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Inleiding 
 
Sinds haar oprichting in 1987 is de stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-
Brabant & Tholen (hierna: VPTZ), uitgegroeid tot een vrijwilligersorganisatie met ongeveer 
60 enthousiaste vrijwilligers. Vrijwilligers worden ingezet in de thuissituatie van onze cliënten 
en/of hun mantelzorger(s). Daarnaast kennen wij vrijwilligers die de voorwaarden scheppen 
om die ondersteuning mogelijk te maken door bijvoorbeeld beschikbaar te zijn als 
coördinator, ICT-er, coach of bestuurslid. 
 
Wij beseffen dat dit werk enerzijds de eenvoud vraagt van het ‘er zijn’, maar anderzijds 
gebaat is bij een haast professionele, cliëntgerichte houding en organisatie. Voor de kwaliteit 
van de geboden zorg is het essentieel dat de organisatie een structuur kent met een 
duidelijke taakverdeling op het niveau van bestuur, coördinatie en vrijwilligers. Allen nemen 
regelmatig deel aan de beschikbare bijscholing. De organisatie als geheel heeft daarmee 
professionele kenmerken.  
 
Voor het functioneren van de (subsidieafhankelijke) organisatie is de visie van de overheid 
op de palliatieve terminale zorg van groot belang. Het recente beleid van de landelijke 
overheid, verwoord in het rapport Rutte II, is erop gericht de zorg die zoveel mogelijk bij de 
cliënt thuis te organiseren. Hierdoor en door de ontkoppeling van wonen en zorg in de AWBZ 
en decentralisatie van delen daarvan naar de WMO, die door de gemeenten wordt 
uitgevoerd, zal naar verwachting meer en meer een beroep worden gedaan op 
mantelzorgers en vrijwilligers. De vergrijzing en het afnemend aantal mantelzorgers 
completeren de grote uitdagingen waar onze organisatie voor staat. 
 
Ook realiseert men zich dat in verpleeg- en verzorgingshuizen veel mensen in eenzaamheid 
hun laatste levensfase doorbrengen. VPTZ West-Brabant & Tholen speelt hierop in door 
samenwerkingsovereenkomsten te sluiten met intramurale organisaties.  
 
Voorts melden zich meer zorgaanbieders aan, zowel thuiszorgorganisaties als hospices. 
VPTZ streeft naar samenwerking waar mogelijk en in het belang van de cliënt. Deze 
ontwikkeling noopt VPTZ ertoe nog beter zichtbaar te worden. 
 
Vier kwesties vormen uitgangspunt voor ons beleid en vragen onderhoud en aandacht. Deze 
kwesties zijn: 

1. Hoe handhaven wij het specifieke karakter van de vrijwillige palliatieve terminale 
zorg, de structurele grondslag, professionaliteit en continuïteit? 

2. Hoe verhoudt zich de eigen verantwoordelijkheid van de vrijwilliger tot de 
toenemende vraag naar externe verantwoording? 

3. Welke ruimte is er voor een persoonlijke invulling van het werk, in relatie tot de 
noodzaak van kwaliteitsbewaking? 

4. Hoe stemmen wij onze capaciteit af op de verwachte toenemende vraag naar onze 
dienstverlening, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van daarvan. 

Dit alles wordt ondersteund door een degelijk financieel beleid. 
 
Namens het bestuur 
Joke Jonker, voorzitter 
 
  



Meerjarenbeleidsplan VPTZ West-Brabant & Tholen 2013 – 2018 3 

 

Missie (onze identiteit en bestaansreden) 

 
“Er zijn” 

Het bieden van tijd, aandacht en ondersteuning, daar waar nodig en gewenst, aan een ieder 

in de laatste levensfase en diens naasten. 

 
Visie (globaal toekomstbeeld, wat willen wij zijn) 
 
Om de missie te verwezenlijken wil VPTZ een dienstverlener zijn die: 
 klantgericht werkt en afgesproken kwaliteit levert; 
 een thuis is voor goed opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers; 
 een bron van kennis en ervaring is op het gebied van palliatieve en terminale zorg; 
 een efficiënte bedrijfsvoering heeft.  
 

Strategie (wat moeten wij doen) 
Om onze missie en visie te kunnen waarmaken kent VPTZ een aantal doelstellingen: 
1. zichtbaar zijn in de samenleving; 
2. dienstbaar zijn en service-op-maat leveren; 
3. kwalitatief goede ondersteuning bieden; 
4. kennis nemen van de ontwikkelingen in de palliatieve terminale zorg; 
5. betrouwbaarheid en continuïteit bieden. 
 

1. Zichtbaar zijn in de samenleving. 
VPTZ is gebaat bij een zichtbare aanwezigheid in haar werkgebied om zowel haar 
missie als haar visie te kunnen waarmaken. VPTZ presenteert zich duidelijk in de 
samenleving als laagdrempelige organisatie, waarop mantelzorg en terminale cliënt 
eenvoudig een beroep op kunnen doen. Tegelijkertijd kan het draagvlak in de 
samenleving worden benut om in voldoende vrijwilligers voor de stichting te voorzien. 
Ook wordt sponsoring ingezet als middel om onze ambities te kunnen waarmaken. 
Hiermee presenteert VPTZ zich in de samenleving als ‘gemeenschapszorg’. VPTZ 
zoekt contact met de gemeenten binnen haar werkgebied, teneinde enerzijds de door 
ons te bieden zorg onder de aandacht van de beleidsmakers te brengen en anderzijds 
met hen te inventariseren wat de impact van het overheidsbeleid op de palliatieve 
terminale zorg zal zijn zodat wij daarop kunnen anticiperen. 

 
Einddoelstelling 2018 
 In West-Brabant & Tholen weten alle inwoners die onze zorg nodig hebben ons 

eenvoudig te vinden; 
 VPTZ maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de zorgketen in ons werkgebied en 

wordt door onze partners (huisartsen, thuiszorg, ziekenhuizen) gewaardeerd als 
een waardevolle partner; 

 De stichting beschikt over voldoende vrijwilligers in het werkgebied, die regelmatig 
in zorg worden ingezet; 

 De stichting is financieel gezond. 
 
Doelstelling 2013 
 VPTZ is zichtbaar in het werkgebied d.m.v. voorlichting, artikelen, bijeenkomsten 

e.d.; 
 Er is een goede relatie opgebouwd met onze ketenpartners in de zorg. De 

samenwerking wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig verbeterd; 
 Onder het motto “een tevreden mantelzorger wordt ambassadeur van VPTZ”, 

wordt onze inzet regelmatig afgestemd met cliënt en mantelzorger(s) terwijl na 
afloop een evaluatiegesprek plaatsvindt; 
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 Ten behoeve van een goed en voldoende vrijwilligersbestand worden regelmatig 
nieuwe vrijwilligers geworven en getraind; 

 Met intramurale organisaties in de regio: 
 - wordt samengewerkt en waar nodig worden vrijwilligers uitgeleend om 

continuïteit van de zorg in de thuissituatie te waarborgen; 
 - worden gezamenlijke trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. 
 VPTZ onderhoudt goede contacten met de gemeenten in haar werkgebied om zo 

een beeld te krijgen van de verwachte stijgende vraag naar onze dienstverlening 
en de financiering daarvan. 

 

2. Dienstbaar zijn en service-op-maat leveren 
VPTZ is d.m.v. een mobiel nummer telefonisch bereikbaar, terwijl een dienstrooster 
van de coördinatoren voorziet in een laagdrempelige en dagelijkse 24-uurs 
beschikbaarheid. De zorg kan door de cliënt zelf en zijn naasten worden aangevraagd, 
maar ook door de huisarts, ziekenhuis enzovoorts. Voorafgaand aan de zorg vindt altijd 
een gesprek plaats tussen de cliënt en zijn naasten en een coördinator om de 
gewenste zorg-op-maat te kunnen leveren. Op basis van dit gesprek wordt een match 
gemaakt met beschikbare vrijwilligers. Regelmatig neemt de coördinator contact op 
met de cliënt en/of zijn naasten om te informeren of de inzet van VPTZ naar wens 
verloopt en nog passend is. Aan het eind van de zorg vindt een evaluatie met de 
nabestaanden plaats. 
 
Op grond van de samenstelling van de Nederlandse bevolking, verwacht VPTZ dat 
binnen een aantal jaren verschillende etnische bevolkingsgroepen gebruik zullen gaan 
maken van VPTZ. Dit vraagt niet alleen kennis van de levenswijze en bepaalde 
gebruiken van deze Nederlanders, maar ook is het wenselijk dat op enige termijn in het 
vrijwilligersbestand van VPTZ een afspiegeling terug te vinden is van de samenstelling 
van de Nederlandse bevolking. 

 
Doelstelling 2018 
 Het project diversiteit heeft duidelijk gemaakt of en op welke wijze VPTZ in kan 

spelen op behoeften van etnische groeperingen in onze samenleving; 
 De consequenties van een en ander wordt o.a. zichtbaar in het 

vrijwilligersbestand. 
Doelstelling 2013 
 VPTZ kent geen wachttijd of wachtlijst voordat de zorg wordt ingezet; 
 Uit de evaluaties na afloop van de zorg blijkt dat de inzet van VPTZ in alle situaties 

goed wordt gewaardeerd. 
 

3. Kwalitatief goede ondersteuning bieden. 
In de landelijke VPTZ is een commissie doende het huidige kwaliteitsbeleid te herijken 
en te kaderen. VPTZ West Brabant & Tholen volgt deze ontwikkelingen en zal het 
ontwikkelde kwaliteitsbeleid in haar organisatie implementeren. 

 
Doelstelling 2018 
 Ons kwaliteitsbeleid draagt er aan bij dat VPTZ West-Brabant & Tholen zich 

profileert als een lerende organisatie1. 

                                            
1 Kenmerken van een lerende organisatie zijn: 

- Open houding t.o.v. maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen; 
- Transparantie op alle niveaus in de organisatie. 
- Bij het handelen zichzelf de vraag stellen: Hoe kan het beter? 

- Afwijkingen in de dagelijkse gang van zaken gebruiken om beleid nader te bezien en waar nodig aan te 
passen. 
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 Met onze collega-organisaties vindt uitwisseling plaats, ter inspiratie van het eigen 
kwaliteitsbeleid. 

 
Doelstelling 2013 
 Het kwaliteitsbeleid wordt in overleg met de landelijke organisatie en collega’s in 

de regio nader vorm en inhoud gegeven. 
 

4. Kennis nemen van de ontwikkelingen in de palliatieve terminale 
zorg. 
Om voldoende kennis en vaardigheden te  bezitten om als vrijwilligersorganisatie te 
kunnen functioneren dient VPTZ: 
 voldoende complementair te zijn aan de professionele zorg; 
 ondersteunend en aanvullend te zijn aan de mantelzorg; 
 actueel zicht te blijven houden op ontwikkelingen in de palliatieve terminale zorg. 

 
Voldoende complementair aan de professionele zorg 
Om het bovenstaande waar te kunnen maken beschikken vrijwilligers voordat ze 
worden ingezet over bepaalde basisvaardigheden, die zij zich in een zogenoemde 
basistraining eigen hebben gemaakt. Omdat wij leven in een dynamische en zich 
ontwikkelende maatschappij, wordt van vrijwilligers verwacht dat zij zich regelmatig 
bijscholen op actuele thema’s en vaardigheden in de zorg. 
 
Ondersteunend aan en aanvullend op de mantelzorg 
De zorginzet wordt voorafgaand met de cliënt en zijn naasten besproken en op 
maat toegesneden. Daarnaast is er regelmatig contact tussen de coördinator en 
de cliënt en zijn mantelzorg over de gewenste en daadwerkelijke inzet. 
 
Actueel zicht houden op ontwikkelingen in de zorg 
Tussen VPTZ en de professionele Thuiszorg is een goede relatie, die o.a. vorm en 
inhoud krijgt door professionele inbreng in ons deskundigheidsbevorderings-
programma. Daarnaast participeert VPTZ in het Netwerk Palliatieve Zorg. 

 
Doelstellingen voor de jaren 2013– 2018 
 VPTZ kent een scala aan vormen van deskundigheidsbevordering voor haar 

vrijwilligers, die waarborgen dat alle vrijwilligers voldoende geschoold worden om 
hun werk naar behoren te kunnen doen; 

 Alle vrijwilligers nemen jaarlijks deel aan verschillende vormen van interne en 
externe deskundigheidsbevordering; 

 Regelmatige deelname aan de deskundigheidsbevordering maakt onderdeel uit 
van de om de twee jaar te houden voortgangsgesprekken.  

 
VPTZ is actief lid van de Landelijke Vereniging en zoekt in de regio’s waarin zij haar 
zorg aanbiedt samenwerking met andere soortgelijke organisaties. 
 
Voor nazorg in de vorm van rouwverwerking kiest VPTZ voor een signalerende en 
verwijzende functie. In een afsluitend gesprek wordt de inzet met de nabestaanden van 
cliënt geëvalueerd. VPTZ zal een netwerk onderhouden met professionals, die zich 
beroepsmatig inzetten op het gebied van rouwverwerking.  
 

5. Betrouwbaarheid en continuïteit bieden. 
Het al genoemde kwaliteitsbeleid, onze werkwijze en evaluaties met de cliënt en zijn 
naasten vormen de ingrediënten van onze betrouwbaarheid. 
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De continuïteit wordt gewaarborgd door onze organisatievorm waarin de lijnen kort zijn, 
nauw wordt samengewerkt en collegialiteit vanzelfsprekend is. Daarnaast hebben wij 
een goede relatie met collega-organisaties. De samenwerkingsafspraken dragen zorg 
voor zowel kwaliteit als continuïteit. 
 
Financieel is de continuïteit gewaarborgd d.m.v. een landelijke subsidieregeling met 
aanvullend verbindingen in de samenleving (fondsenwerving) en een vriendenstichting. 
Een en ander wordt gedragen door een degelijk financieel beleid. 
 
Doelstellingen voor de jaren 2013 – 2018 
 Het huidige kwaliteitsbeleid en de daarop gebaseerde werkwijze continueren, 

evalueren en waarnodig verbeteren. 
 Continueren en onderhouden van een goed samenwerkingsverband met collega-

organisaties in de regio. 
 Continueren en uitbreiden van de samenwerking met Verpleeg- en 

Verzorgingshuizen; 
 Het voeren van een goed financieel beleid met daaraan gekoppeld passende 

subsidie en fondsenwerving. 
 

Tot slot 
In de inleiding van ons meerjarenbeleidplan stelden wij vier kwesties als maatgevend voor 
ons beleid. 
1. Het handhaven van het specifieke karakter van de vrijwillige palliatieve terminale zorg; 
2. De eigen verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in relatie tot de toenemende vraag 

naar externe verantwoording; 
3. Ruimte voor persoonlijke invulling van het werk in relatie tot de kwaliteitsbewaking; 
4. Het afstemmen van onze capaciteit op de verwachte toenemende vraag naar onze 

dienstverlening, zonder concessies te doen aan de kwaliteit daarvan. 
 
In het voorgaande is uitvoerig op de gemelde kwesties ingegaan op de wijze waarop wij als 
organisatie vorm en inhoud willen geven aan het behoud van het speciale karakter als 
vrijwilligersorganisatie. Hiertoe werken wij vanuit een afspraak tussen vrijwilligers en 
organisatie, met de intentie “vrijwillig maar niet vrijblijvend”. In het vrijwilligersbeleid heeft dit 
gestalte gekregen in de open relatie tussen bestuur – coördinatoren – vrijwilligers. 
 
De doelstelling van de stichting biedt vrijwilligers een raamwerk met daarbinnen ruimte voor 
eigen inbreng en eigen verantwoordelijkheid. Onze transparante en open organisatie biedt 
daarnaast ruimte en aandacht voor het signaleren van ‘afwijkingen’ op het geformuleerde 
beleid als leermoment voor ontwikkeling en verbetering. Het bestuur van de organisatie is 
verantwoordelijk voor de externe verantwoording. 
 
De regelmatige evaluaties van het werk; de voortgangsgesprekken en het beleid op het 
gebied van deskundigheidsbevordering vormen de basis voor een persoonlijke invulling op 
basis van een gedegen kwaliteitsbeleid. 
  



 

Bijlage 1 

Kwaliteitsbeleid 
Inleiding 
In 2012/2013 is in de landelijke VPTZ is een commissie doende het huidige 

kwaliteitsbeleid te herijken en te kaderen. VPTZ West Brabant en Tholen volgt deze 

ontwikkelingen en zal het ontwikkelde kwaliteitsbeleid in haar organisatie 

implementeren. 

 

In 2007 werd door het Landelijk Steunpunt VPTZ een werkdocument ‘Kwaliteit in VPTZ 
thuiszorgorganisaties en hospices’  gepresenteerd, welk document door onze stichting 

als werkdocument wordt gebruikt om te komen tot een volwaardig en gedragen 

kwaliteitsbeleid. Daarnaast gaan we er ons van bewust dat elk kwaliteitsbeleid een 

cyclus kent van ervaringen opdoen; daarop terugkijken; er lering uittrekken en op basis 

van dit totaal aan indrukken waar nodig het beleid aanscherpen. 

Daarmee is kwaliteit geen gestold gebeuren, maar eerder een continu proces. Daarbij is 

het belangrijk als vrijwilliger onderscheid te kunnen maken in wat echt moet worden 

vastgelegd en waar juist flexibel moet kunnen worden ingespeeld op vragen van cliënt en 

mantelzorg passend bij jouw eigen kennis, kunde en mens zijn. 

 

In ons kwaliteitsbeleid gaan we uit van een schema dat bestaat uit vier met elkaar 

samenhangende segmenten. 

 

Het schema 
Management: er wordt gewerkt vanuit een 

afsprakenkader. 

Leiderschap van degene die het initiatief 

neemt om op reis te gaan. 

1.Garantie 

Maximaal 5 kritische punten, waarmee niet 

mag worden gesjoemeld. 

3.Transformatieproces 

Het proces van verandering en vernieuwing, 

maar ook van creativiteit en die inzetten op 

nieuw te ontginnen gebieden als rouwzorg, 

laatste zorg, spirituele zorg. 

2.Verbetering 

Hierin speelt een intrinsieke waarde een 

rol. Spel, plezier en uitdaging staan hier 

centraal om in de alledaagse gang van zaken 

ervaringen te delen en je voor te nemen 

waar het nog beter kan. 

4.Essentie 

Dit is een reis naar de diepte: de essentie, 

het wezen of de kernwaarden van waaruit 

je de organisatie met elkaar vorm geeft. 

Kernvraag: Hoe was het in het begin, wat 

vonden we toen van essentieel belang en 

hoe is het daar nu mee gesteld? 

 

 



 

 

 

Leiderschap 
Leiderschap is binnen VPTZ niet per definitie voorbehouden aan bestuur en 

coördinatoren. Natuurlijk hebben zij een voorbeeldfunctie en vertegenwoordigen en 

representeren VPTZ op allerlei niveaus en geven richting aan de dienstverlening en het 

handelen binnen de organisatie. Van elke medewerker binnen de organisatie wordt 

echter verwacht dat hij weet op welk moment van hem leiderschap wordt verwacht naar 

cliënt of mantelzorg, naar de organisatie of medewerkers in de organisatie. 

1. Garantie 
Om dit onderdeel van het kwaliteitsbeleid vorm te kunnen blijven geven is het van 

belang dat er binnen de organisatie een sfeer heerst waarin het gebruikelijk is dat men 

elkaar op de verschillende niveaus mag aanspreken op de naleving van deze aspecten. 

 Voor de vrijwilligers geldt een selectiebeleid dat vorm en inhoud wordt gegeven in 

de voor de inzet bij de cliënt verplicht te volgen basistraining. In deze 

basistraining worden praktische vaardigheden aangeleerd, maar er is ook ruimte en 

aandacht voor de houding en competenties waarmee elke vrijwilliger zijn inzet 

binnen de VPTZ vorm en inhoud geeft. 

 Voor de coördinator geldt eveneens dat zij hetgeen in de basistraining wordt 

geleerd, zelf in voldoende mate bij zichzelf herkent en een plaats heeft gegeven. 

Daarnaast beschikt een coördinator over organisatorische en leidinggevende 

kwaliteiten. 

 Van bestuurders wordt gevraagd dat ze affiniteit hebben met VPTZ en een zekere 

gedrevenheid om dit uit te dragen naar anderen. Daarnaast beschikken zij over 

bestuurlijke kwaliteiten, die zij voor VPTZ willen inzetten. 

 Respect van een ieder binnen VPTZ voor de ander ongeacht zijn anders zijn in 

ziekte, ras, milieu of geloof/levensovertuiging.  

Voldoende grenzen kunnen stellen aan zichzelf en anderen.  
 

2. Verbetering 
Een sfeer van verbetering kenmerkt een lerende organisatie, zoals VPTZ wil zijn. 

Centraal in deze sfeer staat de bereidheid te reflecteren op het eigen handelen en 

steeds met elkaar op te zoek zijn naar mogelijke verbeteringen hierin. In een 

systeem van functioneringsgesprekken en evaluatiemomenten wordt antwoord 

gegeven op de volgende vragen: 

 Hoe blijf je scherp op jezelf en op de dingen, die op de verschillende niveaus 

verbeterd kunnen worden? Voor de vrijwilliger: het niveau van de cliënt/gast; 

voor de coördinator: het niveau van de vrijwilliger; voor het bestuur: het niveau 

van de coördinator en organisatie. 

 Kun je als vrijwilliger, coördinator, bestuurslid benoemen waar je trots op bent 

en waar je plezier aan beleefd bij de dienstverlening aan elkaar binnen en buiten 

de organisatie? 

Waar wordt door jou of de organisatie vooral inspiratie uit geput? 



 

 

 

3. Transformatie 
In VPTZ gaat het steeds om zorg op maat. Dat betekent dat het aanbod, ook dat wat 

nieuw is of transformeert/verandert op maat dient te zijn. 

Vernieuwende kanten die op maat hun plek hebben gekregen: 

Complementaire zorg; spiritualiteit, massage. 

Nazorg: deze kan worden gegeven door aanwezig te zijn bij de begrafenis; de 

evaluatie van de zorg met de nabestaanden. 

Wij zien geen plaats binnen VPTZ voor rouwzorg. Die is te specifiek van aard en 

vraagt andere deskundigheden. Omdat wij wel vragen mogen verwachten op dit 

gebied, kent VPTZ mogelijkheden voor rouwzorg in onze omgeving en draagt bij 

vragen zorg voor een warme verwijzing. 

 

4. Essentie 
Als essentie van ons werk, die vrijwilligers een goed gevoel geeft, wordt genoemd: 

 er zijn/nodig zijn; 

 de kracht die het je geeft om dit te doen voor de ander; 

 het vertrouwen dat de cliënt de vrijwilliger geeft; 

 een goed (=zinnig) gesprek. 

 

 

Joke Jonker 

maart 2013 


