
  

  

   

 

  

Voortgangsrapportage samenwerking 

NPZ DWO & NWN – oktober 2021 

  

Deze rapportage is opgesteld om deelnemende organisaties aan de Netwerken 

Palliatieve Zorg Delft-Westland-Oostland (DWO) en Nieuwe Waterweg Noord 

(NWN) te informeren over de voortgang van het project ‘Samenwerking 

Netwerken Palliatieve Zorg DWO & NWN’. 

  

De Netwerken Palliatieve Zorg Delft-Westland-Oostland (DWO) en Nieuwe 

Waterweg Noord (NWN) zijn sinds 2020 nauwer gaan samenwerken. Vanaf 

januari 2022 zullen wij gezamenlijk het NPZ Westland-Schieland-Delfland 

(WSD) gaan vormen. De samenwerking is nog volop in ontwikkeling. De naam 

en het nieuwe logo staan, de website is inmiddels ook live, maar nog lang niet 

‘af’. Nieuwsgierig? Neem een kijkje! 

  

1. Stand van zaken 
  

1.1 Kernboodschap 

In augustus 2021 is door leden van de Transitiestuurgroep Netwerken 

Palliatieve Zorg DWO & NWN een kernboodschap geformuleerd. Deze 

kernboodschap kan binnen de eigen organisatie gebruikt worden om draagvlak 

te creëren voor de overgang naar één gezamenlijk netwerk. 

De kernboodschap luidt als volgt: 

https://palliaweb.nl/netwerk-westlandschielanddelfland


 

Samenwerking NPZ DWO & NWN om te komen tot één netwerk: 

• Ernstig zieke mensen en hun naasten verdienen de best mogelijke 

palliatieve zorg. 

• In het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg (IKNL/Palliactief 2017) is 

beschreven wat wij verstaan onder goede palliatieve zorg. Via 

netwerkzorg werken zorgverleners, vrijwilligers en (zorg)organisaties 

samen om goede, innovatieve palliatieve zorg en continuïteit te bieden. 

• Delft-Westland-Oostland (DWO) en Nieuwe Waterweg Noord (NWN) zijn 

relatief kleine netwerken voor palliatieve zorg. Dat maakt ons kwetsbaar 

op het gebied van financiën én kwetsbaar in continuïteit door beperkte 

mogelijkheden in samenwerking en organisatie. 

• Samen kunnen wij de kwaliteit, continuïteit en effectiviteit van de 

netwerkzorg beter borgen c.q. verhogen. Met aandacht voor innovatie, 

opdat patiënten en naasten ook in de toekomst de best mogelijk 

palliatieve zorg ontvangen. 

 

1.2 Bijeenkomst 27 september 

Op 27 september 2021 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden voor 

verpleegkundigen en artsen van de beide netwerken. Zij zijn, na een korte 

kennismakingsronde, in de bijeenkomst geïnformeerd over de voortgang van 

het project en een roadmap. In de roadmap staan de verschillende stappen die 

de komende maanden gezet zullen worden om een regionaal palliatief team op 

te zetten en te starten in de regio DWO/NWN. In de bijeenkomst zijn 

verschillende aandachtspunten benoemd, die verder worden opgepakt. 

   

1.3 Start werkgroep uitwerken roadmap 

In de bijeenkomst van 27 september is een oproep gedaan om een werkgroep 

samen te stellen die de komende maanden aan de slag gaat met het uitwerken 

van de activiteiten uit de roadmap. Er is inmiddels een multidisciplinaire 

werkgroep geformeerd die bestaat uit 8 leden (artsen en verpleegkundigen)  uit 

de beide regio’s. Op 11 oktober heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. 

De planning is dat op 1 januari 2022 een regionaal palliatief team is geformeerd 

bestaande uit palliatief verpleegkundigen van o.a. Pieter van Foreest en 

Careyn. Dit team zal verantwoordelijk zijn voor onder andere de consultatie in 

de beide regio’s. Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief. 

De volgende bijeenkomsten staan gepland op 18 november en 13 december 



 

2021. 

  

1.4 Vacature netwerkcoördinator 

Er is een vacature uitgezet voor een netwerkcoördinator voor het nieuw te 

vormen Netwerk Palliatieve Zorg Westland-Schieland-Delfland (WSD). De 

netwerkcoördinator komt in dienst bij Careyn voor 28 uur per week. 

Belangstellenden dienen vóór maandag 8 november 2021 hun sollicitatiebrief 

en CV te sturen naar Karin Vastbinder, k.vastbinder@argoszorggroep.nl 

 

De gesprekken in de eerste ronde vinden plaats op donderdag 11 of vrijdag 12 

november 2021. De gesprekken in de tweede ronde vinden plaats in de week 

van 15 november. 

 

De vacature is op de website van het netwerk geplaatst en is verspreid binnen 

de deelnemende netwerkorganisaties en via social media. 

  

1.5 Feestelijke bijeenkomst nieuwe netwerk 

In de eerste helft van februari 2022 wordt er een feestelijke bijeenkomst 

georganiseerd om het nieuwe Netwerk Palliatieve Zorg Westland-Schieland-

Delfland in te luiden. Hierover volgt later meer informatie. 

  

2. Meer informatie 
Mocht u naar aanleiding van deze rapportage vragen of suggesties hebben, 

neemt u dan gerust contact op met Conny Bouwer, projectleider M 06-28 77 12 

17 of via cbouwer@projektcy.nl. 

Of met de netwerkcoördinator van uw regio: 

• Jopke Kruyt, regio DWO, M 06-20 57 64 90 

• Huub Schreuder, regio NWN, M 06-53 70 11 76 

  

De volgende voortgangsrapportage verschijnt in december 2021. 
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