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VPTZ Rivierenland
Inleiding
De vrijwilligers van VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) Rivierenland (werkgebied de
burgerlijke gemeenten Tiel, Buren en Neder-Betuwe) komen in beeld als er sprake is van palliatieve
terminale zorg. Palliatieve zorg is de zorg voor mensen met een beperkte levensverwachting waarbij
medisch gezien geen genezing wordt verwacht. De zorg is erop gericht om de lichamelijke klachten
van de patiënt te verlichten en de zieke te ondersteunen in zijn/haar verwerkingsproces. De zorg is
tevens gericht op de naasten. Terminale zorg is een onderdeel van palliatieve zorg. Het is de zorg bij
de stervensfase. Palliatieve terminale zorg is veelomvattend. Het is een samenspel van fysieke,
psychologische, sociale en spirituele zorg. Het doel is om met deze veelomvattende zorg kwaliteit van
leven te kunnen brengen in iemands laatste levensfase.
Thuis
Inzet van de vrijwilligers van VPTZ Rivierenland vindt plaats bij de mensen thuis in de gemeenten Tiel,
Buren en Neder-Betuwe en op het Hospice Tiel. In de thuissituatie kunnen vrijwilligers, afhankelijk
van de hulpvraag, 's ochtends, 's middags, 's avonds en zelfs 's nachts worden ingezet.
Hospice
Op het Hospice, gevestigd bij het Vrijthof in Tiel, zijn dagelijks vrijwilligers aanwezig.
Dementie
Tevens zijn onze vrijwilligers inzetbaar bij dementerende mensen in een thuissituatie.

Termijn van een beleidsplan
De termijn van dit beleidsplan is 5 jaar en loopt van 2022 tot en met het jaar 2026.
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1.

Missie/visie
De missie is:
VPTZ Rivierenland staat voor een waardige laatste levensfase op de plek van voorkeur met
de inzet van vrijwilligers.
Onze Visie is:

Wij streven naar palliatieve terminale zorg in een optimaal samenspel van mantelzorg, vrijwillige en
beroepsmatige zorg. De rol van de VPTZ-vrijwilligers is daarbij onderscheidend, gelijkwaardig,
beschikbaar en bekend. VPTZ Rivierenland zal zich inzetten voor goed opgeleide, deskundige en
compassievolle vrijwilligers die bij palliatieve terminale zorg de wensen en behoeften van de cliënt
en diens naasten centraal zullen zetten.

1.2
Doelstelling
VPTZ Rivierenland is een Stichting die met inzet van vrijwilligers actief is in de palliatief terminale
zorg. Met op dit moment (mei 2022), 35 vrijwilligers, ondersteunen wij gemiddeld 30 thuis inzetten
van de 45 aanvragen en daarnaast worden onze vrijwilligers ingezet op de afdeling hospice bij SZR,
Stichting Zorgcentra Rivierenland, locatie Vrijthof te Tiel.
De volgende doelstellingen voor 2022 – 2026 zijn:
a. Aantal thuis vrijwilligers van 19 naar 25
b. Aantal thuisinzetten van 30 naar 40
c. Aantal “nachtvlinders” (vrijwilligers voor nachtinzetten) van 2 naar 5
d. Een volwaardig onderdeel van Palliatief Netwerk Rivierenland

1.3
Strategie
De strategie van VPTZ Rivierenland is om de stabiliteit te behouden, welke de afgelopen 8 jaar is
opgebouwd tussen bestuur, coördinatoren en vrijwilligers. Continuïteit dient gewaarborgd te worden
bij alle geledingen van de organisatie. Continuïteit en de genoemde doelstellingen willen we bereiken
door:
a. Contacten met verwijzers verstevigen
b. Meer overleg met Praktijk Ondersteuners Huisartsen
c. Contacten met Transferpunten
d. Contacten met begrafenisondernemers
e. Intensiever contact met Verpleeghuizen, voor inzet in V&V instellingen
f. Aanvullende inzet binnen Hospice
g. Meer vrijwilligers met een niet westerse achtergrond
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2.
Huidige situatie
De huidige situatie kan als volgt worden weergegeven;
1. Geschoolde vrijwilligers
2. Stabiliteit bestuur, coördinatoren en vrijwilligers
3. Financieel gezonde organisatie
4. Tevreden en gemotiveerde vrijwilligers
5. Goede interne communicatie in alle lagen van de organisatie
6. Constant aantal thuisinzetten
7. Bekendheid binnen de afdeling Hospice
8. Regelmatige werkoverleg tussen coördinatoren en vrijwilligers
9. Breed scholingsprogramma aanbod

2.1
Activiteiten van de organisatie
De concrete werkdoelen voor de komende jaren zijn;
1. Werving van vrijwilligers (2024)
a. Presentatie bij Zorgmarkten
b. Eigen vrijwilligers als ambassadeurs
c. Nachtvrijwilligers werving via Website / facebook
d. Voortdurende actie op scholing van medewerkers (bestuur, coördinatoren en vrijwilligers)
2. Verhoging thuisinzetten en in V & V instellingen
a. Contacten met verwijzers intensiveren
b. Overleg Praktijk Ondersteuners Huisartsen
c. Contacten met transferpunten
d. Contacten met begrafenisondernemers
e. Symposia organiseren
f. Lezingen geven bij ouderen organisaties
g. Contact leggen met multiculturele groepen
3. Dementie project
a. Het continueren van het dementie project
b. En indien mogelijk verder uitbreiden d.m.v. meer inzetten bij demente cliënten.
4. Externe communicatie
a. Goede en actuele website
b. Gebruik van overige sociale media (o.a. facebook)
c. Volwaardig onderdeel zijn van Palliatief Netwerk Rivierenland
d. Samenwerking Transferpunt
5. Doelen zorginzetten / Zorg gerelateerd
a. Thuis van 30 naar 40 December 2024
b. Verpleeghuis (van 3 naar 10)
- Contact leggen (2022)
Nalopen overeenkomsten of er nog een instantie is buiten SZR en SZDB 2022
6. Dementie doorstart
a.
b.
c.
d.
e.

Projectplan Dementie doorstart
Inclusief actiepunten, tijdpad, begroting, datum van evaluatie
Af qua schrijven 01.08.2022, Elly T en Truus V
Duur project tot 31.12.2023, voor nu 4 uur per week, plm. € 7.500
Evalueren, vergadering November 2023
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2.2
Voorbeeld van activiteiten die zijn vruchten heeft afgeworpen
Er zijn een aantal activiteiten te benoemen die de afgelopen jaren succesvol zijn geweest.
1. Externe Communicatie / Facebook is afgelopen jaar sterk verbeterd.
2. Werving vrijwilligers, ondanks het vertrek van vrijwilligers is het bestand van vrijwilligers niet
gedaald, echter sterk toegenomen. Waren er in 2017 23 vrijwilligers, eind april 2022 waren
dit er 35.
3. Financieel is de VPTZ Rivierenland een gezonde organisatie, middels fondswerving hebben
we de afgelopen 9 jaar € 54.000 als inkomsten mogen genereren. Het Eigen Vermogen is
gestegen van € 27.000 in 2017 naar € 60.000 in 2022.

3.
Toekomst
In de toekomst verwachten wij dat de landelijke overheid meer naamsbekendheid gaat realiseren, dit
d.m.v. reclamespotjes op Radio en TV. Tevens hopen wij dat de externe communicatie, middels
website, sterk wordt verbeterd. De samenwerkingsverbanden met de regio instellingen sterk
verbeterd en daardoor een sterke positie in het Palliatief Netwerk Rivierenland.
We hopen in 2023 een symposium te organiseren waardoor de stakeholders verder kunnen
kennismaken met ons werk. Daarnaast hopen we op een grotere naamsbekendheid, waardoor het
gemakkelijk te communiceren is.

3.1
Voorbeeld
Een voorbeeld voor de toekomst is moeilijk te benoemen. Maar de VPTZ Nederland heeft in haar
beleidsplan 2022 – 2025 als speerpunten staan;
a. Kwaliteit en deskundigheid
b. Plek in de keten
c. Naams- en dienstbekendheid
d. Financiering / bekostiging
e. Landelijke samenwerking
Dit afgezet tegen onze instelling en onze toekomst perspectief komt dit goed met elkaar overeen.
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4.
Organisatie
De volgende gegevens hebben betrekken op VPTZ Rivierenland
KvK nummer
11 065 802
RSIN nummer
81 60 62 547
ANBI status
ja
IBAN nummer
NL 80 RABO 0123 1845 41
BIC nummer
RABO NL2U
Website
www.vptzrivierenland.nl
E mail
info@vptzrivierenland.nl
Secretariaat
Dahliastraat 9
4054 NC Echteld

4.1

Bestuur

Het bestuur is opgebouwd uit de volgende personen en is volledig onbezoldigd vrijwilliger. Het
bestuur is volledig onafhankelijk. De namen van het bestuur zijn als volgt:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

Dhr. F.M. Noothout
Dhr. J.R. Wahl
Mevr. A.S. Sterrenburg - Ruisch
Mevr. G.J. Vermeulen
Mevr. W. de Kam – Diepeveen

Vertrouwenspersoon

Mevr. A. van Gessel

4.2
Werknemers
De coördinatoren zijn in loondienst
Mevr. E. Tazelaar
16 uur
Mevr. E. de Bie
4 uur
Mevr. G. van Olderen 8 uur
Totaal 28 uur

met als aandachtsgebied Thuisinzetten en Algemeen
Hospice
Thuisinzetten en opleiding van vrijwilligers
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5.
Financiën
De financiën van de Stichting zijn gezond te noemen. De jaarlijkse verantwoording wordt
gecontroleerd door twee onafhankelijke heren die niets met de VPTZ te maken hebben. Er hoeft
geen verantwoording worden afgelegd naar VPTZ Nederland of andere instanties, ook dus niet naar
Ministerie van VWS, alwaar de inkomsten vnl. vandaan komen. De subsidie van het Ministerie is de
grootste inkomsten bron van de Stichting en wordt bepaald door het gemiddelde aantal van 3 jaar
thuisinzetten en ook de gemiddelde aantal opnames van de Hospice.
Beheer en besteding van het vermogen
Het vermogen op 31 december 2021 bedroeg € 24.765 met een voorziening voor Jaarinkomsten van
€ 29.000. Er zijn geen leningen of langlopende schulden. Het resultaat van 2021 was € 9.924, terwijl
voor 2022 een resultaat wordt verwacht van € 6.500
De voorziening Jaarinkomsten dient als buffer voor tegenvallende inkomsten. Het Eigen Vermogen
kan gebruikt worden voor negatieve resultaten t.g.v. hogere opleidingskosten, hogere kosten t.g.v.
website kosten e.d. Ook een langdurige uitval van een coördinator t.g.v. ziekte kan hogere kosten
met zich mee brengen.
Het werven van gelden
De inkomsten van het ministerie van VWS bepalen 78% van de inkomsten. Daarnaast worden er
gelden gegenereerd door subsidie inkomsten van Gemeente Tiel en Neder-Betuwe. Middels
fondswerving wordt getracht de opleidingskosten gefinancierd te krijgen. En ten slotte worden er
gelden verkregen van diaconieën van kerkelijke instanties.
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Tot slot:
- acties met tijdpad, zie bijlage

Exploitatierekening VPTZ Rivierenland
Begroting

Resultaat

2022

2021

72.098,63

66.752,82

Subsidie Gemeenten

2.500,00

3.562,50

Overige ontvangsten

4.350,00

8.103,76

10,00

5,23

78.958,63

78.424,31

Salariskosten

45.500,00

43.328,06

Sociale lasten

11.475,00

10.992,73

Overige personeelskosten

10.450,00

8.068,36

7.300,00

5.736,82

0,00

374,00

74.725,00

68.499,97

4.233,63

9.924,34

Omschrijving
Inkomsten
Ministerie VWS

Rente opbrengsten
Totaal inkomsten

Uitgaven

Algemene kosten
Afschrijvingskosten
Totaal kosten
Resultaat
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