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1. Inleiding 
 
In het najaar van 2012 is op basis van gesprekken met cliënten, vrijwilligers en 
medewerkers in het Uiterjoon een plan van aanpak gemaakt voor de pilot “Aandacht voor 
Levensvragen in het Uiterjoon”. Het doel van de pilot is als volgt omschreven: 
 

Het doel van de pilot is dat in Het Uiterjoon een basis wordt gelegd voor wat omgaan met 

levensvragen van ouderen betekent voor de relatie tussen medewerkers en cliënten,  voor 

het activiteitenaanbod en voor de ondersteuning van medewerkers en vrijwilligers. Na 

afloop van de pilot ligt er een plan van aanpak voor vervolg in Het Uiterjoon en 

verspreiding naar andere locaties. 

De bedoeling van de pilot is om een structurele verandering op gang te brengen die ertoe 
leidt dat medewerkers en vrijwilligers goed in staat zijn om cliënten/bewoners aandacht bij 
hun levensvragen te geven. Zie voor het plan van aanpak de bijlage. 
In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de pilot binnen het Uiterjoon. In dit 
borgingsplan geven we in hoofdstuk 1 een beschrijving van de resultaten tot nu toe, in 
hoofdstuk 2 beoordelen we deze resultaten en benoemen we de leerpunten,  en in 
hoofdstuk 3 tenslotte gaat de blik vooruit: welke voortzetting krijgen de 
activiteiten/veranderingen en welke nieuwe mogelijkheden liggen er nog open? 
 
Een woord apart over de reikwijdte van de resultaten in het Uiterjoon. De pilot hier maakt 
deel uit van het experimentenprogramma van het Expertisenetwerk Levensvragen en 
Ouderen, waarin onder meer op basis van de ervaringen in de pilot locaties een 
kwaliteitsstandaard “omgaan met levensvragen” in de langdurende zorg wordt gemaakt voor 
het Kwaliteitsinstituut. 
In dit borgingsplan beschrijven de we resultaten met het oog op Respect Zorggroep zelf; aan 
het eind van dit plan noemen we de resultaten meer algemeen geformuleerd ten behoeve 
van andere zorgorganisaties en de kwaliteitsstandaard. 

 
 

Hoofdstuk 1: De resultaten tot nu toe 
 

De projectgroep 
Allereerst is er een projectgroep geformeerd waarin – in wat wisselende samenstelling – is 
deelgenomen door de stadsdeelmanager, verpleegkundige, de vrijwilligerscoördinator, twee 
verzorgenden, hoofden zorg en welzijn, activiteitenbegeleidster, twee geestelijk  
verzorgers en in een later stadium de cliëntenraad. De projectgroep heeft tot taak om de 
inhoud van de pilot mee in te vullen en de voortgang ervan te evalueren en stimuleren. De 
projectgroep kwam maandelijks bij elkaar.  
 
De startbijeenkomst 
Op een avond in februari is een startbijeenkomst gehouden voor cliënten, mantelzorgers en 
medewerkers. Doel van de avond was informatie geven over het onderwerp en de pilot, en 
daar met elkaar over in  gesprek gaan op een laagdrempelige manier. 

- Er waren ongeveer 45 mensen aanwezig, vooral cliënten en bewoners van de 
aanleunwoningen. Behalve de informatie over de pilot gingen de aanwezigen met elkaar in 
gesprek onder leiding van de geestelijk verzorger. Dit deden ze op basis van een korte 
theaterproductie die door een Vilans-medewerker gespeeld werd.  
Tijdens de avond bleek een enkele aanwezige zich zorgen te maken of de pilot levensvragen 
wel voldoende aan zou sluiten bij de protestants christelijke identiteit van HU. De discussie 
hierover nam een belangrijk deel van de tijd in beslag. 
 
Hoewel er voor het theater veel waardering was, was de projectgroep niet tevreden met 
het resultaat. 
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- Er waren weinig medewerkers en vrijwilligers aanwezig 

- De opzet van zowel informatie geven als met elkaar in gesprek gaan werkte niet goed.  

 
Uitvoering van het projectplan 
 
 
A “Een duidelijker en grotere rol van een algemene (dat wil zeggen niet kerkelijk 
gebonden) geestelijk verzorger voor cliënten, verzorgenden en vrijwilligers. Voor bewoners 
gaat het om het bieden van een vorm van geestelijke begeleiding die niet per se met het 
geloof/de kerk te maken heeft, niet per se vanuit het ambt van dominee. Voor 
medewerkers en vrijwilligers gaat het om ondersteuning bij hoe zij met de levensvragen 
van bewoners kunnen omgaan. Misschien een “coach spiritualiteit en zingevingszorg”.” 
(plan van aanpak, blz 7) 

In het Uiterjoon  is door de secularisatie meer dan vroeger behoefte om – naast de functie 
van de dominee voor cliënten – met name voor medewerkers een ruggensteun te hebben in 
omgaan met algemene, niet religie gebonden levensvragen. Over dit resultaat van de 
verdiepingsgesprekken in het najaar van vorig jaar is binnen en vanuit de cliëntenraad 
uitvoerig gesproken. Het Uiterjoon heeft immers - hoewel ze open staat voor alle gezindten- 
een protestant christelijke signatuur. Er was bezorgdheid of deze signatuur niet zou worden 
aangetast. 
Vanaf oktober vorig jaar was Rico Kremer, geestelijk verzorger, in de gelegenheid om vier 
uur per week te besteden aan de pilot in het Uiterjoon. Respect Zorggroep heeft besloten 
dit te continueren, zodat er structureel vier uur per week door Rico beschikbaar blijft; een 
belangrijk resultaat van de pilot.  
Tijdens de pilot werd geconstateerd dat de cliëntenraad de levensbeschouwelijke identiteit 
van de geestelijk verzorger verbindt met de oorspronkelijke identiteit van het Uiterjoon. 
Hierover is in verschillende gesprekken met de cliëntenraad, waaronder met een lid van de 
Raad van Bestuur, gesproken. Binnen Respect gaat men uit van de professionaliteit van de 
geestelijk verzorgers en is de levensbeschouwelijke identiteit van de cliënt leidend voor de 
wijze waarop in de behoefte aan geestelijke verzorging wordt voorzien. In de praktijk komt 
het er op neer dat er in het Uiterjoon 10 uur geestelijke verzorging vanuit de protestant 
christelijke  traditie aanwezig is, aangevuld met minder specifiek identiteitsgebonden 
geestelijke verzorging, als resultaat van  de pilot.  
 
 
B. Zingevende activiteiten voor bewoners: activiteiten waardoor zij meer rechtstreeks 
uitgenodigd worden om te vertellen over/contact te hebben over wat hen bezighoudt. 
Hiervan maakt ook onderdeel uit: het stimuleren van eigen initiatief van de bewoners op 
dit gebied! 

Bij het in kaart brengen van de wijze waarop levensvragen van bewoners van Het Uiterjoon 
aandacht krijgen kwam in beeld dat er (te) weinig ruimte lijkt te zijn voor gesprekken.  
Bewoners praten wel met elkaar en met medewerkers, maar dat raakt niet altijd een 
diepere laag. Volgens medewerkers en vrijwilligers is die behoefte er wel. Zij merken soms 
dat er achter een opmerking van een bewoner een verlangen schuilt om gehoord te worden 
in iets dat niet zomaar uitgesproken wordt. Bijvoorbeeld het verlangen om het leven af te 
mogen ronden of het ervaren van zinloosheid van het leven.  Er is wel een Bijbelgroep, maar 
die kent én een drempel (want verbonden met de kerk en de dominee) én gaat niet over de 
mensen zelf. 
In overleg met de projectgroep is besloten een gespreksgroep te starten. Als titel voor de 
groep is gekozen voor “de Valreep”. Met deze (voor het Uiterjoon aan zee toepasselijke) 
naam wordt bedoeld dat de deelnemers niet tussen wal en schip hoeven vallen, dat de 
groep de verbinding kan vormen om over de dingen waar ze mee bezig zijn met elkaar te 
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spreken. De groep komt wekelijks op woensdagochtend bijeen, met begeleiding van Rico 
Kremer en Tanja  van Broeke. De groep is in april van start gegaan. 
De Valreep kenmerkt zich door de verrassende openheid die de deelnemers tonen. Het 
gesprek vindt wekelijks plaats volgens een vast stramien in een " associatieve stijl". 
Onderwerpen komen ter plekke op tafel en een bepaald woord of opmerking kan leiden tot 
een totale wending van het gesprek. De begeleider stuurt hier ongemerkt in mee, maar laat 
de groep ook in alle vrijheid begaan. Hoe precair dit proces is bleek uit de bijeenkomst 
waarin een invallende begeleider een thema (" het verlies van je echtgenoot") te ver 
uitdiepte en enkele deelnemers de bijeenkomsten daarop wegbleven. Vermoedelijk zegt dit 
ook iets over de dieper liggende gevoelens van onveiligheid onder cliënten. Een andere 
invallende begeleider (helpende zorg) draaide tot volle tevredenheid van de deelnemers 
een groep en deed niet onder voor de getrainde geestelijk verzorger! Dit is precies het 
effect wat we willen in het project: zorgmedewerkers die zich zeker gaan voelen over het 
voeren van een gesprek dat er in de beleving van cliënten toe doet! De Valreep kenmerkt 
zich ook door de humor van de groep en de steun die men elkaar geeft. Men neemt elkaar " 
op sleeptouw" (ook een mooie scheepvaartsterm). Als rode draad door de gesprekken lopen 
thema's als " verlies", " onveiligheid" , " niet meer in tel zijn" , " de neergang van de 
Nederlandse cultuur, normen en waarden" , " geloof" , " vertrouwen" en " waardering voor de 
zorgverleners" .  

 
C. Ondersteuning van verzorgenden bij hun contact met bewoners over levensvragen, onder 
andere door hen een korte handreiking te geven voor hoe ze een gesprek kunnen voeren. 
Ook aandacht voor de zingeving van medewerkers zelf: wat doet de zorg voor ouderen met 
jouzelf qua je verantwoordelijk voelen, geconfronteerd worden met eigen sterven etc. 
etc.? Hoe beter je hiermee kunt omgaan, hoe meer je open kunt staan voor de bewoners en 
ook voor jezelf kunt zorgen. 
 
De eerste groep 
In maart is de eerste groep van zorgmedewerkers gestart, een klein clubje van gemiddeld 
vijf medewerkers. Deze groep is drie keer bij elkaar geweest. 
 

� Eerste bijeenkomst 
Een korte inleiding door Rico Kremer over levensvragen in de ouderenzorg (gebaseerd op “Er 
zijn voor de cliënt met al je voelsprieten”, Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, 
Annemarie Vaalburg), waarna een groepsgesprek volgde. Het ging over de vraag: vertel eens 
over een contact over levensvragen/een vertrouwelijk gesprek dat heel goed ging: wat 
maakte het goed? Wat deed je dat het goed ging? 
Vertel als je daarmee klaar bent over een contact dat minder goed ging: wat vond je daarin 
moeilijk? Er ontspon zich een heel levendig gesprek waarin de ene ervaring na de andere 
boven tafel kwam. Over een gesprek dat maar niet op gang kwam uit wederzijdse schroom, 
over nachtelijke gesprekken over sterven van een zoon, over omgaan met lelijk agressief 
gedrag, over helpen bij omgaan met borstprothese, enz enz.  
Hierna introduceerden we een werkschriftje waarin ze konden bijhouden wat voor contact 
ze tussen de bijeenkomsten in hadden over levensvragen, en de zogenaamde “opstapjes” 
(hulpvragen) die we ontwikkeld hadden als behulpzaam instrumentje. Dit was een idee dat 
ontstaan was in een oriëntatie gesprek met zorgmedewerkers. 
 

� Tweede bijeenkomst 

De deelnemers vertelden om de beurt over situaties met bewoners waarin ze duidelijk met 
levensvragen werden geconfronteerd. In de meeste situaties hadden ze contact gehad op 
een manier waar ze tevreden over waren, maar toch waren er her en der nog aarzelingen of 
ze het echt goed hadden gedaan. Door er met elkaar over uit te wisselen konden die 
beantwoord worden. Ten aanzien van hoe in het Uiterjoon met levensvragen wordt 
omgegaan kwam er het volgende uit: 
- We bespreken dit soort situaties eigenlijk nauwelijks in afdelings/teamoverleg 
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- We hebben niet altijd de zekerheid dat onze collega’s dingen die we signaleren ook 
werkelijk oppakken, omdat ze het niet zo belangrijk vinden. Sterker nog: soms krijg je 
kritiek als je er te veel aandacht aan schenkt (dat is geen werk, of je verpest de 
bewoner met teveel aandacht, verwennerij) 

- Rondom een sterfgeval gaan we soms wel met elkaar zitten om het na te bespreken. 
 
� Derde bijeenkomst 

Deze bijeenkomst heeft meer het karakter van intervisie omdat de aanwezigen situaties 
inbrengen waar ze problemen mee hebben. Bijvoorbeeld: een wekadvies bij iemand van 
over de honderd jaar. Of iemand helpen bij revalideren die zelf niet meer wil leven. Ze 
helpen elkaar en krijgen advies van de geestelijk verzorger. Daarna wordt besproken hoe 
met het thema levensvragen wordt omgegaan in het Zorgleefplan/Zorgplan. Dat is niet zo 
eenvoudig; hoe formuleer je het, hoe bewaak je de privacy van de bewoner, hoe denk je 
eraan om het ook daadwerkelijk te doen, etc. Over het mentaal welbevinden van bewoners 
schrijven medewerkers daarom eigenlijk zeer weinig in het Zorgpleefplan. 

 
Na afloop van de derde bijeenkomst geeft de groep aan: 
- Graag door te willen met elkaar in de vorm van intervisie, met begeleiding van de 

geestelijk verzorger; 
- Ondersteuning in de vorm van moreel beraad/Zorg voor Verzorgenden (rondom een 

crisissituatie) in het Uiterjoon belangrijk te vinden om in te voeren. 
 
De tweede groep 

� Eerste bijeenkomst 

In de eerste bijeenkomst vertellen de deelnemers na een korte inleiding over het onderwerp 
door Rico over ervaringen met bewoners/cliënten. Uit ieder verhaal komt een centraal 
element naar voren dat de medewerker in haar/zijn houding tot uitdrukking bracht: 
luisteren, er gewoon zijn en niet teveel vragen stellen, aandacht geven, humor. Allemaal 
elementen die van een gewoon gesprek een bijzonder gesprek kunnen maken. Na afloop 
zeggen de deelnemers dat ze tegen deze bijeenkomst opzagen (wat is dat nou weer, over 
levensvragen)maar dat ze het ontzettend fijn vonden. “Het heeft veel impact op jezelf, dit 
soort contacten. Dat raak je niet vanzelf kwijt, moet je soms moeite voor doen (bijv douche 
nemen). We praten hier onderling te weinig over. 
 

� Tweede bijeenkomst 

In deze bijeenkomst komen meer de knelpunten die de medewerkers ervaren in contacten 
over levensvragen naar voren. Onder meer: hoe nabij mag je zijn, hoe nabij mag een 
bewoner jou komen? En hoe ga je om met kritiek en complimenten van bewoners? Soms voel 
je je machteloos tegenover verdriet, want wat moet je dan zeggen? En uiteindelijk over de 
waarde van er zijn, zonder dat je iets hoeft op te lossen. 
 
De medewerkers geven aan dat ze na de zomer graag verder willen rondom het 
ECD/Zorgleefplan en levensvragen, en ook graag samen met de andere groep 
zorgmedewerkers. 
 
 
D. Ondersteuning van vrijwilligers in hun introductie, door themabijeenkomsten etc.Wat 

roept het geconfronteerd worden met levensvragen  bij vrijwilligers zelf op, waar ga je 
zelf op in, wat speel je door aan medewerkers, hoe ga je op vragen of problemen in? 
Wat kan er spelen bij ouderen, hoe herken je dat? Hoe gaan we om met verschil tussen 
vrijwilligers: voor sommigen is omgaan met levensvragen een vanzelfsprekendheid of 
natuurlijke interesse, terwijl anderen liever met andere dingen bezig zijn. 
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Begin mei hebben is een bijeenkomst voor de vrijwilligers georganiseerd met als titel: 
’levensvreugde en levensmoeheid”. Het programma ervan was ontwikkeld door het 
Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen. 12 vrijwilliger waren aanwezig. Na een (voor 
de deelnemers goed herkenbare) inleiding en een filmpje gingen ze met elkaar in gesprek 
onder leiding van de vrijwilligerscoördinator. Ook vrijwilligers maken veel mee, daarover 
konden ze nu veel kwijt. Zo met elkaar uitwisselen vonden ze erg prettig. De meeste 
vrijwilligers zijn zelf van hoge leeftijd en hebben (vaak recent) ook eigen verdriet te 
verwerken. 
De vrijwilligers zouden wel een paar keer per jaar zo bij elkaar willen komen. 
 
 

Hoofdstuk 3: beoordeling van de resultaten en leerpunten 
 

� Samenstelling van de projectgroep 

De projectgroep heeft vanaf het begin gefungeerd als het vliegwiel voor de pilot in het Uiterjoon. 
Belangrijke beslissingen zijn daar genomen en de groep bespreekt tussentijdse resultaten positief-
kritisch. In die zin heeft de projectgroep heel goed gefunctioneerd en was haar bestaan nodig voor 
de pilot. Twee kanttekeningen: 

- De cliëntenraad heeft betrekkelijk laat kunnen aanschuiven en ook maar 1 x aanwezig 

kunnen zijn; 

- Door wisselingen in het personeelsbestand zijn de teamleiders  ook betrekkelijk laat 

aangeschoven. Om dit “in te halen” is er een apart gesprek met hen geweest en daarna 

heeft een van de teamleiders zitting genomen in de projectgroep. Dit had direct een 

positief resultaat met het oog op de borging (zie hoofdstuk 4) 

Een belangrijk resultaat van de projectgroep was dat de deelnemers met elkaar een visie 
ontwikkelden op wat aandacht voor levensvragen in het Uiterjoon kan inhouden. De projectgroep 
vormde in die zin een kader waarbinnen de deelnemers op vaste momenten hun gedachten en 
ideeën over het onderwerp aan elkaar konden scherpen en zo samen ontwikkelen. 
 

� De startbijeenkomst 

De startbijeenkomst had meerdere doelen: 
- Informatie geven over de pilot 

- Een gevoel van “samen –zijn” te creëren tussen medewerkers, bewoners en vrijwilligers. 

- Inhoudelijk met het thema bezig te zijn. 

De projectgroep concludeerde hierover dat een betere opzet was geweest een aparte informatie 
bijeenkomst te houden voor medewerkers, en een aparte gespreksbijeenkomst voor cliënten. Aan  
medewerkers was gevraagd hier in eigen tijd ’s avonds voor terug te komen; wellicht is het 
wenselijk om een dergelijke bijeenkomst in werktijd overdag te houden. Voor bewoners en 
vrijwilligers is het best leuk om een avond bijeenkomst te hebben, mits het niet te laat wordt. 
 

� De bijeenkomsten met zorgmedewerkers 

Deze bijeenkomsten zijn zonder uitzondering heel positief door de deelnemers en begeleiders 
gewaardeerd. Algemene evaluatie door deelnemers komt erop neer: 

- Erg fijn om zo uit te wisselen over een deel van ons werk dat heel belangrijk is maar 

waar we vaak niet bij stilstaan met elkaar; 

- Goed om van collega’s te horen hoe die er tegenaan kijken/dingen aanpakken; 

- Fijn om hier de gelegenheid voor te krijgen van Respect 

- Leerzaam 
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De sfeer was open en betrokken. De deelnemers vonden dat er in hun werkstructuur meer aandacht 
voor omgaan met levensvragen zou kunnen zijn: in contact met collega’s onderling (“ik heb soms 
het gevoel dat ze het niet zo belangrijk vinden”), en in overleg met leidinggevende/teamoverleg. 
Ook zouden ze graag begeleiding zien bij morele vraagstukken en in acute situaties (moreel 
beraad/zorg voor verzorgenden). 
Opvallend is dat door de hoofden zorg en welzijn wordt teruggegeven in de projectgroep, dat 
medewerkers die aan de pilot deelnemen inderdaad aangeven dat ze dat heel positief vonden, maar 
er daarna op de afdeling niet op terugkomen. Het lijkt dus enigszins beperkt te blijven tot de tijd 
die ze aan de pilot-bijeenkomsten besteden. Een punt van aandacht voor de borging en voor de 
projectgroep (zie hoofdstuk 4). 
Een ander opvallend punt was, dat de medewerkers geen gebruik hebben gemaakt van de 
gesprekshandreikingen die we speciaal op verzoek van zorgmedewerkers in de oriëntatiefase in het 
Uiterjoon  hadden gemaakt. Een mogelijke verklaring kan zijn dat in de koplopergroepjes vooral 
medewerkers zaten die uit zichzelf al feeling hebben met omgaan met levensvragen. Hun behoefte 
is dan niet zozeer om hulp bij het openen van gesprekken te hebben. 
 

� De bijeenkomst met vrijwilligers 

De deelnemers waren enthousiast over de bijeenkomst en willen graag een vervolg. Zij komen in 
hun omgang met de bewoners inderdaad zeker met levensvragen in aanmerking, daar werden 
tijdens de bijeenkomst ook veel voorbeelden van gegeven. 
Ook bleek dat veel vrijwilligers (die zoals gezegd zelf merendeels van respectabele leeftijd zijn) 
zelf met problemen en verdriet worstelen (overlijden partner, lichamelijke achteruitgang, zieke 
familieleden). In die zin fungeerde de bijeenkomst ook als uitlaatklep voor hen om daar over te 
vertellen. 
Hoewel de waardering voor alle vrijwilligers groot is, heeft de projectgroep de indruk dat maar een 
beperkt aantal van hen in staat is om zich helemaal open op de ander te richten in gesprekken met 
bewoners. De vrijwilligers coördinator geeft aan dat het moeilijk is om vrijwilligers te vinden die 1 
op 1 gesprekken met bewoners willen en kunnen voeren. 

 
 
 
 
 
Hoofdstuk 4: borging en doorontwikkeling van de resultaten tot goede kwaliteit 
van aandacht voor levensvragen in het Uiterjoon 
 
Borging resultaten projectperiode 
 

Ondersteuning van zorgmedewerkers 
Zoals hierboven al gezegd geven de hoofden zorg en welzijn aan dat de zorgmedewerkers die 
meedoen in de pilotgroepen wanneer ze daarnaar gevraagd worden enthousiast vertellen, maar 
daarbuiten er in ieder geval op het oog niets mee doen (naar collega’s, in het team). De hoofden 
zorg en welzijn vinden het belangrijk om het belang van omgaan met levensvragen breder onder de 
medewerkers te verspreiden. Wat het werken in de zorg met de medewerkers doet, is niet iets waar 
gemakkelijk open over wordt gesproken. Hoewel zorgmedewerkers uit zichzelf al zoveel mogelijk 
aandacht schenken aan hoe het echt met de bewoners gaat/levensvragen, hebben zij nog steeds het 
idee dat dat niet echt werken is. Echt werken is praktisch zorgen. 
 
Voor de ondersteuning van de zorgmedewerkers bij het aandacht geven aan levensvragen in hun 
werk wordt het volgende afgesproken: 
 

1. In het eerste half jaar van 2014  wordt de uitwisselings- en intervisiebijeenkomsten met de 

twee groepen zorgmedewerkers die nu gedraaid hebben hervat. 
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2. Leidinggevenden en geestelijk verzorger maken in de eerste helft van 2014 een plan van 

aanpak om aandacht voor levensvragen te integreren in werkprocessen van de teams: 

bijvoorbeeld MDO, Mic-meldingen, afrondingen/starten van teamoverleg met een 

barometer, verwerking van contact over levensvragen in de ECD’s.  Hiermee laat je als 

organisatie zien dat je ook deze aandacht een belangrijk onderdeel van het werk vindt. 

Belangrijk onderdeel hierbij is ook moreel beraad en Zorg voor Verzorgenden. 
3. In de toerusting van medewerkers voor verpleeghuiszorg wordt het aspect levensvragen 

meegenomen. 

4. In de tweede helft van het jaar wordt uitwisseling/intervisie voor de andere 

zorgmedewerkers gestart met als uitgangspunt dat iedere medewerker hier twee keer per 

jaar aan kan meedoen. 

 
 
 
 

 
Zingevende activiteiten voor bewoners 
• Voortgang gespreksgroep de Valreep, wekelijks 

• Groepsgesprekken op de verdiepingen door de geestelijk verzorger. 

 

Aandacht voor levensvragen door vrijwilligers 
De projectgroep is van mening dat extra aandacht door vrijwilligers voor bewoners die graag 
willen praten gewenst is, “een cadeautje voor onze bewoners”.  
Niet iedereen is hiervoor geschikt; gekeken moet worden welke vrijwilligers die er op dit 
moment zijn dit kunnen, en of er nieuwe gezocht moeten worden. Ook moet worden gekeken 
hoe zo’n groepje het beste aangehaakt kan worden: bijvoorbeeld onder de hoede van de 
geestelijk verzorger, of als buddy’s onder de hoede van de vrijwilligers coördinator met extra 
begeleiding. Afspraken over samenwerking met zorgmedewerkers, ook ivm wederzijdse 
informatieoverdracht is belangrijk. 
De geestelijk verzorger en coördinator vrijwilligerswerk maken hier een plan voor. 
Overige actiepunten: 

• Plan maken hoe deze vorm van gespreksondersteuning bekend te maken bij bewoners en 

familie 

• Aanpassing materialen voor vrijwilligers zodat aandacht voor levensvragen daar expliciet in 

staat 

• De zittende vrijwilligers ieder jaar een bijeenkomst over het thema aanbieden 

• In scholingsaanbod opnemen 

 
Continuering projectgroep 
De projectgroep komt het komende jaar vier keer bij elkaar; hierna wordt het jaar geëvalueerd en 
de wenselijkheid om de projectgroep bij elkaar te houden. 
 
 


