Aan de leden van het PRIL (die werken met vrijwilligers),
Beste collega,
Sinds de subsidieregeling rond netwerkvorming ten dienste van eerstelijns geestelijke verzorging
beschikbaar is, is er veel beweging op het gebied van geestelijke verzorging in de eerste lijn. De
betrokkenheid op deze thematiek is voor de PRIL-leden veelal niet nieuw. In diverse overleggen
hebben we stilgestaan bij de wijze waarop geestelijke verzorging door professionals en vrijwilligers in
de eerste lijn vorm zou kunnen krijgen en georganiseerd kon worden.
Naar aanleiding van de Agora-bijeenkomst op 14 mei j.l. waar de thematiek zingeving in de eerste lijn
centraal stond, ontstond bij een viertal centra voor levensvragen die werken met vrijwilligers
behoefte aan overleg. Motto, ZINVOL Centrum voor levensvragen, Sociom|Zin en COiL zochten
elkaar op en vanuit dit overleg is contact opgenomen met Wout Huizing, coördinator vanuit Reliëf
van het PRIL en dagvoorzitter van de bijeenkomst in mei.

We willen graag een landelijke bijeenkomst beleggen voor PRIL-leden die werken met vrijwilligers.
Het doel van de bijeenkomst is drieërlei:
1) Inventariseren van knelpunten die de subsidieregeling voor netwerkvorming bij PRIL-leden
die werken met vrijwilligers oproept
2) Het formuleren van aandachtspunten
3) Het adresseren van deze aandachtspunten bij relevante partijen zoals: de VGVZ, Agora (de
kennismakelaar), Fibula, ZonMW, de ouderenbonden en het ministerie van VWS.
In overleg met Wout Huizing en met enkele van de hierboven genoemde partijen, te weten de
ouderenbonden (Agnes van Balkom) en kennismakelaar bij Agora (Joep van de Geer), nodigen we je
uit voor de bijeenkomst van het PRIL op:
Datum
Tijd
Plaats
Aanmelden:

21 oktober 2019
13.30 – 17.00
Woerden, de Hofclub (Zaagmolenlaan 4, 3447 GS Woerden)
via www.relief.nl/pril-formulier

Bijgevoegd vind je de agenda.
We hopen dat je deze gelegenheid niet aan je voorbij laat gaan om een gezamenlijk aandachtplan te
maken voor de rol van vrijwilligers in de eerstelijns ondersteuning op het gebied van levensvragen en
zingeving en dit bij belangrijke partijen neer te leggen.

Meld je tijdig aan, want er is ruimte voor een beperkt aantal mensen.
Mocht je op de dag zelf niet kunnen maar wel je stem willen laten horen, deel ons dan je zorgen en
vragen mee. Wij brengen deze onder de aandacht tijdens de bijeenkomst. Richtvragen en vragen
naar het signalement van je organisatie vind je in de bijlage bij deze uitnodiging. Je kunt deze
beantwoorden via het formulier. Een verslag van de resultaten van de bijeenkomst wordt je na
afloop toegezonden.
We kijken uit naar de ontmoeting.
Vragen kun je mailen naar Bea Cox of Nicolette Hijweege die de bijeenkomst in goede banen zullen
leiden. De contactgegevens vind je onderaan deze brief.

Met vriendelijke groet,
Bea Cox (MOTTO), Elly Prinse & Marianne Merkx (ZINVOL centrum voor levensvragen) Mieke
Ankersmid (Sociom|Zin) en Olga Verbeek en Nicolette Hijweege (COiL).
Mede namens Wout Huizing, Reliëf

Contactgegevens:
Bea Cox
Geestelijk verzorger en Projectcoördinator
MOTTO / Centrum voor Levensvragen Rotterdam
Telefoon: 06-40357909
bc@samen010.nl
Nicolette Hijweege
Coördinator COiL
Centrum ontmoeting in Levensvragen (Nijmegen)
Telefoon: 06-34778798
n.hijweege@sterker.nl

Agenda PRIL-bijeenkomst 21 oktober 2019
Gespreksleiding: Bea Cox & Nicolette Hijweege

13.15

Inloop

13.30

Opening en Welkom

13.40

Inleiding op het thema

13.55

Uitwisseling in kleine groepen van de ervaren successen en knelpunten

14.40

Formuleren van aandachtspunten en deze toekennen aan de vier thema’s voor de
focusgroepen

14.50

Pauze

15.00

Welkom aan de ‘relevante partijen’

15.10

Focusgroepen rond de aandachtspunten geordend rond de volgende thema’s:





inzet van de vrijwilligers
functioneren in het sociale domein (zorg of welzijn georiënteerd)
de samenwerking met (Projectcoördinator GV) netwerken palliatieve zorg
de eigen mogelijkheden / competenties…

Resultaat per focusgroep twee aandachtsgebieden, daar onderliggende wens en
daarmee verbonden suggestie of aanbeveling.
16.00

Presentatie resultaten focusgroepen & gesprek hierover met de relevante partijen
(4 x 15 minuten)

16.55

Sluiting vergadering

Bijlage: PROGRAMMA opzet PRIL overleg 21 oktober 2019
Het eerste deel van de bijeenkomst besteden we aan ontmoeting en uitwisseling rond knelpunten en
zorgen die de subsidieregeling voor netwerkvorming rond geestelijke verzorging in de eerste lijn
oproept bij PRIL-leden die werken met vrijwilligers.
Voor het tweede deel van het overleg worden relevante partijen uitgenodigd.
In dit tweede deel worden op basis van de inventarisatie 6 tot 8 aandachtgebieden geformuleerd en
deze worden met de aanwezige relevante partijen besproken en indien mogelijk als werkagenda
meegenomen naar de werkcontext waarin zij functioneren.
Voorbereiding
Wij willen ieder die werkt met vrijwilligers voor ondersteuning op gebied van zingeving en
levensvragen in de eerste lijn vragen om in de aanloop naar de ontmoeting op 21 oktober stil te
staan bij een aantal richtvragen, en bij het signalement van je organisatie. Mocht je de 21e niet
kunnen komen maar wel de vragen wilt beantwoorden, vul dan de antwoorden in op het formulier
via www.relief.nl/pril-formulier.
Richtvragen
1) De subsidieregeling rond het opzetten van een netwerk geestelijke verzorging stelt mij voor
de volgende uitdagingen: (noem 2 uitdagingen)
2) In de samenwerking met de netwerken palliatieve zorg ten behoeve van het vormen van een
netwerk GV in de eerste lijn gaat het volgende goed:
3) In de samenwerking met de netwerken palliatieve zorg ten behoeve van het vormen van een
netwerk GV in de eerste lijn loop ik tegen het volgende aan:
4) In het vervullen van mijn rol binnen de samenwerking ten behoeve van het opzetten van een
netwerk geestelijke verzorging loop ik tegen het volgende aan:
5) Het werken met vrijwilligers binnen de samenwerking ten behoeve van het opzetten van een
netwerk geestelijke verzorging brengt voor mij de volgende vragen mee i.r.t.
netwerkpartners, collega gv-ers, cliënten:
6) Mijn ervaring leert dat in het opzetten van een netwerk geestelijke verzorging clienten het
meest gebaat zouden zijn bij:

Signalement van je organisatie :
Naam initiatief
Organisatievorm

Financiering

Coördinator
Aanbod

Zelfstandige stichting
Project onder een grotere welzijnsorganisatie
Project onder grotere zorg – organisatie
Anders….
WMO
Fondsen
Bijdrage door cliënten
…………………
GV-er skgv geregistreerd
GV-er niet skgv geregistreerd
Andere sociale professional
Ondersteuning enkel door vrijwilligers (kennismaking door
coordinator)

Combinatiepakket: eerst professionele inzet dan vrijwilligers
Hiërarchie
aandachtsgebieden inzet
vrijwilligers (1 meeste
inzet, 10 minste inzet)
(Je kunt natuurlijk ook
nog andere thema’s
toevoegen)

Samenwerkingspartners
binnen subsidieregeling

Taken in het sociale
domein

Ondersteuning bij
Ziekte (van client zelf / omgeving)
Palliatieve fase
Familie-relaties
Eenzaamheid
Eigen sterven/eindigheid
Mantelzorg
Verminderde vitaliteit.
Burn Out
Kantelmoment(en)
Rouw / Verlies
Voltooid leven
Sociale overbodigheid
Zorgorganisaties
Welzijnsorganisaties
Huisartsen
Wijk/thuiszorg
Sociale wijkteams
….
- Voorlichting
- Training
- Consulten aan andere professionals
-

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn en wel je inbreng willen leveren maar de antwoorden op de
richtvragen niet aan jouw persoon of organisatie verbonden willen zien, stuur het dan op in een
afzonderlijk documentje (dus los van je profiel) �

