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Evaluatie jaarwerkplan 2021 horend bij het Meerjaren Beleidsplan (MJBP) 2018-2021 

Het jaarwerkplan van het NPZR&o is een weergave en concretisering van de speerpunten voor 2021. Het MJBP opgesteld aan de hand van de domeinen van het 

kwaliteitskader palliatieve zorg dient als kapstok voor het jaarwerkplan. De 4 structurele  kerntaken van het NPZR&o te weten: coördineren, informeren, signaleren 

en faciliteren zijn niet benoemd in onderstaand  jaarwerkplan maar staan wel benoemd in het MJBP en worden ook in 2021 uitgevoerd.  

 

Onderwerp/thema Hoe Wie nodig op welk niveau Resultaat Evaluatie 

Uitkomsten TSPZ project  
implementeren en verbreden naar 
zorgketen rondom het 
IJssellandziekenhuis 

Uitkomsten focusbijeenkomst juli 
2020 opnemen in project(plan) en 
uitrollen 

• Projectleiding Samergo (ZorgImpuls), 
in nauwe samenwerking met keten 
coördinator 

• Projectgroep bestaande deelnemers uit 
lokale palliatieve zorgketen 

• Aandacht voor aanhaken 
IJssellandziekenhuis 

• Zie resultaten projectplan 
Samergo (ZorgImpuls) 

•  Implementatie is afgerond 

 

Adviezen geformuleerd in de 
adviesnotitie van de projectgroep 
rouw en nazorg uitvoeren. 
Doelgroep scholing uitbreiden met 
vrijwilligers. 

Afhankelijk van besluit, (DB 9-2-
2021) vervolg scholing rouw en 
nazorg organiseren. Scholing 
aanpassen en geven voor doelgroep 
vrijwilligers. 

• Leerhuizen Palliatieve zorg 

• Management thuiszorgorganisaties, 
indien besloten wordt tot continuering  

• (Uitvoerend medewerkers) en 
vrijwilligers 

 

• Scholing is aangepast en 
uitgevoerd  voor vrijwilligers  

 

Operationaliseren en onderhouden 
van een infrastructuur voor het 
regionaal beschikbaar stellen van 
geestelijke verzorging in de 
thuissituatie aan de doelgroepen 
zoals verwoord in de subsidieregeling 

• zie projectplan 

• Essentie; 
a) Continueren CvLR&o en 

website  
b) G.V. aanwezig bij PaTz 

groepen 
c) Onderhouden 

werkprocedures en 
facturatieproces 

• Bestuur Stichting CvLR&o 

• participatieraad CvLR&o 

• infrastructuur op structuur, 
proces en inhoud, is 31-12-2021 
overgedragen aan CvLR&o en 
wordt behouden 

• bij alle PaTz groepen is de G.V. 
aangesloten  

 

Positie en rol van het NPZR&o bij 
(digitale) leerplatform(s) en bij- en 
nascholing PZ in het netwerkgebied 

• helderheid over de positie van 
het netwerk is het netwerk; 
facilitator, ontwikkelaar, 
investeerder of anderszins 

• leden AB 

• opleidingscoördinatoren  

• Leerhuizen Palliatieve Zorg 

Het opgebouwde budget 
geoormerkt voor 
deskundigheidsbevordering wordt 
op transparante  wijze gebruikt 
door de leden van het netwerk  

 

Rol van het NPZR&o bij de 
implementatie van het Kwaliteitskader 
PZ 

• zorgorganisaties stimuleren tot 
het gebruik van het zelfevaluatie 
instrument  

• ondersteunen bij de resultaten 
van de zelfevaluatie, 
vraagstukken rondom 
implementatie kwaliteitskader 

• beleidsadviseurs  

• CPT’s ziekenhuizen 

NPZR&o heeft overzicht en inzicht 
in de stand van zaken van de 
implementatie van het 
kwaliteitskader  bij de leden van 
NPZR&o.  

 

Uitvoer ZonMw implementatie 
subsidies; 
In gesprek met de burger, SigMa 
methodiek, CURA en Psychosociale 
behoeften, intimiteit en seksualiteit in 
de laatste levensfase.  

• Zie subsidieaanvraag en 
projectplan  

• Projectteams van de deelnemende 
organisatie 

• Onderzoekers  

Zie subsidieaanvragen en tussen- 
rapportages  
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