Inspiratie en beleidsdag.
De jaarlijkse VPTZ Inspiratie dag voor coördinatoren is dit jaar gecombineerd met een landelijke beleid dag voor
bestuurders.

Doelstelling van deze dag was:
"De VPTZ dag voor coördinatoren, directeuren, managers en bestuurders; over positionering en
toekomstbestendigheid".
Eén grote bijeenkomst op 22 november 2018 om kennis op te doen en te werken aan professionalisering en
organisatieontwikkeling. Het werd gehouden in het Hart van Holland in Nijkerk. Naast onze twee coördinatoren
zijn ook twee bestuursleden naar deze dag geweest.
Na de opening door Fleur Emming, directeur VPTZ Nederland waren er drie prikkelende sprekers in de ochtend
die de toekomst naar het nu haalden en inzoomden op de essentie van ons werk:
• Michel van Schaik, directeur gezondheidszorg bij Rabobank Nederland, gaf een beeld van de

ontwikkelingen in de zorg – wat zijn de uitdagingen en kansen?
• Fred Lafeber, beleidscoördinator palliatieve zorg bij het ministerie van VWS, praatte de aanwezigen bij
over (de visie op) financiering van de palliatieve zorg in Nederland.
• Chazia Mourali, schrijfster van ‘Het einde voor beginners’ over de palliatieve zorg voor haar moeder,
deelde met iedereen een persoonlijke beschouwing op menselijkheid in de palliatieve zorg. Daarnaast
was Chazia Mourali (presentatrice en journaliste) de gehele dag aanwezig als dagvoorzitter.
Deelsessies
In middag kwamen diverse onderwerpen aan bod tijdens deelsessies. Er waren per persoon twee rondes gepland,
elke deelsessie duurde 60 minuten. Doel hiervan was dat je nieuwe inzichten kon opdoen, ervaringen kon
uitwisselen en je kennis kon opfrissen of verdiepen. In de opzet van de sessies werd zoveel mogelijk rekening
gehouden met de diversiteit aan organisatietypen. Ieder van ons heeft daarom twee verschillende sessies gevolgd
(totaal 8) om zo breed mogelijk geinformeerd te worden.

1. Toekomstige financiering VPTZ-lidorganisaties
2. Communicatiereview in vogelvlucht -- Van folder en website naar effectieve strategie
3. Bestuurlijk APK
4. Klacht als gratis advies
5. Het kwaliteitsbewustzijn van vrijwilligers verhogen, hoe doe je dat?
6. In gesprek met vrijwilliger over "Er zijn"
7. Op weg naar mantelondersteuning op maat
8. Naar een ander organisatiemodel?
9. Vrijwilligers werven: Hoe bereik je resultaat?
Tussendoor waren er genoeg momenten om naar elkaar informatie uit te wisselen over de gevolgde deelsessies
en om andere VPTZ deelnemers te ontmoeten. Het was een zeer geslaagde dag met een ongedwongen sfeer. Dit
ondanks de grote opkomst.
Op een inhoudelijk én muzikale manier werd de dag om 16.00 uur afgesloten waarna iedereen weer huiswaarts
gingen met een heleboel bagage waar je weer wat mee kunt voor je eigen VPTZ.

