
Beroepsvereniging
voor Katholieke pastores

in de gezondheids- en welzijnszorg

Beste pastor,

Beste geïnteresseerde in het zorgpastoraat,

Met deze folder willen we u informeren over de visie, de werking en de 

doelstellingen van de beroepsvereniging. Misschien bent u al een tijdje 

pastor, maar bent u nog geen lid omdat u even wilde afwachten of omdat 

u zich afvroeg of de beroepsvereniging iets voor u is? Misschien bent u 

kandidaatpastor of bent u net begonnen als pastor in een woonzorgcentrum 

of een ziekenhuis? Of misschien overweegt u om de overstap te maken naar 

het zorgpastoraat? In ieder geval: wij zijn ervan overtuigd dat pastor-zijn het 

mooiste en het boeiendste beroep is dat er bestaat!

Het is ook een beroep dat voor grote uitdagingen staat. We noemen er slechts 

drie. De pastor – of meer algemeen de spiritueel zorgverlener – heeft geen 

wettelijk erkend statuut. Dat brengt onzekerheid met zich mee op verschillende 

gebieden. Ten tweede is het beroep in volle ontwikkeling, en moet er 

voortdurend gewerkt worden aan de professionalisering van methodes, 

doelstellingen en verankering in het integrale zorgaanbod. Ten derde is er de 

spiritualiteit van de pastor: ook hieraan moet blijvend gewerkt worden. Het 

beroep van pastor is immers geworteld in een roeping.

Met de beroepsvereniging willen we werk maken van onder meer deze 

uitdagingen. U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen.

Ik hoop u te mogen ontmoeten op een van onze volgende activiteiten.

Hartelijke groet,

Mia De Meyer

voorzitter

Hierbij werd zoveel mogelijk diversiteit 

nagestreefd (bisdom, sector, leeftijd 

en gender). Daarnaast telt de 

raad van bestuur vijf nietverkozen 

leden. De bestuurstermijn bedraagt 

in principe vier jaar. De raad van 

bestuur vergadert zes tot acht keer 

per jaar.

Het dagelijks bestuur, dat samen-

gesteld is uit de voorzitter, onder-

voorzitter, schatbewaarder en 

coördinator, vergadert maandelijks 

en volgt nauwgezet de lopende 

zaken van de beroepsvereniging.

De beroepsvereniging organiseert 

jaarlijks een algemene vergadering, 

gekoppeld aan een congres dat 

ook voor niet-leden openstaat. 

Op deze algemene vergadering 

wordt niet enkel verantwoording 

afgelegd voor de financiële werking 

van de vereniging, maar ook over 

de inhoudelijke werking en de 

oriënteringen voor de toekomst.

Communicatie

Nieuwsbrief: De beroepsvereniging 

houdt haar leden op de hoogte 

via een elektronische nieuwsbrief, 

die ook raadpleegbaar is via de 

ledenpagina van de website. Deze 

nieuwsbrief verschijnt een à twee 

keer per maand.

Elisabeth-website en ledenpagina: 

De Elisabeth-website biedt een schat 

aan informatie en werkmateriaal voor 

pastores, spiritueel zorgverleners en 

al wie geïnteresseerd is in pastorale 

zorg in de zorg- en welzijnssector. 

Deze website is vrij toegankelijk, en 

er worden dagelijks nieuwe updates 

aangebracht.

De beroepsvereniging heeft een 

eigen luik binnen deze website, en 

voor de leden is er een afgesloten 

deelwebsite, waarop belangrijke 

informatie te vinden is (de individuele 

infofiche, de agenda en verslagen 

van de raad van bestuur, het archief 

van de nieuwsbrieven, informatie 

over de verschillende werkgroepen, 

interne informatie, de actuele 

ledenlijst,...).

Pastorale Perspectieven: Pastorale 

Perspectieven. Driemaandelijks vak-

tijdschrift voor en door pastores is 

een uitgave van Caritas Vlaanderen 

vzw. Het verschijnt vier keer per jaar. 

De beroepsvereniging heeft een zitje 

in de redactieraad van het tijdschrift.

Contact

Mia De Meyer, voorzitter

* mia.de.meyer@telenet.be

Bert Verbeke, ondervoorzitter

* bverbeke@azdamiaan.be

Pieter Vandecasteele, schatbewaarder

* pieter.vandecasteele@caritas.be

Anne Vandenhoeck, coördinator

* anne.vandenhoeck@theo.kuleuven.be

( 0478 / 53 22 29

Beroepsvereniging voor Katholieke pastores

p.a.v. Pieter Vandecasteele

Liefdadigheidstraat 39

1210 Brussel

Email: beroepsvereniging.pastores@gmail.com

Website: www.pastoralezorg.be/beroepsvereniging



Korte geschiedenis

De statuten van de vzw werden op 

31 januari 2011 officieel ondertekend 

door de leden van de adviesraad. 

Deze groep diende sinds 2009 als 

klankbord voor een kerngroep die 

belast was met het opstarten van de 

beroepsvereniging. De kerngroep 

kreeg in 2009 het mandaat vanuit de 

bisschoppenconferentie om werk te 

maken van een beroepsvereniging 

die het beroep van pastor zou 

kunnen waarderen en beschermen.

Op 15 oktober 2011 werd een 

eerste algemeen ledencongres 

georganiseerd, over de meer-

taligheid van de pastor. Op de 

statutaire algemene vergadering 

werd de raad van bestuur benoemd 

voor een periode van vier jaar. Deze 

bestuursploeg kreeg ook een aantal 

doelstellingen mee.

Doelstellingen

De doelstellingen van de beroeps-

vereniging zijn na breed beraad bij 

alle betrokkenen statutair vastgelegd. 

De beroepsvereniging wil werken aan 

de professionalisering en integratie 

van pastorale zorg. Ze wil de 

belangen van pastores behartigen en 

onderlinge kennisdeling be vorderen.

Concreet betekent dit:

1. Werken aan de wettelijke 

erkenning van het beroep van 

spiritueel zorgverlener, met een 

bijhorend statuut

2. Ontwikkelen van een deontologie 

van de pastor

3. Ontwikkelen van normen voor 

het aantal mandaten voor spiritueel 

zorgverleners per patiëntengroep

4. Nadenken over de inhoud van 

het beroep in verhouding tot andere 

levensbeschouwingen

5. Een duidelijke omschrijving 

nastreven van de verhouding tussen 

de zendende instantie en de feitelijke 

werkgever

6. Bijdragen aan de zichtbaarheid en 

de aantrekkelijkheid van het beroep

Voor elk van deze doelen is er een 

werkgroep opgericht die dit thema 

opvolgt en terugkoppelt naar de 

raad van bestuur. Leden kunnen 

via de verslagen van de raad van 

bestuur de evoluties volgen, en op de 

jaarlijkse ledenvergaderingen wordt 

telkens tijd en ruimte voorzien voor 

terugkoppeling en vragen.

Visie

De pastor als spirituele zorgverlener

Het beroep van pastor wordt 

gekenmerkt door een dubbele 

loyaliteit. Enerzijds is de pastor een 

werknemer van de zorgvoorziening, 

en anderzijds is hij of zij vanuit de 

kerkgemeenschap gezonden door 

de bisschop.

Voor de beroepsvereniging zijn 

beide loyaliteiten, beide relaties, van 

fundamenteel belang. We willen werk 

maken van een wettelijk statuut van 

spiritueel of levensbeschouwelijk 

zorgverlener, en we willen de 

relatie met de ‘zendende instantie’ 

waarderen en garanderen.

Pastorale zorg is aanbod- en 

vraaggericht

Pastorale zorgverlening is vraag-

gericht in de zin dat spirituele 

dimensie van de patiënt, bewoner of

cliënt altijd centraal staat. De pastor 

ontwikkelt daarenboven een eigen 

pastoraal zorgaanbod dat aansluit 

bij het integrale zorgaanbod van de 

voorziening.

Professionaliteit en spiritualiteit: 

sleutels voor de toekomst

Vanuit de beroepsvereniging willen 

we toekomstgericht werken, en 

de professionalisering van ons 

werk (methodieken, wetenschap-

pelijk onder zoek, doelstellingen, 

diagnostiek, interdisciplinaire samen-

werking,...) is daarom cruciaal. 

Ook blijvende aandacht voor de 

spiritualiteit van de pastor is van 

levensbelang!

Transparantie, inspraak en dialoog 

bepalen het klimaat

De beroepsvereniging wil transparent 

te werk gaan, inspraak creëren 

voor alle leden, en de dialoog en 

de uitwisseling bevorderen over het 

pastoraal werk.

Dag van de spirituele zorg
De maand oktober is in Vlaanderen 

onder meer gekend als de maand van 

de spiritualiteit. De beroepsvereniging 

voor pastores vond het daarom 

gepast om één dag uit de maand van 

de spiritualiteit uit te roepen tot ‘dag 

van de spirituele zorg’. In heel wat 

voorzieningen in Vlaanderen wordt 

sinds 2012 op 15 oktober de spirituele 

zorg in de kijker gezet.

Lidmaatschap
Voor de slagkracht en de 

representativiteit van een beroeps-

vereniging is het belangrijk dat zoveel 

mogelijk pastores lid zijn. Wie lid wil 

worden van de beroepsvereniging 

moet in principe voldoen aan drie 

basisvoorwaarden:

1. Een erkende theologische 

opleiding genoten hebben

2. Gezonden of gemandateerd zijn 

door de bisschop, of met diens 

medeweten tewerk gesteld zijn

3. Effectief te werk gesteld zijn 

als pastor in de gezondheids- of 

Beroepsvereniging
voor Katholieke pastores

welzijnszorg (algemene zieken-

huizen, psychiatrische centra, 

ouderenzorg, sector ondersteuning 

personen met een handicap)

De raad van bestuur heeft de 

bevoegdheid om te beslissen over 

de toetreding tot de vereniging.

Het lidmaatschap loopt van januari 

tot december, en moet voor het eind 

van februari van ieder volgend jaar 

verlengd of opgezegd worden. De 

jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage 

is afhankelijk van de graad van 

tewerkstelling: wie voltijds werkt 

betaalt 60 euro, wie deeltijds werkt 

betaalt 30 euro per jaar.

Wie een abonnement op Pastorale 

Perspectieven wenst, betaalt 30 euro 

extra. Er is bovendien de mogelijkheid 

voor een steunabonnement waarvoor 

100 euro betaald wordt.

In de bijdrage zijn verrekend: de 

dienstverlening van de beroeps-

vereniging, een jaarlijks congres 

met algemene vergadering, 

een abonnement op Pastorale 

Perspectieven (indien van 

toepassing) en de toegang 

tot de ledenpagina’s van de 

Elisabethwebsite.

Lid worden gebeurt via de 

website: www.pastoralezorg.be/

beroepsvereniging, en verloopt in 

verschillende stappen: eerst moet je 

aanmelden, waarna je via email een 

loginnaam en paswoord ontvangt. 

Dit kan je dan gebruiken om de 

informatiefiche in te vullen. Op basis 

hiervan wordt het lidmaatschap 

toegekend.

Wie geen toegang heeft tot 

internet, neemt contact op met 

Anne Vandenhoeck of  Pieter 

Vandecasteele.

Bestuur en algemene 
vergadering
Op de eerste algemene vergadering 

werden tien bestuurders gekozen. 


