Concept Jaarplan 2021

Nr. Beleidsvoornemen
1 VPTZ thuis Sterven Rijk van Nijmegen wil de hulp die geboden wordt duidelijk profileren. We
onderscheiden ons
van andere hulpverleners doordat onze focus ligt op het ondersteunen van mantelzorgers van
een naaste in de
levensfase.
We
zullen dit ten
duidelijk
maken
in onsaan
gebied.
2 laatste
We gaan
huisartsen
benaderen
behoeve
vanbij
dezorginstellingen
informatieoverdracht
hun patienten.

Afspraken 2021

Wie

Alle thuiszorginstellingen in ons
Coordinatoren .
zorggebied
worden schriftelijk of mondeling
benaderd
met
een zelfde
verhaal.
De stappen
in het
communicatieplan Coordinatoren .
2020 worden uitgevoerd.

3 Om terugloop van het aantal vrijwilligers voor te zijn is aandacht voor de werving van vrijwilligers De stappen in het communicatieplan Coordinatoren .
noodzakelijk.
2020 worden uitgevoerd.
Speciale aandacht voor het werven van nachtwakers en voor wakers in de buurt van Millingen.
4 Zichtbaar en herkenbaar zijn bij burgers en doelgroep

5
Naam is veranderd moet in mail, Kvk en digitale ondertekening gewijzigd worden en aan alle
betrokkenen worden doorgegeven.

De stappen in het communicatieplan Coordinatoren .
2020 worden uitgevoerd.

Overzicht maken van alle
betrokkenen.

Marjo

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

Permanent punt van aandacht

7 We blijven de ervaringen van de mantelzorgers evalueren.
Marjo vraagt dit na. Agenda punt 25 oktober 2020

Hoe we dat gaan doen, wordt nog
Coordinatoren en
verder
bestuur.
besproken.
Coordinatoren
In verband met de kleine groepen
wordt er gewerkt met online
opdrachten, contact momenten en
meelopen met een ervaren vrijwilliger.
De praktijk lessen worden door Sandra
verzorgd.En er
komt aandacht voor de complexere
zorg.

8 De nieuwe basiscursus wordt uitgevoerd en geevalueerd.
4 november start de nieuwe cursus????

Marleen.

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

Bij elke vergadering staat een analyse Bestuur en
van
coordinatoren.
de maandinzet op de agenda

10 Samenwerking met Hospices en relevante maatschappelijke en vrijwilligers organisaties wordt
gezocht zowel op
bestuurlijk als coordinatie niveau.

We stellen een prioriteitenlijst op,
Bestuur en
ontwikkelen een strategie en gaan op Coordinatoren
stap.

11 Opstellen van een risico analyse.
Marjo vraagt aan Wim of dit al gebeurd is.

Op basis van het format van VPTZ
Nederland.

12 In mei 2021 is er duidelijkheid over het actieve vrijwilligersbestand.

Voortgang gesprekken met de met de Coordinatoren
niet actieve vrijwilligers in November
2020 en Maart 2021.

13 Het bestuurlijk archief wordt transparant en toegankelijk.

Het digitale archief wordt geordend.

14 Organisatie jubileum 2021

In September 2021 vieren we ons 36 Jubileumcommissie
jarig
Jubileum. Als dit volgend jaar door de
corona
maatregelen nog niet mogelijk is,
vieren we ons 40 jarig jubileum.

15 Welke instrumenten van kwaliteitszorg hanteren we en welke moeten nog ontwikkeld worden
Marjo neemt dit van Wim over.

Zelfevaluatie

Marjo

16 Jaarplanning activiteiten vrijwilligers (thema-avonden ed)

De planning, organisatie en begroting
van de activiteiten 2020 wordt
doorgeschoven naar 2021.
Fondswerving en samenwerking met
de
vrienden van HMM voor de
organisatie
van
Februari-2021
het jubileum.
Op basis van het communicatiebeleid
wordt het interne communicatieplan
uitgewerkt.

Coordinatoren

20 Toekomst VPTZ in en na corona tijd.

?

?

21 Netwerken in corona tijd ????

Zoveel mogelijk per telefoon en mail

22 Digitale nieuwsbrief

2 keer per jaar

Coordinatoren en
bestuur.
Marleen en ?

17 Jubileum sponsoring 2021
18 Bespreken jaarplan 2021 financieel verslag en jaarverslag 2020 met de Raad van advies
19 Intern communicatieplan. We inventariseren wat we hebben, en kijken wat nog verbeterd kan
worden.

Marjo

Jacqueline

Bestuur
Bestuur
Marleen en Jose

