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VERSLAG 

 

  

Algemeen 
In de periode oktober 2018 tot maart 2019 is het Fibula projectplan opgesteld en  

gedeeld met de leden van de stuurgroep. Voor de uitvoering is subsidie aangevraagd bij 

VWS. Belangrijkste input hiervoor waren de verzamelde adviezen en vragen van NWC die 

op de netwerkcoordinatorendag van 18-09-2018 zijn opgehaald en de brief van de 

minister aan de 2e kamer van 8 Oktober 2018 waarin hij zijn opdracht aan het veld heeft 

verwoord.   

Fibula heeft vervolgens de contacten met betreffende stakeholders aangehaald en heeft 

vanwege de urgentie die de opdracht vraagt meegewerkt aan het vormen van de 

stuurgroep voor het overall project en de contouren van een overkoepelendprojectplan. 

De bestuurder van PZNL, Esmé Wiegman neemt deel aan deze stuurgroep.  

Door de snelheid waarmee het overkoepelende project van start is gegaan was er geen 

tijd om een gedegen projectstructuur en samenwerking met de partners te bouwen. Dit 

heeft geresulteerd in onduidelijkheden en wrijving in het samenwerkingsproces en het 

komen tot een gezamenlijk gedragen visie. 

 

Er waren veel vragen rond het toekennen aan de netwerken van de subsidie voor de 

inzet van GV ers op regionaal niveau. Deze zijn beantwoord of doorverwezen naar VWS. 

De belangrijkste activiteiten in Q1 binnen het Fibula (deel) project betroffen de 

helpdeskfunctie, het informeren van de netwerkcoordinatoren, het ophalen van 

gezamenlijke vragen voor het vullen van de factsheets en het ondersteunen van de 

bestuurder in de stuurgroep. 
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Projectresultaten deelproject ondersteunen netwerken 
 

A. Ondersteuning netwerken 

De ondersteuning aan de netwerken palliatieve zorg op regionaal, bovenregionaal en 

landelijk niveau voor het inzetten van geestelijke verzorging in de eerste lijn, inclusief 

het geven van deskundigheidsbevordering en participeren in onderzoek (zowel tbv 

actiegerichte monitoring als bredere onderzoeksprojecten in het nieuwe ZonMw 

programma), is geborgd.  

 

Voortgang 

Eind Maart is een 1e vragenlijst verzonden aan de netwerken. Daarin zijn vragen 

opgenomen over projectontwikkelingen tot nu toe, goede voorbeelden opgevraagd en 

vragen uit het veld opgehaald. Doel is overzicht te krijgen van wat er al is (aan 

projecten, goede voorbeelden) en waar de vragen/knelpunten liggen. 

Daarnaast zijn alle vragen die binnengekomen zijn naar aanleiding van de 

subsidieaanvraag- en vaststelling verzameld. Waar mogelijk direct beantwoord of anders 

geadresseerd aan de stuurgroep of de werkgroep criteria waaraan een actieve bijdrage 

geleverd is. Dit heeft o.a. geresulteerd in een 1e gezamenlijke factheet met daarin de 

gevraagde uniforme tarieven, doelgroepen en inzetmogelijkheden voor geestelijk 

verzorgers. De meeste vragen gingen over de subsidieaanvraag. 

Een aantal voorbeelden van documenten/verzamellijsten etc. uit de netwerken zijn via 

Baseceamp en de website van Fibula gedeeld met de coördinatoren 

Er is input verzameld voor de werkgroep communicatie zoals de vraag om overzichten 

(scholing, onderzoek en sociale kaart GV ers) maar ook 1 website waarop alles rond GV 

te vinden is. Hieruit zijn voorstellen gekomen richting de werkgroep communicatie. 

Ondertussen vult Fibula haar eigen website en heeft het mogelijk gemaakt dat de 

coordinatoren makkelijk kunnen communiceren via Basecamp en ook daar zaken kunnen 

delen. Er wordt door de NWC veelvuldig en door enkele derden gebruik gemaakt van het 

helpdeskaanbod van Fibula. 

Er is input gegeven voor het opstellen van de onderzoeks outline van ZonMw en er is 

verbinding gemaakt met de PZNL onderzoekers. Daarnaast is een bijdrage geleverd aan 

het open platform geestelijk verzorgers op 11-03-2019 en meegedacht aan het 

programma van de werkconferentie van de Agora werkgroep ethiek en spiritualiteit die 

op 14-05-2019 zal plaatsvinden. 

 

B. Consultatie en deskundigheidsbevordering  

Goede voorbeelden (van Centra Voor Levensvragen1) zijn doorontwikkeld en beschikbaar 

voor alle netwerken Palliatieve Zorg en Centra voor Levensvragen. 

Professionals maken op regionaal niveau gebruik van consultatiediensten van geestelijk 

verzorgers. Deze consulenten worden ook ingezet voor deskundigheidsbevordering van 

professionals en vrijwilligers.  

De consulenten geestelijke verzorging gebruiken als basis de richtlijn zingeving & 

spiritualiteit en recente onderzoeksresultaten.  
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Voortgang 

Buiten wat onder A al vermeld staat hebben er nog geen activiteiten plaatsgevonden ter 

ontwikkeling van producten, buiten de gezamenlijke factsheet. 

 

C. Verbinden deelprojecten 

Er is verbinding met de deelprojecten (onderzoek, onderwijs, communicatie en borging 

binnen het sociale domein) die opgezet worden vanuit de landelijke 

ondersteuningsstructuur 

 

Voortgang 

Er is veel energie gestoken in het feedback geven op alle documenten, het informeren 

van de bestuurder, het adresseren van vragen vanuit de netwerken en het samenwerken 

met de projectleider. De structuur van het gehele project en opdrachten vanuit de 

stuurgroep zijn nog niet helder en daarmee nog geen samenhang. Op operationeel 

niveau wordt al wel samengewerkt maar nog niet vanuit een gezamenlijke opdracht of 

projectplan. 

 

D. Communicatie 

Er is uitvoering gegeven aan een vooraf opgestelde communicatie strategie tussen Fibula 

en de netwerken zodat op een eenduidige en transparante wijze betrokkenen zijn 

geïnformeerd.  

Fibula heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een communicatiestrategie 

voor het overkoepelende project, de tactische en operationele uitvoering daarvan en 

afstemming tussen de communicatieafdelingen van de verschillende deelnemende 

partijen. 

 

 

 

Voortgang 

De samenvatting van het Fibula projectplan is gedeeld met de netwerken. Alle vragen 

zijn beantwoord en deze hebben input gegeven voor de werkgroep communicatie. Fibula 

heeft een aantal berichten in haar nieuwsbrief geschreven. 

Fibula heeft een aantal voorstellen gedaan richting de werkgroep communicatie. Deze 

werkt momenteel aan een projectplan waarvoor subsidie aangevraagd moet worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


