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org is en blijft mensenwerk. Het woord mensenwerk
gebruiken we dikwijls om aan te duiden dat het niet
perfect is, we zijn immers ‘maar’ mensen. In die zin
bedoel ik het hier zeker niet. De basis van de zorg
hangt wel samen met onze menselijke imperfectie, of
liever onze kwetsbaarheid en breekbaarheid. Maar veel belangrijker
is dat we in de zorg voor elkaar een fundamenteel menselijk antwoord
geven op deze kwetsbaarheid. Zorg is de diepgaande erkenning van
het feit dat we allen, groot of klein, rijk of arm, vrouw of man, gezegend of beproefd, deel uitmaken van de mensheid die geroepen is om
in liefde naar elkaar om te zien. Menslievende zorg is geen modieuze
trend in de wereld van de zorg, waarmee Reliëf zich wil onderscheiden
van andere organisaties. Menslievende zorg is de eeuwenoude weg
waarin christenen samen met alle mensen van goede wil het voorbeeld
willen volgen van de man uit Nazareth, die ons met zijn Geest bezielt
om het spoor van de liefde te gaan. Zorg is dus mensenwerk, ja zeker!
In de zorg komt de menselijke bestemming aan de dag.
Vanuit die missie heeft Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders, ook in 2017 haar werk mogen verrichten. Wat hebben we
weer prachtige projecten kunnen realiseren, zoals het jaarcongres
‘Zorg: ziel van de samenleving’, een verbluffend mooi Festival ‘Door
elkaar’, georganiseerd door mensen met een verstandelijke beperking
en het erfgoedproject ‘Religieus Erfgoed Menslievende Zorg’. Vanuit
de Reliëf Academie hebben de medewerkers van het bureau tal van
leden kunnen dienen met scholingen die hen helpen hun missie van
menslievende zorg waar te maken. We verheugen ons bovendien in
het feit dat de onderlinge band tussen bestuurders van de leden van
onze vereniging steeds hechter wordt.
Het jaar 2017 was voor het bureau van Reliëf een uitzonderlijk jaar.
Als gevolg van uiteenlopende soorten van verlof hebben de bureaumedewerkers een relatief hoge werkdruk ervaren. Als gevolg daarvan
zijn niet alle plannen gerealiseerd en is het jaar afgesloten met een
financieel tekort. De dank van het bestuur gaat uit naar directie, staf
en de bureaumedewerkers voor de veerkracht die zij hebben getoond
en de extra inspanningen die zij hebben geleverd. Mede daardoor
kunnen we met het volste vertrouwen het komende jaar ingaan.
Ik dank alle leden, de lid-instellingen en de persoonlijke leden, voor
hun betrokkenheid en trouwe steun en spreek de wens uit dat wij op
deze wijze samen blijven optrekken op de weg van menslievende zorg.

Emile Lohman, voorzitter
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INLEIDING

Het jaar 2017 is het eerste jaar van het
meerjarenbeleidsplan 2017-2020.
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.
Het jaarverslag volgt de indeling van deze beide
beleidsterreinen: Beweging en Academie. We presenteren
eerst een aantal bijzondere activiteiten. Vervolgens vindt u
een overzicht van de kengetallen, verenigingsorganen en de
activiteiten die Reliëf heeft ondernomen in 2017.
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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.

		Vanuit de Beweging hebben we in 2017 het volgende
gedaan:

			

• Ontmoetingen op het Reliëf jaarcongres,
voor- en najaarsberaden, symposia en
themabijeenkomsten.

			

•A
 dvies aan leden over menslievende zorg:
identiteit, ethiek, bezieling en zingeving, zowel
telefonisch als op locatie;

			

• Het verzorgen van lezingen en presentaties op

			

• Landelijke of regionale netwerkbijeenkomsten

			

• Aansprekende producten zoals filmpjes,

			

• Communicatie via social media als Facebook en

			

• Gedrukte media zoals ons tijdschrift Zin in Zorg;

			

• Digitale media zoals onze nieuwsbrief;

			

• In samenwerking met onder andere de

congressen en symposia;
voor bestuurders en geestelijk verzorgers;
podcasts, reflectiekaarten, verhalenbundel;
Twitter;

Coalitie Van Betekenis tot het Einde, het
Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen het
Lindeboominstituut bijdragen leveren aan het
publiek debat over goede zorg.
	
		Een vijftal activiteiten
lichten we hieronder uit.
Een compleet overzicht
vindt u in hoofdstuk 5.
2.2

HET JAARCONGRES

~ 	Traditiegetrouw vond op
de tweede vrijdag van
maart (10 maart) het
Reliëf jaarcongres plaats.
Zorg: ziel van de samenleving was dit jaar het thema.
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Ruim 200 deelnemers kwamen naar Doorn. Voor wie
wilde – dat was bijna de helft! – was er de gelegenheid
om de dag te openen met een viering onder leiding van
Trijntje Scheeres. Indrukwekkend hoe ieder een kaarsje
brandde voor iemand die van zorg afhankelijk is. Erik
Borgman daagde in zijn lezing de congresgangers uit en
maakte duidelijk hoe een samenleving niet kan bestaan
zonder zorg voor elkaar. Ook zorgethica Inge van
Nistelrooij liet zien dat zorg geen noodzakelijk kwaad is
of een kostenpost, maar een waardevol onderdeel van
ons samenleven. De ‘spiegelverhalen’ uit de praktijk van
de zorg onderstreepten de betekenis van zorg waarbij
de foto-impressie door Tjerk Bos over zijn communicatie
met een doof-blinde cliënt met een verstandelijke
beperking diepe indruk maakte. Rondom de lunch
waren er vele ontmoetingen en netwerkcontacten,
om vervolgens over de thematiek door te praten
in acht deelsessies. Vincent Bijlo sloot op zijn eigen
onnavolgbare wijze vol humor de dag af.

2.3

MIJN WAARDEVOLLE ZORG MOMENTEN

~ 	Binnen de Reliëf Beweging
hebben we in de loop

van de jaren geleerd dat
zelf misschien wel de
Je kunt
de opdrachten
alleen doen of
samen met je
team.

belangrijkste bron van

De schrijfopdrachten helpen je om helder
te krijgen waarom je de dingen doet die je
doet, wat jou inspireert en wat je drijfveren
zijn. Ze helpen je van je af te schrijven en eerlijk te
benoemen wat je moeilijk en lastig vindt, maar ook
om te ontdekken waar je vandaag blij van wordt en
dankbaar voor bent. Bijvoorbeeld de wijze levensles
van een cliënt, of de fijne samenwerking met collega’s.

inspiratie vormen. Daarom
hebben we een boek

Lees, schrijf, bespreek – dit werkboek maakt je
werk een stuk leuker!

gemaakt met verhalen

MIJN WAARDEVOLLE ZORGMOMENTEN

verhalen van zorgverleners

Waarom werk jij in de zorg en wat inspireert
jou om voor anderen te zorgen?
Dit werkboek zet je aan het denken over wat voor jou
van belang is. Aan de hand van zeventien inspirerende
zorgverhalen uit de praktijk, reflectievragen en maar
liefst 22 schrijfopdrachten ga je aan de slag om te
ontdekken wat jouw eigen waardevolle zorgmomenten
zijn.

Wat maakt zorg(en) voor jou waardevol?
Schrijf en ontdek!

waarin zorgverleners

9 789058 819307

zelf aan het woord
mijnwaardevollezorgmomenten.indd 97-99

komen. Die verhalen

29-11-16 16:14

hebben we aangevuld
met een praktische en luchtige methode om collega’s
te laten reflecteren op hun werk, de zorgrelatie en
op de mensen voor wie ze werken. Dit resulteerde in
het mooi vormgegeven werkboek ‘Mijn waardevolle
zorgmomenten’. Het boek werd toegestuurd aan alle
leden van Reliëf en is daarnaast in grote aantallen
verspreid onder zorgverleners. Het boek is positief
ontvangen en wordt onder meer ingezet in diverse
zorgopleidingen. Het is nog steeds te bestellen bij ons
kantoor.
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2.4

FESTIVAL DOOR ELKAAR

~ 	In samenwerking met onze leden ASVZ, Ipse de

Bruggen, De Klup en de Ark Gouda organiseerde
Reliëf in 2017 een uniek evenement in Gouda: het
Festival Door Elkaar. Een festival, niet georganiseerd
voor mensen met een verstandelijke beperking maar
dóór mensen met een verstandelijke beperking, vóór
iedereen. Maar liefst 56 mensen met een verstandelijke
beperking werkten mee in de organisatie en de
artistieke invulling van het festival. De eerste editie, een
pilot in Gouda, was een daverend succes.

		Meer dan 325 bezoekers bezochten het festival. Er
waren diverse theater- en muziekvoorstellingen te
zien, interne en externe producties die voorafgaand
aan het evenement ontwikkeld waren door mensen
met een verstandelijke beperking. Daarnaast konden
de bezoekers genieten van een interactief cultureel
randprogramma. Op basis van de
opgedane ervaringen in november
2017 wil Reliëf met de partners in
het voorjaar van 2019 een groter
cultureel festival voor de stad Gouda
organiseren. Zodoende kan er een
‘inclusieve’ werkwijze ontwikkeld
worden waarmee op andere plekken
in het land vergelijkbare lokale
festivals kunnen worden aangejaagd,
geïnitieerd of geïnspireerd. Juist in die
beoogde landelijke impact van het
project ligt voor Reliëf als landelijke
vereniging het belang om sociale duurzaamheid te
bewerkstelligen.

2.5

NET WERK BESTUURDERS L ANGDURENDE ZORG

~ 	Het netwerk van christelijke bestuurders in de

langdurende zorg bestaat nu 3 jaar. Elke 4 maanden
bezoeken zo’n 30 bestuurders een netwerkbijeenkomst
waarin een inhoudelijk thema wordt besproken. In de
evaluatie die eind 2017 werd gehouden werd duidelijk
hoezeer de bestuurders het netwerk waarderen. Met
name aan de onderlinge ontmoeting en verbondenheid
wordt door veel bestuurders waarde gehecht. Er zijn
uit de netwerkbijeenkomsten in de afgelopen jaren drie
intervisiegroepen ontstaan en verschillende projecten
tot stand gekomen die worden gedragen door het
netwerk. En groeit zo een gemeenschap waarin
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bestuurders zich samen inzetten voor christelijke zorg in
Nederland en elkaar met raad en daad bijstaan.
2.6

COALITIE VAN BETEKENIS TOT HET EINDE

~ 	Sinds de oprichting van deze Coalitie in 2015 is Reliëf
daar kernpartner van. 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. Door
dit gesprek aan te gaan weten
naasten en zorgverleners beter
hoe zij kunnen steunen en helpen.
Want ieder mens is tot het
laatste toe van betekenis. Deze
maatschappelijk zeer relevante
thematiek – denk aan het debat
over de orgaandonatie of de
discussie over Voltooid Leven
– wordt door acht organisaties
breed onder de aandacht
gebracht en besproken. Reliëf doet dit o.a. door het
ontwikkelen van trainingen voor zorgverleners, zoals
de training ‘Ruimte voor eindigheid’ en het maken van
podcasts. In samenwerking met de Trainingswinkel van
het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen geven
we trainingen over ‘Levenskunst en stervenskunst’ en
leiden we begeleiders van dialoogbijeenkomsten op om
te spreken over ‘het einde’, ook binnen zorgorganisaties.
Het ministerie VWS gaf een subsidie voor de Coalitie
om in de periode 2017 – 2020 veel activiteiten te
ontplooien. Voor meer informatie zie
www.ikwilmetjepraten.nu.
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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. De
		Reliëf Academie is een bekende, gewaardeerde en erkende aanbieder van hoog gekwalificeerde dienstverlening op het gebied van menslievende zorg en ethiek.
De omzet van de Academie is in 2017 ten opzichte van
2016 licht gestegen. De groei hebben we opgevangen
met onze flexibele schil.
		De scholingsactiviteiten van de Academie gingen
in 2017 over de volgende thema’s: identiteit,
ethiek - waaronder het leiden van moreel beraad levensvragen, zorg rondom het levenseinde, werken met
het levensverhaal, bezieling en inspiratie, geestelijke
verzorging, seksualiteit en intimiteit. Vanuit de
zogenaamde Reliëf-aanpak werkten we samen met
leden aan een integrale benadering om de missie van
de zorgorganisatie vorm te geven in de praktijk.
		Een vijftal activiteiten lichten we hieronder uit. Een
compleet overzicht vindt u in hoofdstuk 5.
3.2

TRAINING GESPREKSLEIDER MOREEL BERAAD

~ 	De meest succesvolle scholing van onze Open

Inschrijving, tenminste als het gaat om aantallen, is de
scholing voor gespreksleider moreel beraad. Tijdens
deze trainingen zien we een grote diversiteit zowel
in achtergrond en functie van deelnemers als in hun
werkplekken. Van een reformatorische predikant tot
een boeddhistische teamleider, van zorginstelling tot
kinderdagverblijf. We leren samen te reflecteren op
waarden die rondom morele dilemma’s spelen en de
dialoog hierover te bevorderen in plaats van met elkaar
in discussie te gaan. Op zoek naar praktische wijsheid
die recht doet aan alle betrokkenen en de kwaliteit van
de zorg bevordert. Juist de diversiteit van deze groepen
geeft een bijzondere groepsdynamiek en draagt bij aan
dit zoeken naar de dialoog op basis van waarden. De
deelnemers waarderen de scholing zeer hoog, vooral
vanwege de praktische vaardigheden die ze opdoen,
waardoor ze aan het eind zich voldoende toegerust
en zelfverzekerd voelen om zelf een moreel beraad te
leiden.
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3.3

DE VAARDIGE GEESTELIJK VERZORGER

~ 	Deze zesdaagse leergang werd dit jaar gevolgd door
acht geestelijk verzorgers. Studieleiders waren Wout

Huizing en Marije Stegenga. Geestelijk verzorgers worden uitgedaagd zich te bekwamen in andere ‘rollen’ dan
ze vaak gewend zijn: als ondernemer, beleidsadviseur,
communicator, coach, trainer of projectleider. Gastdocenten Thijs Tromp, Trijntje Scheeres, Anne Stael en
Karlijn Kwint lichtten deze rollen nader toe. Aan de hand
van praktijkcases reflecteerden de deelnemers op hun
eigen praktijk en oefenden zij in de groep. De evaluatie
maakte duidelijk hoe waardevol deze leergang is. Een
cursist meldde dat ‘dit precies op het goede moment
kwam om een bijdrage te kunnen leveren aan de fusieperikelen’. Een ander gaf aan ‘door deze bijeenkomsten
weer inspiratie in het werk te hebben gevonden’, terwijl
een ander zich bewust werd van nieuwe kansen en eigen
nieuwe kwaliteiten.
3.4

ONDERSTEUNING VAN EEN COMMISSIE ETHIEK

~ 	Het is altijd weer bijzonder om mee te maken dat een

commissie ethiek in de juiste flow terecht komt om echt
een verschil te maken in een ziekenhuis. Een van de
commissies die we ondersteunden was al jaren actief,
organiseerde goed bezochte symposia en morele beraden voor specialisten. In 2017 echter kwam de commissie in een stroomversnelling mede dankzij de samenwerking tussen een nieuwe commissievoorzitter en de
stafmedewerker van Reliëf. Een grote groep kon worden
geschoold tot gespreksleiders moreel beraad. De medewerkers en specialisten weten de commissie ethiek
en haar gespreksleiders nu steeds beter te vinden. Zo is
ethische reflectie een vitaal onderdeel van het dagelijks
werk in de zorgpraktijk geworden en draagt ethiek bij
aan professionele groei en vooral aan betere zorg.

3.5

ZINVOL ZORGEN

~ 	In het voorjaar werd in samenwerking met de praktijk
van Christien Begemann, Zinnig zorgen, een pilot uit-

gevoerd bij een lid-instelling in het oosten van het land.
Op vier afdelingen voor mensen met dementie werden
observaties uitgevoerd over de wijze waarop binnen
de zorg aandacht voor zingeving inhoud krijgt. Deze
observaties werden besproken in teams die waren samengesteld uit zorgmedewerkers, vrijwilligers én mantelzorgers. Het bleek bijzonder waardevol om de verschillende perspectieven van elkaar in de besprekingen
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te horen en uit te wisselen. Het gaf veel inzicht in ieders
beleving, verantwoordelijkheden, dilemma’s en zorgen.
Het was een sterke stimulans om in de zorg nog nadrukkelijker sámen te zorgen en aan te sluiten op de vragen
en behoeften van cliënten. In het najaar begeleidden
we een teamdag voor de dienst geestelijke verzorging
binnen dezelfde organisatie. Op deze manier konden
we een vruchtbare koppeling tussen de geestelijke verzorgers en het project tot stand brengen, wat de duurzaamheid van de scholing ten goed komt. Dit geslaagde
project toont aan welke bijdrage de geestelijke verzorging kan bieden op het terrein van zingeving, identiteit
en ethiek.
3.6

DE RELIËF-AANPAK

~ 	Van een zorgorganisatie kregen we de opdracht om
voor één van hun locaties te werken aan een cultuur

binnen de locatie die beter beantwoordde aan de kernwaarden van de organisatie. Samen met het managementteam hebben we ervoor gekozen om medewerkers
ruimte te bieden om middels morele reflectie op hun
werk de kernwaarden – die hen ook dierbaar zijn – beter te verankeren in de kwaliteit van zorg en de cultuur
binnen de teams. Het unieke van deze benadering is dat
het door de zorgverleners niet als een ‘extra’ werd ervaren, maar als de noodzakelijke aanvulling op het bestaande ontwikkeltraject. Vier zorgteams werden intensief geobserveerd, daar werden verhalen van gemaakt
die zoveel mogelijk ontdaan waren van oordeel en mening. De teamleden reflecteerden onder leiding van een
Reliëf-coach op deze verhalen, op de kernwaarden van
de organisatie én hun persoonlijke waarden en normen.
Elk team kwam tot een plan van aanpak en eigen leerwensen en behoeftes. Gedurende het ontwikkeltraject
werd steeds gekeken naar de huidige stand van zaken
en wat er nodig is om verder door te ontwikkelen. Aansluitend kwamen teamgebonden leervragen in workshops aan de orde.
Deze workshops worden, afhankelijk van de inhoud,
door Reliëf of door trainers van de organisatie gegeven. Maar het is altijd het team die de regie voert in de
ontwikkeling die zij willen initiëren. Dit bevordert een
veilig leerklimaat en bovendien de beroepstrots van de
zorgverleners.
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DE VERENIGING EN HAAR ORGANEN

4.1

MISSIE

~ 	Reliëf, christelijke vereniging van

zorgaanbieders, bevordert mens
lievende zorg in Nederland.

4.2

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.

4.3

LEDEN

~ 	Bij Reliëf waren in 2017 honderdtwee zorgaanbieders
aangesloten als lid. Acht leden zegden hun lidmaat-

schap op, drie leden meldden zich aan. De leden komen
uit de ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg,
de ziekenhuiszorg en maatschappelijke opvang. Het
aantal persoonlijke leden bedroeg in 2017 honderd
twintig, vier meer dan in 2016. De Algemene Ledenvergaderingen vonden plaats op 22 mei en 20 november.
4.4

~

BESTUUR

Het bestuur Het bestuur van Reliëf is als volgt
samengesteld:

•
•

 rs. E.A.R.J. (Emile) Lohman - voorzitter
d
 .J. (Henk) Prins - secretaris, vicevoorzitter (Raad
H

•

drs. J.G.M. (Joop) Hendriks - penningmeester

•
•

van Bestuur Stichting Charim, Veenendaal)
(voorzitter Raad van Bestuur Noordwest
Ziekenhuisgroep, Alkmaar)

E. (Enny) Hoenselaar (Raad van Bestuur Stichting
Sint Anna, Boxmeer)

W.O. (Wybe) Sierksma (Raad van Bestuur van
Stichting Sprank, tot 30 juni 2017)
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4.5

~

BUREAU

De personele bezetting van het verenigingsbureau was
in 2017 als volgt:
Directeur:

•

Dr. T. (Thijs) Tromp

•
•
•
•
•
•

 .T. (Tjerk) Bos MSc
H
 rs. W. (Wout) Huizing
D
Drs. T.M. (Trijntje) Scheeres-Feitsma
Drs. M.C.E. (Marcia) Smits
Drs. A.M. (Marije) Stegenga
Drs. M.I. (Marije) Vermaas

•
•
•
•

 rs. M.-É.J. (Marie-Élise) van den Brandt-Heek
D
 rs. P.I. (Paulien) Matze
D
Drs. M. (Mariëtte) Sneep
C. (Christien) Begemann

Staf:		

Trainers /coaches/projectmedewerkers

Medewerkers Trainingswinkel Expertisenetwerk
Levensvragen en Ouderen:

•
•
•

 rs. M. (Marjo) van Bergen (trainer)
D
 rs. T. (Tilly) de Kruyf (trainer)
D
Drs. A.J.P.W. (Peterjan) van der Wal (coördinatie

•
•

 . (Joanneke) Anker, directiesecretaresse
J
 rs. E. (Esther) Dwarswaard, communicatie-medeD

•

J.M. (Hanna) Pak MA, management assistent Vereni-

Secretariaat:

•
•

werker en projectondersteuner
ging & Beweging

A.J.C. (Alie) Meyvogel, management assistent Academie

R. (Roy) van Dijk, medewerker financiële administratie

Vrijwilligers:

•
•
•

 . (Rodrigo) Deuzeman
R
 . (Margot) Schouten
M
G. (Gerrit) van de Berkt

	Daarnaast werkt Reliëf met een flexibele schil van
trainers en docenten.
	De personele omvang van het bureau bedroeg
gemiddeld over 2017: 7,1 fte.
	Het ziekteverzuim bedroeg 12%.
Toegekend bijzonder verlof bedroeg: 10%.
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4.6

~

REDACTIE ZIN IN ZORG

Zin in zorg is het tijdschrift van Reliëf en richt zich op

zorg, ethiek en levensbeschouwing. Het komt vier keer
per jaar uit. De kernredactie was in 2017 als volgt
samengesteld:

•
•
•
•
•

 r. C.W.J. (Carlo) Leget (voorzitter)
D
 r. G.H. (Frits) Mertens
D
Dr. T. (Thijs) Tromp
Drs. M.I. (Marije) Vermaas (eindredacteur)
Drs. E. (Esther) Dwarswaard (redactie-assistent)

De brede redactie bestond uit:

•
•
•
•
•
•

4.7

 rs. A. (Abeltje) Hoogenkamp
D
 rs. P. (Paula) Irik
D
Drs. J. (Jeannet) van de Kamp
M. (Melle) Knulst
Ir. A.L.A.M. (Anne) Stael
Drs. C.T.A (Cynthia) Lieshout

SAMENWERKING SPARTNERS

~	Reliëf participeert in de netwerken van zusterorganisaties en werkt samen met verwante organisaties om sa-

men met hen kerntaken van de vereniging uit te voeren.
Dit zijn:

•
•
•
•
•
•
•

 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 onder-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

goed Project Menslievende Zorg
wijs

 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 Nijmegenhhh

Raad van Advies van het Lectoraat Theologie en
Levensbeschouwing van Windesheim

Spieringprijs voor de Zorg.
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4.8

ERFGOEDPROJECT MENSLIEVENDE ZORG

~	Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de on-

derstaande 14 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 Joseph
Zusters van Julie Postel
Zusters van Jezus en Maria

	Het project staat onder supervisie van een Commissie
van Toezicht die bestaat uit:

•
•
•
•
•
•

 r. R. (Riet) Hendriksen
z
 . (Paul) Schreur
P
E. (Esther) van der Vate
W. (Willem) Brok
T. (Theo) van den Boer
A. (Antoon) van der Steen

	Het project wordt ondersteund door een Raad van
Advies die bestaat uit:

•
•
•
•

 rs. L. (Lieke) Tuyp
D
 r. A.A.M. (Inge) van Nistelrooij
D
Drs. M.J. (Michael) Kolen
Dr. M. (Madeleine) Timmermann
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GEREALISEERDE ACTIVITEITEN

5.1

~
		

ACTIVITEITEN BEWEGING
BIJEENKOMSTEN

• H et Reliëf jaarcongres ‘Zorg: ziel van de samenleving’
vooraf gegaan door een viering, op 10 maart 2017

met bijdragen van o.a. Erik Borgman en Inge van Nis-

		

telrooij.

• R eliëf voorjaarsberaad over de belangrijkste morele
vraagstukken in de zorg voor de komende jaren. In-

geleid door Laurent de Vries, Esmé Wiegman en Erik
Sengers, op 22 mei 2017.

		

• R eliëf najaarsberaad over het regeerakkoord, inge-

		

• Informatiebijeenkomst voor bestuurders in de

		

• F estival ‘Door Elkaar’ dóór mensen met een

		

• Z indroomretraite voor mensen met en ‘zonder’

		

• D ialoogbijeenkomsten bij diverse lid-instellingen

		

NET WERKEN

		

• T wee netwerkbijeenkomsten voor bestuurders van

		

leid door Janneke Stegeman, op 20 november.

VG-sector over inclusie van mensen met een ernstig
meervoudige beperking, op 13 april 2017.

verstandelijke beperking, op 11 november 2017.
beperkingen in juni 2017.

over eindigheid en sterven.

• D rie netwerkbijeenkomsten voor bestuurders in de
langdurende zorg.

kleine aan religieuze congregaties gelieerde zorgaanbieders.

		

• T wee bijeenkomsten van het Platform Regionale Initi-

		

• V oorbereidingsbijeenkomst ter verkenning van het

		

• T wee netwerkontmoetingen rond inclusie met men-

		

PRODUCTEN

		
		
		

atieven Levensvragen (PRIL), op 6 juni en 11 september 2017.

vierde Prudentiaproject.

sen met een verstandelijke beperking.

• N etwerkversterking voor mensen in de marge
• Z involle relaties in de ouderenzorg.
• V ier edities van Zin in Zorg: 1) ‘Zorg: ziel van de sa-

menleving’, 2) Meer ruimte – minder regels’, 3) ‘Rondom het levenseinde’, 4) Hoofd, hart en handen’.
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• A cht Podcasts over menslievende zorg.
• Inspiratieboek Mijn waardevolle zorgmomenten.
• R eflectiekaartjes voor zorgverleners in de zorg.
• G esprekskaarten Zinvolle dagbesteding, een lei-

		
		

• P rezi ‘Bezieling in de zorg’.
• H erziene handreiking over implementatie moreel

		

• D e verhaalcirkel, betekenisvol werken met mensen

		

INFORMATIEVOORZIENING

		

draad voor gesprekken met cliënten en/of familie
over zinvolle daginvulling, zingeving en netwerk.

beraad.

met dementie (i.s.m. Windesheim).

• D oor middel van kosteloos consult aan leden, telefonisch of op locatie. Ca. 120 consulten.

		

• T waalf keer een digitale nieuwsbrief verzonden aan

		

• V ia website www.relief.nl, Facebook en Twitter.

2800 abonnees.

		OPINIËRENDE BIJDRAGEN IN KRANTEN EN

		
		

TIJDSCHRIFTEN.

• T hijs Tromp & Jan Heining, ‘Het levensverhaal cen-

traal in de zorg voor mensen met dementie.’ In Denkbeeld 2017.

• T hijs Tromp, ‘Werken vanuit de marge. Bespreking

van Erik Borgman, Leven van wat komt.’ In Christen
Democratische Verkenningen, Zomer 2017, pag.

		

170-175.

• J oop Hendriks, ‘Via mij hoopt Reliëf ook de ziekenhuiszorg beter te bereiken.’ Zorgvisie, 11 augustus
2017.

		

•W
 out Huizing, ‘Over continuïteit en uniciteit’, column

		

• J enneke Wolvers-ten Hove, ‘De kracht van persoon-

voor VU Godgeleerdheid, zie website Vrije Universiteit, 15 mei 2017.

lijke verhalen. Boekbespreking van In gesprek met

mensen met dementie.’ In: Op weg met de ander april
2017, p.22-23.

		

•M
 arcia Smits, ‘Christelijk Sociaal denken en de

		

• T hijs Tromp, ‘Zonder deze mensen begrijp ik het evan-

		

zorg.’ Logia.nu 18 november 2017.

gelie niet. Over inclusie in kerk, zorg en samenleving.’
Onderweg, juni 2017.

• T hijs Tromp e.a. ‘Levensverhaal Centraal. Verslag van
een onderzoek naar betekenisvolle, integrale zorg
voor mensen met dementie.’ Zwolle: Windesheim
2017.
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• T hijs Tromp, ‘Is inclusie een illusie? Omgaan met an-

		

•W
 out Huizing, ‘Eindrapport ‘Groentjes’. Baptisten

		

dersheid.’ In TGV 20 (2017-88) 32-37.

Seminarium / Reliëf: Amsterdam 1 maart 2017

zie www.baptisten.nl/OKBI/eindrapportgroentjes.

• E rik Roest, ‘Groentjes, onderzoek vergrijsde gemeen-

ten’, interview met Wout Huizing in: Baptisten.nu, Tijdschrift van de Unie van Baptistengemeenten. Jrg. 132,
nr 1, maart 2017.

		

•W
 out Huizing, ‘Over continuïteit en uniciteit’ column

		

•W
 out Huizing, reflecties op ‘juweeltjes’ t.b.v. Paula

in: In gesprek over het profiel van de faculteit. Columns
ter inspiratie. VU, Amsterdam 2017.

Irik en Irene Kruijssen in samenwerking met Laura

Vermeulen, Want we hebben allemaal de morgen. Dementees, taal van mensen met dementie. Handreiking
voor naastbetrokkenen. Elikser: Leeuwarden, 2017.

		

•M
 arije Vermaas, Diverse bijdragen aan artikelen

		

• T jerk Bos, ‘Echte Matties: over vriendschap met men-

in Zusters van Liefde magazine, COR magazine en
Camillusbode (juli 2017).

sen met ernstig meervoudige beperkingen.’
Zie www.denhaagdoet.nl/parade-tjerk.

		BIJDRAGEN IN DE VORM VAN LEZINGEN,

		

PRESENTATIES EN WORKSHOPS.

• B estuursleden, directie en stafleden verzorgden
diverse lezingen, presentaties en workshops,

onder meer over Voltooid Leven, Zorg rondom het
Levenseinde, Vergrijzing, Mantelzorg, Levensverhaal,
Inclusie, Identiteit, Geestelijke verzorging,

		
		

Eenzaamheid, Moreel beraad en Reanimatie.

•M
 et de Coalitie Van Betekenis tot het Einde hebben

we een gesprek gehad met Pia Dijkstra over de initiatiefwet Voltooid Leven.

• H et initiatief van Reliëf, gestart in 2010 om een alge-

meen beschikbare niet-reanimatiepenning te realiseren, heeft in 2017 tot resultaat geleid. Op 7 juni heeft
de officiële presentatie ervan plaatsgevonden door
de minister van VWS.

18

5.2

~
		
		
		
		
		
		
		
		

ACTIVITEITEN ACADEMIE
OPEN INSCHRIJVING

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

Bezieling’, een leergang voor bestuurders die willen
groeien in leiderschap vanuit hun persoonlijke
spiritualiteit. Werving voor deze leergang gaat van
start in 2018.

		

IN COMPANY

		

PROJECTEN

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

• L eiden van moreel beraad
• B egeleiding commissies ethiek / identiteit
• O ndersteuning bij identiteit
• R eliëf-aanpak
• L evensvragen
• V erhalend werken
• Z org rondom het levenseinde
• O ndersteuning teams GV
•W
 aardegerichte Teamcoaching
• S upervisie
• Intervisie
• L evensverhaal centraal
• L iefdevolle zorg

~
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