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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 - juli 2019 tot okt 2019  

In de zomerperiode hebben alle netwerken subsidie 2020 aangevraagd en projectplannen voor 2019 en 

2020 ingediend. Dit proces verliep frustrerend omdat er gedetailleerde financiële onderbouwing gevraagd 

werd die de netwerken niet verwacht hadden. Daarnaast bleek de de-minimis regeling voor een aantal 

netwerken problematisch omdat zij boven het maximumbedrag uit komen. In het verzamelen van de 

ondervonden problemen, het verstrekken van informatie en adressering aan betrokken partijen heeft Fibula 

een grote rol gespeeld. Het proces heeft ook vragen en inzichten bij de verschillende partijen geleverd over 

mogelijkheden (en bereidheid tot) toekomstige voortgang van dit maar ook andere projecten.  

De regionale projecten gaan gestaag door met als resultaat dat vanaf september 2019 60% van de 

netwerken daadwerkelijk een infrastructuur voor geestelijke verzorging in de eerste lijn heeft opgezet en 40% 

binnenkort van start gaat.  

Fibula heeft bijgedragen aan de voorbereiden en organiseren van actie-onderzoek (ZonMw) binnen de 

netwerken, het coördineren van het beschikbaar maken van een geschikt landelijk te gebruiken 

registratiesysteem, het aanleveren van voorbeeldcontracten voor de inzet van geestelijk verzorgers en een 

voorbeeld communicatieplan opgesteld.  
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Landelijk 

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

binnen PZNL/Fibula besproken en van feedback voorzien. Er is tussen de stakeholders verschil in belang en 

opdracht en dat maakt het moeilijk vanuit gezamenlijkheid concreet af te spreken wie voor wat 

verantwoordelijk is en hier sturing aan te geven. Dat maakt het proces complex en vraagt veel inspanning 

van alle partijen.  

De communicatie medewerker van Fibula participeert in het deelproject communicatie met als gezamenlijk 

resultaat een gedegen en gedragen strategisch communicatieplan.  

Er is intensief samengewerkt met ZonMw om te komen tot een programma voor actie-onderzoek binnen de 

regionale projecten en er is input geleverd voor het ZonMw-programma met de naam Zingeving vanuit de 

opgehaalde behoeftes bij de netwerken. 

Samen met de participerende partners is, onder verantwoording van het deelproject criteria en 

randvoorwaarden, een route rond veelgestelde vragen op gang gekomen en deze worden gepubliceerd 

op de website van Fibula. 

De deelprojectleiders van het centrale project hebben, op vraag van de stuurgroep, verkend waar zij meer 

samen kunnen werken aan de te behalen van gezamenlijke doelen. Daarnaast organiseert Fibula 

bijeenkomsten met alle regionale projectleiders en deelprojectleiders centrale project. Door deze beide 

activiteiten kan de regionale-landelijke samenwerking op gang komen. 

Projectresultaten deelproject ondersteunen netwerken 

A. Ondersteuning netwerken 

Voortgang 

Uit de extra uitvraag aan de regionale projecten over de voortgang kan geconcludeerd worden dat nu al 

60% van de netwerken een infrastructuur heeft zodat de inzet van geestelijk verzorgers in de eerste lijn 

mogelijk is. Er zijn veel producten ontwikkeld en gedeeld. Fibula heeft een voorbeeld communicatieplan 

gemaakt en juridisch getoetste voorbeeldcontracten gedeeld. Netwerken hebben via Basecamp een groot 

aantal producten met elkaar uitgewisseld zoals projectplannen, folders en opzet bijeenkomsten.  

Fibula heeft feedback gegeven op het projectvoorstel van de werkgroep scholing en binnen PZNL 

verbinding gemaakt met het werkgebied Leren & Praktijk. Marije Brull neemt als vertegenwoordiger van de 

netwerken deel aan deze werkgroep onderwijs.  

Fibula heeft actief contact (enquête, telefonisch aan helpdesk, via mail, Basecamp) gezocht met de 

netwerken om de vragen, voorstellen, meningen en voortgang ten aanzien van de projecten te 

inventariseren en monitoren. Tezamen leveren zij een goed overzicht van wat de netwerken nodig hebben 

aan ondersteuning vanuit Fibula en het centrale, landelijke project. Fibula onderhoudt (met ondersteuning 

van PZNL) hierover intensief contact met ZonMw, VWS en de deelprojectleiders. 

 

 

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.  

 

https://www.stichtingfibula.nl/Documenten-Netwerken/Projecten-Producten/Geestelijke-verzorging/Veelgestelde-vragen
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B. Consultatie en deskundigheidsbevordering  

Voortgang 

De netwerken (Centra voor Levensvragen) hebben behoefte aan een landelijk (ondersteund) 

registratiesysteem zodat zij zowel activiteiten kunnen verantwoorden als bijdragen aan zowel kwalitatief als 

kwantitatief onderzoek. Dit systeem moet ook makkelijk over te dragen zijn wanneer de ondersteuning van 

de CVL overgedragen zou worden of verzelfstandigen. 

Het registratie-en verslagleggingssysteem Prado, dat door het IKNL gebruikt wordt voor de (medische) 

consultatie in de palliatieve zorg, is beoordeeld op gebruik door de Centra voor Levensvragen en de 

geestelijk verzorgers voor de activiteitenregistratie en verslaglegging. Hiertoe heeft Fibula verbinding 

gemaakt met de projectleider consultatie palliatieve zorg (IKNL-PZ) en de voor de Prado verantwoordelijke 

IKNL-manager en ondersteuner. Samen met de praktijk (onderzoek GV, opgehaalde wensen t.a.v. registratie 

bij GV-ers en regionale projectleiders Centra voor Levensvragen) is onderzocht en beoordeeld of deze 

applicatie geschikt is en geëxploiteerd kan worden voor de GV-ers in de 1e lijn. Animo en geschat aantal 

gebruikers op de korte termijn is bij de regionale projecten geïnventariseerd en vervolgens is er een voorstel 

gegaan naar VWS (t.a.v. financiering) en de stuurgroep GV. Dit proces bevindt zich in afrondingsfase en we 

verwachten dat eind oktober een go/no go gegeven wordt aan uitvoering van het voorstel zodat begin 

2020 gebruik gemaakt kan worden van de applicatie.  

Binnen PZNL is er contact met PaTz (Palliatieve Thuiszorg waarbij lokaal groepen huisartsen en 

wijkverpleegkundigen in een Multi Disciplinair Overleg samenkomen) om de mogelijkheden en 

samenwerking te exploreren tot aansluiting van geestelijk verzorgers binnen deze PaTz groepen.  

Gezien alle andere ontwikkelingen en goede aansluiting met prioriteiten binnen de regio’s en de 

beroepsgroep Geestelijk Verzorgers zal dit op een later moment verder uitgewerkt worden. 

 

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. 

 

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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Voortgang 

De regionale projecten vanuit de netwerken hebben behoefte aan inzicht en overzicht over de landelijke 

projectstructuur: wie doet wat; waar kan ik wat vinden; wie kan mij op welke termijn bij wat ondersteunen. 

Wat kunnen we gezamenlijk oppakken zodat “het wiel” niet 40X uitgevonden hoeft te worden. Verwacht 

wordt dat hier meer duidelijkheid over komt na een 1e projectleidersdag op 12 november. Gezien de stand 

van zaken betreffende enkele deelprojecten (met name onderzoek en onderwijs) waar de landelijke 

projectplannen nog verder uitgewerkt gaan worden zal dit niet voor alle onderwerpen in 2019 gerealiseerd 

kunnen worden. Er is door de stuurgroep niet gekozen voor een deelproject samenwerking sociaal domein. 

Hierover zijn op dit moment nog weinig concrete vragen vanuit de regionale projecten omdat andere 

onderwerpen prioriteit hebben. Fibula verwacht dat de regionale projecten in de nabije toekomst hulp en 

goede voorbeelden nodig hebben zodat zij verbinding met het sociale domein kunnen maken.  

De regionale projecten hebben grote behoefte aan zicht en mogelijkheden op coördinatie en 

ondersteunende activiteiten (vanuit de centra voor levensvragen) na 2020. 

D. Communicatie 

Voortgang 

Fibula is vertegenwoordigd in het deelproject communicatie en deze groep heeft, o.l.v. VGVZ een 

strategisch communicatieplan geschreven. Dit plan wordt gedragen door de participerende partijen en er 

volgt in het najaar 2019 vanuit VWS opdracht om dit uit te werken in activiteiten.  

De communicatiemedewerker van Fibula zorgt voor de verbinding met vragen en wensen vanuit de 

regionale projecten. In de uitwerking zal Fibula waken voor afstemming met het werkveld, regionale 

projecten en de in het strategisch plan benoemde doelgroepen. 

 

Samenvatting activiteiten 

Activiteiten waar in de afgelopen periode aan gewerkt is: 

• voorbeeldcontracten consultatie aan netwerken aanbieden 

• verbinding organiseren regionale netwerken met ZonMw-actieonderzoek 

• input leveren voor het ZonMw-programma zingeving 

• Frequently Asked Questions uitwerken en publiceren 

• samenwerking binnen de stuurgroep en projectgroep 

• komen tot landelijk registratiesysteem 

• ondersteuning subsidieaanvragen netwerken 

Activiteiten waar de komende periode aan gewerkt gaat worden: 

• verdere uitwerking landelijk registratiesysteem 

• verdere verkenning samenwerking zorg en welzijn 

• verdere verkenning samenwerking kinderpalliatieve zorg 

• organiseren projectleidersdagen en klankbordgroep bijeenkomst 

• bijdrage bijeenkomsten (VGVZ 1e lijn, Agora werkgroepen) 

• evaluatie met VWS en ZonMw 

• bijdrage uitwerking strategisch communicatieplan 

• bijdrage opstellen projectplan onderwijs 

• bijdrage verkenning toekomstige financiering GV 

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. 

 


