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Waar we voor staan

Onze missie: “ …. aan een ieder in zijn laatste levensfase en diens 
naasten bieden opgeleide vrijwilligers - daar waar nodig en gewenst –
tijd, aandacht en ondersteuning”. 

Kortom; er zijn



Ontwikkelingen

• Toenemend bewustzijn rond sterven 
• Toenemende vergrijzing en multimorbiditeit
• Doorgaande extramuralisering zorg
• Opkomst 24-uurs thuiszorgaanbieders
• Verschuivende verhoudingen formele en informele zorg
• Landelijke en regionale trend van teruglopend aantal inzetten ‘thuis’
• Stijging vraag naar inzet hospice
• Hospice in Zaltbommel?



Ons netwerk
• Lid van VPTZ-Nederland
• Participeren in Netwerk Palliatieve Zorg ‘s-Hertogenbosch-

Bommelerwaard 
• Contacten met collega VPTZ-organisaties (zowel op niveau bestuur als 

coördinatoren)
• Deelname aan regionale VPTZ-bijeenkomsten
• Verwijzingen voornamelijk via thuiszorg
• Project “Juiste zorg op de juiste plek”; vanuit samenwerkingsverband 

Den Bosch e.o.
• Goede samenwerking met NPV



SWOT (1)

Onze kracht
• Goede naam en naamsbekendheid binnen ‘zorg’
• Snel en flexibel inzetbaar
• Positie binnen palliatief netwerk 
• Financieel gezonde organisatie
• Kwalitatief goed opgeleide en betrokken vrijwilligers en bestuur
• Verschillende ‘perspectieven’ in bestuur 
• Contacten/relaties in Bommelerwaard en palliatief netwerk
• Stabiliteit in bestuur en vrijwilligers



SWOT (2)

Onze zwakte
• Dalende inkomsten als gevolg van dalende inzetten
• Onvoldoende naamsbekendheid bij grote publiek
• Afhankelijkheid van enkele personen
• Oplopende gemiddelde leeftijd vrijwilligers



SWOT (3)

Kansen
• Bewustzijn rond sterven
• Mogelijke komst Hospice in Zaltbommel
• Samenwerking rond project “Juiste zorg op juiste plek”
• Toenemende vergrijzing
• Extramuralisering
• Hoog percentage mensen in Bommelerwaard dat thuis sterft (40,1% t.o.v. 

37,8%, cijfers 2017)
• 2/3 van de mensen heeft als voorkeur om thuis te sterven (cijfers uit ‘regie 

over plaats van sterven’, Berdine Koekoek,2014)



SWOT (4)

Bedreigingen
• Teruglopend aantal inzetten
• Stijgende gemiddelde leeftijd vrijwilligers
• Toenemende concurrentie professionele organisaties
• Mogelijk verloop vrijwilligers



Onze inzet voor 2020-2022

• Structurele uitgaven in overeenstemming met structurele inkomsten
• Intensivering van PR:

o Publiek:
Naamsbekendheid vergroten
Advertenties
 Folders bij inlooppunten (huisartsen, apotheken, bibliotheken, kerken, gemeenten etc)

o Bestuurlijk
o Verwijzers, medische professionals
o Welzijnscircuit

• Blijvende inzet op werving en kwaliteit vrijwilligers
• We blijven AVG-proof
• ‘kader Goed Bestuur’ nemen we als uitgangspunt



Concreet; acties 2020

Actieplan 2020
• Rondje langs de ambassadeurs (actie Wim +Letty)
• In gesprek met onze verwijzers en folders over VPTZ en vrijwilligers verspreide, focus op 

wijkverpleging (doorlopende actie Sabine)
• Huisartsen; gesprek met Laurens Waanders (actie Hans)
• PR:

o 2-wekelijkse advertentie (Toren) en wekelijks in De Ronduit (actie Leny)
o Contact leggen Samenloop voor Hoop tbv 2021 (actie Sabine)
o Nieuwsbrief VPTZ vierde kwartaal (actie Hedy en Hans)

• Doorlopende werving vrijwilligers (actie Sabine)  
• Actieve deelname project ‘JZOJP’ (besluitvorming over subsidiëring afwachten)
• Hospice: contact aanhalen met bestuur (actie Wim)
• Waakmandtas voor vrijwilligers (actie Sabine en Hans)
• Overeenkomst vrijwilligers aanpassen (actie Leny)



Tot slot
Onze vrijwilligers
Hart van goud
Uit het juiste hout
Leeft
geeft
En draagt bij 
Steunpilaar van deze 
maatschappij

Handen uit mouwen
Mannen en vrouwen
Wat zijn ze prachtig
en vereend, oh zo
Krachtig

Vrij en blijvend
Maar nooit vrijblijvend
Geen loze beloftes
Voegt de daad
Bij het woord
Onbaatzuchtig 
bescheiden

Uniek in zijn soort 
(bron Feetje)


