en maatschappelijk was 

dit toonaangevend voor de inrichting van de maatschappij. Het Humanistisch Verbond werd 
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opgericht om de verzuiling tegen te gaan, maar paradoxaal genoeg deed de humanistische stroming 

mee met deze ontwikkeling.

Vanaf de jaren zestig kwam er een proces van ontzuiling. Eén van de gevolgen hiervan is dat de 

levensbeschouwing als organisatie-principe minder belangrijk is geworden of geheel is verdwenen 

(Van Houten & Mooren, 2002, 108). Toch zijn er in de huidige samenleving tendensen in de 

richting van een nieuw soort verzuiling zichtbaar.

Mede door de komst van gastarbeiders uit Marokko en Turkije in de jaren zestig werd de 

multiculturele samenleving steeds zichtbaarder. Deze nieuwkomers hadden hun eigen religie met 

zich meegebracht. De Marokkaanse en Turkse moslims vallen voornamelijk onder de soennitische 

stroming van de islam. In de jaren tachtig werd zichtbaar dat de gastarbeiders hier wilden blijven 

en gezinnen stichtten. Er was vanaf deze tijd steeds meer behoefte aan moskeeën. Nederland wordt 

gezien als een immigratieland waar nieuwe culturele normen en waarden essentieel zijn in de 

multiculturele samenleving. Hoewel de imam specifiek religieus betrokken is bij de moskee, heeft 

hij volgens de overheid ook een belangrijke rol rondom de integratie. Halverwege de jaren negentig 

werd de Wet Inburgering Nieuwkomers geïntroduceerd voor geestelijke bedienaren. Dit was 

opvallend omdat de imams hier maar tijdelijk zouden verblijven. Ook werd in de jaren tachtig het 

toelatingsbeleid voor imams uit het buitenland ingevoerd waarin een clausule is opgenomen om 

imams te weren wanneer er gedacht wordt dat een persoon een gevaar vormt voor de nationale 

veiligheid. De Wet Inburgering Nieuwkomers voor imams en het Toelatingsbeleid dwong de 

imams om zich te gaan professionaliseren. Tegenwoordig worden imams uit het buitenland niet 

meer toegelaten. Imams moeten in Nederland ook een opleiding gevolgd hebben.

Er is sprake van een grote diversiteit binnen de islam. Enerzijds heeft dit te maken met de 

cultuurverschillen tussen de onderlinge moslimlanden. Anderzijds heeft het te maken met de 

cultuurverschillen die moslims tussen de verschillende generaties ervaren. De tweede en derde 

generatie moslims zijn wat meer verwesterd. Zij zijn hier opgegroeid en hebben hier ook een 

opleiding gevolgd. Vaak is er sprake van loyaliteitsconflicten tussen de onderlinge generaties. 

Naast loyaal zijn naar de familie, is er sprake van loyaliteit jegens onder andere geloof, vrienden, 

en de Nederlandse staat.
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2 ONTWIKKELINGEN MET BETREKKING TOT DE GEESTELIJKE 

VERZORGING IN DE GEZONDHEIDSZORG

De geestelijke verzorging heeft de afgelopen eeuw verschillende belangrijke ontwikkelingen 

meegemaakt. In dit hoofdstuk wil ik eerst stilstaan bij de geschiedenis van de zielzorg van de 

westerse samenleving en die van de islamitische wereld. De regionalisering en 

deconfessionalisering van de gezondheidszorg, maar ook de komst van de moslims en de 

territoriale werkwijze, hebben invloed gehad op de huidige situatie van de geestelijke verzorging. 

Door de pluriforme samenleving ontkomt de geestelijke verzorging er niet aan om hierop in te 

spelen. Dit betekent ook dat er vraag is naar islamitische geestelijke verzorging. In dit hoofdstuk 

worden de belangrijkste ontwikkelingen in de geestelijke verzorging in de gezondheidszorg 

uiteengezet op het gebied van pluriformiteit. In mijn onderzoek richt ik me vooral op de islamitisch 

en humanistisch geestelijk verzorgers. 

2.1 De geschiedenis van de westerse en islamitische geestelijke verzorging

Al eeuwenlang maakt geestelijke verzorging deel uit van de ziekenzorg (VGVZ, 2002, 3). Het 

begrip geestelijke verzorging is echter een relatief jong begrip. Tot de jaren vijftig van de vorige 

eeuw werd geestelijke verzorging in de westerse samenleving aangeduid met de term zielzorg. 

Twee decennia later werd de term vervangen door de term pastoraat. In ruimere zin omvat dit 

activiteiten als gemeenschapsopbouw, liturgie, catechisatie en vormingswerk. Volgens de 

Amerikaanse auteurs Clebsch en Jackle heeft pastorale zorg een lange traditie vanaf de eerste 

eeuwen van het Christendom. Het totale takenpakket van de zorg voor de zieken wordt uitbesteed 

aan de professional en wordt losgemaakt van het basispastoraat. Binnen de pastorale zorg is er 

sprake van horizontale differentiatie. De geestelijke zorg in een ziekenhuis is weer een andere dan 

de geestelijke zorg binnen de psychiatrie, etc. Clebsch en Jackle geven de volgende definitie van 

pastorale zorg: ‘Het behulpzaam zijn bij de genezing der zielen, oftewel de pastorale zorg, bestaat 

uit het verlenen van bijstand, door representatieve christelijke personen, welke gericht is op het 

helen, ondersteunen, geleiden en verzoenen van mensen in nood, wier zorgen zich voordoen in de 

context van essentiële betekenissen en aangelegenheden (Clebsch & Jackle, 1967, 4;  Mooren, 

1989, 22-23).' 

De zorg voor de zieken en pastorale zorg kent een lange traditie als het gaat om de Nederlandse 

context. Als aparte professionele afsplitsing is het beroep van geestelijk verzorger een relatief 

recent begrip dat in de jaren zeventig zijn naam kreeg. Het werk van de geestelijk verzorger kwam 

voort uit de pastorale werkzaamheid van priesters en predikanten in ziekenhuizen en 

zorginstellingen. Dit is de culturele achtergrond waar de humanistisch geestelijk verzorgers zich 

aansloten bij de vertegenwoordigers van de geestelijke verzorging. (Mooi-Kemp, 2006, 131; 

Ajouaou, 2010, 22) 
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Parallel aan de ontwikkeling van de westerse zielzorg bouwde tussen de achtste en vijftiende eeuw 

binnen de islam de geneeskunde voort op de reeds bestaande Griekse en Syrische medische 

wetenschap. Naast de zuivere medische wetenschap ontstond er ook de meer religieus gekleurde 

'profetische geneeskunde' vooral bestaat uit verzamelde uitspraken en adviezen van de profeet als 

het gaat om ziekte en genezing. Ziektes worden enerzijds vanuit de natuurlijke oorzaak benaderd 

om gebruik te maken van de in de natuur aanwezige medicijnen. Zo stimuleerde de Profeet het 

gebruik van diverse geneeskrachtige kruiden en honing. Anderzijds wordt benadrukt dat God niet 

alleen de ziekte heeft geschapen, maar ook het medicijn. Er bestaan pre-islamitische tradities die 

het bovennatuurlijke als ziekteverwekker zien. Om dit te genezen moet er onder andere gebruik 

gemaakt worden van koranrecitatie, bidden en het dragen van amuletten tegen de kwade effecten 

van het boze oog. Dit is een betoverende werking van een blik van geesten of mensen. Vanuit de 

'profetische geneeskunde' hebben de zieke en hulpverlener religieuze rechten en plichten in de 

sociale ethiek. Zo werd het toegestaan dat vrouwen zieke mannen bezoeken en verplegen. 

Verpleging van zieken werd als een collectieve plicht gezien door wetgeleerden (Shahid & 

Koningsveld, 1997, 184-186).

In het laatste decennia is er steeds meer vraag naar islamitisch geestelijk verzorgers. Ajouaou heeft 

in zijn proefschrift ‘Imam achter tralies’ onderzoek gedaan naar islamitisch geestelijk verzorgers in 

de detentie. Pastorale zorg wordt door de imam van de moskee aangeboden en voortgezet in 

detentie. Dit wordt hooguit als een deeltaak gezien en niet als specialisatie (Ajouaou, 2010, 21). 

Vanaf de jaren negentig kwam steeds meer het besef dat er behoefte is aan islamitisch geestelijke 

verzorging voor moslimcliënten. Sinds eind jaren negentig begon de eerste islamitisch geestelijk 

verzorger in Nederland. In paragraaf 2.6 wordt hier dieper op ingegaan. De benaming 'islamitische 

geestelijke verzorging' is geen zuiver islamitisch begrip. Het wordt gezien als een aansluiting bij de 

ingeburgerde terminologie. In de westerse landen zijn er soortgelijke benamingen voor islamitisch 

geestelijk verzorgers (Ibid, 426). In de Nederlandse samenleving wordt van hen gevraagd om mee 

te participeren in een bestaande situatie die een lange traditie heeft. 

 

2.2 Van toelatingsmodel tot een geïntegreerde dienst

Toelatingsmodel

Tot in de jaren veertig van de vorige eeuw werd geestelijke zorg beschouwd als taak van de kerken. 

Protestantse predikanten en Rooms Katholieke rectoren hadden een vanzelfsprekende en 

gerespecteerde plaats in confessionele ziekenhuizen. In het niet-confessionele ziekenhuis werd 

vanuit de parochie en de gemeente geestelijke zorg aangeboden (Snelder, 2006, 85). Dit laatste 

werd het zogenaamde toelatingsmodel genoemd. Een priester of predikant die vanuit het 

toelatingsmodel werkte was niet door de instelling geselecteerd en getoetst betreffende zijn 

professionele kwaliteit (NZR, 1987, 31).
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De Nationale Ziekenhuisraad (NZR) / Nederlandse Zorgfederatie (NZF)

Waar oorspronkelijk sprake was van een zogezegde wijkpastor die ook naar het ziekenhuis ging is 

er nu, dankzij de nota van de Nationale Ziekenhuisraad (NZR): Dienst Geestelijke Verzorging in de  

ziekenhuizen die in 1974 verscheen, sprake van een geïntegreerde aanpak van geestelijke 

verzorging in ziekenhuizen. De NZR, de voormalige Zorgfederatie (NZF) werd in 1970 opgericht. 

De NZR-nota heeft een belangrijke rol gespeeld in de integratie van de geestelijke verzorging in de 

algemene ziekenhuizen (De Vries: 2006, 61). De nota riep vanuit levensbeschouwelijke kringen 

reacties op. De behoefte van de cliënt zou volgens de confessionele aanhang niet het uitgangspunt 

moeten zijn, maar de boodschap van God (De Vries, 2006, 62). Er was sprake van een 

deconfessionaliserende samenleving. Binnen de confessionele kring was men bang dat de 

confessionele identiteit van de ziekenhuizen en overige zorginstellingen verloren zou gaan. Tevens 

was er de bezorgdheid dat de denominatie zou vervagen wanneer het management zich niet langer 

in een bepaalde levensbeschouwing fundeerde (Van de Akker & Van Wersch, 2003, 3).

In 1987 verscheen de NZR-nota: Dienst Geestelijke verzorging in organisatie en beleid. Deze nota 

is van groot belang geweest voor de huidige geestelijke verzorging in de gezondheidszorg. 

Geestelijke verzorging geeft een bijdrage aan de kwaliteit van het leven van de cliënt en diens 

omgeving. In deze nota wordt vermeld dat er sprake is van een (grond)recht van patiënten / 

bewoners om geestelijke verzorging te krijgen indien zij te maken krijgen met verlies- en ziekte- 

ervaringen. Vrijheid van godsdienst is in artikel 6 van de Nederlandse grondwet verankerd. Aan dit 

artikel is het recht op geestelijke verzorging van de eigen levensbeschouwelijke identiteit ontleend. 

Een pluriform aanbod zou logisch zijn. Daarnaast zou het volgens de nota niet alleen een recht zijn, 

maar ook een noodzaak (Van de Akker & Van Wersch, 2003, 3).

Het geïntegreerde model

De NZR-nota van 1987 heeft de contouren neergelegd van de hedendaagse geestelijke verzorging. 

Het houdt in dat geestelijke verzorging mogelijk wordt gemaakt door de instelling door middel van 

een eigen Dienst Geestelijke Verzorging. Er is een optimaal pluriform aanbod voor patiënten en 

bewoners om de door hen gewenste geestelijke verzorging te ontvangen wanneer het voor hen 

daadwerkelijk nodig is. De instelling selecteert zelf de geestelijk verzorgers die over professionele 

kwaliteit beschikken rondom vragen die in de zorg leven. De Dienst Geestelijke Verzorging is een 

onderdeel van het organisatorisch geheel van samenwerkingsverbanden en overlegstructuren in de 

instelling (NZR, 1987, 31-32).  In de meeste ziekenhuizen in Nederland wordt de geestelijke 

verzorging vertegenwoordigd door de klassieke denominaties en dan met name door de Rooms 

Katholieke en Protestante geestelijke verzorging. Wanneer een moslimcliënt beroep wil doen op 

een geestelijk verzorger en er geen islamitisch geestelijk verzorger werkzaam is voor het 

ziekenhuis, zal in eerste instantie de geestelijk verzorger van het ziekenhuis de moslimcliënt te 
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woord staan. Naast de levensbeschouwelijke verschillen is er vaak ook sprake van 

cultuurverschillen, waardoor begeleiding moeizamer wordt. De geestelijk verzorger van het 

ziekenhuis dient dan contact op te nemen met een islamitisch geestelijk verzorger die de cliënt kan 

begeleiden. Tot nu toe zijn de islamitisch geestelijk verzorgers beperkt geïntegreerd in 

ziekenhuizen.1 Ziekenhuizen in grotere steden zoals Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, 

etc. hebben islamitisch geestelijk verzorgers in dienst. Er wordt van hen gevraagd om in een 

bestaande situatie van geestelijke verzorging, die een lange traditie heeft, te participeren. Ze hebben 

te maken met een andere structuur en een nieuwe rol. In de psychiatrie zie je ook een ontwikkeling 

van islamitisch geestelijk verzorgers. Mede door de komst van de opleidingen tot islamitisch 

geestelijke verzorging, is de verwachting dat het aantal islamitisch geestelijk verzorgers in 

toenemende mate zal integreren in de zorg.2 

2.3  Regionalisering en deconfessionalisering

Deconfessionalisering en ontzuiling waren belangrijke verschijnselen in de vorige eeuw. De 

verandering van de samenleving leidde ook tot regionalisering in de gezondheidszorg. In 

woongebieden nabij een instelling kon men niet meer spreken van een eenduidige 

levensbeschouwing. De levensbeschouwelijke identiteit van de instelling kon met de 

verschuivingen in de samenleving op levensbeschouwelijk gebied niet zonder meer volstaan met 

een enkelvoudig aanbod van geestelijke verzorging. Bovendien was er ook sprake van 

verstedelijking van ziekenhuizen door middel van fusies (NZR: 1987, 19). De 

levensbeschouwelijke identiteit van zorginstellingen is al enige tijd geen vast gegeven. Dit komt 

door de grote schaal van fusies en regionalisering van de (gezondheids-)zorg (Mooren & Smeenk, 

2010, 85). 

De ontzuiling in de zorg betekende niet dat er sprake is van een ontzielde patiënt. 

Levensbeschouwelijke achtergronden en opvattingen speelden in toenemende mate een rol in de 

dagelijkse omgang met patiënten (NZR, 1987, 13). Henk Schouten van de Vereniging van Albert 

Camus zegt echter dat in de huidige geestelijke verzorging nog steeds sprake is van verzuiling. Dit 

is een achterhaald restant van de jaren vijftig.3 Schouten pleit daarom ook voor algemene 

geestelijke verzorging (Schouten, 2006, 116). Hij geeft in het Ouderencentrum waar hij werkzaam 

is de volgende beschrijving over algemeen geestelijke verzorging: ‘De geestelijk verzorger 

vertegenwoordigt niet een bepaalde godsdienstige richting, maar wil mensen ondersteunen op basis 

van hun eigen overtuiging. Hij kent de verschillende godsdienstige en ongodsdienstige systemen, 

die ieder hun eigen invulling geven aan 'de zin van het leven'. Maar in tegenstelling tot de 

kerkelijke pastor of dominee maakt hij niet bij voorbaat de keuze voor een bepaalde opvatting. Hij 

gaat mee met de wijze waarop zijn gesprekspartner het leven verstaat en helpt binnen die horizon 
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steunpunten en hulpbronnen te vinden die het leven meer leefbaar – en tenslotte ook sterfbaar – 

kunnen maken (Schouten: 2006, 111).' 

2.4 Categoriaal werken versus territoriaal werken

De geestelijke verzorging in zorginstellingen wordt van oudsher als categorale pastorale zorg 

aangeboden. Dit heeft zowel voor- als nadelen. Mijn onderzoeksvraag heeft vooral betrekking op 

de territoriale werkwijze. Het territoriaal werken wordt als tegenstelling gebruikt tot categoriaal 

werken (NZR, 1987, 43).

In de zorg zie je steeds meer ontwikkelingen van het territoriaal werken door geestelijk verzorgers 

van de klassieke denominaties. Dit in tegenstelling tot de geestelijke verzorging bij justitie en 

defensie waar nog steeds categoriaal gewerkt wordt. 

2.4.1 Categoriaal werken

In het categoriaal werken legt de geestelijk verzorger contact met cliënten die tot zijn eigen 

categorie behoren. Met categorie wordt hier het kerkgenootschap of de levensbeschouwelijke 

achtergrond bedoeld. (NZR, 1987, 43; Ajouaou, 2010, 22). 

Categoriaal werken heeft als voordeel dat de cliënten en de geestelijk verzorger dezelfde 

geloofsovertuiging hebben, wat al een band schept. Een nadeel kan zijn dat de Dienst Geestelijke 

Verzorging op zoveel verschillende afdelingen werkzaam kunnen zijn, waardoor ze weinig contact 

krijgen met het personeel van de verschillende afdelingen. Ook kan het zijn dat een ziekenhuis 

geen geestelijke verzorging kan aanbieden, omdat de gewenste denominatie ontbreekt in de Dienst 

Geestelijke Verzorging en de geestelijk verzorgers te weinig kennis hebben van andere culturen en 

religies.

2.4.2 Territoriaal werken

Territoriaal werken is het gevolg van reorganisatie, samenwerking en fusies. Een andere 

ontwikkeling is dat door de organisatorische opzet in zorginstellingen er een territoriale indeling 

komt, ook wel het territoriaal werken genoemd. Dat wil zeggen: 'één geestelijk verzorger heeft de 

zorg voor een aantal afdelingen, waar hij voor een ieder beschikbaar is, ongeacht kerkelijke of 

levensbeschouwelijke achtergrond. Die indeling schept duidelijkheid naar artsen en verpleging; de 

geestelijk verzorger is zo meer betrokken bij het afdelingsgebeuren. Ook kan hij contact leggen met 

cliënten, die geen (godsdienst of levensbeschouwing) opgeven, maar wel geestelijke zorg 

behoeven. Deze indeling werd door het VGVZ in 1974 aan zijn leden aanbevolen, waarbij de 

uitdrukkelijke voorwaarde is: een goede samenwerking tussen de geestelijk verzorgers in eenzelfde 

instelling. Interne doorverwijzing kan immers nodig zijn (Snelder, 2006, 86-87).' (Van Buuren, 

1998, 23). 
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Het territoriaal werken heeft als voordeel dat de geestelijk verzorger hechter verbonden is met de 

eigen afdelingen. Contacten met de betrokken artsen en verpleegkundigen zijn persoonlijker (Van 

de Akker & Van Wersch, 2003, 25). Bovendien is de geestelijk verzorger breder inzetbaar en kan 

hij betekenisvol zijn naar mensen met een andere of geen levensbeschouwelijke achtergrond. Bij 

vragen die denominatief-specifiek spiritueel, godsdienstig en ritueel gericht zijn kan de cliënt 

doorverwezen worden (Van Buuren, 1998, 23). 

2.4.3 Kritiek op het territoriaal werken

Het territoriaal werken krijgt de nodige kritiek uit vier verschillende hoeken. Ten eerste zijn er 

tegenstanders van het territoriaal werken die vanuit ambtelijke binding alleen met geloofsgenoten 

willen spreken. Ze zeggen dat deze manier van werken onder andere niet geschikt is als er een 

bijzondere benadering nodig is van een geloofsgerelateerde kwestie. (Hendriks, 1982, 313; 

Ajouaou, 2010, 22). Vanuit het algemeen pastoraat vindt de benadering plaats vanuit de legitimatie 

in de heilige bronnen (Ajouaou, 2010, 21; Goudswaard, 2006, 23-58). Ten tweede zijn er 

tegenstanders van de ambtelijke binding. Schouten werd in paragraaf 2.3. geïntroduceerd. Hij pleit 

voor algemene geestelijke verzorging: “Het confessionele etiket voegt an sich niets toe aan de 

professionele kwaliteit. De toegevoegde waarde ligt in de herkenning van het eigene: de eigen 

terminologie, het eigen denkkader, de sfeer en de rituelen van de eigen traditie (Schouten, 2006, 

112).” De ambtelijke binding kan volgens Schouten de veiligheid versterken bij geloofsgenoten, 

maar hij levert kritiek op het territoriaal werken. De meeste cliënten zijn geen geloofsgenoten van 

de geestelijk verzorger door de territoriale aanpak en daarom delen ze niet in de voordelen van 

diens toegevoegde waarde. 

Vanuit de sceptici wordt het territoriaal werken bekritiseerd omdat het streven naar efficiënt 

werken belangrijker is dan het respect en de zorg voor de cliënt (Van de Akker & Van Wersch, 

2003, 11).

In de nota: Dienst Geestelijke verzorging in organisatie en Beleid: Commissie Geestelijke  

Verzorging van de Nationale Ziekenhuisraad in 1987 werd geformuleerd dat territoriaal werken 

alleen werkt als over de onderlinge taakverdeling binnen de dienst afspraken gemaakt worden. 

Deze afspraken gaan onder andere over wie welke afdeling(en) tot zijn eerste verantwoordelijkheid 

rekent. Ook wordt in deze nota over de bezorgdheid gesproken dat de geestelijk verzorger de 

werkzaamheid van zijn identiteitsbinding kan verliezen: ‘Het middels de samenstelling van de 

dienst gerealiseerde pluriforme aanbod kan in concreto haar werkzaamheid verliezen als erkenning 

van de identiteitsbinding van geestelijke verzorging en / of een goed samenspel tussen de leden van 

de dienst ontbreekt. Bij een goed samenspel komt men tot doorverwijzing en bemiddelt men in het 

tot stand brengen van een contact tussen de cliënt en een der overige teamleden. Wederzijdse 

herkenbaarheid en oecumenische instelling vergemakkelijken het voldoen aan het vereiste van een 
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pluriform aanbod in situaties waar spreiding van locaties of omvang van de instelling taak- en 

territoriumverdeling noodzakelijk maken (NZR, 1987, 19).’ Het territoriaal werken had als doel dat 

een geestelijk verzorger als eerste verantwoordelijke en contactpersoon op de afdeling was om 

zoveel mogelijk door te verwijzen. Vervolgens is dit een puur organisatorisch principe geworden 

en van invloed geworden op de huidige geestelijke verzorging.

Ten derde is er kritiek op het territoriaal werken in het begeleiden van allochtonen. Het komt 

betrekkelijk weinig voor dat allochtone cliënten naar een geestelijk verzorger vragen van eigen 

signatuur. Toch worden er vraagtekens geplaatst bij de interpretatie van dit gegeven. Het is de 

vraag of voornamelijk allochtone cliënten te kennen geven dat ze liever contact hebben met iemand 

van eigen signatuur. Zij kunnen zich mogelijk afhankelijk en onzeker voelen, of menen als ‘gast’ 

een vorm van beleefdheid en dankbaarheid in acht te moeten nemen. Waarschijnlijk is er meer 

sprake van culturele verschillen dan verschillen van religieuze aard. In de praktijk blijkt dat in 

toenemende mate de drie klassieke denominaties verenigd zijn in een Dienst Geestelijke 

verzorging. De drie denominaties bestaan uit een protestants, katholieke en humanistische 

achtergrond. Theoretisch is er ook gesproken van een joodse denominatie die thuis zou horen bij de 

klassieke levensbeschouwingen, maar in de praktijk zijn er geen gevallen bekend waarin een 

rabbijn opgenomen is in een pluriforme Dienst Geestelijke Verzorging. Uit het onderzoek: 'Naar 

meer pluriformiteit in de geestelijke verzorging in zorginstellingen' van het IVA blijkt dat de 

autochtone geestelijk verzorgers van de klassieke denominaties in toenemende mate territoriaal 

werken en dat dit bijna altijd wordt geaccepteerd. Ook door allochtonen. 

Omgekeerd is het wellicht nog een gewichtiger culturele factor wanneer de islamitisch geestelijk 

verzorger begeleiding aanbiedt aan een autochtone Nederlandse cliënt.

Ik heb geen eenduidig standpunt over het territoriaal werken door islamitisch geestelijk verzorgers. 

Enerzijds hebben ook islamitisch geestelijk verzorgers te maken met de professionele kwaliteit van 

het beroep, waardoor er sprake moet zijn van een open houding naar andere denominaties. Ze 

hebben een erkende Nederlandse opleiding gevolgd tot islamitisch geestelijk verzorger waardoor ze 

kennis hebben van algemene luistervaardigheden en andere levensbeschouwingen. Anderzijds 

betekent professionalisering ook dat de identiteit van de geestelijk verzorger bij het begeleiden van 

andersdenkenden op de achtergrond raakt. Het zou wellicht interessant zijn om te onderzoeken in 

hoeverre autochtone cliënten open staan voor een islamitisch geestelijk verzorger. 

2.5 Pluriform aanbod van geestelijke verzorging

Het recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging ligt vast in de grondwet. De Nederlandse 

samenleving heeft een multicultureel karakter. De ontwikkeling van de multiculturele samenleving 

vloeit voort in de gezondheidszorg. Een andere ontwikkeling is dat er verschuivingen plaatsvinden 

in het levensbeschouwelijke patroon in Nederland. Een pluriform aanbod in de geestelijke 
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verzorging is daardoor noodzakelijk geworden. Tot in de jaren negentig was er voornamelijk 

sprake van katholieke, protestantse en humanistische geestelijke verzorging. In enkele gevallen was 

er ook sprake van een joodse en antroposofische vorm van geestelijke verzorging.

In de nota van de Nationale Ziekenhuisraad in 1987 wordt al melding gemaakt dat een pluriform 

aanbod van geestelijke verzorging wenselijk is. Daarbij heeft men de geestelijke verzorging vanuit 

islamitische, hindoeïstische of boeddhistische achtergrond op het oog. (NZR, 1987, 18;Van de 

Akker & Van Wersch, 2003, 3).

Moslims hebben te maken met eigen vragen waarbij ze beroep willen doen op eigen geestelijk 

verzorgers. Ze hebben recht op geestelijke verzorging die aansluit bij hun levensbeschouwing. Er 

lijken enerzijds ontwikkelingen te zijn dat in ieder geval de demonominaties van de geestelijke 

verzorging weer belangrijker zijn geworden. Anderzijds roept het proces van individualisering en 

secularisering de vraag op of een religieus aanbod meer gewenst is dan een multi- of interreligieus 

aanbod van geestelijk verzorgers (Schilderman, 2006, 407). Hoe dan ook, het pluriforme aanbod 

van geestelijke verzorging heeft door de verschuivingen die in Nederland hebben plaatsgevonden 

een uitbreiding ondergaan op het gebied van professionalisering van het beroep (Van de Akker & 

Van Wersch, 2003, 3). In het slotbetoog van mijn scriptie zal ik dieper ingaan op de spanning 

tussen professionalisering en identiteit.

2.6 Opkomst van de islamitische geestelijke verzorging

In 1993 werd er door de toenmalige NZR een congres georganiseerd, genaamd: 'Kleur bekennen' 

over ‘een veranderende geestelijke verzorging in een multiculturele gezondheidszorg’. Kort daarna 

werden de eerste islamitisch en hindoe geestelijk verzorgers aangesteld. Van oktober 1996 tot 

maart 1999 vond er een pilot-project plaats, genaamd: 'Multiculturele Geestelijke Verzorging in  

Zorginstellingen' (McGV) met als doel de integratie van multiculturele geestelijke verzorging 

binnen het zorgaanbod te onderzoeken en gestalte te geven (Snelder, 2006, 97).

Dit project werd door het UMC Utrecht georganiseerd in samenwerking met de beroepsvereniging 

van geestelijk verzorgers in zorginstellingen. Deze werd door het ministerie van VWS 

gesubsidieerd.   

Ari van Buuren, toenmalige geestelijk verzorger aan het UMC, was projectleider van de McGV-

werkgroep. De werkgroep bracht de zogeheten IAP-nota uit van de McGV-project betreffende 

Identiteit, Ambtelijkheid en Professionalisering. Deze beleidsnota met het oog op integratie van 

multicultureel geestelijke verzorging, was en is nog steeds richtinggevend. (Van Buuren, 2002, 59 

en 60). Imam Arslan Karagül kwam na het McGV-pilotproject in 1999 uit op drie conclusies:

1) Er is grote behoefte aan islamitische geestelijke verzorging in zorginstellingen.

2) In de islamitische geestelijke verzorging zijn naast de rituelen ook gesprekken met de cliënten 

belangrijk.
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3) Niet alleen voor de (moslim-)cliënten is geestelijke verzorging gewenst, maar ook voor de 

ziekenhuismedewerkers. Zij hebben mogelijk behoefte aan voorlichting over hoe ze hun werk 

beter kunnen doen ten opzichte van cliënten met een allochtone achtergrond. 

Het blijft echter onduidelijk wat de omvang en de aard van de behoefte aan geestelijke verzorging 

is van allochtone cliënten (Van de Akker & Van Wersch, 2003, 3 en 4).

Tijdens de werving van islamitisch geestelijk verzorgers voor mijn onderzoek viel me op dat veel 

ziekenhuizen in relatief grote steden nog geen islamitisch geestelijk verzorger in dienst hebben, 

terwijl er wel een gebedsruimte voor moslims aanwezig is. Dat geeft dus aan dat er wel degelijk 

behoefte is om uiting te geven aan het islamitisch geloof. Wel is er de mogelijkheid om beroep te 

doen op een islamitisch geestelijk verzorger of imam buiten het ziekenhuis als de cliënt daar om 

vraagt. Het is de vraag in hoeverre de cliënt hiermee bekend is.

2.7 De moskee-imam en islamitisch geestelijke verzorging

Voor deze paragraaf maak ik gebruik van het proefschrift 'Imam achter tralies' van Mohammed 

Ajouaou (Ajouaou, 2010) omdat hij het beroep van islamitisch geestelijk verzorger vergelijkt met 

het beroep van moskee-imam. Hoewel zijn onderzoek gericht is op het gevangeniswezen, ga ik 

ervan uit dat er veel overeenkomsten zijn in de vaardigheden waar de geestelijk verzorger over 

behoort te beschikken. De hoofdthema’s variëren per sector. Bij justitie gaan hoofdthema’s veel 

vaak over misdaad en daaraan gerelateerde zaken, zoals voor een langere tijd opgesloten zijn. In 

het ziekenhuis zal het hoofdthema eerder gericht zijn op ziekte (Ajouaou, 2010, 22). Ajouaou heeft 

voor zijn proefschrift verschillende islamitisch geestelijk verzorgers geïnterviewd. Uit deze 

interviews komen de volgende verschillen aan bod:

- De gerichtheid naar het individu en de gemeenschap: De moskee-imam richt zich op de 

collectieve gemeenschap. Hij benadert het individu vanuit groepsverband en is daarom 

afstandelijker naar het individu. De islamitisch geestelijk verzorger daarentegen speelt in op de 

individuele behoefte van de cliënt. Hij heeft daarbij de specifieke situatie van de individuele 

persoon op het oog, is bewust van de problemen van de cliënt en kan ze analyseren 

- De manier van communiceren: Het individu is een volwaardige gesprekspartner van de 

islamitisch geestelijk verzorger. Er is sprake van een tweerichtingsverkeer waar de geestelijk 

verzorger de gespreksleider is. Pastorale contacten gaan niet uit van een autoritaire, 

afstandelijke positie. De begeleiding kenmerkt zich door het vermogen te luisteren naar de 

cliënt. Het (levens)verhaal, de daarbij behorende vragen en gevoelens van de cliënt krijgen veel 

aandacht. Hij laat de mensen in hun waarde. Er wordt veel over geloof gepraat, maar dit is niet 

in alle gesprekken vanzelfsprekend. De islamitisch geestelijk verzorger heeft niet als taak om 
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het geloof te verkondigen. Voor een moskee-imam is het verkondigen van geloof juist 

vanzelfsprekend. Hij heeft niet zozeer de positie als luisteraar maar als verteller.

- Verschil van werkcontext: De islamitisch geestelijk verzorger heeft te maken met een 

complexere werkomgeving. Hij werkt samen met geestelijk verzorgers van andere 

denominaties, personeel en het instituut als geheel met de regels die daarbij horen. Ook hier is 

er sprake van dat de islamitisch geestelijk verzorger in een bredere context moet 

communiceren, namelijk naar de collega's. 

- Complexiteit van de doelgroep: Binnen de islamitische wereld is er sprake van etnische en 

religieuze diversiteit. De islamitische geestelijke heeft dus te maken met diversiteit. Een 

moskee-imam zal in zijn gemeenschap hier niet mee te maken krijgen (Ajouaou, 2010, 284 - 

286).

- De introductie van een vrouwelijke islamitisch geestelijk verzorger. Ajouaou heeft voor zijn 

proefschrift geen interviews gehouden met vrouwelijke islamitisch geestelijk verzorgers. Wel 

reflecteert hij hierop in zijn laatste hoofdstuk. In een moskeegemeenschap wordt de rol van 

imam alleen door mannen uitgevoerd. De functie van islamitisch geestelijk verzorger kan ook 

uitgevoerd worden door een vrouw. Vrouwelijke islamitisch geestelijk verzorgers worden 

echter vrijgesteld van het houden van de vrijdagdienst (behoudens voor vrouwen). Dit geldt 

zowel voor de preek als voor het voorgaan in het gebed voor de mannelijke cliënten. Van de 

vrouwelijke islamitisch geestelijk verzorgers wordt verwacht dat zij de coördinatie van de 

dienst op zich nemen, maar dat ze de vrijdagdienst door anderen laten uitvoeren, bijvoorbeeld 

door mannelijke collega’s. De aanduiding voor vrouwelijke imam ten aanzien van haar 

bevoegdheid om voor te gaan in het gebed voor mannen wekt bij justitie veel verwarring en 

discussie op. Voor het begeleiden van vrouwelijke cliënten in de zorg, kan de vrouwelijke 

islamitisch geestelijk verzorger wel de naam van imam dragen als ze aan de vereiste religieuze 

voorwaarden voldoet (Ibid, 23). 

Ajouaou kwam de volgende overeenkomsten tegen:

- De legitimatie van het imamschap: Zowel de moskee-imam als de islamitisch geestelijk 

verzorgers zijn beiden imam en hebben te maken met aanpassingen en verschuivingen. De 

moskee-imam vooral met aanpassingen van de Nederlandse grondwet, zoals de integratie van 

imams in de Nederlandse samenleving, en de islamitisch geestelijk verzorger past zich aan aan 

de instellingscontext. 

- Aandacht voor het individu in relatie met zijn naaste omgeving: De islamitisch geestelijk 

verzorger en de moskee-imam hebben een rol als bemiddelaar oftewel muslih als het gaat om 

verstoorde verhoudingen en allerlei vormen van contractbreuk tussen het individu en zijn 

familie (Ibid, 286–287).
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De verschillen tussen de moskee-imam en de islamitisch geestelijk verzorger heeft Ajouaou o.a. in 

de volgende tabel weergeven:

Moskee-imam Islamitisch geestelijk verzorger 
Groep Individu 

Spreekt / vertelt Luistert / begeleidt.

Algemeen Specifiek / gerichter

Leer / wet centraal Behoefte van pastorant centraal 

Afstandelijk Minder afstandelijk 
Bron: (Ajouaou, 2010, 289)

Van geestelijk verzorgers mag verwacht worden dat ze beschikken over hermeneutische en 

communicatieve competentie. Er is sprake van hermeneutische competentie wanneer de geestelijk 

verzorger zodanig in de levensbeschouwelijk traditie staat dat er een relatie gelegd wordt met de 

actuele ervaringswereld. De geestelijk verzorger toont begrip voor de cliënt en ontwikkelt vanuit 

deze opstelling nieuwe perspectieven. Er is sprake van communicatieve competentie wanneer er 

sprake is van een ruimte waar wederzijdse vrijheid, individualiteit en subjectiviteit tussen geestelijk 

verzorger en cliënt mogelijk is (Knippenberg, 1987, 374-378 ; Mooren, 1996, 156-157).

Zoals uit de tabel afgeleid kan worden komen de vaardigheden waar de islamitisch geestelijk 

verzorger over moet beschikken overeen met de vaardigheden van collega-geestelijk verzorgers. 

Alleen is de islamitisch geestelijk verzorger (ervarings-)deskundige in zijn eigen traditie. 

2.8 Conclusie

De huidige geestelijke verzorging in Nederland heeft zijn wortels in historische bronnen. Dit was 

en is nog steeds een onderdeel van de ziekenzorg. Binnen de islamitische gezondheidszorg bestaan 

soortgelijke bronnen. In 1974 verscheen dankzij de nota van de Nationale Ziekenhuisraad (NZR):  

Dienst Geestelijke Verzorging in organisatie en beleid, een geïntegreerde aanpak van geestelijke 

verzorging in ziekenhuizen. Een instelling selecteert zelf de samenstelling van de geestelijke 

verzorging. Op enkele grotere steden na, is de islamitisch geestelijke verzorging beperkt 

geïntegreerd in ziekenhuizen. Wel is er sprake van een gebedsruimte voor moslimcliënten en 

hebben zij recht op islamitische geestelijke verzorging van buiten het ziekenhuis wanneer ze daar 

naar vragen.

Mede door de deconfessionalisering, ontzuiling, regionalisering van de zorg en het territoriaal 

werken krijgt de denominatieve geestelijke verzorging de nodige kritiek van onder andere de 

algemene geestelijk verzorgers. Het territoriaal werken staat in zijn benadering ten dienste van 

mens tot mens ongeacht de levensbeschouwelijke achtergrond van de cliënt, maar de geestelijk 

verzorger moet de cliënt doorverwijzen wanneer het gaat om diepe religieuze kwesties. Sinds het 
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congres: Kleur bekennen in 1993 zijn er islamitisch geestelijk verzorgers in ziekenhuizen 

aangesteld. Door het pilotproject van UMC Utrecht van 1993 tot 1999 kwam men tot de conclusie 

dat er grote behoefte is aan islamitische geestelijke verzorging in zorginstellingen. Naast 

gesprekken hebben moslims behoefte aan rituelen. De islamitisch geestelijk verzorgers zijn 

werkzaam op een voor hen nog onbekend terrein. Moslims hebben ook te maken met eigen vragen 

waar de klassieke denominaties vanwege religieuze- en culturele verschillen niet bekend mee zijn. 

Islamitisch geestelijk verzorgers werken vooralsnog categoriaal. Er wordt naar gestreefd dat ze in 

de toekomst territoriaal gaan werken. Het is de vraag of dat dit door cultuurverschillen wel echt 

wenselijk is bij autochtone cliënten. Een islamitisch geestelijk verzorger wordt vaak vergeleken 

met een moskee-imam. Toch zijn er naast overeenkomsten ook verschillen. Deze verschillen 

worden in paragraaf 2.7 schematisch weergegeven.
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3 PROFESSIONALISERING & AMBTELIJKE BINDING

In paragraaf 1.2 werd al gewezen op de beleidsnota’s van de Nationale Ziekenhuisraad (NZR, nu: 

NZF). Deze hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling voor geestelijke 

verzorging in ziekenhuizen. Andere belangrijke spelers voor de professionalisering van het beroep 

zijn onder andere de Beroepsvereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen en de 

opleidingen voor het beroep tot geestelijk verzorger. Niet alleen de geestelijk verzorger in het 

algemeen, maar ook de humanistisch geestelijk verzorger in het bijzonder heeft een professionele 

ontwikkeling doorgemaakt. In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen van professionalisering en 

ambtelijke binding uiteengezet. 

3.1 Het ontstaan van het humanistische raadswerk in Nederland 

Het humanistische raadswerk werd rond de jaren vijftig gedomineerd door de strijd om de 

erkenning van de humanistische zielzorg. Net als de kerken wilde het Humanistisch Verbond 

geestelijke verzorging verlenen in het leger, gevangeniswezen en ziekenhuizen. De erkenning van 

de verschillende werkvelden vond niet gelijktijdig plaats. In de jaren zestig krijgt het humanistische 

raadswerk meer voet aan de grond bij defensie en justitie. Daar waar het leger en het 

gevangeniswezen onder het gezag vallen van de centrale overheid, worden ziekenhuizen beheerd 

door particuliere besturen en lokale overheden. Het humanistische raadswerk werd in zijn 

beginstadium uitgevoerd door vrijwilligers die de schriftelijke cursus 'Geestelijke verzorging op  

humanistische grondslag' van Jaap van Praag volgden die hij in 1953 had gemaakt voor enkele 

conferenties (Karel & van der Kroeg & Huiskes, 1989, 23, 28-30). Inmiddels is er sprake van een 

professionele beroepsuitoefening in uiteenlopende sectoren (Mooren, 1995, 1). 

3.2 Oprichting Beroepsvereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ)

In 1971 werd de Beroepsvereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ) 

opgericht. De rooms-katholieke en protestants-christelijke geestelijk verzorgers zochten 

toenadering tot elkaar. In een later stadium sloten de joodse en humanistisch geestelijk verzorgers 

zich aan bij de vereniging. De VGVZ wilde onder andere inspelen op de secularisatie en de 

verschuivende grenzen tussen beroepssoorten. Primair was de vereniging gericht op de 

professionalisering van het beroep van geestelijk verzorger. Er werd veel aandacht besteed aan de 

integratie en de kwaliteit van de geestelijke verzorging om die in ziekenhuizen te bevorderen en te 

verbeteren (Van de Akker & Van Wersch, 2003, 2). 

In 1995 verscheen in de Beroepsstandaard het beroepsprofiel voor geestelijk verzorgers in 

zorginstellingen. De verwachting is dat de samenleving en de gezondheidszorg zich zullen blijven 

ontwikkelen. Maar uiteindelijke levensvragen rond menselijke existentie en contingentie zullen 

blijven voortbestaan (VGVZ. 2002. 3). De beroepsstandaard van 1995 wordt aangemerkt als 

mijlpaal voor professionalisering van het beroep. In vijfentwintig jaar tijd groeide de VGVZ van 
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255 tot 650 actieve leden. In 2002 waren dit 770 leden. De VGVZ bracht in 2003 een nieuwe 

Beroepsstandaard voor de geestelijk verzorger in zorginstellingen uit. Hierin stond een uitbreiding 

van een brede consensus onder de geestelijk verzorgers die ook bij de moslim- en hindoe geestelijk 

verzorger aansluit (Van de Akker & Van Wersch, 2003, 2).

Geestelijke verzorging had duidelijk meer behoefte aan pluriformiteit door de opvattingen die zich 

afspeelden in de multiculturele samenleving. Het pluriforme aanbod van geestelijke verzorging 

kreeg daarom een verbreding ten behoeve van moslim- en hindoecliënten (Van de Akker & Van 

Wersch, 2003, 3). 

3.3 Opleidingen

In het kader van de professionalisering van de geestelijke verzorging is er in de loop van de jaren 

sprake geweest van een nieuwe ontwikkeling. Voorheen studeerden geestelijk verzorgers theologie 

en aansluitend volgden ze aanvullende cursussen voor het beroep als geestelijk verzorger. Sinds de 

jaren tachtig is er sprake van diverse gespecialiseerde (master-)opleidingen op het gebied van 

geestelijke verzorging. Er bestaan twee varianten: enerzijds de ambtsopleidingen van diverse 

denominaties en anderzijds de opleidingen tot algemeen geestelijk verzorger (Mooren & Smeenk, 

2010,  87).

De opleidingen tot geestelijk verzorger waarborgen de professionaliteit van het beroep. In 

september 2005 startte de eerste academische opleiding voor islamitische theologie aan de Vrije 

Universiteit te Amsterdam waarin studenten opgeleid kunnen worden tot islamitisch geestelijk 

verzorger. Daarvoor hadden imams in Nederland in het land van herkomst een opleiding gevolgd 

of werden buitenlandse imams aangetrokken. Het opleidingsniveau van deze buitenlandse imams 

kan enigszins variëren. Het niveau van de buitenlandse opleiding komt vaak niet geheel overeen 

met de geldende academische normen in Nederland. Bovendien sluiten de buitenlandse opleidingen 

niet aan bij de westerse werkcontext (Ajouaou, 2010, 27).

Veel imams en islamitisch geestelijk verzorgers hebben, na de start van deze opleidingen, zich 

aangemeld om hun opleidingsniveau te verhogen. Ook imams die in het land van herkomst een 

academische opleiding hebben gevolgd, hebben zich aangemeld voor deze opleiding. Via deze 

opleiding komen ze meer te weten over de islam tegen de achtergrond van de Nederlandse 

maatschappij (Ajouaou, 2010, 429).

3.4 Ambtelijke binding 

‘Van ambtelijke binding is sprake als de geestelijk verzorger een als ambt aangemerkte functie 

uitoefent op basis van een door benoeming of machtiging geformaliseerde relatie met het 

legitimerende (‘zendende’) genootschap op geestelijke grondslag (Mooren & Smeenk, 2010, 79-

80)’.
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3.4.1 Ambtelijke binding en ambtshalve kwaliteit

Hedendaags bestaat de ambtelijke zending van het ambt van priester, predikant, humanistisch 

geestelijk verzorger, rabbijn of imam. De overheid vereist hiervoor een erkende theologische 

opleiding (Mooren & Smeenk, 2010, 80). 

In de nota van de NZR van 1987 werd al omschreven dat ambtelijke binding moet voldoen aan 

‘ambtshalve kwaliteit’: ‘Ambtshalve kwaliteit verwijst naar het op basis van opleiding en 

identiteitsbinding kunnen functioneren in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een 

levensbeschouwelijk of religieus genootschap. De verwerving van ambtshalve kwaliteit vindt 

doorgaans plaats binnen de initiële opleidingen die daartoe door de levensbeschouwelijke of 

religieuze genootschappen zijn erkend (NZR, 1987, 11).’

De identiteit van de geestelijk verzorger als ambtsdrager wordt gelegitimeerd door een 

maatschappelijk erkend levensbeschouwelijke genootschap. Het maatschappelijk erkend 

levensbeschouwelijke genootschap is dan ook de zendende instantie. De VGVZ vindt het 

ambtshalve aspect van belang omdat geestelijke verzorging altijd vraagt om een positiebepaling 

van de geestelijk verzorger waarbij authentieke omgang met de eigen levensbeschouwing 

noodzakelijk is. Het domein van de geestelijke verzorging is daarom nooit ‘neutraal’, maar de 

geestelijk verzorger hoort een open houding te hebben naar andere levensbeschouwingen (VGVZ, 

2002, 14-15). Overigens geeft de VGVZ decennia lang bewust ruimte aan geestelijk verzorgers die 

de zending van het zendend genootschap niet kunnen ontvangen maar wel bewust in een traditie 

staan. Het komt voor dat iemand vanwege uiteenlopende redenen de zending niet kan ontvangen, 

maar wel bewust verbonden met de traditie is. ‘Binding’ is daarom noodzakelijk. De VGVZ wil een 

geestelijk verzorger die vanwege zijn levenskeuze en / of opleiding geen recht op een zending heeft 

van het zendende genootschap niet geheel uitsluiten (VGVZ, 2010, 6-7). 

In de kerkelijke kring is een ambtelijke benoeming dikwijls niet mogelijk vanwege huwelijk of 

seksuele voorkeur. Zij beschikken vaak wel over alle professionele voorwaarden en voldoende 

levensbeschouwelijke competentie. In dit geval is er geen sprake van algemene geestelijke 

verzorging, maar niet-gebonden geestelijke verzorging (Mooren & Smeenk, 2010, 87).

3.4.2 Het ontbreken van een officiële erkende zendende instantie

Een patiënt die in het ziekenhuis verblijft, heeft recht op geestelijke verzorging vanuit de eigen 

godsdienst of levensbeschouwing. Dit is wettelijk vastgelegd in artikel 6 van de grondwet. 

Islamitisch geestelijk verzorgers leggen geen eed af zoals dat in rooms katholieke en protestante 

kringen gebeurt. Er is geen sprake van een wijding of roeping. Dit geldt eveneens voor de 

humanistisch geestelijk verzorgers, waar het Humanistisch Verbond de bevoegdheid geeft als de 

geestelijk verzorger die de toetsing van de benoemingsprocedure volstaat. Op het moment dat het 
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Humanistisch Verbond de bevoegdheid verleent, staat deze garant voor de identiteit van de 

humanistisch geestelijk verzorger. 

Binnen de islam is er sprake van diverse stromingen. Op het moment van schrijven is de 

koepelorganisatie Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) de officiële erkende zendende 

instantie voor islamitisch geestelijk verzorgers binnen justitie (sinds oktober 2007) en defensie 

(sinds juli 2008). 

Voor de zorgsector is CMO op het moment van schrijven informeel de zendende instantie. Dit 

heeft te maken met het feit dat de geestelijke verzorging binnen de zorgsector niet landelijk wordt 

aangestuurd zoals bij de andere twee sectoren. Tegenwoordig is het criterium van de VGVZ dat 

islamitisch geestelijk verzorgers een zendingsbrief moeten ontvangen van CMO om bij hen een 

registratie te krijgen. Samen met de VGVZ zijn ze bezig om dit proces te kunnen formaliseren. 

Op dit moment zijn er nog maar weinig islamitisch geestelijk verzorgers werkzaam in de 

zorgsector. Dat is opvallend, want dit staat niet in verhouding met het aantal moslimpatiënten die in 

ziekenhuizen verblijven. Niet iedereen van de geestelijk verzorgers is aangesloten bij CMO. De 

VGVZ en CMO kunnen de bestuurders van ziekenhuizen niet afdwingen om hen te raadplegen. 

Daarom werken er in de zorgsector verschillende islamitisch geestelijk verzorgers die niet 

geregistreerd zijn bij de VGVZ. Bestuurders van ziekenhuizen weten vaak niet wat voor islamitisch 

geestelijk verzorger ze in dienst nemen. 

De VGVZ heeft wel een adviserende rol aan de bestuurders van ziekenhuizen. CMO is theologisch 

verantwoordelijk voor de inzet van de geestelijk verzorgers en staat garant voor de religieuze 

geschiktheid en bekwaamheid van de islamitisch geestelijk verzorgers die van hen een 

zendingsbrief krijgen. CMO vertegenwoordigt de belangen van diverse islamitische stromingen. De 

organisatie wil echter voorkomen dat er streng orthodoxe imams in ziekenhuizen gaan werken die 

bezig zijn met missiewerk en zich niet kunnen inleven in de Nederlandse islam en opvattingen 

hebben die in strijd zijn met de Nederlandse grondwet. 'De organisatie staat voor integratie in de 

democratische rechtsstaat Nederland, maar ook voor een stevige islam, met als trefwoorden: Turks, 

Marokkaans, soennitisch en traditioneel (Nederlands Dagblad, 28-01-2011).' De islamitisch 

geestelijk verzorgers horen volgens hen een gematigde kijk op de islam te hebben. Een ander 

criterium is dat ze de opleiding tot islamitisch geestelijk verzorger in Nederland gevolgd hebben 

(Altuntas, 31-5-2011, mondelinge toelichting).

3.4.3 De ambtelijke binding staat onder druk 

In de zorgsector is het mogelijk om als niet-gebonden geestelijk verzorger werkzaam te zijn. Dit in 

tegenstelling tot de andere werkgevers: justitie en defensie. Wel of niet-verbonden te zijn aan een 

zendende instantie levert al vanaf de jaren tachtig discussie op. Deze discussie is vandaag de dag 

nog steeds actueel (VGVZ, 2010, 6).
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Sinds een aantal jaren wordt de VGVZ geconfronteerd met geestelijk verzorgers die in de zorg 

werkzaam zijn of willen zijn en geen ambtelijke benoeming hebben, maar wel lid van de 

vereniging willen zijn. Een deel van deze geestelijk verzorgers zouden wel graag deze ambtelijke 

benoeming willen verkrijgen, maar komen vanwege uiteenlopende reden hiervoor niet in 

aanmerking. Een ander deel kiest voor ‘algemeen geestelijk verzorger’. In diverse kringen zijn de 

meningen verdeeld over de ambtelijke binding. Voor de relevante veranderingen die hebben 

plaatsgevonden en de nodige reactie hierop verwijs ik naar paragraaf 2.3 en 2.4. De discussie of 

ambtelijke binding nog van deze tijd is, wordt ook mede bepaald door de ontwikkeling van 

geïntegreerde geestelijke verzorging, het pluriforme aanbod en de territoriale werkwijze (Mooren 

& Smeenk, 2010, 85). De indruk bestaat dat doorverwijzing naar passende geestelijke verzorging 

van de cliënt slechts in beperkte mate geschiedt bij de territoriale werkwijze. Een andere 

ontwikkeling is dat door pluralisering, secularisering en levensbeschouwelijke individualisering 

niet iedere manager affiniteit met de levensbeschouwelijke instituties heeft. De ambtelijke 

behartiging dreigt als minder relevant ervaren te worden. Een gevolg hiervan is dat men kiest voor 

een zo algemeen mogelijk aanbod van geestelijk verzorgers (Ibid, 86-88). 

De Commissie Ambtelijke Binding is van mening dat de ambtelijke binding van belang is en blijft. 

Het ambt vertegenwoordigt de levensbeschouwelijk zendende instantie. Voor veel cliënten is het 

ambtelijke karakter een herkenbaarheid in levensbeschouwelijk opzicht. Dit geldt waarschijnlijk 

meer voor ouderen. Een deel van de geestelijk verzorgers vindt het ambt belangrijk voor het eigen 

functioneren. Zij vinden de taken en bevoegdheden die verbonden zijn met het ambt van belang 

zoals het uitvoeren van sacramentele handelingen en voorgaan in erediensten. Voor menig 

geestelijk verzorger zijn de theologische fundering en de godsdienstige verankering zowel in 

persoonlijk als in functioneel opzicht een noodzakelijke voorwaarde om de functie te kunnen 

vervullen. De ambtsdrager staat voor de identiteit van een maatschappelijk erkend geestelijk 

genootschap. Deze identiteit is onlosmakelijk verbonden met de professionaliteit. Volgens de 

VGVZ is het domein van de geestelijke verzorging (zingeving) nooit neutraal, omdat het altijd om 

een positiebepaling vraagt van de geestelijk verzorger. Een authentieke omgang met de eigen 

levensbeschouwing is van belang om een open houding te hebben naar andere 

levensbeschouwingen.

Een ander belangrijk punt voor de voorstanders van ambtelijke binding is de vrijplaats. De 

vrijplaatsfunctie is gekoppeld aan de ambtelijke binding en rechtstreeks gelieerd aan de erkenning 

als geestelijke die als het ware mag optreden als representant van een geloofsgemeenschap 

(Mooren & Smeenk, 2010, 90). Het begrip ‘vrijplaats’ is een juridisch aspect, want door de 

vrijplaats geldt voor de geestelijk verzorger het verschoningsrecht, waarbij men vrij is van 

gerechtelijke vervolging. Dit is een wezenlijk element in het professionele zelfbeeld van de 

geestelijk verzorgers. De gesprekken tussen cliënt en geestelijk verzorger zijn vertrouwelijk. De 
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vrijplaatsfunctie is meer dan alleen het beroepsgeheim die andere disciplines / hulpverleners 

hebben. De andere disciplines met een beroepsgeheim mogen en moeten soms informatie 

uitwisselen onder elkaar. De geestelijk verzorger doet dat niet, tenzij de cliënt anders aangeeft. 

(Ibid 2010, 80-81). Volgens het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond is de vrijplaats 

onmisbaar. Wanneer er geen sprake meer zou zijn van ambtelijke binding wordt de juridische en 

inhoudelijke positie van het beroep verzwakt, waardoor het profiel van het beroep minder sterk 

wordt. De herkenbaarheid in geestelijk opzicht is van belang. De neiging om goedkopere krachten 

in te huren of om cliënten door te verwijzen naar maatschappelijk werkers of de psycholoog zal dan 

alleen maar groter worden (Zunderdorp & de Vries, 2006). Door de groei van moslims in 

Nederland lijkt de kwestie van identiteitsbinding wel relevant. Mede door de religie- en 

cultuurverschillen is er onder de moslims een sterke behoefte aan een islamitisch geestelijk 

verzorger.

3.5 Professionele kwaliteit 

In de nota 'Dienst Geestelijke Verzorging in organisatie en beleid' van de Nederlandse 

Ziekenhuisraad in 1987 werd naast ambtshalve kwaliteit het begrip professionele kwaliteit 

geïntroduceerd. ‘Professionele kwaliteit verwijst naar de voor de beroepsuitoefening vereiste 

sociaal-wetenschappelijke en levensbeschouwelijke of theologische kennis en naar het geheel aan 

methodieken en vaardigheden dat vereist wordt voor het begeleiden van patiënten en bewoners bij 

het nadenken over vragen van bestaan en geloof en voor het functioneren in de instelling van 

gezondheidszorg. De verwerving van professionele kwaliteit vindt plaats binnen de initiële 

opleidingen en / of vervolgopleidingen, die via de genootschappen en / of de beroepsverenigingen 

worden georganiseerd (NZR, 1987, 11).’ De verbinding van ambtshalve en professionele kwaliteit 

maakt de geestelijk verzorger competent voor de geestelijke verzorging aan iedereen. Indien 

iemand geestelijke verzorging wil krijgen vanuit de eigen denominatie, zal de geestelijk verzorger 

moeten bemiddelen met het oog op het gewenste contact (Mooij-Kemp, 2006, 132).

Het onderscheid tussen ambtelijke en professionele kwaliteit staat al jaren ter discussie. Het 

onderscheid blijkt vooral in arbeidsrechtelijke zin te zijn. De discussie over ambtshalve en 

professionele kwaliteit wordt voor een belangrijk gedeelte bepaald door de posities die mensen 

innemen in de discussie over het categoriaal en territoriaal werken. De geestelijk verzorger zou 

competent moeten zijn om iedereen te kunnen begeleiden (Ibid, 132). Er wordt van hen gevraagd 

om te participeren in een traditie die voor hen nog redelijk onbekend terrein is. Primair werden 

imams geselecteerd op hun religieuze kennis van de eigen godsdienst en niet vanwege de kennis 

van de andere denominaties (Van de Akker & Van Wersch, 2003, 15). Door de komst van de 

opleiding tot islamitisch geestelijk verzorger wordt er van hen verwacht dat ze ook kennis hebben 

van andere religies en gespecialiseerd zijn in de thema’s die zich in de zorgsector voordoen. 
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3.6 Levensbeschouwelijke competentie

In paragraaf 3.4.1 werd het begrip levensbeschouwelijke competentie geïntroduceerd. De 

Commissie Ambtelijke Binding spreekt over een levensbeschouwelijke competentie waar een 

geestelijk verzorger over dient te beschikken. ‘Onder de levensbeschouwelijke competentie kan 

worden verstaan, het vermogen om het verhaal van de cliënt in zijn religieuze of 

levensbeschouwelijke implicaties te kunnen verstaan en het vermogen om deze doorleefd in 

verband te brengen met diens eigen levensoriëntatie. Bij dit laatste is voor geestelijk verzorgers ook 

van belang dat ze kennis hebben van andere opvattingen dan alleen de eigen traditie, omdat er niet 

altijd sprake is van een levensbeschouwelijke ‘match’ tussen geestelijk verzorger en cliënt (Mooren 

& Smeenk, 2010, 78).’ In de bijlage van het cahier 'Ambtelijke Binding' staat vermeld dat de 

omschrijving van de levensbeschouwelijke competentie ogenschijnlijk helder lijkt te zijn, maar dat 

er toch enkele haken en ogen aan zitten. Onder andere de inhoud, kwalificaties, bevoegdheden en 

opleiding die nodig zijn om de levensbeschouwelijke competentie te beheersen zijn niet verder 

uitgewerkt. Deze notitie is slechts een eerste aanzet en een verdere uitwerking is belangrijk.1 

In 2003 verscheen het IVA-rapport ‘Naar meer pluriformiteit in de geestelijke verzorging in  

zorginstellingen’  van Piet van den Akker en Sandra van Wersch. De auteurs van dit rapport 

gebruiken niet het begrip levensbeschouwelijke competentie, maar een soortgelijk begrip. Zij 

vinden dat een geestelijk verzorger over een tweede reflectie moet beschikken. Dit verwijst naar de 

mogelijkheid in hoeverre er op een zinvolle manier geestelijke verzorging aangeboden kan worden 

aan cliënten die niet behoren tot de eigen geloofsgemeenschap. Uit hun onderzoek blijkt dat veel 

autochtone geestelijk verzorgers zeggen dit te kunnen. Er wordt vermeld dat zowel autochtonen en 

allochtonen vinden dat geestelijke verzorging primair moet aansluiten bij de behoeften van de 

cliënten en hun omgeving. Er wordt vastgesteld dat er te weinig kennis is over de aard van de 

behoefte van allochtone cliënten (Van de Akker & Van Wersch, 2003, 8-10). De klassieke 

denominaties benadrukken het succes van een territoriale aanpak en moslimcliënten zijn vaak al 

blij als ze merken dat het ziekenhuis aan hen gedacht heeft. Door de beperkte kennis over de aard 

van de behoefte van de moslimcliënten kan het zo zijn dat religieuze en culturele verschillen 

onopgemerkt blijven. Mogelijkerwijs accepteren moslimcliënten geestelijk verzorgers van de 

klassieke denominaties uit beleefdheid. Tegelijkertijd wordt van de islamitisch geestelijk verzorger 

gevraagd om in de toekomst andere denominaties te begeleiden. Ze kunnen leren van de ervaring 

van de ander en elkaar steun geven. Hiermee worden ze mogelijk wel in de richting van de 

bestaande structuur gestuurd. (Ibid, 24-25). Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat een islamitisch 

geestelijk verzorger zelf te maken heeft met cultuurverschillen van moslimcliënten. Het kan 

problemen opleveren wanneer een Surinaamse of Marokkaanse imam een Turkse cliënt wil 

begeleiden. Dit kan worden opgelost door de cliënt door te verwijzen wanneer dit wenselijk of 

noodzakelijk is. Bijvoorbeeld naar de ‘eigen’ imam’ (Ibid, 15-16). 
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3.7 Spanningsverhoudingen  

De basis van de ambtelijke binding is de levensbeschouwelijke identiteit van de geestelijk 

verzorger. Tegelijk wordt van de geestelijk verzorger verwacht dat deze beschikt over 

levensbeschouwelijke competentie om de professionele kwaliteit te waarborgen. In het klassieke 

beeld van geestelijke verzorging zijn ambtelijke binding en professionele kwaliteit op elkaar 

betrokken, terwijl deze twee begrippen in de huidige situatie uit elkaar gehaald zijn en in een 

spanningsvolle verhouding tot elkaar staan. De professionele kwaliteit vraagt om een algemeen 

vermogen van begeleiden van mensen met zingevingsvragen waarbij de identiteitsbinding 

secundair is geworden. Dat levert, in het geval van de behoefte aan islamitische geestelijke 

verzorging, een probleem op, omdat de verwachting is dat bij de islamitische geestelijke verzorging 

de identiteit wel primair is.

3.8 Conclusie 

De oprichting van de VGVZ is van groot belang geweest voor professionalisering van de 

geestelijke verzorging. Er moet sprake zijn van een zendende instantie om lid te kunnen zijn van de 

VGVZ. De ambtshalve kwaliteit verwijst naar de gevolgde opleiding en naar de identiteitsbinding 

van de geestelijk verzorger met een geestelijk genootschap. Op het moment is er nog geen officieel 

erkende zendende instantie voor islamitisch geestelijk verzorgers in de zorgsector. Dit in 

tegenstelling tot justitie en defensie, waar het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) de 

officiële zendende instantie is. Informeel is het CMO voor de VGVZ de zendende instantie. Deze 

wordt echter door de ziekenhuisbesturen nog niet erkend. Hiermee lijkt het erop dat de islamitisch 

geestelijke verzorging dezelfde ontwikkeling doormaakt als het humanistisch raadswerk in de jaren 

vijftig. CMO heeft als criterium dat de islamitisch geestelijk verzorger de erkende masteropleiding 

tot islamitisch geestelijk verzorger heeft gevolgd en een gematigde kijk op de islam heeft. De 

VGVZ wordt vaak geconfronteerd met deze eisen, omdat geestelijk verzorgers die niet verbonden 

(kunnen) zijn aan een zendende instantie worden uitgesloten. Naast de ambtshalve kwaliteit wordt 

van de geestelijk verzorger verwacht dat hij over professionele kwaliteit beschikt. Dit heeft 

betrekking op de wetenschappelijke en levensbeschouwelijke kennis en het geheel aan 

methodieken en vaardigheden. De relatie tussen ambtshalve en professionele kwaliteit staat ter 

discussie. Professionalisering betekent dat de geestelijk verzorger ook andersdenkenden kan helpen 

en daardoor territoriaal werkt. Hij of zij moet beschikken over levensbeschouwelijke competentie. 

Dit betekent dat hij hierdoor voor een deel zijn identiteit verliest. Van islamitisch geestelijk 

verzorgers wordt verwacht dat zij participeren in een bestaande traditie waar zij nog onbekend mee 

zijn.  Daarnaast kan er sprake zijn van intrinsieke spanningen, omdat de geestelijk verzorgers van 

de verschillende denominaties onderling, op zekere hoogte, met elkaar mee kunnen denken, maar 

daar ook grenzen in ervaren.
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4 METHODOLOGISCHE VERANTWOORDING

In dit hoofdstuk geef ik de methodologische verantwoording van mijn onderzoek. Om te beginnen 

beantwoord ik de keuze van de aard van het onderzoek. 

4.1 De aard van het onderzoek  

Het onderzoek betrof de volgende vraagstelling.

“Is begeleiding van moslims door een humanistisch geestelijk verzorger mogelijk? Zo ja, waar  

moet je rekening mee houden en waar loop je tegen aan?” 

Bij deze hoofdvraag horen de volgende deelvragen:

1) Wat is er in Nederland op intercultureel en interlevensbeschouwelijk niveau aan de hand en 

wat voor invloed heeft dat op de geestelijke verzorging? 

2) Door welke visies of overtuigingen laten humanistisch geestelijk verzorgers zich leiden in het 

begeleiden van andersdenkenden? 

3) Welke grenzen en mogelijkheden hebben humanistisch geestelijk verzorgers in het  

begeleiden van moslimcliënten?

Voorafgaand heb ik een literatuuronderzoek gedaan omdat ik voor de achtergrond van mijn 

deelvragen wil weten wat er op intercultureel en levensbeschouwelijk niveau aan de hand is. Het 

literatuuronderzoek is overwegend gericht op de eerste deelvraag. Ik heb verschillende catalogi 

geraadpleegd voor literatuur die betrekking heeft op domeinen van het onderzoek. Die domeinen 

zijn: de ontwikkeling van diverse religies in Nederland; islamitische geestelijk verzorging; en de 

ontwikkeling van geestelijk verzorging in het begeleiden van andersdenkenden.  De eerste drie 

hoofdstukken zijn op deze literatuur gebaseerd.

Vervolgens heb ik een empirisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is descriptief van aard 

omdat ik hierin registrèèr wat zich voordoet op het gebied van de geestelijke verzorging ten 

aanzien van mijn onderzoeksvraag, zonder een theorie of hypethese te vormen. Het doel is de 

registratie van opvattingen van begeleidingsmogelijkheden van moslims door humanistisch 

geestelijk verzorgers (De Groot, 1972, 320). Ik heb gekozen voor kwalitatief onderzoek. Maso en 

Smaling geven voor kwalitatief onderzoek de volgende argumenten. Ten eerste leent kwalitatief 

onderzoek zich voor studie over onderwerpen waarover weinig voorkennis aanwezig is. Ten 

tweede is kwalitatief onderzoek geschikt om de belevingswereld van de respondenten te 

exploreren. Dat is hier van belang omdat ik op zoek ben naar de betekenis die respondenten geven 

aan hun beroepspraktijk en aan de levensbeschouwelijke identiteit van hun werk (Maso & Smaling, 

2004, 11). 
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4.2 De onderzoeksopzet

4.2.1 De onderzoekspopulatie

De onderzoekspopulatie bestond uit drie humanistisch geestelijk verzorgers en drie islamitisch 

geestelijk verzorgers. Vijf geestelijk verzorgers heb ik geïnterviewd en één islamitisch geestelijk 

verzorger heeft per e-mail geantwoord. De antwoorden van de humanistisch en islamitisch 

geestelijk verzorgers werden met elkaar vergeleken. 

Ik heb me tot de geestelijk verzorgers beperkt, omdat de moslimcliënten moeilijk bereikbaar waren, 

wat op potentiële communicatieproblemen duidde. 

Het vinden van respondenten bleek moeilijker te zijn dan ik had verwacht. Een bemoeilijkende 

factor was dat het moest gaan om deelnemers werkzaam in ziekenhuizen waar beide denominaties 

vertegenwoordigd zijn. Door het gebruik van internet, het direct benaderen van geestelijk 

verzorgers en door ziekenhuizen te bellen probeerde ik te achterhalen hoe de dienst geestelijke 

verzorging is samengesteld.

Een aantal ziekenhuizen heeft wel een humanistisch geestelijk verzorger in dienst en een 

gebedsruimte voor moslims, maar er is niet altijd een islamitisch geestelijk verzorger werkzaam. 

Tijdens mijn zoektocht naar respondenten heb ik ook contact opgenomen met de VGVZ, omdat bij 

de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers de leden van de VGVZ geregistreerd zijn. In 

verband met privacyregelingen konden ze mij geen gegevens aanleveren, behalve wanneer ik 

specifiek zou aan kunnen geven om welke ziekenhuizen het ging. Dit laatste was nu juist de 

informatie waar ik naar op zoek was. Ik heb me dus uit noodzaak gericht op drie academische 

ziekenhuizen waarvan ik informatie had over de samenstelling van de dienst geestelijke verzorging. 

Uit de interviews bleek achteraf dat niet alle islamitisch geestelijk verzorgers bij de VGVZ 

geregistreerd zijn.

Uiteindelijk waren zes geestelijk verzorgers bereid om aan het onderzoek mee te werken. 

Eén islamitisch geestelijk verzorger moest vanwege privé-omstandigheden het interview afzeggen. 

Via een andere weg heb ik nog contact gehad met een islamitisch geestelijk verzorger die ook 

ervaring had met humanistisch geestelijk verzorgers. In plaats van een interview (waar geen 

gelegenheid voor was) heb ik vragen via de e-mail aan hem gesteld. 

De drie humanistische raadslieden waren allen vrouw. Bij de islamitisch geestelijk verzorgers ging 

het om twee mannen en één vrouw. Van samenwerking tussen een humanistisch en islamitisch 

geestelijk verzorger was sprake in twee instellingen. 

4.2.2 Informatie aan de respondenten 

De respondenten werden via e-mail en telefonisch contact op de hoogte gesteld van de bedoeling 

van het onderzoek en van het gegeven dat het ging om een afstudeeropdracht. Ook van de 
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hoofdvraag van het onderzoek waren zij op de hoogte gebracht (Baarda & de Goede & Teunissen, 

2005, 248-249). Ik heb de respondenten toegezegd dat alles vertrouwelijk zou worden behandeld.

4.2.3 Het semigestructureerde interview

De informatieverzameling ging door middel van een interview. Daarbij maakte ik gebruik van een 

topiclijst die was samengesteld naar aanleiding van het literatuuronderzoek. 

Bij het afnemen van het interview had ik de topiclijst bij de hand om te zorgen dat alle 

onderwerpen aan bod kwamen (zie bijlage 2). Ik heb aan de respondenten toestemming gevraagd 

om de interviews op te nemen (Baarda & de Goede & Teunissen, 2005, 249-250). De interviews 

waren semigestructureerd. Bij het bespreken van de onderwerpen werd gebruik gemaakt van een 

beginvraag en stonden vervolgvragen van tevoren niet vast.

Deze manier van interviewen heeft als voordeel dat er gelegenheid is voor een natuurlijk verloop 

van het gesprek, omdat de cliënt het verhaal in de door de hem of haar gewenste volgorde kan 

vertellen. Thema's die aan de orde kwamen en ook in de topiclijst stonden, kon ik op dat moment 

afvinken (Ibid, 235).

4.3 Uitwerking en analyse 

De interviews zijn afgenomen tussen 11 april en 9 mei 2011. Alle interviews zijn opgenomen met 

een voicerecorder en binnen enkele dagen woord voor woord uitgetypt. Daarnaast heb ik tijdens de 

interviews aantekeningen gemaakt (Maso & Smaling, 2004, 117).

Voor de thematische analyse van de interviews heb ik geen gebruik gemaakt van Atlas-ti, terwijl 

dit vaak wel een gebruikelijk hulpmiddel is. De reden hiervoor is dat het onderzoek zo kleinschalig 

was, dat ik de gegevens gemakkelijk handmatig kon verwerken. Naar voorbeeld van Miles & 

Huberman (1994) heb ik een eigen matrix gemaakt. Zie bijlage 3. 

Na het meermalig doorlezen van transcriptie van de interviews en de e-mail, heb ik de informatie in 

categorieën opgedeeld op basis van terugkerende thema’s en opvallende aanvullende onderwerpen. 

Daarbij kwamen de volgende categorieën: Het eerste contact, Dienst Geestelijke Verzorging, 

Doorverwijzen, Ambtelijke binding & identiteit en algemeen werken, Rituelen, Humanistische 

waarden in de islam, Inhoud van de gesprekken, Familiebanden en verandering van 

geloofsbeleving, Communicatie en levensbeschouwelijke competentie, Cultuurverschillen, 

Mogelijkheden en bereidheid.

Per respondent heb ik de uitspraken uit de interviews in een  tabellenmatrix verwerkt. Vervolgens 

heb ik ten aanzien van de humanistisch geestelijk verzorgers en islamitisch geestelijk verzorgers 

afzonderlijk conclusies getrokken. Daarna heb ik beide groepen met elkaar vergeleken en ben ik tot 

een algemene conclusie gekomen. In bijlage 3 staat vermeld hoe ik met categorieën ben omgegaan, 

zoals de categorie Rituelen.
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4.4 Methodologische kwaliteitscriteria

De uitkomsten van een onderzoek zijn significanter naarmate het onderzoek voldoet aan een aantal 

methodologische eisen, zoals objectiviteit, betrouwbaarheid en validiteit. 

4.4.1 Objectiviteit

Objectiviteit betekent het streven het object van de studie te laten spreken en niet vertekenen (Maso 

& Smaling, 2004, 66). Dit streefdoel kan nooit geheel vervuld worden, onder andere doordat het 

object kan veranderen tijdens het onderzoek (Ibid, 65). Objectiviteit blijft echter een noodzakelijke 

voorwaarde. 

Het object van studie is in dit onderzoek het geheel aan opvattingen van geestelijk verzorgers over 

de mogelijkheid van begeleiden van islamitische cliënten door humanistische raadslieden. 

Het onderzoek werd voltrokken in de vorm van semigestructureerde interviews. Door een aantal 

vragen aan elk van de respondentgroepen te stellen, zou kunnen worden verwacht dat bijgedragen 

wordt aan de objectiviteit. Echter, de overige vragen vloeiden voort uit antwoorden op de 

beginvragen die per interview verschilden. Ik heb geen achtergrondinformatie naar opvattingen 

over de aard van het beroep geestelijk verzorger ingewonnen en kan daardoor niet achterhalen of 

de respondenten de vraag op dezelfde wijze opgevat hebben.

Omdat bij enkele interviews tijdgebrek een rol speelde, bestaat de kans dat niet alle onderdelen met 

gelijke zwaarte zijn behandeld. Het verloop van de interviews liep uiteen, met gevolgen voor de 

keuzes die gemaakt moesten worden over wat nadere uitwerking behoefde en wat bleef liggen.

Wat betreft mijn eigen subjectieve inbreng, die volgens Maso en Smaling onontkoombaar en beter 

benut dan geëlimineerd kan worden (Ibid, 66-67), het volgende: ik ben bij de categorisering van de 

vragen en de interpretatie van de antwoorden zo dicht mogelijk bij de woorden van de 

respondenten gebleven. Ik heb niet naar bevestiging of weerlegging van die mening gezocht, maar 

de focus steeds gericht op wat de respondent bedoelde te zeggen. Verder zijn zowel het benoemen 

van de verschillende categorieën als de antwoorden van de respondenten uitvoerig doorgenomen 

met de scriptiebegeleiders.

4.4.2 Betrouwbaarheid

Interne betrouwbaarheid

Voor de betrouwbaarheid is de herhaalbaarheid van het onderzoek een belangrijk criterium (Maso 

& Smaling, 2004, 68). Er wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe betrouwbaarheid. 

Interne betrouwbaarheid willen zeggen: de betrouwbaarheid binnen een onderzoeksproject gaat. 

Binnen de interne betrouwbaarheid betekent herhaalbaarheid dat er overeenstemming is tussen de 

leden van het onderzoeksteam, of dat de methode zodanig is beschreven dat bij een nieuw 

onderzoek met dezelfde opzet tot gelijke uitkomsten kan worden gekomen. Om de interne 

betrouwbaarheid te bevorderen kunnen beschrijvingen en interpretaties van elkaar gescheiden 
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worden (Maso & Smaling, 2004, 68-69). Dat is in dit onderzoek zo goed als mogelijk nagestreefd. 

Mijn afstudeeronderzoek was een individueel proces, zodat er geen sprake is van 

‘intersubjectiviteit’ tussen de leden van een onderzoeksteam.  De samenwerking met de begeleiders 

had echter bij tijd en wijle dit karakter. 

Ten slotte werd de interne betrouwbaarheid ook bevorderd door gebruik te maken van een 

volledige audio-opname van interviews, die letterlijk (en kort na het interview) zijn getranscribeerd 

(Maso & Smaling, 2004, 69). Tijdens de interviews heb ik notities gemaakt van hetgeen gezegd 

werd (Baarda & de Goede & Teunissen, 2005, 262).

Dat ik geen gebruik heb gemaakt van Atlas-ti zou de interne betrouwbaarheid kunnen verminderen. 

Ik heb thema's gebruikt uit de interviews die in een matrix verwerkt. Ik heb geen gebruik gemaakt 

van hypotheses. De kans is daardoor groter dat er sprake is van vertekeningen.

Externe betrouwbaarheid

'Externe betrouwbaarheid is herhaalbaarheid van het hele onderzoek, inclusief alle tussen- en 

eindresultaten, door andere, onafhankelijke onderzoekers in dezelfde situatie, met dezelfde 

onderzoeksopzet en met dezelfde methoden en technieken’ (Maso & Smaling, 2004, 70). 

Maso en Smaling stellen dat feitelijke herhaalbaarheid vaak niet te realiseren is, en dat virtuele 

herhaalbaarheid dan als norm gesteld kan worden (Ibid, 70). 

Met de externe betrouwbaarheid van dit onderzoek is wat aan de hand. Het is een dermate 

kleinschalig onderzoek dat ten aanzien van de centrale onderzoeksvraag veel variatie in 

antwoorden verwacht kan worden. Daardoor is het lang niet zeker of alle antwoordposities wel 

vertegenwoordigd zijn in de in het onderzoek opgenomen antwoorden.

Tot slot kan worden vermeld dat, met het oog op de externe betrouwbaarheid, bij het schrijven van 

dit onderzoeksverslag rekening is gehouden met de door Maso en Smaling gegeven suggesties 

aangaande het schrijven van het onderzoeksrapport (Ibid, 70).

4.4.3 Validiteit

'Validiteit heeft te maken met de juistheid van de onderzoeksbevindingen. Het gaat daarbij om de 

vraag in hoeverre de onderzoeksbevindingen een goede weergave vormen van datgene wat zich 

feitelijk in de praktijk afspeelt (Baarda & de Goede & Teunissen, 2005, 197).'

Validiteit is iets anders dan betrouwbaarheid. Wanneer de gegevens (vrijwel) onafhankelijk zijn 

van toevallige factoren, kunnen deze gegevens als betrouwbaar beschouwd worden. Dit betekent 

niet automatisch dat de uitspraken van de respondenten op de juiste manier geïnterpreteerd zijn 

(Ibid, 197).

Maso en Smaling spreken van interne en externe validiteit. Interne validiteit heeft betrekking op de 

validiteit binnen het onderzoeksproject en betreft de deugdelijkheid van de argumenten en 
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redenering die tot de onderzoeksconclusies leiden. Argumenten zijn de verzamelde gegevens en de 

redenering is de onderzoeksopzet en de analyse (Maso & Smaling, 2004, 71-72).

De interne validiteit zou beter tot zijn recht gekomen zijn als ik de door mij geformuleerde 

conclusies voortkomende uit het interview bij de respondent (vroegtijdig) had gecheckt. Ik heb 

slechts bij één respondent een tweede interview gehouden. Dit kwam voornamelijk doordat het 

eerste interview zodanig kort was, dat ik het nuttig vond om een tweede interview te houden. 

Tijdens het tweede interview kwam ik er al snel achter dat de vraagstelling door de respondent de 

eerste keer verkeerd geïnterpreteerd was. De desbetreffende respondent dacht dat de vraagstelling 

ging over humanistisch geestelijk begeleiders die stagiaires islamitisch geestelijk verzorgers 

begeleidt. Ik ben me ervan bewust dat ik door het achterwege laten van een tweede interview de 

interpretaties van de uitspraken niet heb gecheckt en ze dus mogelijk anders heb geïnterpreteerd 

dan de respondenten hebben bedoeld. 

Wel heb ik in dit kleinschalig onderzoek gebruik gemaakt van triangulatie, door verschillende 

invalshoeken te hanteren (Baarda & de Goede & Teunissen, 2005, 187-188; Maso & Smaling, 

2004, 69). Ik heb de visies van de humanistisch geestelijk verzorgers vergeleken met de visies van 

de islamitisch geestelijk verzorgers. Daarnaast heb ik hun gezamenlijke visie in verband gebracht 

met verschillende literatuurbronnen. Ook werd ik tijdens mijn onderzoek begeleid door twee 

afstudeerbegeleiders. Eén afstudeerbegeleider heeft zich gespecialiseerd in geestelijk raadswerk en 

de ander is islamdeskundige.

42



 5 RESULTATEN & CONCLUSIE 

Dit hoofdstuk geeft de resultaten weer. De interviews zijn in drie stappen geanalyseerd.

Als eerste heb ik de interviews van de humanistisch geestelijk verzorgers bekeken. Vervolgens die 

van de islamitisch geestelijk verzorgers. Als derde heb ik de resultaten van deze twee groepen 

respondenten met elkaar vergeleken. Doel van deze vergelijking is te achterhalen wat de 

overeenkomsten en verschillen zijn tussen hun ideeën over de vraag of begeleiding door 

humanistisch geestelijk verzorgers aan moslimpatiënten mogelijk is.  De weergave van de 

resultaten die hier volgt is thematisch geordend. Per thema worden de drie stappen weergegeven. 

De thema's heb ik als volgt ingedeeld: 'Ambtelijke binding en identiteit' (5.1), 'Verschillen waar  

geestelijk verzorgers mee te maken krijgen' (5.2), 'Professionalisering en levensbeschouwelijke  

competentie' (5.3) en 'Humanistische waarden in de islam' (5.4). Het hoofdstuk sluit af met een 

paragraaf  'Conclusie' (5.5). In bijlage 4 worden de belangrijkste bevindingen per categorie 

weergegeven. 

Ik wil benadrukken dat het moeilijk is om duidelijke conclusies te trekken. Dit vanwege het feit dat 

de onderzoekspopulatie uitermate klein is en het onderzoek daardoor methodologisch gezien zwak, 

zoals beschreven in hoofdstuk 4.4.2. Ik heb geprobeerd de tentatieve conclusies wat meer reliëf te 

geven door literatuur te raadplegen over beroepsgroepen in de hulpverlening die te maken hebben 

met interculturele en interlevensbeschouwelijke communicatie.

5.1 Categorie: Ambtelijke binding & identiteit 

In de ziekenhuizen waar zowel de humanistisch geestelijk verzorger als de islamitische geestelijk 

verzorger werkzaam zijn, wordt gewerkt op basis van een tweesporenbeleid: een territoriaal en 

categoriaal aanbod. 

De categoriale (denominatieve) werkwijze geldt voor de moslimcliënten die begeleiding krijgen 

van een islamitisch geestelijk verzorger. De overige cliënten krijgen een algemeen aanbod, waarbij 

categoriale begeleiding alleen plaatsvindt als daar behoefte aan blijkt te zijn.

Dit onderscheid in benadering kan mogelijkerwijs verklaard worden aan de hand van een verschil 

in secularisering. Ik heb het vermoeden dat het proces van secularisering bij de autochtone 

populatie veel verder gevorderd is dan bij de moslimmigranten.

 De categorie 'Ambtelijke binding en identiteit’ wordt onderverdeeld in de thema's: 'identiteit', 

'rituelen' en 'ambtelijke binding en algemeen werken'.

Thema: Identiteit

Uit de interviews met de humanistische respondenten komt naar voren dat de humanistische 

geestelijk verzorgers bij toeval een enkele keer in aanraking komen met moslims. 

In de totstandkoming van het contact speelt de identiteit van de humanistische raadslieden 

nauwelijks een rol. 
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Bij het voortzetten van de begeleiding speelt volgens de humanistisch geestelijk verzorgers de 

identiteit wel een belangrijke rol, maar dat hindert hen niet om andersdenkenden te begeleiden. 

Humanistisch geestelijk verzorgers kunnen dit doen vanuit het principe van de autonomie van 

mensen. Het anders denken wordt dan gezien als de uiting van de autonomie van de persoon: 

geloven is een persoonlijke keuze. De consequenties van deze keuze en de betekenis waarvan het 

geloof zelf in iemands leven kunnen worden verkend en besproken. Daarbij zal de humanistisch 

geestelijk verzorger met name oog hebben voor de verantwoordelijkheid die iemand met zijn keuze 

op zich neemt.

Het begeleiden van andersdenkenden door humanistisch geestelijk verzorgers heeft wel zijn 

grenzen, bijvoorbeeld als de geloofswaarheden ter discussie komen of als de waarden zodanig 

uiteenlopen dat een cliëntgericht gesprek heel moeilijk wordt. Een ander sprekend voorbeeld is het 

toepassen van traditionele rituelen. Daarbij kan gedacht worden aan reciteren, smeekbeden en 

rituelen rond het overlijden.

Net als bij de humanistische respondenten kwam in gesprekken met islamitisch geestelijk 

verzorgers naar voren dat algemene begeleiding voor een deel mogelijk is. In de praktijk komt het 

erop neer dat het dan gaat om een gesprek waarin aandacht, luisterend oor en empathie getoond 

wordt. De islamitisch geestelijk verzorgers geven ter overweging dat je als buitenstaander hooguit 

kennis kan hebben van een andere  levensbeschouwing dan die van de cliënt, maar dat je als 

buitenstaander die levensbeschouwing nooit echt kunt begrijpen. Als het gaat om aandacht, 

luisteren en empathie, dan is algemene begeleiding voor een deel mogelijk. Tegelijkertijd zijn de 

respondenten het eens dat er ook grenzen zijn waarbij rituelen en echt begrip van binnenuit 

argumenten zijn voor doorverwijzing naar een islamitisch geestelijk verzorger.

Thema: Rituelen 

De humanistische respondenten vermeldden de (dagelijkse) rituelen van moslims. Hierbij valt te 

denken aan: een passage reciteren uit de Koran, bidden en rituelen rondom geboorte en sterfte. 

Volgens de humanistisch geestelijk verzorgers kunnen zij een cliënt op het moment dat deze 

behoefte heeft aan rituelen hooguit bijstaan, maar kunnen zij niet het ritueel zelf uitvoeren. Hier 

bereiken ze een duidelijke grens. De identiteitsbinding van de geestelijk verzorger brengt met zich 

mee dat deze zich kan presenteren als representant van de traditie.

De uitvoering van een ritueel vereist een gelovige; in dit geval de islamitisch geestelijk verzorger. 

Zowel de islamitisch als de humanistisch geestelijk verzorgers delen dezelfde visie als het om 

rituelen gaat. Ze geven dezelfde antwoorden over de behoefte aan rituelen, maar vullen hierop aan 

dat het bidden om het verplichte vijf keer dagelijks gebed en smeekbedes gaat1. 
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Ook ten aanzien van de omgang met rituelen hebben humanistische en islamitische geestelijk 

verzorgers dezelfde visie. Rituelen spelen bij de islam een belangrijke rol en kunnen uitsluitend 

door moslims zelf uitgevoerd worden.

Thema: Gespreksthema's

De gesprekken die de humanistisch geestelijk verzorgers hebben met moslimcliënten gaan over 

dagelijkse praktijken en culturele gewoontes en gebruiken. Er wordt een voorbeeld gegeven dat een 

humanistisch geestelijk verzorger zich op menselijk niveau kan inleven als een kind komt te 

overlijden. Moslims geloven dat Allah beschikt over hun lot, daarom speelt geloof een belangrijke 

rol in deze gesprekken. De humanistisch geestelijk verzorger kan en wil hier geen 

uitgekristalliseerde vorm van vertroosting bieden. Naar mijn mening is het van belang dat de 

humanistisch geestelijk verzorger geloofwaardig blijft.

De islamitisch geestelijk verzorgers geven aan dat de gesprekken gaan over existentiële kwesties 

die gekoppeld zijn aan de dagelijkse praktijk en culturele gewoonten en gebruiken. De gesprekken 

gaan over thema's zoals angst voor de dood, angst voor een operatie, verdriet, troost, familie en 

ethische kwesties. Ook de islamitisch geestelijk verzorgers geven aan dat geloof een belangrijke rol 

speelt bij deze onderwerpen, omdat moslims geloven dat Allah beschikt over hun lot. Hierbij 

stuiten humanistisch geestelijk verzorgers in het begeleiden van moslims op een grens. 

Over de gewone dagelijkse praktijken en over de culturele kwesties zeggen humanistisch geestelijk 

verzorgers en islamitisch geestelijk verzorgers eigenlijk hetzelfde. De uitkomst komt redelijk 

overeen met de uitkomst ten aanzien van rituelen, namelijk bij bepaalde zaken stuiten ze op een 

grens. Begeleiding door humanistisch geestelijk verzorgers is volgens beide respondentgroepen 

mogelijk als het om de dagelijkse praktijken gaat. Als het om overstijgende ervaringen gaat, dan 

lijken de visies niet geheel overeen te komen. De humanistisch geestelijk verzorgers vinden dat ze 

tot op zekere hoogte nog over geloofskwesties kunnen praten. Volgens de islamitisch geestelijk 

verzorgers stuiten de humanistisch geestelijk verzorgers hier echter op een grens. 

Thema: Algemeen werken en ambtelijke binding 

De humanistisch geestelijk verzorgers geven aan dat ze de identiteit van het beroep erg belangrijk 

vinden. Ambtelijke binding wordt door hen belangrijk gevonden, omdat hun humanistische 

identiteit zichtbaar is waardoor ze zich kunnen onderscheiden van andere denominatieve geestelijk 

verzorgers. Het geeft transparantie voor de cliënten op het gebied van levensbeschouwing die in de 

werkzaamheden van andere hulpverleners in het ziekenhuis niet van belang is. Met de ambtelijke 

binding ben je op een andere manier geworteld in het beroep dan wanneer je aan de institutie 

verbonden bent. Ze zijn verbonden aan het levensbeschouwelijk genootschap, maar voor een deel 
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kunnen ze ook algemeen werken. Levensbeschouwing gaat voor een deel ook over hoe het leven 

ervaren wordt en uit welke bronnen iemand steun of houvast haalt.

Bij de islamitisch geestelijk verzorgers speelt identiteit een belangrijke rol. Het is alleen niet zo dat 

dit in de interviews vertaald wordt in termen van ambtelijke binding of gebrek aan binding. Elk vak 

vergt deskundigheid, zo ook de geestelijke verzorging. Een levensbeschouwing kan pas echt 

begrepen worden door deskundigen die daarin zelf geloven. Als buitenstaander kun je hooguit 

kennis hebben van een andere levensbeschouwing, maar echt begrijpen kun je het nooit. Zolang het 

in de gespreksvoering gaat over aandacht, luisteren en empathie is begeleiding door een 

humanistisch geestelijk verzorger mogelijk. Zodra het om inhoudelijke geloofszaken gaat, ligt er 

een grens. Twee respondenten geven hiervan een voorbeeld: het thema van de angst voor ná de 

dood. Sommige moslims twijfelen of ze wel goed praktiserende moslims zijn geweest en hebben 

angst dat ze door hun handelen gedoemd zijn naar de hel te gaan. Het is niet erg geloofwaardig als 

een atheïstisch humanist de aanwezigheid van een alomtegenwoordige God als vanzelfsprekend 

moet bevestigen. Het is een belangrijk thema waar zorgvuldigheid vereist is, want de dood betekent 

voor moslims bevrijding van het zware aardse leven en een nieuw begin in het paradijs.

De ambtelijke binding is tijdens de interviews niet sterk naar voren gekomen. De geestelijk 

verzorgers spreken meer in termen als ''de identiteit' van de geestelijk verzorger. Ook in dit thema 

zie je aanzienlijke overeenkomsten met de voorgaande thema's. De islamitisch geestelijk 

verzorgers zijn echter van mening dat een humanistisch geestelijk verzorger niet in staat is om 

moslims te begeleiden als het om geloofskwesties gaat, terwijl de humanistisch geestelijk 

verzorgers veronderstellen dat ze op functioneel niveau tot op zekere hoogte wel iets voor de 

moslimcliënt kunnen betekenen.

5.2 Categorie: Verschillen waar geestelijk verzorgers mee te maken krijgen

De respondenten geven aan dat er verschil is in begeleiding tussen de humanistische en islamitische 

geestelijk verzorger. Het gaat om het verschil in benadering van tradities en de behoefte aan 

rituelen (zoals hierboven beschreven) en verschillende benadering van van de thema's 'man-

vrouwverhouding', 'Familiebanden en intergenerationele spanningen', 'Het toelaten van emoties'  

en 'Taalbarrière'.

Thema: man-vrouwverhouding

In mijn onderzoek heb ik alleen vrouwelijke humanistisch geestelijk verzorgers geïnterviewd. Deze 

geestelijk verzorgers houden er rekening mee dat de omgang met mannelijke moslims anders kan 

verlopen dan met mannen die geen islamitische achtergrond hebben. In één ziekenhuis hebben ze 

een vrouwelijke islamitisch geestelijk verzorger in dienst genomen voor het begeleiden van 
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moslima's. Het is één keer voorgekomen dat een moslima liever met een humanistische raadsvrouw 

sprak dan met een islamitisch geestelijk raadsvrouw. Het ging om een Europese vrouw die bekeerd 

was tot de islam. Ze had behoefte om over de rolverdeling van haar huwelijk te praten. Haar man 

liet haar alle huishoudelijke klussen doen. Omdat dit in de islamitische cultuur van haar man 

gebruikelijk is, was ze bang dat ze door de vrouwelijke islamitisch geestelijk verzorger afgewezen 

zou worden.

De vrouwelijke islamitische respondent ziet het niet als bezwaarlijk mannelijke moslims te 

begeleiden. Wel geeft ze aan dat de gesprekken met mannen anders verlopen dan de gesprekken 

met vrouwen. Toch vindt ze dat de gesprekken even waardevol zijn. Ze denkt dat het universeel is 

dat gesprekken met een andere sekse net iets anders verlopen dan wanneer de mensen van hetzelfde 

geslacht met elkaar in gesprek gaan. Wel denkt deze islamitisch geestelijk verzorger dat 

traditionele moslims meer aansluiting bij haar vinden dan bij de humanistisch geestelijk verzorger, 

omdat ze naast dat ze hetzelfde geloof voert, een hoofddoek draagt. Tijdens de kennismaking met 

een mannelijke moslimcliënt wacht ze eerst af of de cliënt het initiatief neemt haar de hand te 

schudden, want het komt voor dat een cliënt dat niet wil.

Als het om de man-vrouwverhouding gaat, heb ik dus geen eenduidige conclusie. Wel kan ik er uit 

opmaken dat een humanistisch geestelijk verzorger in de begeleiding rekening moet houden met 

het sekseverschil, als hier sprake van is.

Thema: Familiebanden en intergenerationele spanningen 

Volgens zowel de humanistisch geestelijk verzorgers als de islamitisch geestelijk verzorgers is er 

enerzijds veel loyaliteit naar het geloof toe. Anderzijds kan er sprake zijn van intergenerationele 

spanningen. Dit heeft volgens de humanistische en islamitische respondenten te maken met het feit 

of iemand wel of niet hier is opgegroeid. Jongeren die hier een studie hebben gevolgd en / of zijn 

opgegroeid houden er vaak westerse waarden op na. Zo geeft een humanistische raadsvrouw een 

voorbeeld van een moeder en dochter die naast elkaar in de wachtkamer zitten. Moeder draagt een 

hoofddoek en dochter niet. Dit wordt bekeken vanuit een culturele invalshoek. 

Dat moslimjongeren die in Nederland opgegroeid zijn er westerse waarden op na houden, wordt 

genoemd door twee islamitisch geestelijk verzorgers. Zij spreken van een centrale spanning 

rondom de loyaliteitscultuur van de ouderen en de autonomiecultuur bij jongeren. Ouders 

verwachten gehoorzaamheid van kinderen en vinden familiebanden belangrijk. Een goede moslim 

erkent dat je ook goed moet zijn voor de familie, buren, maatschappij en God. Er is veel sociale 

controle en religie behoort vertaald te worden in de humanitaire boodschap in het leven. Bij 
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loyaliteitsconflicten gaat het volgens de islamitisch geestelijk verzorgers eerder om culturele 

kwesties dan om religieuze kwesties.

De humanistische en islamitische respondenten lijken eenzelfde visie te delen als het over 

familiebanden en intergenerationele spanningen gaat. Er is veel meer sprake van sociale controle 

onder moslims dan bij niet-moslims. Dit heeft als nadeel dat familiebanden soms ook als 

benauwend ervaren kunnen worden, met name als het om keuzes bij ethische dilemma's gaat. Bij 

deze keuzes kan de naam van de familie aangetast worden, waardoor er groepsdruk ervaren wordt. 

Thema: Het toelaten van emoties

Volgens de humanistisch geestelijk verzorgers laten moslims niet altijd hun emoties toe bij 

existentiële kwesties zoals overlijden van een naaste. In de begeleiding door de humanistisch 

geestelijk verzorger wordt hier mogelijk wel op ingegaan. Daarnaast voelen de moslims zich bij de 

humanistische raadslieden vrijer om boze uitingen over Allah te geven dan bij de islamitisch 

geestelijk verzorger, omdat boze uitlatingen over Allah taboe zijn in de islam. 

Uit de interviews met de humanistisch geestelijk verzorgers komt verder naar voren dat moslims 

niet gewend zijn aan de directheid waar Nederlanders bekend om staan. Als het gaat om slecht 

nieuws, dan wordt directheid niet altijd gewaardeerd door moslimcliënten. 

Volgens de islamitisch geestelijk verzorgers ervaren moslims wel emoties tijdens crisismomenten. 

Tegelijk halen ze veel steun uit het geloof, omdat moslims geloven dat Allah beschikt over hun lot. 

Ze accepteren dat Allah een bepaald doel voor ogen heeft. Een voorbeeld wat gegeven wordt is dat 

de dood niet zo angstaanjagend is, omdat de dood ook bevrijding betekent van een zwaar en 

gecompliceerd leven. Mogelijk kunnen moslims bang zijn voor wat er na de dood gebeurt, omdat 

ze misschien niet goed praktiserend moslims zijn geweest en dat ze daarom gestraft worden. De 

islamitisch geestelijk verzorger heeft als taak om deze angst weg te nemen en uit te leggen dat het 

om barmhartigheid gaat. 

Overigens lijkt hier een verschuiving zichtbaar te worden. Een van de islamitische respondenten 

vertelt dat ze het mooi vindt dat mensen zoveel steun uit Allah halen. Ze haalt aan dat haar 

humanistische collega gerichte vragen stelt over de emotionele belevingskant. Dat inspireert haar. 

Zij ziet het dan ook als taak om te onderzoeken wat de achterliggende emoties zijn in de 

belevingskant in plaats van gelijk met oplossingen te komen. 

Humanistische raadslieden richten zich eerder op emoties, terwijl de islamitisch geestelijk 

verzorgers zich meer richten op de kracht die mensen halen uit religieuze bronnen. Dit laatste beeld 

is niet meer eenduidig. Tijdens de interviews met een van de islamitisch geestelijk verzorgers 

kwam naar voren dat deze geestelijk verzorger zich inzake emoties liet inspireren door de 
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werkwijze van humanistisch geestelijk verzorgers. Op de vraag waarom deze werkwijze haar 

inspireert, zou een mogelijk antwoord kunnen zijn dat zij tijdens haar opleiding en stage beïnvloed 

is door westerse ideeën over begeleiding. Ik ben niet in de gelegenheid geweest om dit te 

onderzoeken.

Thema: Taalbarrière 

De taalbarrière wordt door zowel de humanistische als de islamitische geestelijk verzorgers erkend. 

De islamitische respondenten zeggen dat niet alle cliënten Nederlands spreken, waardoor ze indien 

mogelijk moeten omschakelen naar de Arabische taal. De humanistisch geestelijk verzorgers geven 

aan dat het niet altijd even makkelijk is om met moslims te praten vanwege beperkt begrip en 

beheersing van het Nederlands van sommige cliënten. 

Algemene conclusie over verschillen waar geestelijk verzorgers te maken mee krijgen

Met de betrekking tot de onderzoeksvraag  is geen duidelijke conclusie te trekken op basis van 

informatie in deze categorie.

Over het geheel genomen komen er duidelijk verschillen naar voren die zowel door de 

humanistische als islamitische geestelijk verzorgers erkend worden. Het onderkennen van deze 

verschillen is belangrijk. De signalering van de verschillen leidt echter behalve bij het taalverschil 

niet tot expliciete uitspraken over het wel of niet kunnen begeleiden van islamitische cliënten door 

humanistisch geestelijk verzorgers. 

Het verschil in de omgang met emoties lijkt echter wel aanleiding voor het trekken van een grens. 

Humanistisch geestelijk verzorgers lijken hier eerder een psychologische benadering te hanteren, 

terwijl moslims troost zoeken door zich te richten op de religieuze geloofswaarheden. Ook in zaken 

rondom man-vrouwverhoudingen is het verschil van belang. Het gaat hier meer om een cultureel 

dan een religieus aspect. Eenduidig is de uitkomst niet, maar de gevoeligheid voor de verschillen 

lijkt van belang.

5.3 Categorie: Professionaliteit & levensbeschouwelijke competentie 

In de voorgaande paragrafen zijn al enkele elementen genoemd die bij de professionaliteit (zie 

hoofdstuk 3.5) en de levensbeschouwelijke competentie (zie hoofdstuk 3.6) van het beroep 

behoren. Zonder al te veel in herhaling te vallen zal ik hier nog enkele punten opsommen. In 

paragraaf 5.2 werd besproken dat je je als professional bewust moet zijn van verschillen en moet 

weten waar de gevoeligheden liggen, maar niet moet generaliseren. Het gaat hier om verschillen in 

beleving en emoties, sekse, interpretatie van de taal, de manier van communiceren en het belang 

van familiebanden. Hierbij kwam naar voren dat het vaak om culturele kwesties gaat en niet om 

religieuze kwesties.
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Levensbeschouwelijke competentie veronderstelt dat je kennis hebt van diverse 

levensbeschouwingen en de bijbehorende belevingssfeer. Bij de humanistisch geestelijk verzorgers 

wordt het onderscheid tussen een functionele en inhoudelijke definitie van een levensbeschouwing 

naar voren gehaald. Kennis van deze twee manieren van kijken naar een levensbeschouwing 

behoort tot de professionaliteit van het beroep. De implicatie hiervan lijkt te zijn dat tot op zekere 

hoogte begeleiding van een moslimcliënt mogelijk is.

De islamitisch geestelijk verzorgers geven evenwel aan dat op het gebied van de islam een 

humanistisch geestelijk verzorger weinig voor de moslimcliënt kan betekenen. Hiermee 

veronderstellen ze dat humanistisch geestelijk verzorgers niet over de levensbeschouwelijke 

competentie beschikken in het begeleiden van moslims. Zij brengen een andere dimensie van 

levensbeschouwelijke competentie in. Los van cultuurbarrières en onvoldoende kennis van de 

islam is er nog het gegeven dat competentie ook bevoegdheid betekent, met name ten aanzien van 

het uitvoeren van rituelen. 

Wel wordt er door de islamitisch geestelijk verzorgers aangegeven dat de humanistisch geestelijk 

verzorgers over enkele professionele vaardigheden horen te beschikken zoals:

- Luisteren en aandacht geven.

- Open houding, niet veroordelen, niet beoordelen.

- Warmte, liefde, medeleven, waardering geven.

- Meedenken.

- Wanneer het om religie gaat of als de humanistisch geestelijk verzorger het gevoel heeft dat  

doorverwijzing gewenst is de islamitisch geestelijk verzorger benaderen.

De humanistisch en islamitische respondenten lijken het eens te zijn over de benodigde 

professionele vaardigheden, zoals empathie. Op religieus niveau lijken beiden groepen elkaar deels 

tegen te spreken. Het lijkt het erop dat de humanistisch geestelijk verzorgers denken dat ze een 

groter gebied kunnen bestrijken op basis van de kennis die ze over andere levensbeschouwingen 

hebben en over hoe een levensbeschouwing over het algemeen uitwerkt op mensen. De islamitische 

geestelijk verzorgers wijzen er echter op dat competentie nog iets anders betekent, namelijk 

bevoegdheid. Buiten dat is de bekendheid met de belevingssfeer ook een punt van verschil.

5.4 Categorie: Humanistische waarden in de islam

Tijdens de interviews werd er naar humanistische waarden in de islam gevraagd en naar verschillen 

tussen islam en humanisme. Humanistisch geestelijk verzorgers herkennen humanistische waarden 

in de islam: respect, medemenselijkheid, liefde, gelijkwaardigheid, eigen verantwoordelijkheid, 

individuele vrijheid en authenticiteit. 
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Om een goede moslim te zijn, moet een moslim deze waarden naleven. Bij humanisten gaat het om 

menswaardigheid. Op het niveau van mens- en wereldbeeld worden er verschillen genoemd. Op het 

niveau van de waarden worden die verschillen kleiner. 

Volgens een islamitisch geestelijk verzorger is respect een belangrijke waarde. 

Een goede moslim zijn betekent dat je goed bent voor buren en maatschappij, dus dat je iets voor 

anderen betekent. Een goede moslim zijn betekent dat je ook goed contact hebt met God. Als een 

moslim alleen goed is met God, maar slecht is voor de medemens, dan heeft de boodschap naar 

God geen betekenis. 

In de interviews noemen de islamitisch geestelijk verzorgers van het belang het maken van eigen 

keuzes. Ook de islamitisch geestelijk verzorgers benadrukken op het niveau van mens- en 

wereldbeeld de verschillen tussen de islam en het humanisme, maar minder op het niveau van 

waarden.

Bij beide denominaties is menswaardigheid en betrokkenheid op de ander van belang. Buiten het 

gebied van deze waarden treden er verschillen op. 

5.5  Conclusie

Het komt regelmatig voor dat humanistisch geestelijk verzorgers cliënten begeleiden met een 

andere denominatie, maar het komt minder vaak voor dat ze moslimcliënten begeleiden. In principe 

is het beleid van de ziekenhuizen waar de respondenten werkzaam zijn dat alleen de islamitisch 

geestelijk verzorger met moslimgelovigen spreekt. In de ziekenhuizen waar de interviews zijn 

afgenomen is er sprake van een territoriale werkwijze waarin islamitisch geestelijk verzorgers een 

categoriaal aanbod doen. Binnen de territoriale werkwijze onder de geestelijk verzorgers hanteert 

men het zogenaamde tweesporenbeleid. Dat houdt in dat de geestelijk verzorger het eerste 

aanspreekpunt is op de afdeling, maar ook weet wanneer hij / zij een cliënt moet doorverwijzen 

naar een collega. Hierboven zijn er meerdere grenzen en knelpunten benoemd voor de begeleiding 

van moslims door humanistisch geestelijk verzorgers. Ik vat samen:

Grenzen

De begeleiding aan andersdenkenden heeft zijn grenzen. Als het over begeleiden van moslims gaat, 

verwijzen de humanistisch geestelijk verzorgers al vrij snel door omdat dit het beleid is van het 

ziekenhuis. Redenen om door te verwijzen zijn:

- De cliënt heeft de wens om begeleiding te krijgen van de islamitisch geestelijk verzorger. 

- Er is sprake van cultuurverschillen en taalbarrière tussen de humanistisch geestelijk verzorger 

en de moslimcliënt. De islamitische collega is meer op de hoogte van de Arabische gewoontes 

en gebruiken en talen.
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- Er is in de begeleiding sprake van geloofskwesties die aan de orde zijn, zoals ethische 

dilemma's, rituelenbegeleiding en vergiffenis vragen. Hiervoor is een bevoegd iemand nodig 

die in dezelfde traditie staat als die van de cliënt. 

Mogelijkheden

Humanistisch geestelijk verzorgers verwijzen dikwijls door en een hoogst enkele keer niet. 

Redenen voor dat laatste zijn:

- Contact komt tot stand op advies van medecliënten op de afdeling of door toeval en de cliënt 

wenst om het contact voort te zetten, waardoor de identiteit van de humanistisch geestelijk 

verzorger in eerste instantie nauwelijks een rol speelt.

- Gender kan een kwestie zijn bij moslim geestelijk begeleiding als het gaat om de keuze voor 

een man of vrouw als begeleider. Vrouwelijke humanistische geestelijk verzorgers begeleiden 

soms moslima's omdat er geen andere vrouwelijke geestelijk verzorger is of omdat de cliënte 

speciaal om een vrouwelijke begeleider vraagt.
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6 BESCHOUWING

In deze beschouwing zal ik kritisch ingaan op de voorgaande conclusies. Daarbij gaat het om zowel 

methodologische punten als om inhoudelijke punten. Verder leg ik enkele verbindingen met de 

bestaande literatuur. Ik sluit af met een suggestie voor een vervolgonderzoek.

A: Methodologische punten

6.1 Betrouwbaarheid

Met betrekking tot de betrouwbaarheid richt ik me vooral op de externe betrouwbaarheid. Dat wil 

zeggen de herhaalbaarheid van het onderzoek (Maso & Smaling, 2004, 70). 

Het veld van de geestelijke verzorging is volop in beweging. Er wordt gezocht naar nieuwe vormen 

van geestelijke verzorging en naar antwoorden op eigentijdse problemen en ontwikkelingen. De 

ambtelijke binding staat ter discussie. De mogelijkheid van algemene geestelijke verzorging is 

gedurende het onderzoek onder de aandacht gebracht. Een sterk accent op professionaliteit in 

vergelijking met ambtelijkheid is voor geestelijk verzorgers noodzakelijk. De populatie van de 

instellingen in de gezondheidszorg is onder andere door migratie sterk veranderd. De geestelijke 

verzorging is daardoor in denominatief opzicht uitgebreid. De identiteitsbinding met en 

herkenbaarheid van de levensbeschouwing van de geestelijk verzorger is voor de cliënt niet meer 

vanzelfsprekend en wordt ook ter discussie gesteld. De vraag is of dit een blijvende situatie is en zo 

niet, in welke richting de geestelijke verzorging zich de komende jaren zal ontwikkelen. Met 

andere woorden: dit onderzoek is een momentopname. Door het kleine aantal respondenten is de 

mogelijkheid van toevallige  en onsystematische vertekeningen zeer zeker aanwezig.

Verder is het zo dat de interviews (wellicht ook door de wijze van interviewen) niet in alle 

opzichten gelijksoortig materiaal hebben opgeleverd. Bij de betrouwbaarheid van de resultaten 

kunnen dus vraagtekens gezet worden. Ik heb nu uitsluitend respondenten geïnterviewd die in 

teamverband werken, dus waar zowel humanistisch als islamitisch geestelijk verzorgers aanwezig 

zijn. De kans bestaat dat ze andere antwoorden geven dan wanneer de andere denominatie niet in 

het team werkt.

6.2 Validiteit 

6.2.1 Representativiteit 

Bij elk onderzoek kun je je afvragen of de groep respondenten wel representatief is voor de 

populatie die onderzocht wordt. Er zijn drie redenen om in dit ondezoek twijfels daarover te 

hebben. Ten eerste omdat het gaat om samenwerkingsrelaties tussen humanistische en islamitische 

geestelijk verzorgers, waardoor het aantal respondenten zeer beperkt blijkt. Ten tweede bestaat de 

mogelijkheid dat de totstandkoming van de groep de representativiteit nadelig beïnvloedt. De 

samenstelling van de teams waar zowel een humanistisch als een islamitisch geestelijk verzorger 

53



werkzaam zijn, bestaat op het moment alleen in grotere ziekenhuizen zoals academische 

ziekenhuizen. Ik heb geen gegevens over hoe er wordt omgegaan met het begeleiden van moslims 

door humanistisch geestelijk verzorgers in ziekenhuizen in kleinere steden. Ten derde zijn mannen 

en vrouwen onevenredig vertegenwoordigd. Dit komt doordat de vrouwelijke humanistisch 

geestelijk verzorgers meer vertegenwoordigd zijn. 

Uit het oogpunt van representativiteit is het moeilijk om conclusies te trekken voor de hele 

populatie. De kans is zeer groot dat een andere selectie uit de populatie tot heel andere uitkomsten 

zou leiden. 

6.2.2 Generaliseerbaarheid

Een hulpverlener die andersdenkenden begeleidt moet zich bewust zijn van eventuele vooroordelen 

jegens de eigen groep en jegens andere groepen. Generaliserende opvattingen over de Marokkaan, 

de Turk, de allochtoon en de Nederlander dienen vermeden te worden. De hulpverlener behoort 

inzicht te hebben in de onderlinge (culturele) overeenkomsten, zonder dat daarmee de verschillen 

uit het zicht raken (Shadid, 1998, 259). Dat de hulpverlener generaliserende begrippen dient te 

vermijden werd bevestigd door de humanistisch geestelijk verzorgers. Het trekken van 

generaliserende conclusies uit de onderzoeksresultaten is niet altijd even eenvoudig omdat in mijn 

onderzoek verschillende culturen onder de islam schuil gaan. 

Het is goed mogelijk dat bij een grotere onderzoeksgroep met differentiatie van culturen andere 

conclusies getrokken worden. Dat de onderzoeksgroep klein is, is nog een extra reden dat 

generaliseren niet zo maar kan, omdat er dan sprake is van vooroordelen.

6.2 3 De wijze van interviewen

Voor mijn onderzoek heb ik gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews. Na het 

uitwerken van de interviews heb ik moeten constateren dat niet alle thema's voldoende aan bod zijn 

gekomen. Een voorbeeld daarvan is de man-vrouwverhouding in de begeleiding. De respondenten 

hebben uitspraken gedaan over de man-vrouwverhouding in de islamitische cultuur, maar die 

uitspraken waren niet relevant voor de vraag naar de mogelijkheden van de begeleiding van 

moslims door humanistisch geestelijk verzorgers. Volgens de respondenten verloopt de 

communicatie met een andere sekse anders dan wanneer je met iemand van de eigen sekse spreekt. 

Verder werd er weinig specifieke informatie gegeven. Achteraf bekeken kan dat liggen aan het feit 

dat ik niet op alle antwoorden dieper ben ingegaan. Wat desondanks wel doorklinkt in de 

antwoorden van de respondenten is dat begeleiding door een mannelijke humanistisch geestelijk 

verzorger aan een vrouwelijke moslimcliënt niet snel zal plaatsvinden.

Een ander punt waar ik dieper op had in kunnen gaan was de rol van de geestelijk verzorger bij 

spanningen rondom familiebanden, tussen generaties en spanningen in het bevorderen van 

integratie in de Nederlandse samenleving. 
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6.2.4 Waardering van humanisme

Tijdens het analyseren van de interviews werd duidelijk dat er een verschillende waardering 

bestond van de term humanisme. Naar voren kwam dat het humanisme niet direct als een 

levensbeschouwing werd gezien. Niet als een geloof zoals de islam dat is. Het is mogelijk dat 

antwoorden over de mogelijkheid van begeleiding door humanisten hierdoor beïnvloed is. Ik heb 

geen gelegenheid gehad om dit te verifiëren.  

B: Inhoudelijke punten

6.3 Relatie levensbeschouwing & cultuur 

In mijn scriptie worden de begrippen religie en cultuur weleens door elkaar gebruikt. In mijn 

onderzoek doet zich de vraag voor of de begrippen cultuur en religiositeit helemaal samenvallen. 

Als het over de islam in Nederland gaat, lijken deze twee begrippen onlosmakelijk met elkaar 

verbonden te zijn. Ten aanzien van de islamitische geestelijke verzorging lijkt de verstrengeling net 

zo sterk aanwezig te zijn als in Nederland tot de jaren dertig. In die tijd vielen cultuur en religie 

samen met betrekking tot het Christendom. Dat kun je bijvoorbeeld zien in islamitische gebruiken 

zoals eetgewoonten (halal en ramadan), gezondheidsdenken, man-vrouw-verhouding, het wel of 

niet dragen van een hoofddoek, gemengde huwelijken en besnijdenis. 

Voor de beantwoording van mijn onderzoeksvraag is het uit elkaar rafelen van het onderscheid niet 

erg van belang, omdat de verwachting is dat de cultuurverschillen tussen humanistisch geestelijk 

verzorgers en moslimgelovigen de verschillen in levensbeschouwelijke oriëntatie zullen versterken.

6.4 Omgaan met sekseverschillen

Over het omgaan met sekseverschillen kan ik beperkt iets zeggen. Het is opvallend dat beide 

islamitische respondenten vinden dat begeleiding van de ene sekse tot de andere sekse geen 

barrières oplevert. Ook in een artikel van de NRC-next verklaart de vrouwelijke islamitische 

geestelijk verzorger Ayse Türk, werkzaam in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam, dat 

haar sekse geen belemmering blijkt te zijn in het begeleiden van mannelijke moslimcliënten. Zij 

zegt in het interview: "Ik ben nog nooit door een moslim weggestuurd omdat ik een vrouw ben. Ik 

kreeg zelfs een man doorverwezen van de seksuoloog, omdat er in het gesprek over zijn problemen 

duidelijk religieuze zaken en zingevingsvragen meespeelden, waarvoor begeleiding nodig was. 

Ook intieme zaken blijken dan ter tafel te kunnen komen." (NRC-next, 25 Augustus 2011, 18-19).' 

Dat sekseverschil geen belemmering vormt, is volgens de islamitisch geestelijk verzorger in 

tegenspraak met wat het algemeen heersende beeld van hulpverleners is. Dat beeld wordt 

vertegenwoordigt door Shadid in zijn boek 'Grondslagen van interculturele communicatie: 

studieveld en werkterrein.'. Hij zegt dat er bij sekseverschil sprake kan zijn van weerstand tussen de 

hulpverlener en de cliënt. Hij adviseert om in de hulpverlening  hiermee rekening te houden en 
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eventueel door te verwijzen naar een hulpverlener van dezelfde sekse, die gespecialiseerd is in de 

betreffende problematiek (Shadid, 1998, 254). 

Een mogelijke verklaring voor het verschil tussen de islamitische geestelijke verzorging en de 

heersende opinie zou kunnen zijn dat geestelijk verzorgers zich door hun opleiding meer 

Nederlandse maatstaven en opvattingen eigen hebben gemaakt.

6.5 Familiebanden & intergenerationele spanningen 

Tijdens de oriëntatie van mijn onderzoek heb ik intergenerationele spanningen waargenomen. Ik 

neem aan dat dit te maken heeft met de nieuwe generatie moslimjongeren, die er meer westerse 

waarden op nahoudt dan de oudere moslimgeneratie. Ook in hoofdstuk 1.8 staat vermeld dat er 

steeds meer sprake is van individualisering onder de jongere moslimgeneratie1. Vooralsnog levert 

dit gegeven geen inzichten voor de hoofdvraag van mijn onderzoek op.

6.6 Omgang met emoties 

Autochtone Nederlanders staan bekend om hun directe manier van communiceren (Hoffman, 2002, 

179). In de conclusies staat onder andere vermeld dat moslims die directheid niet altijd even goed 

weten te waarderen. Het gedrag van de assertieve Nederlander kan als bot en beledigend ervaren 

worden (Shadid, 1998, 1999). 

In het eerder geïntroduceerde interview van NRC-next wordt dit gegeven bevestigd. De 

geïnterviewde islamitisch geestelijk verzorger geeft bovendien aan dat ze een brugfunctie heeft 

tussen autochtone artsen en allochtone patiënten. “Laatst was hier een patiënt van midden twintig, 

goed geschoold, hoogopgeleid. Ze had kanker. Ze begreep wat er gezegd werd, maar het feit dat ze 

kanker had werd haar zo rechtstreeks meegedeeld, dat ze het niet kon accepteren. Ze vond de arts te 

open, te direct. De allochtone patiënt, hoe Nederlands hij ook lijkt, verwacht op zo’n moment een 

andere betrokkenheid van de arts. De arts zag wel dat zijn boodschap niet landde en schakelde mij 

toen in (NRC-next, 25 Augustus, 18-19).’
  

6.7 Taalbarrière

De taalbarrière is een belangrijk punt bij het denken over begeleidingsmogelijkheden van 

humanistisch geestelijk verzorgers. Volgens Hoffman wordt de taalbarrière door hulpverleners als 

grootste knelpunt gezien in hun contact met cliënten met een ander etnische achtergrond (Hoffman, 

2002, 163). Het lijkt hier om twee aspecten te gaan. Het eerste aspect is eenvoudigweg het kunnen 

verstaan van elkaars taal. Bij sommige allochtonen is de kennis van het Nederlands gebrekkig en 

omgekeerd ontbreekt de kennis van het Arabisch bij de geestelijk verzorger vaak helemaal. Het 

tweede aspect van de taalbarrière is cultureel te verklaren. ‘De eigen taal is een uiting van de eigen 

persoonlijke identiteit. De eigen taal is daarom diep verbonden met eigenwaarde en met emoties 
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(Ibid, 165).’ Dit wordt vaak onderschat in de communicatie met iemand van een andere etnische 

afkomst.

Een ander punt is dat allochtonen wel eens 'ja' zeggen, terwijl ze 'nee' bedoelen. Het 'ja' kan 

uiteenlopende betekenissen hebben, zoals het bevestigen dat ze de ander gehoord hebben. Soms 

kan het zijn dat het 'nee' betekent, maar dat ze vanuit beleefdheid geen 'nee' zeggen om 

gezichtsverlies te voorkomen (Ibid, 182).

6.8 Humanistische waarden in de islam

Tijdens de interviews werd de respondenten naar de humanistische waarden binnen de islam 

gevraagd. De humanistisch geestelijk verzorgers noemden een aantal waarden die ze terug zien in 

de islam. 

Veel humanistische waarden en gedachten worden ook door overtuigde christenen en moslims 

gehanteerd. Peter Derkx en Jan Hein Mooren spreken daarom ook over inclusief humanisme 

(Derkx, 2008, 15). ‘Kort gezegd gaat het er hierbij om dat humanistische kerngedachten zich niet 

alleen ophouden binnen de lidorganisaties van de Humanistische Alliantie, maar ook binnen 

christelijke kerken, islamitische moskeeën, boeddhistische sangha’s, enzovoorts (Derkx, 2008, 11). 

Een belangrijke vraag blijft of moslims dezelfde betekenis toekennen aan al deze waarden. Respect 

is een voorbeeld van een humanistische waarde die door zowel de humanistisch als de islamitisch 

respondenten genoemd wordt. Het is in het geheel niet zeker of onder respect hetzelfde wordt 

verstaan en in hoeverre respect in praktische zin op dezelfde manier wordt nageleefd. 

Dit kan ook voor andere waarden gelden. Hoe een waarde nagestreefd wordt heeft te maken met 

het referentiekader van de geestelijk verzorger, dit wil zeggen ook met de culturele achtergrond. 

6.9  Spanning tussen professionalisering & identiteit

Er is een zekere spanning aanwezig tussen professionalisering en identiteit. De islamitisch 

geestelijk verzorgers hechten veel waarden aan identiteitsbinding. Deze wordt door hen erg 

belangrijk gevonden, terwijl dit door de westerse collega niet meer zo zwaar weegt. De islamitisch 

geestelijk verzorgers komen door het proces van professionalisering en door veranderingen op 

levensbeschouwelijk terrein in eenzelfde spanningsveld als de autochtone collega in de jaren zestig 

en zeventig. De vraag is hoe de professie zich in dit opzicht zal ontwikkelen (Mooren & Huijzer, 

2010, 132-133).

Zoals ik in het voorgaande hoofdstuk  heb aangegeven is de ambtelijke binding tijdens de 

interviews niet sterk naar voren gekomen. Achteraf gezien moet ik concluderen dat het onderzoek 

meer gericht is op het thema identiteitsbinding dan op het thema ambtelijke binding. Dat heeft te 

maken met de wijze waarop respondenten mijn vragen hierover hebben beantwoord. Ambtelijkheid 

en identiteit hebben natuurlijk met elkaar te maken. Het onderzoek is echter minder gericht op de 
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institutionele inbedding en juridische kwesties, maar meer op de betrokkenheid die de geestelijk 

verzorger zelf met een bepaalde geloofstraditie ervaart.

6.10 Levensbeschouwelijke competentie

Uit het voorgaande blijkt dat er spanning is tussen professionalisering en identiteitsbinding. Ik heb 

de indruk dat een groot accent op professionalisering lijkt samen te gaan met een affiniteit met de 

positie van de geestelijke verzorging die er is voor alle gezindten.

Op het gebied van religie kwam in voorgaande hoofdstuk naar voren dat kennis van andere 

levensbeschouwingen alleen niet genoeg is. Dit wordt bevestigd door Jan Hein Mooren en Richart 

Huijzer in het rapport van Commissie Ambtelijke Binding. Zij zeggen: 'bevoegdheid en vaardigheid 

zijn in de geestelijke verzorging verweven en niet zonder meer steeds uit elkaar te halen. Hieraan 

kan worden toegevoegd, dat het waarschijnlijk ook niet wenselijk is om ze strikt te scheiden 

(Mooren & Huijzer, 2010, 132).' Ook ervaring met de bijbehorende belevingssfeer is van belang. 

Begeleiden van andersdenkenden heeft naast mogelijkheden ook zijn grenzen.  

6.10.1 Grenzen

De uitspraken die de respondenten deden over grenzen en doorverwijzen waren nauwelijks 

verrassend. Het is mogelijk dat de antwoorden die ik van de respondenten kreeg meer gebaseerd 

zijn op de beeldvorming die ze over grenzen en doorverwijzen hebben, in plaats van dat het 

gebaseerd is op de ervaring die ze daarmee hebben. De uitspraken van de respondenten komen 

overeen met een onderzoek die Herma Tigchelaar heeft gedaan. Zij onderzocht de normatieve 

professionaliteit van jongerenwerkers met een islamitische achtergrond in een multiculturele 

context. Tigchelaar gaat uit van het levensbeschouwelijke kader als belangrijke leidraad. Zij 

benoemt drie communicatiestrategieën (van de zeven) waarvoor inhoudelijke kennis van de religie 

nodig is, te weten: 

- Het gebruik van de Koran en de hadith (Tigchelaar, 2008, 208-209). 

- De ethische invalshoek: Het gaat om kernideeën van een goede manier van leven die binnen 

een levensbeschouwing verwoord worden. Tigchelaar schetst als voorbeeld dat het begrip 

verantwoordelijk  als Arabisch woord een extra lading heeft. ´Het draagt de dimensie in zich 

van: je zult ter verantwoording geroepen worden na de dood. Als deze dimensie meeklinkt, kan 

iemand echt geraakt worden (Ibid, 209).'

- Aansluiten bij rituele dimensie van godsdienst: De hulpverleners met een islamitische 

achtergrond sluiten bijna vanzelfsprekend aan bij de rituelen die moslims praktiseren zoals de 

Ramadan en het Suikerfeest (Ibid, 210).
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6.10.2 Mogelijkheden

Het lijkt erop dat de humanistisch geestelijk verzorgers op basis van hun kennis denken dat ze een 

groter gebied kunnen bestrijken dan de islamitisch geestelijk verzorgers willen erkennen. Kennis 

van de inhoud van de religie en wat een religie functioneel met iemand kan doen2 is onvoldoende. 

Met de functionele definitie van een levensbeschouwing kun je wel een eind komen, maar dat is 

niet doorleefd. 

In het voorgaande hoofdstuk werd vermeld dat een humanistisch geestelijk verzorger hoogst zelden 

moslims begeleidt in ziekenhuizen waar een islamitisch geestelijk verzorger in dienst is. In 

voorgaande paragraaf werd Tigchelaar geïntroduceerd met haar communicatiestrategieën die 

professionals kunnen gebruiken als aanknopingspunten (Tigchelaar, 2008). Ze omschrijft vier 

strategieën waar geen inhoudelijke deskundigheid van de islam nodig is. Te weten:

- De strategie van verwijzen en volgen: Als de islam het hart is van de identiteitsbeleving van de 

ander, kan de geestelijk verzorger het als opgave zien om zich aan te sluiten bij de beleving van 

de cliënt. Als uitgangspunt volgen zij het zingevingsysteem van de cliënt en benaderen ze deze 

als persoon met een eigen oordelend vermogen. ´De variëteit aan waarden, normen en 

geloofsvoorstellingen van cliënten, met wie zij werken, zijn voor hen als professionals 

richtinggevend voor hun handelen (Ibid, 205).´

- De strategie van de erkennende dialoog: Een volgende mogelijkheid is dat de professional 

aangeeft dat hij de wijsheid van de islam niet kent en kan hij de cliënt vragen iets van de 

religieuze kant van de problematiek vertellen. De strategie van de erkennende dialoog komt er 

op neer neer dat de religieuze dimensie in het leven van de cliënt als vanzelfsprekend wordt 

geaccepteerd. De professional stelt vragen binnen het zingevingsysteem van de cliënt (Ibid, 

206-207). 

- De strategie van verhalen en metaforen, de narratieve benadering. Deze strategie is een goed 

alternatief voor het direct aanspreken van mensen op hun handelen. Dat kan in sommige 

situaties namelijk bedreigend zijn. 'Daarom wordt ook wel gekozen voor een narratieve 

benadering, bijvoorbeeld over een familie die in dezelfde omstandigheden verkeerde [...] De 

verhalende strategie is makkelijker te gebruiken als je zelf ook bent opgegroeid in deze 

verhalentradities (Ibid, 208).' 

Tigchelaar noemt nog de strategie van de confrontatie. Ik vind dat deze strategie voor moslims door 

andersdenkenden niet zo gepast is, omdat de verbinding tussen de cliënt en professional dan niet tot 

stand komt. Culturele gevoeligheden spelen hier een grote rol.
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6.11 Tot slot 

Terugkijkend op het onderzoek en de resultaten heb ik de indruk dat humanistisch geestelijk 

verzorgers enigszins de neiging hebben hun mogelijkheden te overschatten. De islamitische 

respondenten en de literatuur geven een aantal moeilijkheden en grenzen aan. Verder lijkt het 

vooral om theoretische noties te gaan. Al met al lijkt de begeleiding van moslims door 

humanistische raadslieden te stuiten op enerzijds taalproblemen en anderzijds culturele en 

levensbeschouwelijke verschillen. De bereidwilligheid is er wel bij humanistische raadslieden, 

maar of dat daadwerkelijk mogelijk is, is de vraag. Het lijkt raadzaam om in de komende jaren 

casuïstiek te verzamelen om met name de strategieën van Tigchelaar verder te onderzoeken. 
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Politiek: Verzuiling 
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moskee.html op 2 juli 2011. Andere tijden 2004-2005: De komst van de moskee. 
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van Ir. Jaap van der Sar, Drs. Roos Lombo -Visser en Dr. Welmoet Boender.

6 Gevonden op http://cmoweb.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=69  

7 De landen die tot de 'Europese Economische Ruimte (EER) behoren. Op alfabetische volgorde zijn dit de 
volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, 
Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, IJsland, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, 
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, de Tsjechische 
Republiek, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. 'De EER is het akkoord tussen de landen van de Europese 
Unie en de Europese Vrijhandels Associatie (EVA), met uitzondering van Zwitserland Het akkoord bevordert 
vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal tussen de deelnemende landen. Ook wordt er 
samengewerkt op economisch gebied. De EER bestaat sinds 1992.(Rijksoverheid)' Gevonden op 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europese-unie/vraag-en-antwoord/welke-landen-behoren-tot-de-
europese-unie-eu-en-de-europese-economische-ruimte-eer.html op 25 juni 2011.

Hoofdstuk 2
1 Gevonden op: http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2673004/1999/03/04/Reciteren-
aan-het-bed.dhtml
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2 Amelink, H. (25-08-2011), 'Troosten met de smeekbeden van de Profeet', In NRC-next. P. 18 en 19

3 Het is de vraag of de term verzuiling hier goed gebruikt wordt door Schouten. Verzuiling heeft volgens de 
Van Dale de volgende betekenis: ‘het verschijnsel dat een samenleving uiteenvalt in scherp gescheiden  
levens – en wereldbeschouwelijke groeperingen, welke scheiding zich in alle facetten van het  
maatschappelijk leven doet gelden.’ Dit betekent dat er verschillende groeperingen op levensbeschouwelijke 
grondslag gescheiden van elkaar leven en dat ze verbonden zijn maatschappelijke, politieke organisaties en 
instellingen die corresponderen met hun levensbeschouwing. De denominatieve bewegingen zijn 
leidinggevend en richtinggevend voor hoe de maatschappij ingericht moet worden, maar het gaat hier niet 
over de maatschappij. Een ziekenhuis kan geestelijk verzorgers in dienst hebben vanuit de rooms-katholieke, 
protestantse en humanistische kringen zonder dat dit naar verzuiling verwijst. De onderlinge denominaties 
behoren namelijk onder de dienst geestelijke verzorging en ze maken onderling afspraken. Er zou sprake zijn 
van verzuiling als de geestelijk verzorgers niet als dienst werken, maar alleen denominatief / categoriaal te 
werk gaan. 

Hoofdstuk 3
1 Het vervolg op de Commissie Ambtelijke Binding, te weet de Regiegroep Ambtelijke Binding, is in mei 
2011 van start gegaan.

Hoofdstuk 5
1 Van Buuren en Van Dijk stellen in hun artikel 'Identiteit en interculturalisatie' dat rituelen vanaf de 
geboorte tot aan het sterfbed relevant zijn. Een voorbeeld van zo'n ritueel is dat er bij de geboorte door de 
islamitisch geestelijk verzorger een islamitische geloofsbelijdenis in het oor van de baby wordt gefluisterd en 
rond het sterven uit de Koran wordt gereciteerd, het verrichten van het laatste gebed en lijkwassing, etc. 
Volgens Van Buuren en Van Dijk mag van de islamitisch geestelijk verzorger verwacht worden dat hij / zij 
naast het uitvoeren van rituelen ook op sociaal vlak ondersteuning geeft (van Buuren & van Dijk, 186, 2006).

Hoofdstuk 6
1 Vanuit de culturele invalshoek wordt volgens de Britse socioloog Anthony Giddens de westerse wereld 
tegenwoordig als een geïndividualiseerde wereld gezien. Het ‘individu’  bestond niet in de traditionele 
cultuur, maar wel in de moderne westerse wereld (Giddens, 1991, 75). Het moderne individu bepaalt zijn / 
haar eigen levensstijl, kleding eten, etc. Het individu is gedwongen om te kiezen en moet daarom de 
mogelijkheden tegen elkaar afwegen (Giddens, 1991, 81). Veel moslims die in Nederland opgegroeid zijn, 
stellen zich tegenwoordig minder afhankelijk op ten opzichte van hun eigen traditie. Ze reflecteren meer op 
hun eigen leven op basis van hun ervaringen en vormen daarmee hun eigen identiteit.

2 In de interviews met humanistisch geestelijk verzorgers kwam onder andere de termen functionele en 
inhoudelijke definitie van levensbeschouwing naar voren. Afgezien van de inhoud kun je je afvragen wat een 
levensbeschouwing met mensen doet en wat ze er aan hebben. Een levensbeschouwing kan een mens kracht 
geven, maar ook onderdrukken. Het is belangrijk om te weten welke plek mensen aan een 
levensbeschouwing geven. Volgens Dekker 'gaat het ons niet om wat godsdienst zou kunnen zijn of ideaal 
gezien zou moeten zijn, maar om wat godsdienst in de werkelijkheid is, wat hij wérkelijk betekent. En als we 
kortheidshalve spreken over functies van godsdienst bedoelen we daar ook de functies van de kerk(en) als 
vormgeving van godsdienst mee (Dekker, 1987, 93).'
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BIJLAGEN
Bijlage 1: Soennieten en Sjiieten

Soennieten

In Nederland behoort het overgrote deel van de moslims tot de soennitische traditie. De soennieten 

volgen het voorbeeld van de profeet Mohammed en houden de gemeenschap van moslims in stand. 

De soennitische traditie houdt naast de Koran ook de traditie van de Profeet Mohammed als 

uitgangspunt bij de praktisering van de islam. De geest en de letter van de Koran zijn de twee 

belangrijke bronnen voor de wetgeving van de soennieten. Twee andere bronnen van de 

rechtsontwikkeling zijn de analogie en de consensus van de Schriftgeleerden. Deze traditie kent 

geen formele geestelijke hiërarchie. De gelovigen zijn vrij om te kiezen tot wie zij zich wenden 

voor leiding. De gewone mensen beroepen zich op de imams in de praktijk. Wereldwijd behoort 85 

procent van de moslims tot de soennitische traditie (Bernts & de Jong & Yar, 2006, 116-117) 

Sjiieten 

Sjiieten worden ook de Partij van Ali genoemd. Ali is de neef èn de schoonzoon van de profeet. 

Volgens de sjiieten kan profeet Mohammed alleen door een afstammeling van hem opgevolgd 

worden. Na het overlijden van profeet Mohammed hadden Ali en zijn nazaten recht op het 

leiderschap. De nazaten zijn de zogenaamde twaalf imams. Zij zijn de plaatsbekleders van Allah op 

aarde en de erfgenamen van de kennis van de profeet. Ze zijn de enige autoriteit rondom religie en 

politiek en daarmee onfeilbaar. Hiermee onderscheiden de sjiieten zich ten opzichte van de 

soennieten. De soennieten tonen een groot respect voor het gezin en de nakomelingen van de 

Profeet : Ahl al-Bayt. Ze zien het geloof echter niet als een politieke kwestie. Om een politieke 

leider te kiezen vinden ze stemmen of de consensus van vooraanstaande figuren voldoende. Een 

ander belangrijk verschil is dat in de sjiitische traditie van de islam de Schriftgeleerden een 

belangrijke rol spelen bij de interpretatie van de Koran. De twaalf imams hebben een levendige en 

emotionele cultus bij de sjiieten. Daarom is de godsdienstbeleving bij hen veel gevoelsmatiger en 

emotioneler ten opzichte van de soennieten. Bij de soennieten treden de geestelijke leiders minder 

op de voorgrond, want zij zien de waarheid in de geschriften. Wereldwijd behoort 10 procent van 

de moslims tot de sjiitische traditie (Bernts & de Jong & Yar, 2006, 117-118). 
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Bijlage 2: Vragen aan de humanistisch en islamitisch geestelijk verzorger

Humanistisch geestelijk verzorgers 

Vraagstelling
“Is begeleiding van moslims door een humanistisch geestelijk verzorger mogelijk? Zo ja, waar  
moet je rekening mee houden en waar loop je tegen aan?” 

1. Wat is er in Nederland op intercultureel (en misschien interlevensbeschouwelijk) niveau aan de 
hand en wat voor invloed heeft dat op de geestelijke verzorging?
- Maatschappelijke spanningsvelden cultuur en religie 
- Opvatting territoriaal en categoriaal werken
- Samenwerking met collega's (denominaties)
- Verschil in samenwerking
- Commissie Ambtelijke Binding: Levensbeschouwelijke competentie

2.Door welke visies of overtuigingen laat u zich leiden in het begeleiden van andersdenkenden? Is 
de humanistisch geestelijk verzorger bekend met intercultureel en interlevensbeschouwelijk 
dialoog?
- Voorstellen aan moslims
- Thema's
- Kenmerkende thema's voor moslims in Nederland 
- Zingevingsthema’s
- Omgang spanningen/ problematiek
- Inlevingsvermogen 
- Overwegingen doorverwijzing
- Belangrijke elementen in het begeleiden van andersdenkenden
- Verschillende culturele achtergronden
- Verschil in begeleiding
- Interculturele communicatie
- Interlevensbeschouwelijk dialoog (met moslims)

3. In hoeverre divergeren en convergeren de humanistische en de islamitische 
levensbeschouwingen  en wat voor kennis is er voor nodig om dat te weten?
- Raakpunten
- Verschillen
- Loyaliteiten

4. Welke mogelijkheden, knelpunten en dilemma’s hebben humanistisch geestelijke begeleiders ten 
opzichte van moslimpatiënten als het gaat over interculturele dialoog?
- Knelpunten
- Mogelijkheden
- Dilemma's
- Discussie ambtelijke binding
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Vragen aan de islamitisch geestelijk verzorger

Vraagstelling
“Is begeleiding van moslims door een humanistisch geestelijk verzorger mogelijk? Zo ja, waar  
moet je rekening mee houden en waar loop je tegen aan?” 

1. Wat is er in Nederland op intercultureel (en misschien interlevensbeschouwelijk) niveau aan de 
hand en wat voor invloed heeft dat op de geestelijke verzorging?
- Maatschappelijke spanningsvelden cultuur en religie 
- Opvatting territoriaal en categoriaal werken
- Samenwerking met collega's (denominaties)
- Verschil in samenwerking
- Commissie Ambtelijke Binding: Levensbeschouwelijke competentie

2.Door welke visies of overtuigingen laat u zich leiden in het begeleiden van andersdenkenden?
- Mening over humanistisch geestelijk verzorgers
- Gemeenschappelijke thema's
- Kennis over het humanisme

4. In hoeverre divergeren en convergeren de humanistische en de islamitische 
levensbeschouwingen en wat voor kennis is er voor nodig om dat te weten?
- Raakpunten
- Verschillen 

5. Welke mogelijkheden, knelpunten en dilemma’s hebben humanistisch geestelijke begeleiders ten 
opzichte van moslimpatiënten als het gaat over interculturele dialoog.
- Knelpunten
- Mogelijkheden
- dilemma's
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Bijlage 3: Tabellenmatrixen: Voorbeeld Rituelen

Humanistisch Geestelijk Verzorgers

Onderwerp/ Hgv-ers Hgv-er 1 (vrouw) Hgv-er 2 (vrouw) Hgv-er 3 (vrouw)
Waaruit blijk dat moslims 
gebruik van rituelen maken?

- Ze lezen uit de Koran
- Behoefte aan rituele wassing 
na overlijden (=lijkwassing). 

- Ze lezen soera of 
anderen bronnen.
- Behoefte aan rituele 
wassing na overlijden 
(=lijkwassing). 

- Ze reciteren uit de Koran
- Ze bidden

Welke rituelen doet een igv-
er volgens de hgv-er?

- Koran reciteren bij 
overlijden.

- Leest o.a. uit de soera 
of uit andere bronnen. 

- Koran reciteren.
- bidden

Waar ligt de grens voor de 
hgv-ers met betrekking tot 
rituelen?

- Kan niet namens de 
spirituele dimensie van de 
islam praten.
- Kan op het gebied van de 
Koran niets bieden.
- Kan ook niet verwijzen naar 
citaten van Mohammed. In het 
begeleiden van christenen kan 
ze mogelijk wel verwijzen 
naar Bijbelteksten die ze mooi 
vindt, omdat ze daar beter 
bekend mee is. 
- Kan geen uitgekristalliseerde 
vormen van vertroosting 
aanbieden en geen traditionele 
beloftes  doen.

- Doet geen rituelen.
- Voorlezen uit de Koran 
is een grens.
- Gaat zelf niet uit Koran 
lezen. Laat dat eerder 
familieleden doen.
- Rituelen rondom de 
dood vanuit andere 
denominaties verwijst ze 
altijd door 
(ziekenzalving, 
voorlezen Koran).

- Doet geen rituelen. 
- Bidden en voorlezen uit de 
Koran is een grens.
- Leest niet uit de Koran. 
Hgv-er wil authentiek zijn.

Tabellenmatrix rituelen: Humanistisch geestelijk verzorgers (Hgv-ers)

Legenda: 
- Afkorting humanistisch geestelijk verzorger is hgv-er
- Afkorting islamitisch geestelijk verzorger is igv-er
- Afkorting geestelijk verzorger is gv-er
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Islamitisch geestelijk verzorgers

Onderwerp / Igv-ers Igv-er 1 (vrouw) Igv-er 2 (man
Waaruit blijk dat moslims 
gebruik van rituelen maken?

- Imam kan begeleiden bij rituelen.
- Bidden, zoals het verplichte vijf 
keer dagelijks gebed en 
smeekbedes.
 - Rituelen rondom rouw en 
afscheid, zoals het reciteren van de 
Koran.
- Rituelen bij de geboorte van een 
kind. 
- Een gebed reciteren.

- Imam kan begeleiden bij rituelen.
- bidden, zoals het verplichte vijf keer 
dagelijks gebed en smeekbedes.

Welke rituelen doet de igv-er? - Rituelengebed
- Smeekbede (Du'â) (dat is een 
vrijwillig gebed en dat kun je op 
elke moment doen) (dus niet het 
verplichte vijf keer dagelijks 
gebed). Dat doet ze vaak samen met 
de patiënt.

- Bidden

Welke rituelen doet de igv-er niet 
per se.

- Ritueel wassen (lijkwassing) is een 
ritueel wat niet per se door de igv-er 
gedaan moet worden. Vaak doet de 
uitvaartorganisatie dat.
- Igv-er geeft aan dat ze dit nog niet 
kan en graag wil leren.

- imam en igv-er kunnen geen 
vergiffenis geven. Imam is een persoon. 
Vergiffenis vraag je aan Allah.

Waar ligt de grens voor de hgv-er 
op het gebied van de rituelen 
volgens de igv-er?

- Bij rituelen rondom geboorte of 
overlijden heb je een imam of igv-er 
nodig.
- Geloofskwesties.
- Iemand die niet in de traditie staat 
kan de islam niet uitleggen. Een 
hgv-er kan mogelijk theoretisch wel 
uit de Koran reciteren, maar een 
patiënt wil vaak verdieping daarin. 
Het wordt dus praktisch gezien 
lastiger als de patiënt een dilemma 
heeft vanuit de islamitische 
theologie.
- Vaak willen moslimpatiënten 
rituelenbegeleiding krijgen van een 
imam en het liefst ook een man. Als 
vrouw wordt imam niet gebruikt.
- Het lezen van de Koran heeft niet 
alleen met de tekst te maken, maar 
ook een bepaalde kracht waar 
moslims in geloven.
- Verwacht dat een moslimpatiënt 
liever begeleiding van een moslim 
wil als het gaat om de smeekbedes.

- Een veld waar een hgv-er weinig voor 
moslims kan betekenen. Als het gaat om 
bidden, vergiffenis van Allah.

Tabellenmatrix rituelen: Islamitisch geestelijk verzorgers (Igv-ers)

Opmerking: 
In principe heb ik de bevindingen van de derde islamitisch geestelijk verzorger ook in de 
tabellenmatrix verwerkt. Op het onderwerp rituelen heeft hij wellicht een visie, maar die heeft hij 
niet in zijn mail weergeven. Vandaar dat deze ook niet in het voorbeeld erbij staat.
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Conclusie

Rituelen Conclusie hgv-er Conclusie igv-er Algemene conclusie

Waaruit blijk dat 
moslims gebruik van 
rituelen maken?

Moslims maken gebruik van 
rituelen zoals reciteren uit de 
Koran of soera, bidden en 
ritueel wassen bij overlijden.

Moslims maken o.a. gebruik 
van de volgende rituelen:
- bidden zoals verplichte 5 keer 
dagelijks gebed en smeekbedes
- Rituelen rondom geboorte 
overlijden.
- Recitatie uit Koran.

Welke rituelen doet een 
igv-er volgens de hgv-
er?

- Reciteren uit de koran of 
soera.

Rituelen die de igv-er zoal doet:
- Bidden
- Smeekbeden
- Rituelen rondom geboorte en 
overlijden.

Welke rituelen doet de 
igv-er niet per se?

Rituele wassing (=lijkwassing) Rituele wassing (=lijkwassing)

Hoe gaat hgv-er om 
met rituelen. Waar ligt 
de grens voor de hgv-
ers?

Er ligt een grens in het 
begeleiden van moslims als het 
om rituelen gaat.

Voor rituele begeleiding is een 
moslim-gelovige nodig.

Algemene conclusie: 
Rituelen

Bij rituelenbegeleiding treedt de 
hgv-er terug. Daar ligt een 
grens voor de hgv-er.

Uitgangspunt: Bij islamitische 
rituelen is een een igv-er nodig. 
Dus op ritueel niveau kan taak 
(behoudens bidden) niet worden 
overgedragen

 Het lijkt erop dat de hgv-er en 
de igv-er dezelfde mening delen 
als het om rituelen gaat.

Moslims hebben behoeften aan 
(dagelijkse) rituelen, maar als 
het gaat om de begeleiding door 
de hgv-er dan kan de hgv-er in 
dit geval niets voor de 
moslimpatiënt betekenen, want 
ritueel vereist islamiet.

Tabellenmatrix rituelen: Conclusie Humanistisch geestelijk verzorgers (Hgv-ers) en Islamitisch  
geestelijk verzorgers (Igv-ers)
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Bijlage 4: Antwoordcategorieën voortvloeiend uit de analyse.

De respondenten gaven uiteenlopende antwoorden op de vragen, waarbij niet alle elementen steeds 
betrekking hadden op de gestelde vraag, maar wel op andere vragen. Om die reden heb ik een aan
tal antwoordcategorieën geformuleerd die als uitgangspunt diende voor de analyse. Het gaat dus 
om een herschikking van het empirisch materiaal.

Het eerste contact 
- In welke mate komt het voor dat de humanistisch geestelijk verzorger moslimcliënten 

begeleidt?
- Hoe komt de humanistisch geestelijk verzorger in aanraking met moslimcliënten? Hoe komen 

ze aan het eerste contact? 
- Wat is het doel van het eerste contact? Is de humanistisch geestelijk verzorger gericht op 

doorverwijzing of het uitzoeken van existentiële thematiek? Of is er sprake van een 
automatische doorverwijzing?

- Welke rol speelt de eigen levensbeschouwelijke identiteit in het eerste contact?

Dienst Geestelijke verzorging
- Hoe werkt de dienst?
- Werkt de humanistisch geestelijk verzorger categoriaal of territoriaal?
- Wat vinden de geestelijk verzorgers van de pluriforme aanpak?
- Hoe werkt de islamitisch geestelijk verzorger?
- Hoe is de samenwerking met de collega geestelijk verzorgers?
 
Doorverwijzen
- Verwijst de humanistisch geestelijk verzorger moslimpatiënten automatisch door naar 

islamitisch geestelijk verzorger?
- Wanneer verwijst de humanistisch geestelijk verzorger moslims door naar de islamitisch 

geestelijk verzorger? / Wanneer moet humanistisch geestelijk verzorger doorverwijzen?
- Wat zijn de redenen om niet door te verwijzen?
- Hoe gaat de humanistisch geestelijk verzorger om met een situatie waar doorverwijzen niet 

mogelijk is?

Ambtelijke binding en identiteit en algemeen werken
- Speelt de levensbeschouwelijke identiteit van de geestelijk verzorger een rol? Representeert de 

geestelijk verzorger het genootschap? 
- Hoe gaan de humanistisch geestelijk verzorgers om met de spanning tussen ambtelijkheid en 

pluriform werken?

Rituelen
- In hoeverre maken moslims gebruik van rituelen volgens de humanistisch geestelijk 

verzorgers?
- Welke rituelen doet een islamitisch geestelijk verzorger volgens de humanistisch geestelijk 

verzorger?
- Welke rituelen doet de islamitisch geestelijk verzorger niet per se?
- Hoe gaat humanistisch geestelijk verzorger om met rituelen? Waar ligt de grens voor de 

humanistisch geestelijk verzorgers?

Humanistische waarden in de islam
- Welke waarden komen zowel in het humanisme als in de islam voor volgens de geestelijk 

verzorgers?
- In hoeverre verschillen de humanistische en islamitische waarden/ opvattingen? 
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Inhoud van de gesprekken 
- Wat zijn de kwesties / onderwerpen die besproken worden?
- In hoeverre speelt het geloof een rol in de begeleiding?
- Hoe gaat de islamitisch geestelijk verzorger om met ethische kwesties volgens de islamitisch 

geestelijk verzorger zelf?

Familiebanden en verandering van geloofsbeleving
- Komt de humanistisch geestelijk verzorger verschillen tegen tussen de generaties?
- Wat voor verschillen komen humanistisch geestelijk verzorgers tegen tussen de verschillende 

generaties?
- Komt de geestelijk verzorger loyaliteitspatronen tegen bij de moslimcliënten?
- In hoeverre is er sprake van loyaliteitsconflicten?

Communicatie en levensbeschouwelijke competentie
- Zijn er op het gebied van taal knelpunten die de geestelijk verzorger tegenkomt/ kan komen? 

Zo ja, welke? 
- Welke elementen zijn van belang in het communiceren naar moslims?
- Wat houdt de levensbeschouwelijke competentie en professionaliteit van de humanistisch 

geestelijk verzorger in volgens de humanistisch geestelijk verzorger in het begeleiden van 
moslims?

- Wat houdt de levensbeschouwelijke competentie en professionaliteit van de humanistisch 
geestelijk verzorger in volgens de islamitisch geestelijk verzorger in het begeleiden van 
moslims?

- Wat houdt de levensbeschouwelijke competentie en professionaliteit van de islamitisch 
geestelijk verzorger in volgens de islamitisch geestelijk verzorger in het begeleiden van 
moslims?

Cultuurverschillen
- Hoe gaan moslims om met sekse-verschillen?
- Welke verschillen ervaren ze in de begeleiding van moslims t.o.v. niet-moslims?
- Hoe praten moslims over hun emoties / verdriet en hoe gaat de humanistisch geestelijk 

verzorger daarmee om? (Wat voor communicatie is er mogelijk?)
- Hoe gaan moslims om met gevoelige nieuws zoals overlijden?

Mogelijkheden en bereidheid  
- Wat zijn knelpunten in de begeleiding?
- Wat houdt de levensbeschouwelijke competentie en professionaliteit van de humanistisch 

geestelijk verzorger in?
- Welke verschillen ervaren ze in de begeleiding van moslims t.o.v. niet-moslims?
- In hoeverre is begeleiding door islamitisch geestelijk verzorger hetzelfde als begeleiding door 

humanistisch geestelijk verzorger?
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