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door Niels den Toom

Waar geestelijk verzorgers voor 

staan en vanuit welke principes 

ze werken – daar is al veel over 

gepubliceerd. Maar wat ze 

feitelijk doen in het contact met 

hun cliënten is nog grotendeels 

onbekend. Welke vragen komen 

ze tegen, hoe reageren ze daarop 

en vanuit welke theorieën? En 

wat zien ze gebeuren bij hun 

cliënten in de loop van de 

begeleiding? Die vragen staan 

centraal in het Case Studies 

Project (CSP).

Sinds 2017 participeren ruim vijftig 

geestelijk verzorgers uit diverse 

werkvelden (zorg, Justitie, Defensie, 

eerstelijns, etc.) en van diverse 

levensbeschouwelijke achtergronden 

in het CSP. In dit initiatief van prof.dr. 

Martin Walton (PThU) en dr. Sjaak 

Körver (Tilburg School of Catholic 

Theology) beschrijven en analyseren 

deze geestelijk verzorgers 

gezamenlijk hun eigen praktijken 

gedurende vier jaar. Iedere geestelijk 

verzorger beschrijft minimaal twee 

begeleidingssituaties die naar eigen 

indruk een good practice zijn. De 

casussen worden beschreven volgens 

een vast format dat rijke 

beschrijvingen oplevert. In zes 

onderzoeksgemeenschappen 

bespreken en evalueren ze de 

verschillende casus gezamenlijk onder 

leiding van een academische 

onderzoeker (vanuit de PThU behalve 

Walton ook dr. Reijer de Vries en dr. 

Theo Pleizier). In het schrijven en 

bespreken van iedere casus wordt 

sterk ingezet op het concrete en 

observeerbare, zodat niet alleen in 

beeld komt wat de geestelijk 

verzorger beoogde (bijvoorbeeld het 

aanvaarden van sterfelijkheid), maar 

ook wat zij daadwerkelijk doet 

(bijvoorbeeld werken volgens een 

model voor stervenskunst) en wat dit 

bewerkstelligde (bijvoorbeeld dat de 

cliënt bewust afscheid neemt van zijn 

naasten).

Met dit project draagt de PThU bij 

aan de ontwikkeling van kennis, 

kwaliteit en verantwoording van het 

vak. De geestelijk verzorgers zijn er 

als medeonderzoeker bij betrokken. 

Het past in de trend waarin 

onderzoek vermaatschappelijkt  – er 

zijn diverse stakeholders – en de 

maatschappij verwetenschappelijkt. 

Mijn eigen promotieonderzoek richt 

zich op de impact van de deelname 

aan het CSP op de professionaliteit 

van de geestelijk verzorgers. 

Beïnvloedt het hun denken over hun 

werk? En is de wetenschappelijke bril 

van toegevoegde waarde voor hun 

dagelijkse uitvoering? En daarnaast: 

welke levensbeschouwelijke en 

theologische kennis doen zij op door 

dit onderzoek? Het is prachtig om 

deze gedreven groep geestelijk 

verzorgers de komende jaren te 

volgen. (Meer informatie is te 

verkrijgen bij j.n.toom@pthu.nl.)
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