VPTZ Nederland
in 2018

1

VPTZ Nederland
in 2018
VPTZ Nederland is de koepel voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale
zorg. Deze zorg wordt zowel thuis, in hospices en steeds vaker ook in zorginstellingen
geboden. Goede zorg in de laatste levensfase vraagt om een goed samenspel
tussen beroepsmatige zorg, vrijwilligers en mantelzorgers.
Het is onze ambitie om samen met de betrokken
zorgverleners en mantelzorgers te realiseren
dat iedereen kan overlijden op zijn plek van
voorkeur. Of dit nu thuis is, in een hospice,
ziekenhuis of zorginstelling.
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Missie VPTZ:
Aan een ieder in de laatste levensfase
en diens naasten bieden opgeleide
vrijwilligers - daar waar nodig
en gewenst - tijd, aandacht en
ondersteuning.
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De cijfers...

12.351*
cliënten

Gemiddeld 131

uur
ondersteuning
128 *
ondersteuning

2018

2017

per cliënt

131*
ondersteuning

In totaal is 1,43 miljoen
ondersteuning geboden.
2017

11.430 opgeleide
VPTZ-vrijwilligers
zijn actief in
Nederland

cliënten

Maatschappelijk
waarde:
1,43 miljoen x een
gemiddeld uurtarief van een zorgverlener van

€ 60 =

126 organisaties
die vrijwilligers
thuis inzetten

126 hospices

12.130 *

2018

(56% in hospice, 40% thuis en 4% elders)
door 11.430 vrijwilligers

1,42*
miljoen uur

2018

Naast organisaties die alleen thuis of alleen in een
hospice ondersteuning bieden, kennen we ook organisaties die zowel thuis, als in het hospice actief zijn.

12.351 cliënten zijn ondersteund

2017

207 organisaties aangesloten
bij VPTZ Nederland

uur

1,43 *
miljoen uur

* C
 ijfers 2017 komen uit Registratierapportage VPTZ 2016
* Cijfers 2018 komen uit Registratierapportage VPTZ 2017
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€ 85.200.000,-

Uitgelicht
Animatie ‘Samen van betekenis
in de laatste levensfase’
Om de bekendheid van de vrijwilligers onder de
beroepsmatige zorg te vergroten is de animatie
‘Samen van betekenis is de laatste levensfase’
gemaakt. De animatie laat zien dat samenwerking
van waarde is voor de cliënt, de mantelzorgers, de
beroepsmatige zorg én de vrijwilligers. De animatie
is begin 2019 gelanceerd.

Inspiratie- & Beleidsdag
In november namen 250 mensen deel aan een
eenmalige Inspiratie- & Beleidsdag. Onder het motto
‘Waar gaan en staan we voor?’ gingen coördinatoren (ruim 50%), bestuurders (30%), directeuren en
managers aan de slag met ambitie, positionering,
professionalisering en organisatieontwikkeling. In de
ochtend waren er plenaire lezingen door Michiel van
Schaik (directeur Gezondheidszorg Rabobank), Fred
Lafeber (beleidsmedewerker palliatieve zorg ministerie VWS) en Chazia Mourali (journalist). De dag werd
door de deelnemers positief beoordeeld.

Kennisbank
VPTZ Nederland ondersteunt haar leden ook met het
toegankelijk maken van relevante informatie. Hiervoor is op de ledensite een uitgebreide Kennisbank
ingericht. De leden vinden hier informatie over alle
organisatorische aspecten van het werk. In 2018 is
veel aandacht besteed aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en de consequenties
daarvan voor VPTZ Nederland en de leden. De Kennisbank is onder andere aangevuld met handvatten
die de leden in staat stellen de AVG op een goede
manier in te voeren in hun eigen organisatie.
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Levenseindeverhalen Verhalen van betekenis
Hoe kun je van betekenis zijn voor mensen in de laatste levensfase en hoe kom je erachter wat patiënten
en hun naasten werkelijk belangrijk vinden? Antwoorden op (onder meer) deze vragen kunnen nu gezocht
worden op de website levenseindeverhalen.nl.
De verhalen die daar staan kunnen een bron van
inspiratie zijn voor iedereen die wil weten wat er
werkelijk leeft, wat soms ook schuurt of niet altijd
goed begrepen wordt. De website werd op 19 juni
feestelijk geopend door schrijfster Vonne van der
Meer. De verhalenbank is een project van de Coalitie
van Betekenis tot het Einde, waar VPTZ Nederland
partner van is.

Deskundigheidsbevordering
VPTZ Nederland hecht veel waarde aan het opleiden van vrijwilligers, coördinatoren en
bestuurders van de VPTZ-organisaties. Het landelijke trainingsaanbod van de VPTZ Academie
is erop gericht de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening van alle betrokken lidorganisaties
te bevorderen. Hieronder een aantal kengetallen van de VPTZ Academie:

Academie

Academie

Trainingen voor
coördinatoren en
bestuurders

Trainingen voor
vrijwilligers

2018

2018

Managen, organiseren,
verdiepen, bezinnen

Deskundige vrijwilligers
die leren en blijven leren

Aantal deelnemers aan trainingen
Begroot aantal deelnemers

1.985 t.o.v. 1.906 in 2017 = groei van 4,1%
1.957

Verdeling:
Landelijke vrijwilligerstrainingen
In company trainingen
Coördinatoren en bestuurders

1.234
592
159

Evaluatiecijfers VPTZ Academie
Gemiddeld rapportcijfer trainingen:
Laagst gegeven cijfer:
Hoogst gegeven cijfer:

8,37
7,0
9,5

Aantal trainingen
Begroot aantal trainingen

140 t.o.v. 129 in 2017 = groei van 8,5%
131

Dit jaar hebben we een E-learning module ontwikkeld: ‘Introductiecursus voor bestuursleden’.
Deze is begin 2019 online gegaan.

Verdeling:
Landelijke vrijwilligerstrainingen
In company trainingen
Coördinatoren/bestuurderstrainingen

87
39
14

In september is een nieuwe groep van tien aspiranttrainers gestart met de train-de-trainer-opleiding.
Zij worden vanaf september 2019 ingezet.

In 2018 hebben we een aantal modules inhoudelijk
vernieuwd en drie nieuwe modules aangeboden.
Dit waren ‘Omgaan met lastig gedrag’, de In
company training ‘Werken vanuit de Bedoeling’,
beiden voor vrijwilligers, en ‘Vrijwilligers werven
met resultaat’ voor coördinatoren/bestuurders in
samenwerking met Vrijwillig Dichtbij.
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Belangenbehartiging
Bij het behartigen van de belangen van de leden richten wij ons met name op de landelijke
overheid en politiek. Daarnaast wordt afgestemd en samengewerkt met onder andere koepelorganisaties van beroepsmatige en informele zorg, zorgverzekeraars en gemeenten.

Overleg met het ministerie
van VWS
Een belangrijk resultaat dat we behaald hebben in
2018 is dat palliatieve zorg een plaats heeft gekregen in het nieuwe Regeerakkoord van het kabinet
Rutte III. Dit heeft er onder andere in geresulteerd
dat het beschikbare bedrag voor de Subsidieregeling
Palliatieve Terminale Zorg structureel met € 4 miljoen is verhoogd. De normbedragen per cliënt 2018
zijn middels een nieuwe beschikking met circa 22%
verhoogd en daarmee weer gekomen op een niveau
iets boven de normbedragen van 2013.

Samenwerking

Project Hopevol

In 2018 heeft het bestuur VPTZ Nederland gesprekken met het bestuur van de Associatie Hospicezorg
Nederland (AHzN) gevoerd. In oktober 2018 hebben
beide partijen wereldkundig gemaakt de samenwerking met elkaar verder uit te gaan werken. Daarnaast
zijn er meerdere verkennende gesprekken geweest
met de Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland.
Ook hier was het doel om te onderzoeken op welke
vlakken en op welke manier samengewerkt kan gaan
worden.

VPTZ Nederland is partner in het project Hopevol.
De centrale vraag in dit onderzoek is: ‘Hoe moet de
inrichting van hospicezorg er in de toekomst uitzien?’.
Hierbij wordt gekeken naar welke mensen in hospices
verbleven en verblijven, wat hun vragen waren en
zijn en hoe de zorg daarop ingericht werd en wordt.
Naast een actieve bijdrage in de verschillende overleggen is er aandacht besteed aan het creëren van
draagvlak onder de leden. Deelname van hen aan
het onderzoek is noodzakelijk voor het slagen van het
project. In 2020 worden een advies en implementatieplan voor de inrichting van hospicezorg in de
toekomst opgeleverd.
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Kwaliteit
Bij de leden van VPTZ Nederland ligt de focus
in het kwaliteitsdenken op de relatie die de
vrijwilliger heeft met de cliënt en diens naasten. Daarnaast gaat het ook over de kwaliteit
van de organisatie: de aansturing, begeleiding
en ondersteuning van de vrijwilligers en de
betrokken betaalde medewerkers. Door gebruik te maken van de ervaringen van cliënten,
naasten, vrijwilligers, betaalde medewerkers
en verwijzers werken we voortdurend aan verbetering van de zorg en ondersteuning die de
vrijwilligers bieden.

Gezamenlijke visie op
kwaliteit
Tijdens de regionale bijeenkomsten in april hebben
leden gesproken over het ontwikkelen van een
gezamenlijke visie op kwaliteit. In 2019 start een
projectgroep met de opdracht om een voorstel te
doen voor de eisen die zij willen stellen aan de
introductiecursus voor vrijwilligers en het bijhouden
van de deskundigheid en de vaardigheden van de
vrijwilligers.

Kwaliteitskader palliatieve
zorg Nederland
Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland is
in oktober 2017 gepresenteerd door het IKNL en
Palliactief. Hierin is vastgelegd wat de kwaliteit
van palliatieve zorg in Nederland zou moeten zijn,
gedacht vanuit de wensen en waarden van de
patiënt en naasten. Eén van de kernwaarden is
de samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers
en beroepsmatige zorgverleners.

•	Tijdens twee themabijeenkomsten voor leden
is met bestuurders en coördinatoren onderzocht
wat het kader van de lokale organisaties vraagt
en hoe het gebruikt kan worden in samenwerking
met de partners in de palliatieve netwerken.
(59 deelnemers)
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•	Congres Kwaliteitskader palliatieve zorg
Nederland, van papier naar praktijk:
	Anne Goossensen (bijzonder hoogleraar Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland) heeft
samen met Annemarie Stoffer-Brink (adviseur
IKNL) een workshop verzorgd over vrijwilligers in
de palliatieve terminale zorg.

•	Input geleverd op de concept-patiëntenversie
van het Kwaliteitskader.

Klachtencommissie
 e landelijke klachtencommissie behandelde in 2018
D
één klacht van een vrijwilliger. Deze ging over de
beëindiging van de samenwerking en de communicatie hieromtrent. De klacht werd deels gegrond en
deels ongegrond verklaard. De betrokken lidorganisatie werkt aansluitend verder aan verbeteringen op het
gebied van de begeleiding van vrijwilligers, intervisie
en de interne communicatie.

Continue verbetering

Vrijwilligerstevredenheid
7

Uit de registratierapportage blijkt dat bijna
alle leden aandacht hebben voor het borgen
en verhogen van de kwaliteit.

Ervaringen van naasten
in het hospice

lidorganisaties hebben een vrijwilligersonderzoek uitgevoerd (2 thuisorganisaties, 3 hospices
en 2 organisaties die zowel thuis, als in het hospice
actief zijn).

5 hospices hebben gebruik gemaakt van VPTZ-

369

80%

meet de tevredenheid van cliënten

vragenlijst om de zorg en ondersteuning in het
hospice te evalueren.

90%

meet de tevredenheid van
nabestaanden

175 respondenten

			

92%
			

heeft een scholingsplan voor
vrijwilligers

VPTZ Nederland heeft, samen met de leden,
verschillende kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld
die de leden naast, of in plaats van, hun eigen
instrumenten kunnen gebruiken. Zo zijn er bijvoorbeeld vragenlijsten om de ervaringen van naasten
te inventariseren, maar ook een voor het meten
van de vrijwilligerstevredenheid.

99,5% 	van de respondenten geeft aan dat
			de zorg en ondersteuning in het hospice
aan de verwachtingen heeft voldaan.

56% 	vindt dat de verwachting is
overtroffen.

97% 	van de respondenten geeft aan dat
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Algehele waardering:

8,3

85% 	van de vrijwilligers voelt zich gewaardeerd

Nabestaanden waren zeer tevreden over de tijd
en aandacht die vrijwilligers en verpleegkundigen
hadden voor hun dierbare én voor ondersteuning
die naasten zelf ontvingen. De nabestaanden
voelden zich ook gesteund door vrijwilligers en
verpleegkundigen direct na het overlijden van
hun dierbare. Deze drie onderdelen worden allen
gewaardeerd met een 9.

			

respondenten

zij anderen, die in een vergelijkbare
situatie zitten, aanraden om naar dit
hospice te gaan.
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door de organisatie voor zijn inzet.

88% 	van de vrijwilligers doet het werk met
			

voldoening en plezier.

85% 	van de vrijwilligers geeft aan dat het

duidelijk is wat de organisaties van hen
verwachten.

83% 	van de vrijwilligers vindt dat de organisatie

hen voldoende mogelijkheden biedt voor
het volgen van scholing en training.

13% 	van de vrijwilligers wil meer mogelijk-

			heden om mee te praten en te denken
over onderwerpen die betrekking hebben
op de gehele organisatie.

81% 	van de vrijwilligers zijn tevreden over

de ondersteuning en begeleiding die
zij krijgen en over de omstandigheden
waaronder zij hun vrijwilligers werk doen.

Communicatie
In de pers
RTL Nieuws online (1 april):
Ruud helpt mensen die gaan sterven:
‘Mijn kortste bezoek duurde een kwartier’
Online Pal voor U:
Vrijwilligers inschakelen bij de zorg (12 april)
NRC.nl (19 april)
Portret van vrijwilliger Auke de Jong van het
hospice De Vier Vogels in Rotterdam:
Vrij zijn is… Koken in een hospice
Nursing online (30 april):
Blog van Sandra over de diepe indruk die een
rondleiding in een hospice op haar maakte.
‘Het piep-en-krakende laatste stukje leven.’
Meerdere publicaties over de benoeming van
Fleur Imming als directeur van VPTZ Nederland:
• Skipr online (16 mei)
• RTV Utrecht online (15 mei)
• AD Amersfoort online (15 mei)

Congressen en lezingen
Uitzending Kruispunt, NPO2 (20 mei):
Doodgewoon - uitzending over de ontwikkelingen
van hospicezorg in Nederland
Volkskrant + Arts & Auto (juli 2018):
Interview Fleur Imming ‘Vrijwilligers in de
palliatieve zorg belangrijker dan ooit’

Middelen
Antenne magazine voor vrijwilligers:
• 4 papieren edities in een oplage van 9.020
•	4 digitale nieuwsbrieven met circa 1.400
ontvangers

Congres Zorg rondom het Levenseinde:
stand in het voor- en najaar
Vierde Nationale Congres voor Hospicezorg:
stand + lunchlezing
Verpleegkundigen congressen Congres Palliatieve zorg: stand + workshop
Nationaal Congres Palliatieve zorg (november):
stand + deelsessie over de samenwerking met het
netwerk palliatieve zorg, beroepsmatige zorgverleners,
mantelzorgers en vrijwilligers.

 PTZ Nieuws: nieuwsbrief voor coördinatoren en
V
bestuursleden, 14 edities verschenen met circa
590 ontvangers
 ebsites vptz.nl 30.735 bezoekers in 2018 en
W
leden.vptz.nl 2.342 bezoekers
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Intervisie

Twitter: 1.141 volgers (stijging 15%)

met: Margreet Hagelstein,
Ingrid Pool, Jannie Visser,
Margreet Mulder en
Trienke Sijtsema

Afscheid
Tine Schregardus en
Dory de Wilde nemen
afscheid van de Antenne

Uit de (huisarts)
praktijk

van Hans van den Bosch
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Rituelen en
symbolen
bij het
levenseinde
VPTZ-boekje
Ontstollend steen
Onlinezelfstudie
Dorst of Doodsangst?

Vrijwillig verwoord
De kracht van muziek

Afscheid

Laatste keer ‘gehoord’
van redacteur
Jeannette Lamme
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Mantelzorg,
weerbarstige
zorg
Hoogleraar zorgethiek
Marian Verkerk
Speciale inzet voor
mensen met dementie
bij VPTZ Rivierenland

Mantelzorger Ruben
over zijn moeder
Vrijwilliger Ellen
en mantelzorger
Tanya blikken terug
De innerlijke strijd
van Cora Postema
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Gemiddeld
bestaat niet
Korte en lange
ziekbedden, wat doet
het met vrijwilligers?
Interview Fleur Imming,
directeur VPTZ Nederland

PPBOX, wat kun
je ermee?
‘Uit de praktijk’ van
Hans van den Bosch
Gelezen, gehoord, gezien

Verenigingszaken
Binnen VPTZ Nederland is er veel aandacht voor de samenwerking tussen en met leden:

Een vereniging ben je met elkaar!
•	De werkgroep herijking verenigingsstructuur rondde haar werkzaamheden in de zomer af.
Haar advies is overgenomen door het landelijke
bestuur en aangenomen door de Ledenraad. In
2019 worden de voorstellen verder uitgewerkt. De
beleidsvoorbereiding gaat meer de nadruk krijgen
via de regionale bijeenkomsten en het werk van
(sub)commissies. En de vereniging gaat van
regionale vertegenwoordigers in een Ledenraad
naar directe invloed op de besluitvorming in een
Algemene ledenvergadering.

•	De regionale bijeenkomsten dit voorjaar
werden beter dan in voorgaande jaren bezocht:
150 bestuurders en coördinatoren van
circa 70 lidorganisaties namen deel.
Twee grote thema’s kwamen aan bod:
de verenigingsstructuur en kwaliteit.
De uitkomsten zijn meegenomen in de
verdere beleidscyclus.

•	Ook dit jaar kwamen de formele commissies
Hospice en Thuis tweemaal bijeen. Zij brachten gevraagd en ongevraagd advies uit aan (de
directie van) het landelijk bureau over actuele
zaken. De overleggen vonden in een nieuwe vorm
plaats: deels apart en deels gezamenlijk om ook
de brug te slaan tussen de twee zorgtypen. Dit
naar tevredenheid van de deelnemers.
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Project Vrijwillig Dichtbij
Dit driejarig project draaide onder de vlag van Vereniging NOV (Nederlandse Organisaties
Vrijwilligerswerk) met als doel de samenwerking tussen VPTZ-organisaties en de formele
zorg te versterken. Het project is eind 2018 beëindigd.
•	Verschillende vormen van dialoogbijeenkomsten (totaal 28) in diverse regio’s en landelijke
presentaties/workshops over het samenspel
tussen informele en formele zorg hebben bijgedragen aan meer onderlinge bekendheid en
samenwerking. Dit gebeurde vaak in afstemming
met regionale netwerken palliatieve zorg en met
Fibula als landelijke partij.
•	De landelijke themabijeenkomsten (in totaal
25) zijn goed en naar tevredenheid bezocht. In
2018 werd kennis uitgewisseld over kwaliteit,
intramurale inzet, respijtzorg, het werken binnen
een brede welzijnsorganisatie en het benutten van
de talenten van vrijwilligers.

•	In twee pilots, West-Brabant/Tholen en Twente,
wordt geëxperimenteerd met de concrete
	samenwerking van thuiszorgaanbieders
	met VPTZ-organisaties met het doel om tijdige
en optimale inzet van vrijwilligers te realiseren.
•	Het programma ‘Vrijwilligers werven met
resultaat’ is op vier plaatsen uitgevoerd.
	24 lidorganisaties namen deel aan een serie
van drie workshops. Leden konden leren van een
expert én van elkaar. Het programma faciliteerde
hen in het vinden van vrijwilligers en het vergroten van de zichtbaarheid en herkenbaarheid
van de eigen organisatie.
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Regioteam
De doelstelling om in 2017 en 2018 alle lidorganisaties te bezoeken is gehaald.
Daarnaast werden in 2018 bij 17 individuele leden ondersteuningstrajecten uitgevoerd:
over de koers voor de komende jaren, de actualisering van het vrijwilligersbeleid, pilots
ten aanzien van het samenspel informele - formele zorg, de overname van of overheveling
naar een naburige organisatie, de identiteit en positionering van de organisatie,
klachtenbegeleiding en de interne organisatie/verhoudingen.

De evaluatie over 2018 laat zien dat de bekendheid en ervaringen met het regioteam in
vergelijking met het jaar ervoor zijn toegenomen.
Als belangrijkste boodschappen voor de naaste
toekomst geven de leden mee: contact houden
en op de hoogte blijven, proactief en vernieuwend
zijn en sterk optreden in profilering en
belangenbehartiging.
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Waar we nog meer bij
waren betrokken in 2018:
•	Input geleverd op ideeën publiekscampagne
Palliatieve zorg van het ministerie van VWS.
Deze campagne start in mei 2019.
•	Coalitie van Betekenis tot het Einde: VPTZ
Nederland is partner van de Coalitie en doet mee
aan een driejarig project om het gesprek over de
laatste levensfase stimuleren.
• Coöperatie palliatieve zorg Nederland:
-	Met Stichting Fibula over toekomst Netwerken Palliatieve Zorg, dialoogbijeenkomsten
beroepsmatige zorg en lokale VPTZ-organisaties,
verbinding Netwerken Palliatieve Zorg en VPTZ,
terminaliteitsverklaring, organisatie coöperatie,
Kwaliteitskader palliatieve zorg
-	Met IKNL over registratiesysteem Sympal+
- Consultatieronde Denktank Netwerken Palliatieve Zorg

•	Op weg naar mantelzorgondersteuning op
maat: een Palliantie-project i.s.m. Mantelzorg
Nederland. Vanuit de VPTZ Academie is meegedacht met de ontwikkeling van een e-learning
voor verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam
in de palliatieve zorg. Er is een folder ontwikkeld
voor VPTZ-organisaties om te verspreiden onder
de thuiszorgorganisatie. Tijdens de inspiratie- en
beleidsdag is een deelsessie aangeboden waarin
met de coördinatoren onderzocht is welke aandacht ze hebben voor de mantelzorgers, en hoe zij
de verschillen in de behoeften van de mantelzorgers kunnen gebruiken om de zorg en ondersteuning af te stemmen. Daarnaast kwam het (zorg)
netwerk rondom de cliënt aan bod: wie moeten
weten wat de vrijwilligers kunnen betekenen voor
mantelzorgers? Hoe komen de leden met hen in
contact en hoe komen zij in contact met de lokale
VPTZ-organisaties?
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