
nr beleidsvoornemen Afspraken 2018 wie

1  VPTZ Thuis Sterven Rijk van Nijmegen gaat de bestaande samenwerkingsverbanden verstevigen door 

a.      Het uitbrengen van een halfjaarlijkse nieuwsbrief eerste digitale nieuwsbrief vóór 1 sept Jose, Wim en Mieke?

b.      Het geven van informatie tijdens bijeenkomsten van onze samenwerkingspartners. kontakten in kaart brengen José

2 VPTZ Thuis Sterven Rijk van Nijmegen gaat nieuwe samenwerkingsverbanden aan, met name in de richting van de 

Verzorgings- en verpleeginstellingen en met multiculturele instellingen. 

beleid voorbereiden en activeren coördinator en 

bestuurslid

3 VPTZ Thuis Sterven Rijk van Nijmegen zal in 2018 de integratie van de beide voorgaande rechtspersoonlijkheden 

verder vorm geven en activiteiten naar Berg en Dal uitbreiden.

1. Eind 2018 zijn alle processen op elkaar 

afgestemd, zijn de verschillende culturen 

dichterbij gekomen en staat de nieuwe 

organisatie goed op de kaart.                      2. 

Er wordt een plan van aanpak gemaakt voor 

uitbreiding naar Berg en Dal ,eind 2018

bestuur en 

coördinatoren

4 VPTZ Thuis Sterven Rijk van Nijmegen zal aandacht geven aan een transparante communicatie zowel in- als 

extern, met duidelijke communicatiekanalen

duidelijk communicatieplan voor mei 2018 Jose en Diny

5 VPTZ Thuis Sterven Rijk van Nijmegen wil de mogelijkheden voor samenwerking met andere 

vrijwilligersorganisaties in de zorg verder onderzoeken. We denken daarbij o.a. aan de vrijwilligerscentrale en de 

SWON. 

We gaan ons actief presenteren tijdens 

bijeenkomsten en activiteiten

bestuur en 

coördinatoren

VPTZ Thuis Sterven Rijk van Nijmegen streeft als partner in TOLL om TOLL onder de aandacht te brengen bij 

professionals en mantelzorgers

6 Met samenwerkingspartners wordt de duur van onze inzet nader geanalyseerd en worden concrete afspraken 

gemaakt over onze inzet van vrijwilligers, die recht doet aan onze doelstelling. Hierdoor wordt voorkomen, dat in 

het belang van het budget van onze samenwerkingspartners de zorg “wordt afgeschoven”.

Bij elke vergadering staan een analyse van de 

maandinzet op de agenda

7 Om de verwachte groei in de hulpvragen te beheersen zullen kanalen onderzocht moeten worden om geschikte 

vrijwilligers te werven.  Met name het tekort aan nachtwakers moet op korte termijn worden aangevuld met 

nieuwe vrijwilligers.

Een werkgroep zal het werven van 

vrijwilligers uitwerken en directe acties 

inzetten. Wij streven naar  ….nieuwe 

vrijwilligers eind 2018

Jacqueline, Marga en 

een vrijwilliger

8 Naast het volgen van een basiscursus worden vrijwilligers gestimuleerd om zich verder te scholen middels door 

VPTZ Nederland aangeboden cursussen. Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan de complexer wordende 

zorg. 

Het huidige beleid wordt voortgezet. Wel 

wordt gekeken naar bijzonder wakes om 

aangepaste scholing te organiseren

Coördinatoren

9 Minimaal 1 keer per 2 jaar wordt met de vrijwilligers individuele gesprekken gevoerd, die het karakter hebben 

van evaluatie en ontwikkeling.  

We volgen het huidige beleid om de 

vrijwilligers eens per 1,5 jaar te bezoeken 

voor een evaluatiegesprek

Coördinatoren

10 Het geactualiseerde  vrijwilligersbeleid vertaald in “Zo gaan we met elkaar om” wordt, na accordering in het 

bestuur, met vrijwilligers besproken en in de organisatie verspreid.

mei 2018 accorderen in bestuur en 

vervolgens verspreiden

Jacqueline en Nel

11 We proberen de zorg vorm te geven aan andere doelgroepen behorende bij onze multiculturele samenleving. dit jaar geen prioriteit

12 We blijven gerichte aandacht geven aan de naamsbekendheid van VPTZ Thuis Sterven Rijk van Nijmegen binnen 

de daarvoor beschikbare media. 

bestuur zoekt contact met Lions Marjo

13 We gaan onderzoeken op welke wijze wij zichtbaarder kunnen worden bij onze doelgroep en bij de toeleverende 

instanties. We onderzoeken hoe  de activiteiten van VPTZ Thuis Sterven Rijk van Nijmegen beter onder de 

aandacht gebracht kunnen worden. 

Dit willen we graag voorleggen aan Lions Marjo

14 We onderhouden, actualiseren en verbeteren de inhoud en vormgeving van onze website. Geen extra prioriteit. De huidige organisatie 

van het beheer van de website lijkt stabiel.

Wim, Mieke, Marga

15 Het landelijk kwaliteitsbeleid verwoord in het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, waarin  ook de rol van 

vrijwilligers  duidelijk wordt aangegeven, zal na de uitwerking hiervan door VPTZ Nederland,  door VPTZ Thuis 

Sterven Rijk van Nijmegen gerespecteerd en zodra dit mogelijk is  in het beleidsplan meegenomen worden. 

Landelijke voortgang actief  volgen en vinger 

aan de pols houden. Vierde kwartaal  2018 

plan van aanpak maken voor 2019

Wim en Marjo

16 Er zal ook een systeem van monitoring ingevoerd worden onder vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden ten 

behoeve van de ontwikkeling van alle aspecten van de organisatie. 

Dit monitoringsysteem  is eind 2018 gereed 

en geïntroduceerd

Wim

17 VPTZ Thuis Sterven Rijk van Nijmegen ontwikkelt een concreet actieplan voor fondsenwerving Dit willen we graag voorleggen aan Lions Wim

Jaarplan 2018 Dit jaarplan is gebaseerd op het meerjarenbeleid 2017-2020 VPTZ Nijmegen (Zie Website)


