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2

e missie van Reliëf, menslievende zorg waarbij
mensen samenwerken, heeft ook dit jaar gestalte gekregen in het helpen vormgeven van morele kernwaarden, specifiek op het terrein van
ethiek, zingeving en identiteit.
Op 17 oktober werd in Tilburg samen met religieuzen van ordes en
congregaties teruggeblikt op de rijke oogst van het project Religieus
Erfgoed Menslievende Zorg, dat startte in 2014. Bijzonder moment
was de overhandiging van het eerste exemplaar van het nieuwe boekje ‘Met liefde zorgen’, bedoeld ter ondersteuning van mantelzorgers.
Dit project wordt de komende jaren voortgezet met als rode draad de
uitgangspunten: mens, verbondenheid, respect en levenskracht.
Ons congres had dit jaar als thema ‘Technologie en zorg, welke
waarden wijzen ons de weg?’ Meer dan ooit stellen de technologische
ontwikkelingen ons voor lastige morele dilemma’s; welke waarden
vanuit de christelijke traditie hierin leidend kunnen zijn werd door de
sprekers en in verschillende workshops besproken.
Aan het einde van 2018 heeft onze vereniging afscheid genomen
van Emile Lohman. Sinds 2014 was hij voorzitter van Reliëf. Het bestuur is de heer Lohman erkentelijk voor de rol die hij gespeeld heeft,
steeds wijzend op het gebed waarmee hij elke vergadering opende;
‘Kom, Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen, en ontsteek in
hen het vuur van Uw liefde’.
In het jaar 2018 was onze stafmedewerker Wout Huizing 25 jaar
werkzaam bij onze vereniging Reliëf (en bij de voorloper daarvan). Eén
van zijn lievelingsliederen is Ubi caritas et amor, deus ibi est. Trouw en
liefde, dat zijn misschien wel de beste woorden die Wout typeren en
die ook zijn bijdrage aan het werk van Reliëf kleuren.
Voor het bureau van Reliëf was het een intensief jaar waarin hard
is gewerkt om, vanwege ziekte en vertrek van medewerkers, toch de
verschillende projecten te realiseren, wat grotendeels gelukt is. Wel is
ten gevolge van deze situatie het jaar afgesloten met een financieel
tekort. Nieuwe medewerkers zijn aangetrokken, door deze uitbreiding
en vervanging zien we met vertrouwen het komende jaar tegemoet.
Ik dank het bureau en de stafleden voor hun grote inzet die zij dit
jaar geleverd hebben. Alle leden, de vertegenwoordigers van de lidinstellingen en de persoonlijke leden, voor hun betrokkenheid en trouwe steun en ik spreek de wens uit dat wij op deze wijze samen blijven
optrekken op de weg van menslievende zorg.

Henk Prins, voorzitter
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INLEIDING

MISSIE

Reliëf, christelijke vereniging van
zorgaanbieders, bevordert menslievende
zorg in Nederland.
SPEERPUNTEN

In het meerjarenbeleidsplan zijn de volgende twee
speerpunten geformuleerd:
Wij organiseren en faciliteren bijeenkomsten waar
zorgverleners elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en
bemoedigen, waarmee we de beweging van menslievende
zorg in Nederland willen ondersteunen. Dat doen we vanuit de
Reliëf Beweging.
We leveren hoogwaardige training, coaching, methoden,
intervisie en supervisie waarmee zorgaanbieders hun belofte
aan hun cliënten kunnen waarmaken. Dat doen we vanuit de
Reliëf Academie.
In dit jaarverslag presenteren we hoe we in 2018 aan deze
doelen hebben gewerkt. Het jaarverslag volgt de indeling
van Beweging en Academie. Bij ieder onderdeel brengen we
eerst een aantal bijzondere activiteiten over het voetlicht.
Meer gedetailleerde informatie vindt u aan het slot van dit
verslag. De financiële verantwoording verschijnt separaat in
de financiële jaarstukken 2018.
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DE RELIËF BEWEGING

2.1

INLEIDING

~	
We werken aan een groeiende
en bloeiende Beweging van

zorgverleners die zich verbonden
		weten aan het ideaal van menslievende zorg. Doel
van de Beweging is om samen vorm te geven aan
menslievende zorg door bewustwording, inspiratie
en het bieden van handzame suggesties voor de
alledaagse zorgpraktijk.

		Binnen de Reliëf Beweging is in 2018 het volgende
gerealiseerd:

			

•O
 ntmoetingen en verdieping op het Reliëf
jaarcongres, tijdens de voor- en najaarsberaden
en diverse symposia

			

•T
 hemabijeenkomsten voor zorgprofessionals,

			

•A
 dvisering aan leden rond menslievende zorg

			

•H
 et verzorgen van lezingen en presentaties op

			

•L
 andelijke en regionale netwerkbijeenkomsten

onder meer over levensvragen, ethiek en inclusie
over identiteit, ethiek, bezieling en zingeving
tal van congressen en symposia
voor bestuurders en geestelijk verzorgers
• Aansprekende producten zoals filmpjes, een
toolbox betekenisvol contact en een boekje
voor mantelzorgers
			

•G
 edrukte media zoals ons geheel vernieuwde
tijdschrift Zin in Zorg

			

•D
 igitale media zoals onze digitale nieuwsbrief,
social media en vernieuwde website

			

•E
 en bijdrage aan het publiek debat, in
samenwerking met onder andere de
Coalitie Van Betekenis tot het Einde, het
Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen en
het Lindeboominstituut. In 2018 ging het vooral
over geestelijke verzorging in de zorg thuis en
over voltooid leven.

	
		Een aantal activiteiten zetten we hieronder speciaal in
het zonnetje.
Een gespecificeerd overzicht van alle activiteiten uit de
Beweging vindt u in hoofdstuk 5.
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2.2

HET JAARCONGRES

~ 	Het jaarcongres van Reliëf (9 maart) ging dit keer

over ‘Technologie en zorg’. Welke waarden wijzen ons
de weg, dat was de leidende vraag. Bijna 200 mensen
kwamen naar Doorn om mee te denken over de
voors en tegens van de opmars van technologie in de
zorg. Denk aan robots, domotica, beeldschermzorg,
de ontwikkeling van het exoskelet of virtual realitybrillen voor traumabehandeling. Fascinerende
ontwikkelingen die tal van ethische vragen opriepen.
Hoe wenselijk is het dat een gezelschapsrobot het
menselijk contact vervangt? Of dat je tijdens de
zwangerschap de potentiële erfelijke ziektes van je
kind kunt vernemen? En hoe ver kunnen we gaan in
het ‘verbeteren’ van mensen? Peter-Paul Verbeek,
Herman van der Kooij, Alistair Niemeijer en Jacqueline
Kool hielpen ons om een scherp en genuanceerd
beeld te vormen. Jacqueline Kool, wetenschapper
én ervaringsdeskundige bracht het prachtig onder
woorden:

		“Techniek betekent voor mij de mogelijkheid van een
actief, zelfstandig en menswaardig bestaan. Techniek
betekent tevens privacy: apparaten bemoeien zich
nergens mee. In een tijd waarin participatie en inclusie
de horizon van beleid, professionele praktijken en
onderzoek bepaalt – tenminste in theorie… – lijkt het
logisch techniek te benutten, precies op maat en precies
daar waar het nodig is of gewenst. Maar hier houdt
het dromen op en verschijnt
de harde werkelijkheid. Want
technologische ontwikkelingen
die het leven van mensen
met een handicap mooier,
comfortabeler, actiever en
onafhankelijker maken, kosten
zeer veel geld. Of dit geld
besteed wordt om techniek in
te zetten ten dienste van de
mens is een zaak van politieke
keuzes.”
		Martin Walton, Elisabeth Posthumus en Mirek Walton
sloten het geheel af met een fraaie voorstelling die te
denken gaf.
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2.3

NET WERK BESTUURDERS L ANGDURENDE ZORG

~ 	Ongeveer vijftig bestuurders uit de langdurende zorg
vormen samen een netwerk. Iedere vier maanden is
er een netwerkbijeenkomst waarin een inhoudelijk

thema wordt besproken. Afgelopen jaar kwamen aan
de orde ‘christelijke identiteit in de zorg’, ‘geestelijke
verzorging’ en ‘kansen voor samenwerking’. Naast de
inhoudelijke verdieping is er ook ruimte voor ontmoeting
en uitwisseling. Een van de vruchten van dit netwerk zijn
de intervisiegroepen voor bestuurders. In 2018 liepen
er drie van dergelijke groepen. Tijdens de intervisie
bespreken de bestuurders praktische vraagstukken en
morele dilemma’s.
2.4

COALITIE VAN BETEKENIS TOT HET EINDE

~ 	Reliëf is één van de acht kernpartners sinds de

oprichting van deze Coalitie in 2015. Doel van de
Coalitie is om binnen onze samenleving te stimuleren
dat mensen meer ruimte en aandacht geven aan de
laatste fase van hun leven en hierover tijdig met elkaar
in gesprek gaan. Voor de periode 2017 – 2020 is vanuit
VWS subsidie verstrekt voor talloze initiatieven en
activiteiten van de partners van deze Coalitie. Reliëf
gaf een aantal pilot-trainingen voor professionals in
de ouderenzorg en ziekenhuizen over ‘Ruimte voor
eindigheid’ en ‘Van Stervenskunst tot levenskunst’ en
startte een onderzoek naar de aandacht voor ‘lifereview’ in de palliatieve zorg, alsook naar de ethische
vragen rondom euthanasie en dementie. Ook is
Reliëf nauw betrokken bij de training van ongeveer
zestig begeleiders van dialoogbijeenkomsten, waarin
gesproken wordt over het levenseinde. Voor de
voorbereidingen van het jaarcongres 2019 (thema:
Over leven en over lijden) is nauwe samenwerking
gezocht met de Coalitie, waarvan de meeste partners
een sessie op het jaarcongres voor hun rekening
wilden nemen. Op 15 december hield Reliëf een
presentatie voor de achterban van NOOM (Netwerk
van Organisaties van Oudere Migranten) over de
mogelijkheid dialoogbijeenkomsten te organiseren voor
mensen met (beginnende) dementie en hun naasten.
Voor meer informatie over initiatieven van de Coalitie
zie: www.ikwilmetjepraten.nu.
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2.5

DOODGEWOON HET EINDE

~ 	Op initiatief van wethouder Karsten Klein in is het kader
van het ouderenbeleid van Den Haag het Platform

Dood gewoon in Den Haag opgericht. Sinds 2012 heeft
dit platform talloze initiatieven ontwikkeld om het
spreken over waardigheid in de laatste levensfase en
over de dood te stimuleren. Daarbij deed het platform
de laatste jaren een beroep op een stafmedewerker
van Reliëf, Wout Huizing (inwoner van Den Haag).
Hij leidde op 24 november de slotmanifestatie van
dit Platform. De voorzitter van het Platform, Johan
Groen ontving de stadsspeld van de nieuwe wethouder,
mevrouw Kavita Parbhudayal. Aan haar werd ook het
eerste exemplaar van de publicatie ‘Dood gewoon het
einde?’ aangeboden, geschreven door Wout Huizing.
Het gedachtegoed van dit platform en de daarbinnen
ontwikkelde initiatieven krijgen onder meer een vervolg
in samenwerking met de Coalitie Van Betekenis tot
het Einde. Zo is Reliëf een liaison tussen een lokaal en
nationaal initiatief.
2.6

PROFILERING GEESTELIJKE VERZORGING

~ 	Het Haagse fonds Deo Volente nodigde eind 2016
organisaties en personen uit een plan in te dienen

om betere profilering van geestelijke verzorging te
bewerkstelligen. Charlotte Molenaar van A Piece
of Sense is projectleider geworden van dit project.
Reliëf stafmedewerker Trijntje Scheeres – Feitsma is
nauw betrokken bij het project door haar deelname
in de regiegroep. Esther Dwarswaard is vanuit
Reliëf aangesteld als communicatiemedewerker
van dit project. In de zomer is het gestart; een van
de activiteiten is het opzetten van een website voor
geestelijke verzorging.
2.7

MENSEN IN DE MARGE .

		Op 25 mei organiseerde Reliëf in Zeist het symposium
‘Hier ben ik! Zie je mij?’ over communicatie en
participatie van mensen met een ernstige meervoudige
beperking. Onderzoeker Gustaaf Bos (VUmc)
presenteerde de opbrengsten van het pilottraject
‘Nieuwe ontmoetingen in de marge’ dat Reliëf samen
met VUmc Metamedica uitvoerde. Geestelijk verzorger
Wija van der Kaaden vertelde hoe je kunt omgaan
met zingevingsvragen van mensen met ernstige
meervoudige beperkingen. Gerrit van de Berkt,
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VN-ambassadeur inclusie, gaf in een gedicht zijn visie
op zingeving weer. Adviseur zorgethiek Michael Kolen
reflecteerde op de uitkomsten van het pilottraject
vanuit het concept liminaliteit. Reliëf directeur Thijs
Tromp benadrukte het belang van het werken met
levensverhalen, ook als het gaat om mensen met
ernstige meervoudige beperkingen.
2.8

RELIGIEUS ERFGOED MENSLIEVENDE ZORG

		Op 17 oktober werd in Tilburg samen met religieuzen
van ordes en congregaties teruggeblikt op de rijke
oogst van het project Religieus Erfgoed Menslievende
Zorg, dat startte in 2014. Bijzonder
moment was de overhandiging van
het eerste exemplaar van het nieuwe
boekje Met liefde zorgen, bedoeld
ter ondersteuning van mantelzorgers.
Ook werd er vooruitgeblikt door de
presentatie van een plan voor de
komende twee jaar. De aanwezige
deelnemers reageerden hier
enthousiast op, waardoor de toekomst
van het project voor de komende twee
jaar is gewaarborgd. De plannen
voor 2019-2020 sluiten aan bij de vier
uitgangspunten die al jaren de rode
draad vormen voor dit project: mens,
verbondenheid, respect en levenskracht.
Petra van Leeuwen, nieuwe stafmedewerker bij Reliëf,
stelde zich voor als de nieuwe projectleider die de
plannen voor de komende periode zal begeleiden in
samenwerking met de Commissie van Toezicht.
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DE RELIËF ACADEMIE

3.1

~

INLEIDING

Vanuit de Academie ondersteunt

Reliëf leden én niet-leden met scholing,
		training, coaching en supervisie, zowel in
company als via open inschrijving. Doel van de
deskundigheidsbevordering is om onze leden te
helpen hun belofte aan cliënten en patiënten waar
te maken om menslievende zorg te bieden. Zorg
met aandacht voor wíe de zorgvrager is, en niet
alleen voor wat hem of haar mankeert. Het gaat
erom de zorgvrager te ondersteunen bij ziekte of
beperkingen, maar altijd vanuit het perspectief van
wat van betekenis is voor hem of haar. Vandaar dat de
deskundigheidsbevordering van de Reliëf Academie
zich richt op zingeving, levensvragen, persoonsgerichte
zorg, levensverhalen, geestelijke verzorging, ethiek en
moreel beraad. Met een aantal leden van Reliëf hebben
we in 2018 bovendien intensief aan een langer traject
gewerkt om de identiteit van de organisatie te vertalen
naar een herkenbare praktijk.
		De omzet van de Academie is in 2018 ten opzichte van
2017 weer verder toegenomen. De groei hebben we
voor een deel opgevangen met onze flexibele schil.
		Om u een beeld te geven van wat we zoal doen in de
Academie zetten we een aantal activiteiten in het
zonnetje. Een compleet overzicht vindt u in hoofdstuk 5.
3.2

TRAINING GESPREKSLEIDER MOREEL BERAAD

~ 	Onze meest succesvolle scholing, tenminste als het

gaat om aantallen deelnemers, is de basistraining voor
gespreksleider moreel beraad. In het afgelopen jaar
hebben we deze training drie keer via open inschrijving
gehouden. In de training leren we de deelnemers het
gesprek over een specifiek moreel dilemma in de zorg
te begeleiden. Door het moreel beraad werken (zorg-)
teams toe naar een gezamenlijk gedragen besluit en
ontvangen ze praktische handvatten om voortgang te
krijgen in het dilemma.

		Dezelfde training organiseren we ook in company. In het
afgelopen jaar hebben we twaalf in company trainingen
gegeven, waarvan twee bij lid-instellingen van Reliëf en
tien bij andere instellingen.
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3.3

DE VAARDIGE GEESTELIJK VERZORGER

~ 	‘De vaardige geestelijk verzorger’ is een zeer succesvolle
leergang die voor de derde keer werd gegeven. Deze

zesdaagse (verspreid over een half jaar) werd gevolgd
door dertien geestelijk verzorgers die hoofdzakelijk
werkzaam zijn in de ouderenzorg. Studieleiders zijn
Wout Huizing en Marije Stegenga. Geestelijk verzorgers worden bij deze leergang uitgedaagd kansen te
zien in nieuwe rollen binnen de zorgorganisatie, zoals
beleidsadviseur, communicator, coach, trainer of
projectleider.
		Voor de derde keer op rij scoorde de evaluatie hoog.
Enkele citaten van deelnemers maken duidelijk
waarom:
	“Alle thema’s die we hebben behandeld sluiten aan op
onze dagdagelijkse praktijk.”
	“Ik ben mijzelf serieus gaan nemen als geestelijk
verzorger.”
	“Ik kan elke geestelijk verzorger deze cursus aanraden
vanwege de inhoud en de onderlinge ontmoeting
als collega’s. Ook voor hen die al lang als geestelijk
verzorger werkzaam zijn.”
Tijdens het symposium dat Reliëf op 8 juni organiseerde in samenwerking met Luce over ‘de geestelijk verzorger als grensganger’ presenteerde Adri van Selst (één van de deelnemers
aan de vorige leergang, vakgroepcoördinator binnen Laurens,
Rotterdam) het belang van deze ‘nieuwe rollen’ voor de positionering van de geestelijke verzorging in een veranderende
zorgcontext.
3.4

RELIËF ETHIEKMIDDAGEN

~ 	De door ons opgeleide gespreksleiders moreel

beraad verzochten regelmatig om na- en bijscholing.
Hiervoor hebben wij in het afgelopen jaar de Reliëf
ethiekmiddagen opgezet, die we vier keer per jaar
houden. De middagen hebben enerzijds een inhoudelijk
thematisch karakter en anderzijds is er expliciete ruimte
voor eigen inbreng, uitwisseling en het ontwikkelen
van een netwerk met andere gespreksleiders. In 2018
startten we met het thema ‘andere vormen van morele
reflectie’. Deze middag (december) werd goed bezocht
en we ontvingen positieve reacties van de aanwezigen.
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3.5

~

E-LEARNING MORELE DILEMMA’S BIJ
EUTHANASIE AAN MENSEN MET DEMENTIE

	Rondom het thema euthanasie aan mensen met de-

mentie spelen vele moeilijke morele dilemma’s, zowel in
de samenleving als voor zorgprofessionals. Het maatschappelijk debat wordt volop gevoerd en ook Reliëf
levert hier een bijdrage aan.

		In samenwerking met Tilly de Kruyf maakten we in
opdracht van PME-online een e-learning gericht op
huisartsen en medisch specialisten. In deze e-learning
wordt kennis overgedragen rondom wetgeving, ethiek
en morele dilemma’s en geven we aandacht aan professionele en persoonlijke grenzen. Het zet de deelnemers
aan tot het reflecteren op eigen waarden en normen en
stimuleert hen om zich verder te bekwamen in gespreksvoering over morele dilemma’s in de zorg. Met deze
e-learning levert Reliëf een bijdrage aan de normatieve
professionalisering van de deelnemende artsen in de
zorg aan kwetsbare ouderen.
3.6

BETEKENISVOL CONTACT

~ 	Betekenisvol contact maken met mensen met dementie
is vaak ingewikkeld, zeker voor familie en vrienden die

hun dierbare door deze ziekte hebben zien veranderen.
Maar betekenisvolle relaties zijn een bron van zingeving
voor mensen, ook voor mensen met dementie. Het is dus
van groot belang dat er aandacht is voor de ondersteuning van deze betekenisvolle relaties. In een samenwerking met Christien Begemann van Zinnigzorgen heeft
Reliëf hiervoor een Toolbox gemaakt. Het doel van deze
Toolbox is het ondersteunen van mantelzorgers, vrijwilligers en zorgverleners in het maken van betekenisvol
contact met mensen met dementie. Het geeft laagdrempelige, praktische tips voor activiteiten die helpen
bij een zinvolle dag en betekenisvolle contacten. Daarnaast hebben we een training opgezet voor zorgmedewerkers in het gebruiken van de Toolbox. Beide producten zijn gratis te downloaden van onze website.
		De Toolbox en de training werden gemaakt met input
van cliënten, familieleden, vrijwilligers en zorgmedewerkers van drie samenwerkende zorgorganisaties:
PCSOH, Sint Jacob en Woonzorg Flevoland. Dit project is gerealiseerd met subsidie van het RCOAK en het
Fonds Sluyterman van Loo.
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DE VERENIGING EN HAAR ORGANEN

4.1

ONZE INSPIRATIE

~ 	Liefde voor God en liefde voor de

medemens gaan hand in hand. Dat
wij geliefde mensen zijn dwingt ons

	om met zorg om te zien naar elkaar. De Geest van liefde
brengt al eeuwenlang mensen in beweging om er te zijn
voor hun medemens. Reliëf, christelijke vereniging van
zorgaanbieders, weet zich verbonden aan deze christelijk beweging van caritas en naastenliefde. De leden
van de vereniging, die hun wortels hebben in de protestants-christelijke en de Rooms Katholieke traditie,
zetten zich ervoor in, om samen met alle mensen van
goede wil, menslievende zorg in Nederland te bevorderen - voor alle mensen, en voor de minsten allermeest.
4.2

LEDEN

~ 	In 2018 waren 102 zorgaanbieders aangesloten als lid

van Reliëf, twee leden zegden hun lidmaatschap op, vijf
leden melden zich aan. De leden komen uit de ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, ziekenhuiszorg
en maatschappelijke opvang. Het aantal persoonlijke
leden bedroeg in 2018 121 personen. De twee Algemene Ledenvergaderingen vonden plaats op 27 juni en
19 november.

4.3

~

BESTUUR

Het bestuur van Reliëf is als volgt samengesteld:
• E mile Lohman - voorzitter
• H enk Prins - secretaris, vicevoorzitter (Raad van Be-

•
•
•

stuur Stichting Charim, Veenendaal)

Joop Hendriks - penningmeester (voorzitter Raad

van Bestuur Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar)

Enny Hoenselaar (Raad van Bestuur Stichting Sint
Anna Boxmeer)

Wybe Sierksma (vertegenwoordiging Fonds
Cupertino)
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4.4

~

BUREAU

De personele bezetting van het verenigingsbureau was
in 2018 als volgt:
Directeur:

•

Thijs Tromp

•
•
•
•
•
•

 out Huizing
W
 rijntje Scheeres-Feitsma
T
Marcia Smits		
Marije Stegenga
Marije Vermaas (tot juni)
Petra van Leeuwen (vanaf september)

•

Mariëtte Sneep

Staf:		

Trainers /coaches/projectmedewerkers

	Medewerkers Trainingswinkel Expertisenetwerk
Levensvragen en Ouderen:

•
•
•

 arjo van Bergen (trainer)
M
 illy de Kruyf (trainer)
T
Peterjan van der Wal (coördinatie)

•

Joanneke Anker, managementassistent directie en

•

Esther Dwarswaard, communicatiemedewerker en

Bureau:

•
•

vereniging

managementassistent Beweging

 lie Meyvogel, coördinator Academie
A
 oy van Dijk, medewerker financiële administratie
R

Daarnaast werkt Reliëf met een flexibele schil van trainers en docenten.
	De personele omvang van het bureau bedroeg gemiddeld over 2018 6,1 fte. Het ziekteverzuim bedroeg
20,2%
4.5

ZIN IN ZORG

Tijdschrift voor zorg, ethiek en levensbeschouwing

~	
Ons kwartaalblad Zin in Zorg

EDITIE 4 • 2018

20e

jaargang!

THEMA

Pijn

heeft in 2018 een make-over

gekregen waarbij meer ruimte
is gekomen voor verbeelding,
verdieping en inspiratie.
	Medio 2018 is de redactie van
Zin in Zorg gewijzigd. Tot die
tijd werkten we met een kernredactie en een brede redactie.
De kernredactie bestond uit
Carlo Leget (voorzitter), Frits

PIJNKLACHTEN
Als je ze niet herkent

Omgaan met
DE PIJN VAN EEN ANDER

ZininZorgDEF.indd 1

Mertens, Thijs Tromp, Marije Vermaas (eindredacteur)
en Esther Dwarswaard (redactie-assistent).

20-11-18 12:55
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De brede redactie bestond uit Abeltje Hoogenkamp,
Paula Irik, Jeannet van de Kamp, Melle Knulst,
Anne Stael en Cynthia Lieshout.
	Kernredactie en brede redactie zijn samengevoegd tot
één redactie die vier keer per jaar bijeenkomt. De nieuwe redactie bestaat uit:

•
•
•
•
•

 ichael Kolen (voorzitter)
M
 rits Mertens
F
Jeannet van de Kamp
Paula Irik

•
•
•

 etra van Leeuwen (hoofdredactie)
P
 sther Dwarswaard (eindredactie)
E
Thijs Tromp (adviseur)

Engelien Hulsman

en namens Reliëf

4.6

SAMENWERKING SPARTNERS

~	Reliëf participeert in de netwerken van zusterorgani-

saties en werkt samen met verwante organisaties om
kerntaken van de vereniging uit te voeren.

•
•
•
•
•
•
•

 hristelijk Sociaal Congres
C
 KMO, Katholiek Netwerk
V
Expertisenetwerk levensvragen en ouderen
Coalitie Van Betekenis tot het Einde
Stichting Fonds Cupertino
Het consortium rond het Lindeboominstituut
Netwerk van congregaties rond het Religieus Erf-

•

Verus, vereniging voor katholiek en christelijk

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

goed Project Menslievende Zorg
onderwijs

 nze zustervereniging Caritas Vlaanderen
O
 e vakgroep Zorgethiek van de UvH
D
Vita Valley
Het Toetstheater
Netwerk Ethiekondersteuning Nederland (NEON)
Redactieraad Tijdschrift voor Geestelijke verzorging
Redactieraad Tijdschrift Gezondheidszorg & Ethiek
Raad van Advies van de Leergang Ethiek in de
Zorgsector, IQ Healthcare Nijmegen

Raad van Advies van het Lectoraat Theologie en
Levensbeschouwing van Windesheim

Spieringprijs voor de Zorg
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4.7

ERFGOEDPROJECT MENSLIEVENDE ZORG

~	Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de onderstaande congregaties en ordes, met wortels in de zorg.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 roeders St. Joannes de Deo
B
 usters van de Heilige Juliana van Falconieri
Z
Zusters Franciscanessen van Heythuysen
Orde der Camillianen
Zusters van ‘de Voorzienigheid’
Congregatie van de Heilige Geest
Zusters Franciscanessen Alverna Aerdenhout
Zusters Franciscanessen van Veghel
Broeders van O.L.V. van Lourdes
Zusters Franciscanessen van Charitas
Zusters van Liefde in Tilburg
Congregatie van de Dochters van Maria en

•
•

 usters van Julie Postel
Z
 usters van Jezus en Maria
Z

Joseph

Het project staat onder supervisie van een Commissie van
Toezicht die bestaat uit Zr. Riet Hendriksen, Paul Schreur,
Karin van den Bos, Br. Theo van den Boer en Antoon van der
Steen.
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GEREALISEERDE ACTIVITEITEN

5.1

~
		

ACTIVITEITEN BEWEGING
BIJEENKOMSTEN

• H et jaarcongres ‘Technologie en Zorg’ op
9 maart 2018 in Doorn.

		

• S ymposium ‘Hier ben ik! Zie je mij?’ op 25 mei in Zeist,

		

• H et voorjaarsberaad op 27 juni over taal die wordt

		

• ‘De geestelijk verzorger als grensganger: bewegen

over communicatie met mensen met ernstig
meervoudige beperkingen.

gebruikt in de zorg rond bezieling voor het werk.
in zorg en organisatie.’ Symposium Geestelijke
Verzorging in samenwerking met Luce,

		

op 6 juni 2018.

• Bijeenkomst op 17 oktober met ordes en

congregaties over het project Religieus Erfgoed
Menslievende Zorg.

		

• H et najaarsberaad op 19 november, waarbij afscheid

		

• Henri Nouwen lezing op 1 december.

		

NET WERKEN

		

• D rie netwerkbijeenkomsten voor bestuurders in de

		

• P RIL-bijeenkomst 29 november in Rotterdam, over

		

PRODUCTEN

		

• T oolbox Betekenisvol contact

		

• D raaiboek handleiding toolbox (www.relief.nl/

		

•M
 et liefde zorgen, inspiratie voor mantelzorgers,

		

		

werd genomen van voorzitter Emile Lohman.

• P RIL-bijeenkomst Praten over levensvragen,
27 maart in Den Haag

langdurende zorg, in januari, mei en september.
Betekenisvol leven in de buurt

• 4 edities van Zin in Zorg met de thema’s: 1) Dementie,
2) Technologie, 3) Thuiskomen, 4) Pijn.

(www.relief.nl/product/toolbox-betekenisvol-contact)
product/draaiboek-handleiding-toolbox)

Marije Vermaas (red), uitgeverij Kok Boekencentrum

		

INFORMATIEVOORZIENING

		

We informeerden onze leden en anderen:

		

• D oor middel van kosteloos consult aan leden,
ca. 120 consulten telefonisch of op locatie.
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•M
 iddels tien digitale nieuwsbrieven verzonden aan

		
		

• V ia Facebook (130 volgers) en Twitter (680 volgers).
• V ia de volledig vernieuwde website.

2600 abonnees.

		OPINIËRENDE BIJDRAGEN IN KRANTEN EN

		

TIJDSCHRIFTEN.

• T hijs Tromp, De harde realiteit. Column Lelie
Magazine 9 (2018) p. 30-31

		

•M
 arije Vermaas, Diverse bijdragen aan artikelen in

		

•W
 out Huizing, Je zult je dag maar niet hebben…

		

• T rijntje Scheeres – Feitsma Verliefdheid in het ver-

Zusters van Liefde Magazine en COR magazine

column in Tijdschrift Geestelijke Verzorging, maart
2018, nummer 89, pag. 9

pleeghuis, ethische casus in Zin in Zorg, maart 2018
pag. 12-13

		

•W
 out Huizing, Oog voor ouderen, in: Groei

		

•W
 out Huizing, recensies over Theo Boer e.a. Het goe-

Magazine, maart 2018, pag. 74 – 79

de levenseinde in casussen. Bohn Stafleu van Loghum,
2017. En: Ton Vink, Een goede dood. Euthanasie
gewikt en gewogen. Uitgeverij Klement, 2017 in: Zin

		

in Zorg, maart 2018, pag. 23

• T hijs Tromp, Robots in de zorg. Welke waarden wijzen

ons de weg ? Ethische casus in Zin in Zorg, juni 2018 p.
12-13

		

•W
 out Huizing, Voorbij de grens, column in Tijdschrift

		

• J ulia Doets, Geluk en zingeving zit vaak juist in klei-

		

•W
 out Huizing, Pastorale vragen in verhalen in: Marijn

Geestelijke verzorging, juni 2018, nummer 90, pag. 61
ne, alledaagse dingen, interview met Wout Huizing,
Nieuwsbrief Humanistisch Verbond, 5 juli 2018

Vlasblom (red.), Geloven in de gemeente. De vanzelf-

sprekendheid voorbij. Deel 8 van de Baptistica Reeks,
Unie van Baptisten Gemeenten, september 2018,

		

pag. 56 - 63

•W
 out Huizing, bijdragen over geloof, hoop, liefde,

zorg, loslaten in: Marije Vermaas (red.), Met liefde
zorgen, Inspiratie voor mantelzorgers. Boeken

centrum, 2018, pag. 32-33, 50-51, 74-75, 92 – 93

		

•W
 out Huizing, Versnelling? column in: Tijdschrift

		

•W
 out Huizing, Goede zorg, net als thuis? ethische

Geestelijke verzorging, september 2018, nummer 91,
pag. 38

casus in: Zin in zorg, september 2018, pag. 12 – 13
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•W
 out Huizing, recensie over Paula Irik, Bette Westera
en Sylvia Weve (ill.), Een beetje boos mag best.

Uitgeverij Elikser 2018 in: Zin in zorg, september

		

2018, pag. 24

•W
 out Huizing, Dood gewoon het einde? Uitgave

van Platform Dood gewoon in Den Haag. Buijten &
Schipperheijn, 2018

		

• J effrey Schipper, interview met Petra van Leeuwen op

		

• P etra van Leeuwen, over de publicatie Met Liefde

		

•M
 arije Stegenga, Het was niet haar verantwoordelijk-

		

•W
 out Huizing, recensie over Andries Baart, De ont-

CIP.nl over mantelzorg, 9 november 2018

Zorgen op www.puurvandaag.nl, 26 november 2018
heid, ethische casus in Zin in Zorg, december 2018,
pag. 12-13.

dekking van kwaliteit. Theorie en praktijk van relationeel zorg geven. SWP, 2018 in: Zin in zorg, december

		

2018, pag. 24

• E rik Roest, Geloof en levensweg hebben alle met
elkaar te maken. Interview met Wout Huizing in:

Baptisten.nu, tijdschrift van de Unie van Baptisten

		
		

gemeenten, december 2018, pag. 6 – 9

•M
 arije Vermaas, bijdrage aan Eigen zinnen, over

persoonlijke drijfveren in je werk, Thijs Caspers (red),
Uitgeverij Berne Media, 2018 pag 16 – 26

		BIJDRAGEN IN DE VORM VAN LEZINGEN,
PRESENTATIES EN WORKSHOPS OP
PUBLIEKSBIJEENKOMSTEN.

		

		
		

Thijs Tromp:

• E en klomp vlees zonder ziel. Lutherse bijdrage aan

een christelijke zorgvisie. Lezing bij het afscheid van
Abwin Luteijn bij pro Life in Amersfoort op 13 februari

•W
 elke waarden wijzen ons de weg. In gesprek met

Peter-Paul Verbeek. Op het Jaarcongres van Reliëf
op 9 maart

		

		

• L eve het dementees!. Lezing bij het afscheid van
Paula Irik van Cordaan op 29 juni		
• The Circle of Life. Poster Presentation on the
International Narrative Matters Conference in
Enschede op 7 juli

		

• Z org als Social Development Goal. Bijdrage aan het

		

• Narrative Care for Older Persons. Bijdrage aan

Christelijk Sociaal Congres op 29 augustus

Conference on Narrative of the GISME Group,
University of Barcelona, op 19 september
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• G eestelijke verzorging vanuit het perspectief van de
bestuurder. Bijdrage aan de VGVZ-conferentie in
Utrecht op 15 oktober ‘

		

• Z ie de mens! De kracht van verhalende zorg. Toe-

		

• O m de humaniteit. Lezing bij de opening van het

spraak bij het afscheid van Gabriëlle Davits van SVRZ
op 25 oktober

Universitair Centrum voor Geestelijke Verzorging in
Utrecht op 9 november

•W
 elke waarden wijzen ons de weg. Lezing op

gelijknamig symposium van Zorggroep Elde in Boxtel
op 11 december

		

		

Wout Huizing:

• D agvoorzitter bijeenkomst Platform Regionale Ini-

tiatieven Levensvragen (PRIL) in stadhuis Den Haag
over waardig ouder worden en in gesprek over levensvragen en eindigheid, 27 maart 2018

		

• Geestelijke Begeleiding bij Vereniging Baptisten

		

• R etraite in zicht, gaven en opgaven, Leger des Heils,

		

• S preken over de laatste levensfase met niet-westerse

		

• Z ingeving en mantelzorg, familie-avonden Cardia,

Voorgangers, Ambt Delden, 10 april
Lunteren, 14 mei

migranten, Pharos, Den Haag, 24 mei

locaties Landscheiding en Tabitha, Den Haag op 30
januari en 31 mei

		

• O ver verlies en rouw bij mensen met dementie en hun

		

• E en afvaardiging van de Coalitie Van Betekenis tot

naastbetrokkenen, Alzheimercafé, Leidschendam,
13 juni

het Einde overlegde met minister Hugo de Jonge op
16 augustus 2018, waarin de minister is geïnformeerd
over de activiteiten van de Coalitie (zie foto)

		

• H et leven in eigen hand?, Debat over ‘voltooid leven,

		

•M
 enslievende zorg, jaarvergadering St. Vincentius

		

• Dagvoorzitter publieksmanifestatie Platform Dood

		

centrumkerken Drachten, 13 november
Vereniging, Oldenzaal, 24 november

gewoon in Den Haag, Dood Gewoon het einde? 29
november

• In gesprek met mensen met beginnende dementie

over het levenseinde, Netwerk, 15 december Organisatie Oudere Migranten (NOOM), Utrecht
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5.2

~
		
		
		
		
		
		
		
		

ACTIVITEITEN ACADEMIE
OPEN INSCHRIJVING

• D e Vaardige Geestelijk Verzorger
• L eiden van moreel beraad (3x)
• V erdiepingscursus Moreel Beraad
• B innenkant van eenzaamheid
• D ementie en zingeving
•W
 erken met levensverhalen
• V an levenskunst tot stervenskunst
• S eksualiteit en intimiteit

		

IN COMPANY

		
		
		
		
		
		
		

• L evensvragen
• V erhalend werken
• Z org rondom het levenseinde
• O ndersteuning teams GV
•W
 aardegerichte teamcoaching
• S upervisie
• Intervisie

		

PROJECTEN

		
		
		
		

		
		
		
		

• L eiden van moreel beraad
• B egeleiding commissies ethiek / identiteit
• O ndersteuning bij identiteit
• R eliëf-aanpak (observaties, teamcoaching enz.
op maat)

• N etwerkversterking voor mensen in de marge
• L evensverhaal centraal
• L iefdevolle zorg
• Z involle relaties in de ouderenzorg
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