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Jaarbericht 2020
Vanaf 1 januari 2019 maakt een nieuwe subsidieregeling de inzet van geestelijk
verzorgers in de thuissituatie mogelijk. De regeling vloeit voort uit de paragraaf Goede
zorg voor ouderen in het Regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst.
De minister heeft gekozen voor de toekenning van de beschikbare middelen aan de
Netwerken Palliatieve Zorg vanwege de bestaande subsidieregeling en de ervaring
die netwerken al hebben met deze vorm van zorg en ondersteuning. Het Netwerk
Palliatieve Zorg Amsterdam en Diemen heeft vanaf januari 2019 uitvoering gegeven
aan deze opdracht.
In dit compacte jaarbericht staan de opbrengsten van 2020 vermeld.

Advies voor 2019 en 2020
Het advies ‘Geestelijke verzorging eerste lijn Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam &
Diemen, juni 2019’ vormt een stevige basis waaruit het Centrum voor Levensvragen
Amsterdam en Diemen vormgegeven kan worden en zich verder kan ontwikkelen.
De gezamenlijk geformuleerde maatschappelijke opgave, uitgangspunten en
doelstellingen zijn vertrekpunt voor de verdere concrete invulling van het plan van
aanpak 2019-2020.

Maatschappelijke opgave
“Ik mag erop rekenen dat dicht om mij heen mensen/zorgverleners het heel gewoon vinden
dat er aandacht is voor mijn levensvragen. Dat zij goed kunnen signaleren en het gesprek
hierover met mij willen en kunnen aangaan zodat crisis wordt voorkomen. Dat zij dit op mijn
behoefte doen. Wanneer ik een deskundige nodig heb in verband met de complexiteit van
mijn vragen, verwijzen ze mij adequaat”.
Daarnaast is nadrukkelijk de verbinding gezocht met de visie op positieve gezondheid.
Deze visie op positieve gezondheid is bekend bij o.a. huisartsen in de eerste lijn en
gemeenten.
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Team Centrum voor Levensvragen
Wies Wagenaar, netwerkcoördinator palliatieve
zorg, en Daniëlle van Bennekom, projectleider
palliatieve zorg hebben gedurende 2020
gefungeerd als kwartiermakers.
Eric de Rooij, coördinator van het Centrum voor
Levensvragen Amsterdam en Diemen tot
1 oktober 2020, gaf samen met hen invulling aan de uitwerkingen van bovenstaand
advies. Zij werden hierin ondersteund door Inge de Boer, secretariaat.

Bestuur
Het bestuur vanuit stichting Netwerk Palliatieve Zorg heeft een portefeuillehouder
toegewezen op het thema Opdracht geestelijke verzorging 1e lijn.
Dit is Dhr. W. Schoonhoven, stichting Cordaan.

Speerpunten
Aan de volgende speerpunten is gewerkt.

1.

Het verder vormgeven van een team van geestelijk verzorgers en de 		
doorontwikkeling van het Centrum voor Levensvragen
Realiseren van voldoende gekwalificeerde geestelijk verzorgers in Amsterdam &
Diemen. Zij vormen samen een expertisenetwerk. Naast het verlenen van consulten
en het docentschap, helpen zij ook bij het signaleren van trends, vraagstukken,
successen en het verder ontwikkelen en verankeren van het expertisenetwerk voor
de toekomst.
2.
Het betrekken van gemeenten
Gemeenten hebben meer zicht op (de omvang van) zingevings-/betekenisvragen die
om opvolging vragen en wat nodig is om hieraan tegemoet te komen.
3.
a.
b.
c.
d.
e.

Daadwerkelijke inzet
Consult verlenen aan individuele cliënten en groepen.
Aan MDO en/of PaTz-groepen deelnemen.
Docent of coach zijn binnen het scholingsaanbod dat wordt samengesteld.
Spreker voor bijeenkomsten.
Projecten en overige initiatieven.
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4.
Projecten en initiatieven
Projecten en initiatieven op het gebied van zingeving in de eerste lijn worden
ondersteund.
5.
PR & Communicatie
Uitvoering van het communicatieplan met daarin het realiseren van uitingsmateriaal
over de zingevings- en levensvragen, bestemd voor de doelgroep inwoners van de
gemeenten Amsterdam & Diemen, dat aansluit bij de landelijke campagne.
6.
Administratie
Het consolideren van een adequate (financiële) administratie en registratie ten
aanzien van de inzet van geestelijke verzorging in de thuissituatie.

1.

Verder vormgeven van het Centrum voor Levensvragen en het
expertiseteam geestelijk verzorgers

Er is uitvoering gegeven aan het jaarplan 2020. Er is momenteel een team van circa
dertig geestelijk verzorgers die samen het Centrum voor Levensvragen Amsterdam
en Diemen vormen. Door o.a. COVID-19 is een aantal activiteiten niet of anders
uitgevoerd. Zo zijn scholingen afgezegd en heeft het coachingstraject vertraging
opgelopen. Ondanks COVID-19 heeft het Centrum voor Levensvragen kans gezien
mooie ontwikkelingen te maken en initiatieven te ontplooien.
‘Opening’ Centrum voor Levensvragen
Amsterdam | Diemen 11 maart 2020
Voormalig voorzitter van de VGVZ Simon Evers
hield een feestrede. Een prachtig verhaal over
de geschiedenis van ons vak en hoe na 2010
geestelijke verzorging in de eerste lijn steeds belangrijker werd.
Het centrum voert een eigen logo, website en overige communicatie-uitingen.
Afscheid en doorontwikkeling
Helaas nam per oktober 2020 de coördinator Eric de Rooij afscheid van het Centrum
voor Levensvragen. De kwartiermakers en leden hebben tijdelijk meer ondersteuning
geboden. Mevrouw Jocelyn Daris heeft van 15 oktober tot en met december ad
interim waargenomen en heeft zich met name ingezet om de doorontwikkeling van
het centrum zichtbaar te maken en een goede basis te leggen voor de toekomst.
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Opbrengsten
1.
Het formaliseren van de ontstane organische situatie van een kernteam en 		
overige leden van het Centrum voor Levensvragen.
2.
De geformaliseerde organisatiestructuur van het centrum is operationeel:
o
Er is een profielschets coördinator Centrum voor Levensvragen; 		
		
er wordt actief geworven voor potentiële kandidaten. In 2021 vinden
		sollicitatiegesprekken plaats.
o
De bemensing van het kernteam met welke verantwoordelijkheden, 		
		
inzet en de verhouding richting de toekomstige coördinator, is 		
		
vastgesteld. In 2021 wordt samen met de aangestelde coördinator 		
		
gekeken naar mogelijke uitbreiding van het kernteam.
o
De inrichting/bemensing van de huidige werkgroep PR & communicatie
		
en lopende projecten is vastgesteld.
o
De inrichting en bemensing van de telefoondienst is vastgesteld.
3.
Er is een analyse gemaakt van de kansen die er liggen en beter benut kunnen
worden.
4.
Er is een scholingsplan 2021 beschikbaar.
5.
Er is een aannamebeleid voor het Centrum voor Levensvragen beschreven.
6.
De kaders, organisatiestructuur, bemensing van het Centrum voor 			
Levensvragen is vastgesteld voor 2021.
Inventarisatie en analyse
Er heeft een zeer uitgebreide inventarisatie plaatsgevonden onder alle leden van het
Centrum voor Levensvragen. Dit heeft geleid tot een uitgebreide Excellijst waar onder
andere de telefoondienst goed gebruik van kan maken. Deze inventarisatie maakt
duidelijk wat gewaardeerd wordt aan het centrum en welke kansen er nog liggen om
aandacht aan te geven.

Figuur 1: Voorbeeld onderdeel van de uitvraag
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Netwerkbijeenkomst geestelijk verzorgers
In 2020 zijn vier online bijeenkomsten voor geestelijk verzorgers georganiseerd.
In deze bijeenkomsten hebben de leden elkaar geïnspireerd, nieuwe projecten
gepitcht en zijn de lopende zaken rondom het centrum besproken.
Telefoondienst
Een aantal leden vormt de telefoondienst van het centrum. Zij nemen de telefoon aan,
doen de eerste intake en zorgen voor een passende inzet op de vraag.
Deze groep bestaat uit:
- Eline Arisse
- Myriam van Gils
- Jamal Mekdadi
- Hennie Smit
- Josette Olde Kalter
Innovatiegroep PR & Communicatie
De innovatiegroep PR & Communicatie heeft het communicatieplan uitgevoerd. Voor
meer informatie zie blz 14.
Deze groep bestond uit:
Josette Olde Kalter, geestelijk verzorger
Ellen Kok, geestelijk verzorger
Eric de Rooij, coördinator tot oktober 2020
Daniëlle van Bennekom en Wies Wagenaar, kwartiermakers
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2.

Betrekken van gemeenten

In 2020 zijn vervolggesprekken gevoerd met de gemeente Amsterdam en gemeente
Diemen over geestelijke zorg in de eerste lijn.
Gemeente Amsterdam
Binnen de gemeente is in 2019 met elkaar gekeken op welke manieren het Centrum
voor Levensvragen laagdrempelig bij verschillende initiatieven kan aansluiten. In
2020 is van gedachten gewisseld over het Centrum voor Levensvragen na 2021 en de
eventuele mogelijkheden om een stukje coördinatie van het centrum te beleggen bij
de gemeente.
Gemeente Diemen
De gemeente Diemen zag kansen en greep in 2019 deze aan om gezamenlijk een ‘plan
voor Diemen’ te maken waar ouderen en eenzaamheid een plek in kon krijgen. De
gemeente draagt actief bij en stelt haar infrastructuur beschikbaar. Er is regelmatig
overleg met de beleidsmedewerker(s). Zo is het Centrum voor Levensvragen
uitgenodigd om deel te nemen aan de stuurgroep Eenzaamheid van de gemeente
Diemen. Ook hier is van gedachten gewisseld over het Centrum voor Levensvragen na
2021 en een mogelijkebijdrage in de kosten van coördinatie. Meer informatie over de
activiteiten binnen de gemeente Diemen zie blz 10.

3.

Daadwerkelijke inzet

Het Centrum voor Levensvragen heeft ondanks COVID-19 zoveel mogelijk haar
inhoudelijke werkzaamheden uitgevoerd.
Consulten thuis

De individuele gesprekken konden door COVID-19 moeilijk plaatsvinden. Een aantal
geestelijk verzorgers heeft kans gezien de gesprekken online te voeren.
Er zijn over 2020 610 gesprekken gevoerd. Gemiddeld kregen cliënten 4,3
gesprekken. Er zijn 140 verschillende cliënten geholpen. 49 cliënten bevonden zich in
de palliatieve fase.
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Groepsconsulten
Er hebben 12 groepsconsulten plaatsgevonden in 2020.
Deelname aan MDO en/of PaTz-groepen
Er zijn 24 PaTz-groepen in Amsterdam en Diemen.
Bij 8 PaTz-groepen in Diemen is een geestelijk verzorger aanwezig om advies te
geven bij individuele situaties maar ook om deskundigheidsbevordering te geven. In
Amsterdam zijn geestelijk verzorgers aangesloten bij PaTz-groepen in AmsterdamNoord, Centrum en Zuid en in Diemen Zuid. Samen met Elaa probeert het Centrum
voor Levensvragen andere PaTz-groepen te enthousiasmeren voor deelname van een
geestelijk verzorger aan de PaTz-groepen. Daarnaast zijn 43 MDO’s bijgewoond in
eerstelijns hospices (Kuria, Hospice Zuid-Oost en Hospice Veerhuis).
Er zijn in totaal 14 PaTzbijeenkomsten bijgewoond door een geestelijk verzorger.
Door COVID vonden veel bijeenkomsten bij PaTzgroepen niet plaats.

Deskundigheidsbevordering
1. Professionals en vrijwilligers
Er zijn diverse scholingen verzorgd waaronder binnen de hospices Veerhuis en
hospice Zuid0ost. Daarnaast heeft binnen het project PLOEG van Cordaan scholing
en coaching plaatsgevonden aan verpleegkundigen en verzorgenden over zingeving.
Helaas moest door COVID-19 het coachingstraject tijdelijk stilgelegd worden. In
de gemeente Diemen gaat het Centrum voor Levensvragen ouderenadviseurs en
vrijwilligers trainen om zingevingsvragen te herkennen. De voorbereidingen hiervoor
hebben in 2020 plaatsgevonden. De uitvoering zal in het voorjaar 2021 zijn.

2. Deskundigheidsbevordering voor geestelijk verzorgers
Vrijmibo-moment
Eline Arisse, geestelijk verzorger, nam het initiatief tot een vrijmibomoment
(intervisie). “Toen ik aan het begin van de coronacrisis op mijn eigen ervaringen aan het
reflecteren was, en het allemaal best pittig vond wat geestelijk verzorgers moesten
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doen in moeilijke omstandigheden, kwam het idee bij mij op om zelf een moment te
creëren waarin we online met elkaar van gedachten konden wisselen”.
Er vonden twee intervisies plaats in 2020 met vier leden van het CvL:
Cindy Kooijman, Eline Arisse, Jan Berkvens en Kirsten Timmer
De intervisiegroep is aangemeld bij het SKGV voor accreditatie.
Er zijn drie bijeenkomsten tot aan de zomer in 2021 gepland.

Projecten en andere initiatieven
PLOEG – Cordaan
Cordaan investeert in aandacht voor geestelijke verzorging náást de zorg vanuit
medisch perspectief. Zij participeert in het project, een onderzoek in zorgpraktijken
waarbij wordt gewerkt met de volgende centrale vraagstelling:
Hoe kan spirituele zorg in de multidisciplinaire eerstelijns palliatieve zorg zo
vormgegeven, geïmplementeerd en
geborgd worden, dat de patiënt en diens
naasten aandacht ervaren voor wat voor
hen van betekenis is en zij passende
ondersteuning ontvangen bij spirituele
en existentiële vragen
en behoeften?
Coaching on the job; aanvulling op het
PLOEG-project
Het doel is te komen tot het vergroten van de deskundigheid van wijkzorgteams daar
waar competenties/vaardigheden nog ontbreken of versterkt kunnen worden op het
signaleren, handelen en samenwerken rond zingevings-/betekenisvragen van mensen
in de palliatieve fase en/of boven de 50 jaar op zodanige wijze dat deze verankert in de
praktijk.
Daardoor:
Worden mensen met zingevings-/betekenisvragen eerder gesignaleerd.
Voelen mensen met zingevings-/betekenisvragen zich op maat ondersteund.
Worden mensen met zingevings-/betekenisvragen verwezen naar de juiste 		
deskundigheid, wanneer nodig.
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Opbrengsten 2020
In 2020 is een vervolg gegeven aan dit project ‘met al je voelsprieten’. Het
traject bestaat uit een kick off-bijeenkomst en persoonlijke coaching on the
job door geestelijk verzorgers. T.g.v. corona heeft de training en de coaching
geen doorgang kunnen vinden maar is later in het jaar weer van start gegaan.
Er zijn drie thuiszorgteams gestart, verspreid over Centrum, Staatslieden- en
Spaarndammerbuurt. Medewerkers hebben met veel enthousiasme de training
afgerond. In de laatste maanden van het jaar hebben de teams 11 keer doorverwezen
naar het Centrum voor Levensvragen.
‘De medewerkers geven aan dat zij de existentiële problemen en vragen bij de cliënten herkennen omdat ze er
meer attent op zijn. De cliënten hebben positief gereageerd op het project. Er blijkt duidelijk behoefte te zijn
bij cliënten van Cordaan om ook eens rustig en vertrouwelijk met een geestelijk verzorger te praten.’

De geestelijk verzorgers zijn:
Josette Olde Kalter en Josephine van Baalen
Project: ‘Plan van gemeente Diemen’
Samen met de gemeente Diemen is in 2019 een plan opgesteld op welke wijze
geestelijke verzorging in de eerste lijn vormgegeven kan worden. De volgende
algemene doelstelling is hierbij geformuleerd:
Wanneer mensen zich eenzaam voelen en/of te maken krijgen met (chronische/
levensbedreigende) ziekte, beperkingen, rouw, dilemma’s of kwetsbaarheid, kunnen
zij in de gemeente Diemen rekenen op de beschikbaarheid en bereikbaarheid voor
ondersteuning bij zingeving en levensvragen.
Opbrengsten in 2020:
o
Een geestelijk verzorger is betrokken bij de 		
rouwgroep, georganiseerd door MaDi 			
(Maatschappelijk Dienstverlening) en verzorgt de
module zingeving.
o
Er is meegekeken met Stichting Welzijn Diemen in de
nieuw te ontwikkelen vragenlijsten voor 			
75+ers. Ouderenadviseurs bezoeken deze doelgroep.
o
Er wordt deelgenomen aan de stuurgroep Eenzaamheid.
o
Er zijn folders verzonden via de nieuwsbrief van de PCOB/KBO in de 		
gemeente.
o
Er is contact gelegd met Arkin (GGZ) waarmee samengewerkt kan worden.
o
Met Stichting Welzijn Diemen wordt deskundigheidsbevordering gegeven aan
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o

de ouderenadviseurs, vrijwilligers en professionals m.b.t. existentiële 		
eenzaamheid. De concrete uitvoering zal in 2021 plaatsvinden.
Het team Diemen is uitgebreid van twee naar drie geestelijk verzorgers.

De geestelijk verzorgers zijn:
Myriam van Gils, Marga Berkhout en Kirsten Timmer
Plan van Zuidoost
Amsterdam Zuidoost is een groot stadsdeel met diverse uitdagingen om een begin
te maken met het bekendmaken van mogelijkheden van geestelijke zorg in de eerste
lijn. Zuidoost heeft 88.610 inwoners. 74,6% van de mensen heeft een migratieachtergrond waarvan 63,6% een niet-westerse achtergrond heeft (gemeente
Amsterdam Onderzoek,
2019). Het stadsdeel kent een
hoog percentage kwetsbare
bewoners. De Amsterdamse
gezondheidsmonitor geeft aan
dat het percentage mensen met
psychische gezondheidsklachten in
de Bijlmer drie keer hoger ligt dan
in de meeste andere stadsdelen.
Psychische gezondheid heeft
veelal te maken met gebrek aan
zinbeleving, eenzaamheid en
depressie. Bij het Centrum voor Levensvragen zijn geestelijk verzorgers betrokken
die veel vertrouwen hebben van groepen mensen, woonachtig in de Bijlmer. Dit team
heeft een plan opgesteld onder het motto; laat zien wie je bent!
Doel:
De bekendheid en mogelijkheden voor ondersteuning van geestelijke zorg 1e lijn
vergroten. De professionals sensitiever maken voor levensvragen zodat zij deze beter
herkennen, op in kunnen spelen en/of doorverwijzen naar geestelijk verzorgers.
o
Huisartsen weten het Centrum voor Levensvragen en team Diemen goed te
vinden.
o
Professionals en vrijwilligers zijn meer deskundig op het gebied van 			
‘voelsprieten’ voor levensvragen en weten wanneer en hoe zij naar het 		
Centrum voor Levensvragen kunnen verwijzen.
o
Het is duidelijk waar mogelijke samenwerking met andere partijen in het 		
stadsdeel kan plaatsvinden.
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Opbrengsten:
o
Het team geestelijke verzorging Zuidoost verzorgde deze zomer een scholing
over wat een geestelijk verzorger in de eerste lijn kan betekenen, aan de 		
gezamenlijke wijktafels. Een wijktafel is een overleg tussen (zorg)professionals
die in een specifieke woonwijk werken.
o
Gesprek met een lid van het dagelijks bestuur van het stadsdeel.
o
Er zijn verschillende huisartsenpraktijken en gezondheidscentra bezocht om
kennis te maken en uitleg te geven over het Centrum voor Levensvragen.
o
In de H-buurt zijn diverse coördinatoren bezocht van buurthuiskamer naar de
gebiedsmakelaar.
o
Contact opgebouwd met projectleider wijkzorg Zuidoost.
o
Groepsbijeenkomst met het bestuur van pastores vereniging PCC.
o
Actieve participatie in het Hospice Zuidoost, inclusief bijwonen van MDO’s en
scholingen van zowel professionals als vrijwilligers.
o
Samenwerking met de geestelijk verzorger/verzorging van het ziekenhuis 		
Amsterdam UMC, locatie AMC. Inzet: mensen die van ziekenhuis naar de 		
thuissituatie gaan en nog geestelijke ondersteuning nodig hebben, te 		
verwijzen naar het Centrum voor Levensvragen. Hiervoor is onder andere 		
de folder ‘Ondersteuning nodig tijdens corona?’ ontwikkeld met informatie 		
voor patiënten die naar huis gaan na opname. De samenwerking wordt verder
uitgewerkt en voortgezet in 2021.
o
Diverse folders uitgedeeld en verzonden: van UWV werkbedrijf naar Arkin
(GGZ) tot en met de politie.
o
Etc.
Geestelijk verzorgers:
Ellen Kok, Rawie Sewnath en Godian Eijogu

12

ESAN
Sinds 1 januari 2020 is er een intensieve samenwerking op gang gekomen tussen het
Centrum voor Levensvragen en ESAN (Energieke Senioren Amsterdam Nieuw-West).
Twee geestelijk verzorgers (Hennie Smit en Myriam van Gils) werken samen met de
coördinator van ESAN (Joke Veldkamp) aan een aantal gezamenlijke doelen:
•
Het aanbod ter ondersteuning van ouderen in de thuissituatie nog verder 		
verbreden en meer verdiepen op het gebied van 		
zingeving en levensvragen.
•
Geestelijke verzorging thuis voor de doelgroep van 		
ESAN laagdrempeliger en toegankelijker maken.
Joke Veldkamp, coördinator van de Energieke Senioren
Amsterdam Nieuw-west (ESAN), beschrijft in een rapportage
dat de inzet van geestelijk verzorgers een kwaliteitsimpuls
voor haar organisatie heeft betekend.
Opbrengsten
o
Binnen ESAN heeft de ondersteuning van de geestelijk verzorgers geleid 		
tot een groter bewustzijn dat er meer aandacht moet uitgaan naar de 		
individuele personen.
o
In 2020 werden negen mensen door ESAN aangemeld bij het Centrum voor
Levensvragen voor individuele consulten.
o
De geestelijk verzorgers gaven enkele scholingen aan vrijwilligers van ESAN:
•
over plaats van zingeving in levensverhalen (voor vrijwillige schrijvers
		
van levensvragen);
•
over zingeving/geestelijke verzorging en het signaleren van 			
		
levensvragen (voor vrijwilligers van Effe Buurten, die bij mensen 		
		
op huisbezoek gaan).
o
Met enige regelmaat was - afwisselend - een van beide geestelijk verzorgers
aanwezig op ontmoetingsmomenten van ESAN, om het gesprek over 		
levensvragen en zingeving met bezoekers aan te gaan, individueel dan wel in
groepsverband, en zo geestelijke verzorging letterlijk ‘meer toegankelijk’ 		
te maken.
o
Ook vonden regelmatig inhoudelijk-beleidsmatige gesprekken plaats tussen
de coördinator van ESAN en de geestelijk verzorgers, om af te stemmen 		
over de voortgang van het samenwerkingsproject, over de behoeften 		
voor verdere ontwikkeling en over de wijze waarop de geestelijk verzorgers
daaraan kunnen bijdragen.
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De samenwerking met ESAN zal in 2021 worden voortgezet en verder uitgebouwd.
Geestelijk verzorgers:
Hennie Smit en Myriam van Gils
Mevlana Moskee
Stichting Mevlana als onderdeel van Stichting Milli
Görüs organiseren groepsbijeenkomsten om mensen
samen te kunnen laten zijn. Tijdens de uitbraak van
Corona komt de vraag aandacht te besteden aan
zingevingsvragen. Er wordt groepsbegeleiding gegeven
waarbij aandacht is voor thema’s over ziek zijn, ouder
worden, rouw en verlies.
Geestelijk verzorger: Emin Baydemir.

PR & communicatie
De innovatiegroep PR & Communicatie heeft in 2020 uitvoering gegeven aan het
communicatieplan dat is opgesteld in 2019.
Er zijn folders en nieuwsbrieven uitgegeven. Daarnaast heeft zij bijgedragen aan de
totstandkoming van het logo en de realisatie van de website.
1.
Folder voor de inwoner
2.
Folder voor de verwijzer
3.
Folder ondersteuning tijdens corona
4.
Folder voor patiënt en familie die naar huis gaan na opname
5.
Folder ondersteuning nodig tijdens corona
Er zijn 3 externe nieuwsbrieven uitgekomen in 2020
Nieuwsbrief voorjaar 2020
Nieuwsbrief najaar 2020
Blog
Er is een blog geschreven over afscheid nemen tijdens COVID-19.
PaTz slaat bruggen
In de PaTz nieuwsflits van september is aandacht besteed aan de meerwaarde om
geestelijk verzorgers in PaTz groepen te betrekken.
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Administratie
De administratie ten aanzien van de inzet van projectleider, netwerkcoördinator en de
facturatie van deelname aan PaTz-groepen, scholing etc. door geestelijke verzorgers is
uitgevoerd door het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam en Diemen.
Er is een handboek registratie en facturatie met regionale afspraken gemaakt op basis
van landelijke voorwaarden en tarieven.

Overig
Actie onderzoek
Het onderzoek van Rianne Hoopman om een ‘Toolbox voor signaleren en bespreken
van zingevingsvragen’ te ontwikkelen is van start gegaan. Hierin werkt ons Centrum
voor Levensvragen samen met de Centra voor Levensvragen van Noord- en Zuid
Kennemerland, Gooi- en Vechtstreek, Almere en Flevoland.
Geestelijk verzorgers worden betrokken bij de ontwikkeling van ‘tools’ waar zij
gebruik van kunnen maken. Zoals een workshop Acquisitie,
workshop ‘Signaleren en eerste hulp bij levensvragen’.
De tools moeten voldoen aan vijf items en helpen bij
bewustwording, houding, signaleren, bespreken en borging bij
professionals (ook in het sociale domein) en vrijwilligers e/o de
geestelijk verzorgers zelf.

Coronavirus
Het Centrum voor Levensvragen heeft tijdens de eerste lockdown een aanbod gedaan
richting de inwoners van Amsterdam en Diemen. Het aanbod en folder zijn breed
verspreid.
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Tot slot
In 2020 is het bouwen aan het Centrum voor Levensvragen voortgezet. Een jaar
waarin veel activiteiten hebben plaatsgevonden. Een bijzonder jaar omdat door het
coronavirus de samenwerkingen en activiteiten soms niet, anders of gedeeltelijk
konden plaatsvinden.
Vooral de mogelijkheid van groepsbijeenkomsten was beperkt, en in sommige
perioden lagen deze zelfs helemaal stil. Daardoor zijn er bijvoorbeeld minder
scholingen uitgevoerd dan oorspronkelijk het plan was. Ook gingen veel
ontmoetingsmomenten niet door, waardoor de betrokken geestelijk verzorgers
minder frequent dan gewenst mensen konden ontmoeten. Maar ondanks het
coronavirus hebben er mooie ontwikkelingen plaatsgevonden, zoals: de aansluiting
met een ziekenhuis, deelname aan de stuurgroep eenzaamheid binnen de gemeente
Diemen, de ontwikkeling van nieuwe folders en de totstandkoming van een
telefoondienst met geestelijk verzorgers. 2020 was een bijzonder jaar maar ook een
jaar om met vol trots op terug te kijken. Zonder het enthousiasme en de inzet van allen
binnen het Centrum voor Levensvragen was dit niet mogelijk geweest. We kijken met
vertrouwen naar het komende jaar.

16

