
 
 

 
Jaarplan 2022  

Nr. Beleidsvoornemen Afspraken 2022 Wie 
1 VPTZ thuis waken Rijk van Nijmegen wil de hulp die geboden wordt duidelijk profileren. Onze 

boodschap wordt geconcretiseerd. De boodschap “er zijn” en de beschikbaarheid wordt 
concreet ingevuld. Zo willen we een substantiële aanvulling zijn op de 24 uur zorg die in de 
terminale fase nodig is. We zullen dit duidelijk maken bij zorginstellingen in ons gebied. 
 

Alle thuiszorginstellingen in ons 
zorggebied 
worden schriftelijk of mondeling 
benaderd 
met eenzelfde verhaal. 

Coördinatoren en 
Bestuur 

 

2 We gaan huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten en de 
transferverpleegkundige benaderen met de concrete boodschap ten behoeve van de 
informatieoverdracht aan hun patiënten. Het gaat ook om ontzorgen van de zorg. 
 

 Coördinatoren en 
Bestuur 
Irene en Jacqueline 

3 We maken ons bekend bij; de wethouder, de politieke partijen, verschillende woonvormen. 
We presenteren ons bij alle mogelijke relevante activiteiten. 

Na de verkiezingen nemen we contact 
op met Grete Visser 

Bestuur 

4 Zowel op bestuurlijk als coördinator niveau gaan we de samenwerking met het hospice(s) 
vernieuwen.  
Eerst buigen we ons over de vraagstelling van de Hospices. 

We onderzoeken in het voorjaar wat 
we kunnen betekenen voor het 
Hospice.  
Kansen, mogelijkheden en valkuilen. 

Anja en Jacqueline 
bereiden de vraag 
voor. 

5 Om de terugloop van het aantal vrijwilligers voor te zijn is aandacht voor de werving van 
vrijwilligers permanent noodzakelijk. 
We zetten de vrijwilligers als ambassadeurs in en zoeken naar lokale ambassadeurs. 
 

Twee keer per jaar een gerichte 
werving en mogelijk scholing op basis 
van het vernieuwde cursus materiaal. 

Coördinatoren 
(scholing) 
Sandra 
Werving Sandra en 
Irene 

6 Er is een plan ontwikkeld door studenten van het ROC. 
Implementatie van het gebruik van sociale media. 

We vragen of werven een vrijwilliger 
voor het onderhouden van de sociale 
media 

Irene, Marga en 
Anja (backup) 

7 We onderhouden, actualiseren en verbeteren de inhoud en vormgeving van onze website. 
 

Anja leest de website en neemt de 
actualisering door met Marleen.  
Voor 1 mei. 

Marleen en Anja 

8 We blijven de ervaringen van de mantelzorgers evalueren. 
 

We wachten op de pilot van Vtptz 
Nederland “feedback naasten.” 
We gebruiken de vragenlijst van VPTZ 
Nederland. 

Ïrene en Marjo. 



9 Voor het eind van 2022 werken de coördinatoren met een nieuw registratiesysteem. Pinkbee bouwt een systeem waarin 
ook de inzetten worden opgenomen.  
Eind 2023 operationeel. 

Marleen 
 

 
 
 

10 De duur en frequentie van de inzetten worden geanalyseerd. Het verschil in hulpvragen en 
inzetten heeft onze aandacht.  

Bij elke vergadering staat een analyse 
van de maandinzet op de agenda 

Bestuur en 
Coördinatoren 

14  Uitvoeren RIE Voor juli 2022 wordt bekeken of ons 
kantoor voldoet aan de 
veiligheidseisen. 

Marjo 

16 Introductie en evaluatie elementen Kwaliteitskompas  
en deelname lerend netwerk. 

Wat is er ontwikkeld Marleen  
en Marjo(back-up) 

18 Jaarplanning Thema-avonden De werkgroep gaat aan het werk. 
Marjo zal de eerste bijeenkomst 
organiseren  

Werkgroep thema 
avonden. 

19 Planning Adviesraadsvergadering  Begin april in het wijkcentrum het 
Hert. 
Irene geeft de code aan Jac. 

Bestuur 

21 Oriëntatie over introductie VOG  Er wordt onderzocht wat landelijk is 
afgesproken. 

Marjo 

22 Activiteitenjaarplan 2022 opstellen  Coördinatoren 
overleggen wie dat 
gaat doen. 

23 Interne communicatie De huidige interne communicatie 
wordt doorgelicht en waar nodig 
verbeterd 

Marjo en een co 

 Verzet naar 2023   

 
 
 

We laten alle zorgverleners weten dat wij in een eerder stadium in het zorgtraject kunnen 
instappen. 
Vincent Bokkering wordt geconsulteerd. 

 Coördinatoren 

 Welke partners kunnen we v betrekken bij om onze inzetbaarheid te verbreden??? Denk hierbij 
bv aan Marieke huis, Home Instead, Saar aan huis. 

Op basis van het format van VPTZ 
Nederland. 

Werkgroep incl. 
vrijwilligers 

 
 
 

   



  Naar aktiviteitenplan.   

 Voortgangsgesprekken vrijwilligers  Coördinatoren 

 Digitale nieuwsbrief zorgprofessionals Mei. Daarna twee keer per jaar. Coördinatoren 

 

 


