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Inleiding 

In deze rapportage wordt de voortgang van de ondersteuning van Fibula aan de Netwerken Palliatieve Zorg 

beschreven vanuit het doel dat Fibula zich hierin heeft gesteld:  

In 2019 en 2020 zijn de Netwerken Palliatieve Zorg ondersteund bij:  

• het organiseren en borgen van directe hulp van geestelijke verzorgers aan ouderen en mensen die 

palliatieve zorg behoeven in de eerste lijn; 

• het organiseren van deskundigheidsbevordering aan hulpverleners en vrijwilligers;  

• het realiseren van actiegericht onderzoek in het kader van het nieuwe ZonMw programma 

geestelijke verzorging;  

• het realiseren van consultatie van geestelijke verzorgers aan professionals in de eerste lijn. 

 

In het regeerakkoord van 2018 is in het kader van 'waardig ouder worden' de afspraak én budget 

opgenomen om de inzet van geestelijke verzorging in de eerste lijn te versterken. Minister de Jonge (VWS) 

heeft een plan van aanpak voor het ondersteunen van geestelijk verzorgers in de eerste lijn geschreven en 

om laten zetten in een subsidieregeling. Hiermee is 2019 en 2020 financiering van onderzoek, onderwijs en 

inbedding van geestelijke verzorging in het sociale domein mogelijk. 

De bouw van een regionale infrastructuur en betaling van geestelijk verzorgers (consultatie & onderwijs) gaat 

in 2019 en 2020 via de subsidieregeling van de regionale Netwerken Palliatieve Zorg. Op de lange termijn 

wordt gestreefd naar beschikbaarheid van geestelijke verzorging voor alle kwetsbare burgers in een 

geborgde structuur en financiering. 

 

Algemeen  - april 2019 tot juli 2019  

Het bouwen van een infrastructuur voor geestelijke verzorging in de 1e lijn, begint ‘op stoom’ te komen 

binnen alle Netwerken Palliatieve Zorg. Veel informatie en (deel) producten worden gedeeld door de 

projectleiders. Er zijn nog veel vragen, met name rond contractering geestelijk verzorgers, financiële 

afhandeling en wat wel en niet aan activiteiten kan worden gehonoreerd binnen de projectsubsidie.  

Landelijk 

Het projectplan van het centrale landelijke project, de bijbehorende projectstructuur en afspraken zijn nog 

niet compleet. De samenwerking tussen de participerende partners is op gang gekomen en er wordt veel 

gedeeld en uitgewisseld. Er is gezamenlijk een 2e factsheet uitgebracht. 

Deelproject Fibula 

Er zijn afspraken gemaakt tussen Fibula en de regionale projectleiders. De verslagen, factsheets en 

verzamelde gegevens in een eerste enquête over de voortgang van de regionale projecten, zijn goed 

ontvangen bij de stuurgroep en VWS. Dit levert veel input op voor onderwerpen die landelijk kunnen worden 
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opgepakt, onderzoek en de ondersteuning aan de netwerken. De subsidieaanvraag 2020 deed wel wat stof 

opwaaien omdat dit samenviel met veel andere projectactiviteiten vanuit PZNL, Fibula, Palliantie en 

daarmee een flinke piekbelasting voor de netwerken. 

 

Projectresultaten deelproject ondersteunen netwerken 

A. Ondersteuning netwerken 

Voortgang 

De in het voorjaar, per mail, uitgezette enquête vanuit Fibula onder de netwerken, in feite een 0-meting, gaf 

veel informatie over de stand van zaken, vragen en knelpunten die er leven in de netwerken rond het 

project geestelijke verzorging en het bouwen van infrastructuur. Er werden ook een aantal goede 

voorbeelden en initiatieven genoemd zoals samenwerkingsverbanden, nascholingsactiviteiten en 

ontwikkelde producten. De rapportage hierover is gedeeld met de stuurgroep en er staat een publieksversie 

online op de website van Fibula. VWS heeft de informatie gebruikt als input voor een rapportage aan de 2e 

kamer via de brief van minister de Jonge van 24 juni 2019. De gestelde kamervragen over de 

voortgangsrapportage van de minister, zijn naar tevredenheid beantwoord.  

Wel volgt nog een aanvullende vraag aan de netwerken over de daadwerkelijke status van de projecten en 

inzet van geestelijk verzorgers tot nu toe. 

Naast de enquête komen bij Fibula veel vragen binnen via telefoon, mail, Basecamp en bijeenkomsten. 

Tezamen leveren zij een goed overzicht van wat de netwerken nodig hebben aan ondersteuning vanuit 

Fibula en het centrale, landelijke project. 

Uit de enquête, binnengekomen vragen en tijdens de bijeenkomst van projectleiders op 20 juni zijn de 

volgende onderwerpen genoemd als meest urgent om aan te werken: 

• Vaststellen kwaliteitseisen/inzet GV-er 

• Duidelijkheid over arbeidsrechtelijke mogelijkheden (juridische organisatie 

• Convenanten, contracten) 

• Minimale eisen aan een Centrum voor Levensvragen 

• Minimale eisen aan generalistische zorgverleners binnen dit domein 

• Landelijk overzicht van alle gecertificeerde GV-ers 

• Aanpak bij onvoldoende gecertificeerde GV-ers in een regio 

• Fiscale & administratieve zaken (beleid verwerking/toetsing declaraties) 

• Vormgeven samenwerking met het sociale domein 

• Helderheid over financiering na 2020 

• Informeren en motiveren van verwijzers 

• Bewustwording bij publiek en hulpverleners 

• Registratie (data) 

• Handboek met profielen en verwijsproces/kwaliteitscriteria 

• Communicatieplan met sociaal domein 

• Coaching on the job 

• Rol van de GV-er bij PaTz 

 

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 t.b.v. actiegerichte monitoring als 

bredere onderzoeksprojecten in het nieuwe ZonMw programma), is geborgd.  
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Wensen ten aanzien van de ondersteuning door Fibula 

• Delen ervaringen, goede voorbeelden 

• Publieksinformatie en informatie voor zorgverleners 

• Landelijk oppakken wat kan (website, PR) 

• Meedenken 

• Opstellen formats 

• Vertaling informatie VWS naar de regio 

• Directe vraagbaak 

• Plan van aanpak maken voor inzet GV in de eerste lijn 

• Afstemming tussen projectleiders faciliteren 

Een aantal van bovengenoemde onderwerpen zijn in deze afgelopen periode al verwerkt in een 2e 

factsheet, die vanuit het landelijke project, gezamenlijk is opgesteld. Zij vormen daarnaast input voor het 

ZonMw (actie) onderzoeksprogramma wat in het najaar 2019 van start gaat en de activiteiten van Fibula (al 

dan niet in samenwerking met partners) voor de komende periode. 

Er is op 20 juni 2019 met de netwerkcoördinatoren afgesproken dat een afvaardiging van hen een 

klankbordgroep voor het Fibula project vormt, zodat in korte tijd feedback kan worden gevraagd en de 

voortgang getoetst. Daarnaast hebben de regionale projectleiders GV aangegeven behoefte te hebben 

aan een periodieke bijeenkomst waarin voortgang van het centrale project en het gezamenlijk werken aan 

vraagstukken wordt geagendeerd. Fibula gaat hier minimaal 4X per jaar in voorzien. Ook de voortgang van 

het actieonderzoek wordt hierin meegenomen. 

Er is een goede samenwerking op gang gekomen tussen Fibula en ZonMw ten bate van de opzet en 

afstemming van het actieonderzoek binnen de projecten van de netwerken. 

 

B. Consultatie en deskundigheidsbevordering  

Voortgang 

Er is verbinding gemaakt met de projectleider consultatie palliatieve zorg (IKNL) zodat de ontwikkelingen 

binnen beide projecten kunnen worden gevolgd en waar mogelijk samengewerkt. Deze vindt al plaats in de 

verkenning van de applicatie met de naam Prado, die door de IKNL-consulenten palliatieve zorg gebruikt 

wordt voor het registreren en verzenden van consultverslagen en financiële administratie. Daarnaast zijn de 

contracten die IKNL hanteert t.a.v. consultatie diensten gebruikt als voorbeeld voor een te ontwikkelen 

format voor geestelijk verzorgers. 

 

Goede voorbeelden (van Centra Voor Levensvragen) 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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Er is input en feedback gegeven op de websites die de communicatiewerkgroep o.l.v. VGVZ ontwikkeld. 

Daarin zal zowel algemene (publieks-) informatie over geestelijke verzorging en (sociale-) verwijskaarten 

worden opgenomen. 

 

C. Verbinden deelprojecten 

Voortgang 

De verbinding tussen de regionale projecten en het actieonderzoek van ZonMw is opgestart. De 1e 

verkenning heeft ook een aantal onderwerpen voor onderzoek naar kennisontwikkeling, toekomstige 

financiering en onderwijs opgeleverd. 

De netwerken hebben vooral behoefte aan overzicht: wie doet wat; wat is er al beschikbaar; waar kan ik 

wat vinden? De deelgroep bij- en nascholing van het centrale landelijke project heeft dit in haar 

projectvoorstel meegenomen, evenals de aansluiting met het O²PZ project. Naast de bij- en nascholing is 

hier de borging via de onderwijsknooppunten voor de netwerken van belang. 

Binnen de projectstructuur van het centrale project heeft het Fibula project een plaats gekregen en is ruimte 

gemaakt voor overleg met de deelprojectleiders.  

Er is input gegeven voor de landelijke projectstructuur en centrale projectplan. Dit vraagt nog aandacht. De 

samenwerking komt nu wel steeds beter op gang. Bijvoorbeeld met de (werkveldraad 1e lijn) de VGVZ. 

Fibula is vertegenwoordigd in het deelproject communicatie waar momenteel een strategisch 

communicatieplan wordt geschreven. Het voorstel voor het starten van een projectwebsite is afgewezen 

omdat er nog te weinig activiteiten binnen alle landelijke deelprojecten plaatsvinden die hierom vragen. 

Fibula faciliteert wel in het gebruik van Basecamp voor deze groep en heeft het initiatief tot een FAQ-pagina 

op ieders website genomen. 

Er hebben verschillende contacten/bijeenkomsten met Agora plaatsgevonden in de verkenning van 

samenwerking zorg en welzijn. We verwachten, mede door de aanwijzing in de brief van de minister van 24 

juni, dat deze samenwerking zal intensiveren zodat de netwerken meer handvaten krijgen lokale 

verbindingen te maken op het gebied van zingevingsvraagstukken 

 

 

 

 

 

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

domein) die opgezet worden vanuit de landelijke ondersteuningsstructuur. 
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D. Communicatie 

Voortgang 

Fibula heeft een bijdrage geleverd aan het tot stand brengen van het programma voor de werkconferentie 

van Agora op 14 mei. Er zijn verschillende documenten op de Fibula website geplaatst en binnen PZNL wordt 

verkend waar aansluiting kan plaatsvinden tussen het GV-project en de andere werkgebieden (registratie & 

onderzoek, informatie, leren & praktijk en netwerkzorg). Het Fibula project heeft een plaats gekregen in het 

werkgebied netwerkzorg. De netwerkcoördinatoren geven aan blij te zijn met de korte verbinding met de 

helpdesk van Fibula.  

De netwerken geven aan behoefte te hebben aan overzicht, met name over wie welke onderwerpen 

(landelijk) oppakt. 

Activiteiten voor de komende periode: 

• Voorbeeldcontracten consultatie aan netwerken aanbieden 

• Verdere uitwerking landelijk registratiesysteem 

• Verbinding organiseren regionale netwerken met ZonMw actieonderzoek 

• Verdere verkenning samenwerking zorg en welzijn 

• Verdere verkenning samenwerking kinderpalliatieve zorg 

• Frequently Asked Questions uitwerken en publiceren 

 

 

Er is uitvoering gegeven aan een vooraf opgestelde communicatiestrategie 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. 

 


