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Projectplan ondersteuning van netwerken bij geestelijke verzorging thuis door Fibula in 2021 

 
Dit document is een addendum aan het projectplan deelproject ondersteunen netwerken palliatieve zorg 
bij het realiseren van geestelijke verzorging in de eerstelijn 01-01-2019 tm 15-02-2021. Deze periode 
wordt verlengd tm 31-12-2021 
 

Inleiding 

Dit deelproject van Fibula is onderdeel van het landelijk project Geestelijke verzorging in de thuissituatie. 

Binnen het landelijk project zijn in 2019 een aantal deelprojecten van start gegaan: communicatie, 

kinderpalliatieve zorg, onderzoek, onderwijs, criteria & randvoorwaarden en ondersteuning netwerken. De 

laatste onder verantwoordelijkheid van Fibula. De deelprojecten hebben directe opdrachten van VWS en 

worden verbonden door een landelijke projectleider (Agora), het projectteam van deelprojectleiders en een 

stuurgroep waarin meerdere betrokken stakeholders zitting hebben of adviserend lid zijn (VWS, Agora, KBO-

PCOB, SWN, Fibula/PZNL, V&VN, NHG, VGVZ, ZonMw, kenniscentrum kinderpalliatieve zorg). 

De subsidieregeling aan de netwerken voor het bouwen van regionale infrastructuur in de jaren 2019 en 2020 

wordt verlengd met een jaar, tot eind 2021. Vanaf 1 januari 2022 zal de financiering via een ander kanaal gaan 

verlopen. Daartoe wordt momenteel door VWS een route richting een centraal betaalkantoor gevolgd die te 

zijner tijd via aanbesteding zal plaatsvinden.  

Dit projectplan is een aanvulling op het projectplan zoals opgesteld voor de periode 01-01-2019 tot en met 15-

02-2020 en beschrijft de activiteiten van Fibula tm 31-12-2021 

 

Fibula 

Per 1 juli 2020 zijn de netwerkzorgactiviteiten van IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) Palliatieve Zorg 

en Fibula samengevoegd in Fibula. Fibula wil een sterke infrastructuur en organisatie voor palliatieve zorg, ten 

bate de best mogelijke kwaliteit van zorg voor de patiënt in Nederland helpen te realiseren en ondersteunen. 

Fibula gebruikt hiervoor het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg in Nederland als basis. Daarin zijn de 

levensdomeinen fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen 

samen met de andere domeinen: structuur en proces, stervensfase, verlies en rouw, cultuur en ethisch & 

juridisch, het kader voor kwaliteit van palliatieve zorg. 

Fibula bewerkstelligt bovenstaande door het krachtig ondersteunen van netwerkverbanden zoals de 

Netwerken Palliatieve Zorg, de Consortia Palliatieve Zorg en de consulenten teams palliatieve zorg middels 

kennisdeling, platformfunctie, coördinatie tussen lokale, regionale, bovenregionale en landelijk verbanden. 

Het deelproject ‘ondersteuning netwerken bij het bouwen aan infrastructuur voor geestelijke verzorging’ past 

daarom ook uitstekend bij het Fibula zoals dat vanaf 1 juli 2020 vorm heeft.  

 

Ondersteuning vanuit Fibula in de relatie geestelijke verzorging en palliatieve zorg 

De ondersteuning aan de netwerken voor het bouwen aan de infrastructuur voor geestelijke verzorging staat 

voor Fibula niet op zichzelf, het sluit naadloos aan op haar bredere takenpakket in de ondersteuning van 

organisatie van palliatieve zorg. Daarmee kan Fibula bijdragen aan de voortgang en ontwikkelingen van het 

landelijk project geestelijke verzorging in de thuissituatie en zorgen voor verbinding en/of verankering tav de 

palliatieve consultatie, het zelfevaluatie instrument, transmurale samenwerking, versterken 1e lijn door PaTz 

(Palliatieve Thuiszorg) en activiteiten van de consortia (& Palliantie). Binnen PZNL met registratie en 

onderzoek, leren & praktijk, informatie (websites, Palliaweb, Palliarts, IZP, etc.). PZNL zorgt voor verbinding 

met haar samenwerkingspartners en leden (o.a. Kindernetwerken, PaTz, Palzon, IKNL). 

 

Voortgang 2019 en 2020  

Het project Geestelijke verzorging thuis Fibula ter ondersteuning van de Netwerken Palliatieve Zorg is vanaf 

het begin voortvarend en succesvol geweest. Zowel bezien vanuit de ondersteuning van Fibula als vanuit de 

netwerken zelf. Het resultaat is een infrastructuur die regionaal (netwerkregio) staat, de regio’s ervaren 

ondersteuning van Fibula en via Fibula is er verbinding tussen de regionale projecten en de andere, landelijke 
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deelprojecten, de stuurgroep, ZonMw en beleidsadviseurs van VWS. Zie de voortgangsrapportages 2019 en 

2020 (separaat verstuurd/op te vragen) en jaarverslag van dit project over 2019.  

De regionale projecten geven aan dat met name de platformfunctie, de communicatiekanalen, brug met VWS 

en ZonMw, georganiseerde bijeenkomsten en gedeelde informatie en voorbeelden hieraan bijgedragen 

hebben. 

Fibula draagt daarnaast bij aan de andere deelprojecten zoals het geven van advies bij het opstellen van de 

project- en onderzoeksplannen, het stimuleren van onderlinge verbinding vanuit praktijkvragen en 

praktijkvoorbeelden, het delen van landelijk -of door andere stakeholders- ontwikkelde producten met de 

praktijk en visa versa. 

 

Vervolg 

De subsidie voor het werk van de geestelijk verzorgers is meerjarig geborgd. Het is onze overtuiging dat ook 

de regionale coördinatie met landelijke ondersteuning van essentieel belang is om het domein geestelijke 

verzorging/mentaal welbevinden beter te borgen. Het implementeren van de resultaten van de deelprojecten 

onderzoek, onderwijs en communicatie gaat in 2021 op gang komen en dat vraagt om gecoördineerde 

investering wanneer het doel is dat iedere burger hier gebruik van kan maken en innovaties ook op langere 

termijn geïmplementeerd blijven worden. 

Binnen het centrale project, geleid door Agora, komen de verschillende landelijke deelprojecten samen en 

worden gemonitord door de stuurgroep. Het einddoel is om, met de toenemende kennis en ervaring, samen 

te groeien naar borging van Geestelijke verzorging binnen de gangbare zorg- en welzijn structuren (o.a. 

financiering) in zegge 2030. Uitgangspunt zijn de doelen zoals gesteld door de minister van VWS in 2018.  

 

Focus vervolg van de regionale projecten 

De regionale projecten/netwerken palliatieve zorg hebben in het afgelopen jaar, onder begeleiding van 

Fibula, infrastructuur opgebouwd en geven aan toe te zijn aan het verder uitwerking van: 

➢ Communicatie: 

• verbeteren van doorverwijzing. 

• bereiken van moeilijker te bereiken doelgroepen.  

• tools nodig hebben om de bewustwording bij burgers en hulpverleners te vergroten. 

• aan willen sluiten bij landelijke campagnes rond bewustwording en hierin mee willen denken. 

➢ Onderwijs: 

• regionaal onderwijs (bijscholing) aan willen passen op grond van nieuwe inzichten en tools uit het 

deelproject onderwijs en deelname aan pilots. 

➢ Onderzoek  

• samen met de Geestelijk Verzorgers werken aan inhoudelijke kwaliteit vanuit de resultaten van het 

(actie) onderzoek.  

➢ Borging: 

• borging van de infrastructuur door opname in groter verband of verzelfstandigen van een Centrum 

voor levensvragen of andere gelijksoortige regionale organisatievorm. 

• doorvoeren van innovaties na 2021 

➢ Samenwerking: 

• contacten en samenwerking met organisaties binnen het sociaal domein versterken. 

• meer zekerheid over financiële vergoeding voor coördinatie en ondersteuning ten bate van de inzet 

van Geestelijk Verzorgers en Centra voor Levensvragen of gelijksoortige organisatie. 

 

Voorgenomen activiteiten Fibula in 2021 Geestelijke verzorging thuis: 

Bovenstaande samenvattend: Fibula heeft de opdracht om de netwerken palliatieve zorg te ondersteunen en 

geeft dit vorm  aan de hand van de aangegeven wensen vanuit de regionale projecten. Daarnaast levert zij 

een bijdrage aan de ontwikkelingen en voortgang van het landelijk project. 

 

 

https://pznlsawebprod.blob.core.windows.net/mediacontainer/pznl/media/themabestanden/geestelijke%20verzorging/jaarverslag-fibula-deelproject-geestelijke-verzorging-2019-publieksversie-v2.pdf
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1) Ondersteuning door Fibula aan de regionale projecten geestelijke verzorging 
➢ Platformfunctie: 

• organiseren van (platform) bijeenkomsten voor projectleiders en daarmee van elkaar leren, 

samenwerken, onderlinge uitwisseling, kruisbestuiving stimuleren en faciliteren. 

• zorgen voor verbinding tussen de regionale projecten en de (landelijke) deelprojecten. 

• verbindingsschakel vormen tussen de regionale projecten en de organisaties die 

vertegenwoordigd zijn in de stuurgroep, andere stakeholders, VWS en ZonMw. 

➢ Coördinatie & informatie 

• het faciliteren van een helpdesk voor vragen en informatie, zorgen voor overzicht en inzicht, 

promoten van goede voorbeelden, oproepen verzorgen en helpen bij verbeterpunten. 

• de regionale projecten en Netwerken Palliatieve Zorg voorzien van informatie over plannen en 

voortgang/resultaten van activiteiten van dit Fibula project. 

• publiceren of platform bieden voor weergave van resultaten en tools vanuit de praktijk, 

onderwijs en onderzoek. 

➢ Ondersteuning: 

• bijdragen aan inwerken van nieuwe coördinatoren en projectleiders op project geestelijke 

verzorging. 

 

2) Bijdrage leveren aan de ontwikkelingen en voortgang van het landelijk project: 

• meedenken en bouwen aan ondersteuning in de periode na 2021.  

• meedenken en bouwen aan afstemming Intra-en extramurale Geestelijke verzorging. 

• meedenken en bouwen aan integratie in het sociaal domein.  

• meedenken aan ontwikkeling van visie op Geestelijke verzorging voor de lange termijn. 

• meedenken en werken aan kwaliteit van geestelijke verzorging. 

• bijdragen aan bovenregionale samenwerking vanuit de operatie (Consortia, onderwijsplatform).   

• vanuit de regionale projecten/Netwerken Palliatieve Zorg input geven voor beleidsontwikkeling 

bij de overheid. 

• input geven voor de stuurgroep (stand van zaken, knelpunten, ontwikkelmogelijkheden)  

• via de Netwerken Palliatieve Zorg en consortia de verbinding stimuleren met professionals en 

zorgorganisaties.  

 

 

Projectteam Geestelijke verzorging thuis Fibula 

Jeroen Joosten, projectleider 

Marije Brüll, adviseur 

Margo den Ouden, communicatie 

Caroline Harteveld, officemedewerker 

 

Utrecht, 30-09-2020 


