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Jaarbericht 2021
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 2021 vermeld.
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.

Team Centrum voor Levensvragen
Tot 1 april 2021 was Astrid Roggen coördinator van het Centrum voor Levensvragen.
Per 1 september 2021 werd Eline Arisse, geestelijk verzorger van het Centrum voor
Levensvragen, aangesteld om een aantal taken van het coördinatorschap over te nemen.
In 2021 werden zowel Astrid als Eline ondersteund door Wies Wagenaar,
netwerkcoördinator palliatieve zorg, Daniëlle van Bennekom, projectleider palliatieve zorg
en Inge de Boer, secretariaat. Gedurende 2022 wordt gekeken op welke wijze het
coördinatorschap vorm kan krijgen binnen het Centrum voor Levensvragen.
Bestuur
Het bestuur vanuit stichting Netwerk Palliatieve Zorg heeft een portefeuillehouder
toegewezen op het thema Opdracht geestelijke verzorging 1e lijn.
Dit is de heer W. Schoonhoven, adviseur raad van bestuur stichting Cordaan.

2

Centrum voor Levensvragen en het expertiseteam geestelijk
verzorgers
Er is uitvoering gegeven aan het jaarplan 2021. Er is momenteel een team van circa dertig
geestelijk verzorgers die samen het Centrum voor Levensvragen (CvL) Amsterdam en
Diemen vormen. Door o.a. COVID-19 pandemie zijn wederom een aantal activiteiten niet of
anders uitgevoerd. Ondanks COVID-19 heeft het Centrum voor Levensvragen kans gezien
mooie ontwikkelingen te maken en initiatieven te ontplooien.
Opbrengsten
1. Er is een kernteam die de coördinator van het CvL vanuit de inhoud kan
ondersteunen. De bemensing van het kernteam met welke verantwoordelijkheden,
inzet en de verhouding richting de toekomstige coördinator, is vastgesteld.
2. Vanuit de opgestelde profielschets coördinator CvL heeft het kernteam
Astrid Roggen aangenomen als coördinator CvL. Helaas heeft zij per 1 juli afscheid
genomen van het CvL. Er is waargenomen door Wies Wagenaar en
Daniëlle van Bennekom, beiden vanuit het NPZA.
3. De inrichting en bemensing van de telefoondienst is vastgesteld. Eline Arisse is
coördinator van de telefoondienst.
4. Vanaf 1 september nam Eline Arisse een aantal coördinerende taken op zich ten
behoeve van het CvL.
5. Er is een scholingsplan 2022 beschikbaar.
6. Er is een aannamebeleid voor het Centrum voor Levensvragen die in werking is
getreden. In 2021 konden wij zes nieuwe GV’ers op basis van verschillende geloofsen levensovertuigingen in ons centrum opnemen.
Netwerkbijeenkomst geestelijk verzorgers
In 2021 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 2021
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, coördinator
• Myriam van Gils
• Jamal Mekdadi
• Hennie Smit
• Josette Olde Kalter (gestopt in 2021)
• Agaath Drost
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Innovatiegroep PR & Communicatie
De innovatiegroep PR & Communicatie heeft het
communicatieplan uitgevoerd. Voor meer informatie
zie bladzijde 14.
Deze groep bestond uit:
Josette Olde Kalter, geestelijk verzorger
Ellen Kok, geestelijk verzorger
Daniëlle van Bennekom, projectleider NPZA

Betrekken van gemeenten /sociale domein
In 2021 zijn vervolggesprekken gevoerd met de gemeente Amsterdam en gemeente
Diemen over geestelijke zorg in de eerste lijn.
Gemeente Amsterdam
In 2021 is het gesprek voortgezet over de mogelijkheden om een stukje coördinatie te
beleggen bij de gemeente. In 2022 gaan we gericht kijken op welke wijze we binnen de
deelraden het CvL onder de aandacht kunnen brengen.
Er is een aanvraag ingediend voor ondersteuning van mensen met COVID-19 en naasten.
Helaas is deze subsidieaanvraag niet gehonoreerd.
Gemeente Diemen
In 2021 was er regelmatig overleg met de beleidsmedewerker(s). Zo heeft het Centrum
voor Levensvragen op uitnodiging deelgenomen aan de stuurgroep Eenzaamheid voor het
onderdeel Existentiële eenzaamheid van de gemeente Diemen. Er is gezamenlijk een
voorstel beleidsnota geschreven die voorligt bij de gemeenteraad. Binnen dit voorstel is
ook een bijdrage voor o.a. de kosten van coördinatie opgenomen. In 2022 wordt de
uitkomst van de beleidsnota met begroting verwacht.
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Daadwerkelijke inzet
Het Centrum voor Levensvragen heeft ondanks COVID-19 zoveel mogelijk haar
inhoudelijke werkzaamheden uitgevoerd.
Consulten thuis
Aantal cliënten
2019
2020
93
140

50+
2019
91

2020
126

2021
293

2021
177

Aantal consulten
2019
2020
2021
222
610
963

502019
2

2020
14

2021
23

Palliatief
2019
2020
81
49

2021
69

Niet palliatief
2019
2020
12
91

2021
126

Onbekend
2021
98

Onbekend
2021
85

De individuele gesprekken konden door COVID-19 moeilijk plaatsvinden. Een aantal
geestelijk verzorgers heeft kans gezien de gesprekken op een andere manier te voeren
conform de richtlijnen RIVM.
In 2021 zijn er 963 gesprekken gevoerd. Gemiddeld kregen cliënten 3 gesprekken. Er zijn
293 verschillende cliënten geholpen. 69 cliënten bevonden zich in de palliatieve fase. 126
cliënten bevonden zich niet in de palliatieve fase en van 98 is dit onbekend.
Groepsconsulten
Er hebben 22 groepsconsulten plaatsgevonden in 2021.
Deelname aan MDO en/of PaTz-groepen
Er zijn 24 PaTz-groepen in Amsterdam en Diemen.
Bij een PaTz-groepen in Diemen – Zuid 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 VU Buitenveldert,
Oude Turfmarkt, Rivierenbuurt, Amsterdam Zuid, De Keyzer Amsterdam Oost. 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 er MDO’s
bijgewoond in eerstelijns hospices.
Er zijn in totaal 13 bijeenkomsten van een PaTz-groep bijgewoond door een geestelijk
verzorger. Door COVID-19 vonden veel bijeenkomsten bij PaTz-groepen niet plaats.
Aantal MDO’s / PaTz-groepen
2019
2020
2021
63
57
85
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Deskundigheidsbevordering
Professionals en vrijwilligers
Er zijn diverse scholingen verzorgd, waaronder binnen de hospices Veerhuis en 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 heeft Centrum voor Levensvragen ouderenadviseurs en vrijwilligers
getraind om zingevingsvragen te herkennen. De voorbereidingen hiervoor hebben in 2020
plaatsgevonden. De uitvoering vond plaats in het voorjaar van 2021.
In het kader van ZonMw-actieonderzoek; Zingeving en Geestelijke verzorging in de
thuissituatie: ‘Toolbox voor signaleren en bespreken van zingevingsvragen’ zijn er in onze
regio twee basisscholingen Levensvragen signaleren gegeven.
Aantal scholingen
2019
2020
16
11

2021
20

Hospices
De eerste lijn hospices; hospice Kuria, hospice Veerhuis en hospice Zuid-Oost ontvangen op
vraag ondersteuning van een geestelijk verzorger uit het Centrum voor Levensvragen.
De betrokken geestelijk verzorgers ondersteunen individuele gasten op hulpvraag en geven
scholing en intervisie op vraag aan zorgprofessionals en vrijwilligers.
Hierover is een contract opgesteld en samenwerkingsafspraken.
Betrokken geestelijk verzorgers
Klaas de Vries, Hospice Kuria
Myriam van Gils, Hospice Veerhuis
Ellen Kok, Hospice Zuid Oost

Deskundigheidsbevordering voor geestelijk verzorgers
Vrijmibo-moment
Eline Arisse, geestelijk verzorger, nam in april 2020 het initiatief tot een vrijmibo-moment
(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 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 vijf intervisies plaats in 2021 met vijf leden van het CvL:
• Annemarte van Kruchten
• Cindy Kooijman
• Eline Arisse
• Jan Berkvens
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• Kirsten Timmer
De intervisiegroep is aangemeld bij het SKGV voor accreditatie. In het voorjaar van 2021 is
Annemarte van Kruchten bij het CvL aangesloten en bij de intervisiegroep. Ongeveer elke
twee maanden komt de groep bij elkaar. Dit is meestal online geweest vanwege ieders
uiteenlopende werkplekken in de ouderenzorg. De onderwerpen betreffen vaak palliatieve
zorg, begeleiding van cliënten met dementie en mantelzorgers, en stervensbegeleiding.
We gebruiken meestal methodieken uit het Handboek intervisie en laten zoveel mogelijk
iedereen aan bod komen om casuïstiek en andere punten te bespreken.
UP!
Twee geestelijk verzorgers zijn getraind als gespreksleider UP! Nederland. Zij kunnen
volgens deze methodiek groepen ouderen ondersteunen bij zingevingsthema’s /vragen.
Masterclass
Er heeft een masterclass ‘Coaching on the job‘ plaatsgevonden door trainer Mirjam de
Zeeuw. Maudy van Klaveren deelt haar ervaring met deze masterclass.
“Na meerdere pogingen was het in 2021 zover: een groep
gemotiveerde GV’ers zou de masterclass Coaching on the job
starten én afronden. Dat is gelukt. In een serie van drie
bijeenkomsten leerde een grote groep collega’s de beginselen van
het coachingsvak, gericht op het coachen van zorgmedewerkers
bij hun aandacht voor zingeving en levensvragen. Het was – voor
mezelf sprekende – even wennen om me in de casussen niet te
richten op de inhoudelijke begeleiding van cliënten, maar op het
leerproces van de professional. We leerden dat niet doceren, maar
faciliteren centraal staat bij coaching on the job: door middel van het stellen van de juiste
vragen en het delen van de juiste observaties, de professional zijn of haar eigen proces laten
doorlopen, op zijn of haar eigen tempo.
Tijdens de masterclass wisselden theoretische verdieping en interactieve werkvormen in breakout rooms zich af, met als hoogtepunt het oefenen met een spelacteur tijdens de laatste
bijeenkomst. Door de geleerde kennis en vaardigheden met behulp van een acteur in de praktijk
te brengen, hebben we – ondanks dat de bijeenkomsten digitaal waren – belangrijke stappen
kunnen maken in ons leerproces en zijn we er klaar voor om als coaches on the job aan de slag
te gaan.”
Storytelling
In 2021 is de pilot ‘Storytelling’ van start gaan en zijn de
eerste geestelijk verzorgers getraind in de methodiek
‘Storytelling’. Deze pilot komt voort uit het actieonderzoek
waar ons CvL aan deel neemt. Er zijn geestelijk verzorgers
betrokken van het CvL van Amsterdam en Diemen en van de
regio Noord- en Zuid-Kennemerland van stichting Questio.
De storytelling methode helpt mensen verhalen uit het (recente) verleden op te halen, te
duiden en zo naar het heden te brengen. De methode wordt al doende verbeterd in
samenwerking met geestelijk verzorgenden die de training hebben gevolgd. Dit zijn vanuit
CvL Amsterdam en Diemen: Agaath Drost, Jan Berkvens, Myriam van Gils en
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Amale Zerouali. Jan Berkvens: ‘Storytelling geeft verdieping in de bijeenkomsten. Er ontstaat
snel een verbindende laag tussen de verhalen op universele waarden’.
Train-de-trainer docentvaardigheden
Dit is een training van anderhalf uur, waarbij geestelijk verzorgers werden getraind in hun
docentvaardigheden, om (zorg)professionals en vrijwilligers sensitiever te maken voor het
signaleren van levensvragen. Hoe creëer je een fijn leerklimaat en ga je om met
niveauverschillen en verschillende doelgroepen? Hoe zorg je daarbij voor interactie met
deelnemers (fysiek of online) en hoe sluit je aan bij verschillende leerstijlen? Interessant om
weer te ontdekken dat je in de zorg (vaak maar niet altijd) te maken hebt met doeners en
beslissers, terwijl veel geestelijk verzorgers dromers en denkers zijn. Op korte termijn
kunnen geestelijk verzorgers die deze training hebben gevolgd, de wijk in om verschillende
doelgroepen te trainen.

Projecten en andere initiatieven
PLOEG-project Coaching on the Job
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.
Opbrengsten 2021:
Er zijn twee coachingstrajecten uitgevoerd voor het wijkteam Spaarndammerbuurt in
januari en februari 2021 en dit is geëvalueerd met Cordaan. Vanuit Cordaan en de
Universiteit voor Humanistiek, is onder andere Marlie Kok, palliatief verpleegkundige van
Cordaan, betrokken. Zij geeft een training om levensvragen te herkennen die is bedoeld
voor zorgmedewerkers, waaronder wijkverpleegkundigen en verzorgenden.
Er zijn 9 individuele consulten uit voort gekomen voor het Centrum voor Levensvragen.
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De geestelijk verzorgers zijn:
• Josette Olde Kalter
• Josephine van Balen
PLOEG 2-onderzoek
Contactpersoon: Annemarie Foppen, VUmc
Opbrengsten 2021
Volgens de methodiek “In dialoog met je levensverhaal” hebben verschillende geestelijk
verzorgers gesprekken gevoerd met hun cliënt en de resultaten hiervan zorgvuldig
geëvalueerd voor het onderzoek. De cliënten vulden een korte vragenlijst in over hun
bevindingen van het gesprek met de geestelijk verzorger. Later in het jaar is de doelgroep
specifiek geworven op het hebben van een chronische ziekte, zodat de gespreksmethodiek
meer aan zou sluiten bij de thematiek van de gesprekken.
De geestelijk verzorgers zijn:
• Mia Delobelle
• Myriam van Gils
• Ton Bersee
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 2021:
• Er is deelgenomen aan de stuurgroep Eenzaamheid.
• Er zijn folders verzonden via de nieuwsbrief van de PCOB/KBO in de gemeente.
• Er wordt samengewerkt met Arkin (GGZ).
• Met Stichting Welzijn Diemen is deskundigheidsbevordering gegeven aan de
ouderenadviseurs m.b.t. existentiële eenzaamheid.
• Er wordt deelgenomen aan de rouwgroep vanuit Madi Diemen
• Het team Diemen is uitgebreid naar vijf geestelijk verzorgers.
De geestelijk verzorgers zijn:
• Myriam van Gils
• Marga Berkhout
• Kirsten Timmer
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• Ellen Loomans
• Eline Arisse
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 migratie-achtergrond 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!
Opbrengsten 2021:
Amsterdam Zuidoost, wijken:
• Er is gericht gewerkt aan de opbouw van het netwerk in Zuidoost door middel van
bezoeken, het uitdelen van folders en diverse telefonische afspraken en gesprekken.
• Er is deskundigheidsbevordering gegeven aan buurtwerkers en aan
maatschappelijke werkers.
• In 2021 werden er 4 cliënten geholpen in wijken Amsterdam Zuidoost.
• Er werd aan 3 MDO’s deelgenomen.
Hospice Amsterdam Zuidoost:
• Het Centrum voor Levensvragen is betrokken bij de opbouw van hospice
Amsterdam Zuidoost. Er vindt eens in de twee weken een overleg/bezoek plaats
• 16 cliënten werden geholpen en er vond 17 maal een MDO in het hospice plaats waar
de geestelijk verzorger bij aanwezig was.
• De geplande deskundigheidbevordering/ herdenkingsbijeenkomst 2021 is vanwege
COVID-19 doorgeschoven naar 2022
De geestelijk verzorger is:
• Ellen Kok
Ingeborg Douwes Centrum
Algemeen
Het Ingeborg Douwes Centrum is een expertisecentrum op het gebied van de psychooncologie. Als GGZ-instelling, bieden zij psycho-oncologische zorg aan mensen met kanker
10

en hun naasten om met de prognose, het ziekteproces, het herstel en het mogelijk
naderende einde om te gaan. Het Ingeborg Douwes Centrum organiseert regelmatig een
groep waarbij vragen over zingeving een prominente rol speelt.
Opbrengsten 2021
In 2021 organiseerden het Ingeborg Douwes Centrum en het Centrum voor Levensvragen
Amsterdam-Diemen voor het eerst samen een module rond zingeving. Deze module,
‘Kanker & Zingeving’, behandelt verlies in de breedste zin van het woord en waarde(n)vol
leven.
In drie wekelijkse bijeenkomsten op maandagen, eind mei en juni van dit jaar, boden we
fysiek ruimte aan zes deelnemers. Een en ander binnen de geldende coronamaatregelen.
Iedereen die kanker heeft of voor kanker is behandeld, kan deelnemen waarbij het de
bedoeling is dat je alle drie bijeenkomsten volgt.
De bijeenkomsten vormen een introductie op verschillende vormen van omgaan met verlies
en verwerken daarvan. Ook het hervinden van betekenis komt aan bod, door stil te staan bij
dat wat nog van waarde is (zingeving). Er worden ervaringen uitgewisseld, oefeningen
gedaan, theoretische uitleg gedeeld en er is veel ruimte voor reflectie waarbij
betekenisgeving en ontmoeting centraal staat. Begeleiding is in handen van een
gezondheidszorgpsycholoog van het IDC en een geestelijk verzorger, verbonden aan het
CvL.
Uit de evaluatie blijkt dat het met name de ontmoeting met lotgenoten is, voor de meesten
de eerste keer, wat hoog wordt gewaardeerd. Daarnaast is het uitspreken en delen van
eigen levenswijsheid en (h)erkenning van belang. Ook het ruim spreektijd krijgen en inzet
van creatieve werkvormen, zijn genoemd als waardevol. Van de zes deelnemers hebben vijf
deelnemers alle bijeenkomsten gevolgd. De zesde deelnemer moest helaas één keer
verzuimen. Zij bevelen de module aan voor nieuwkomers. In 2022 zal opnieuw een module
van start gaan.
De geestelijk verzorger is:
• Josephine van Baalen

WijkLeerbedrijf Amsterdam Nieuw-West
In 2021 is kennis gemaakt en is er een eerste aanzet tot samenwerking gelegd met het
WijkLeerbedrijf Amsterdam Nieuw-West. Het wijkleerbedrijf ondersteunt Amsterdammers
die een uitkering ontvangen van de gemeente Amsterdam die graag in de zorg willen
werken. De meeste deelnemers zijn mensen waarvan hun wortels niet in Nederland liggen.
Werken in de zorg zoals wij dat in Nederland hebben ingericht en in aanraking komen met
mensen die sterven, kan botsen met waarden en normen. Josette Olde Kalter is met
groepen deelnemers in gesprek gegaan over dilemma’s die zij ervaren.
Rosan Stuijt “Vanuit de mbo-opleiding is er weinig aandacht voor de ervaringen die onze
deelnemers hebben en opdoen. Op de afdelingen vinden zij ook niet altijd gehoor. Dan is er ook
de barrière in taal. Deelnemers vonden het heel fijn hun gevoel met elkaar te kunnen delen, zij
voelden zich gehoord èn gezien”.
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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). Ondanks de beperking van de coronamaatregelen, was
de samenwerking met ESAN vruchtbaar. Een samenwerking die in 2022
wordt voortgezet. Op het gebied van scholing, groepsconsulten en
aanwezigheid van GV tijdens de koffie-inloopmomenten zullen de
activiteiten weer worden opgepakt zodra het kan. Van beide kanten zal de inzet worden
gecontinueerd om de soepele doorverwijzing voor individuele begeleiding en de
toegankelijkheid van de geestelijke verzorging ook in de toekomst te waarborgen.
Opbrengsten 2021:
Individuele begeleiding
• In 2021 zijn vanuit ESAN 7 mensen aangemeld voor individuele begeleiding.
• De beide geestelijk verzorgers schoven, wanneer het mogelijk was, aan bij een
koffie-inloop. Inzet: korte individuele gesprekken met bezoekers, met als doel
kennis te maken, de toegankelijkheid te vergroten, en eventuele
zingevingsproblemen te signaleren.
Helaas waren de mogelijkheden hiertoe in 2021 zeer beperkt vanwege coronamaatregelen
(i.v.m. kleine zalen). De zeer betrokken coördinator van ESAN (Joke Veldkamp) blijft echter
actief en toegankelijk voor de bewoners van Amsterdam-NW. Zij onderhoudt met veel
mensen contact (zelf of via vrijwilligers van 'Effe Buurten'), waardoor zij kan signaleren of
mensen behoefte hebben aan een geestelijk verzorger en deze meldt zij aan via het
Centrum voor Levensvragen.
Projecten
• Levensverhalen schrijven (Hennie)
Workshop ‘Positieve Levenskunst’ gegeven aan de schrijvers (vrijwilligers) met als
doel de focus te leggen op de eigen kracht van de vertellers. Negatieve of verdrietige
ervaringen kunnen veelal zo beschreven worden, dat ze ervaren worden als
moeilijkheden die zijn overwonnen, waardoor de eigenwaarde kan worden vergroot.
Handleiding levensboeken schrijven aangepast en een training ontwikkeld. Deze
gaat in januari 2022 van start waarbij een aantal bijeenkomsten wordt
georganiseerd.
● Effe Buurten (Myriam)
De bijeenkomsten van de bezoekvrijwilligers van ESAN - die onder de noemer van
'Effe Buurten' op huisbezoek gaan bij generatiegenoten die in isolement (dreigen te)
raken - worden ondersteund door een geestelijk verzorger. De vrijwilligers hebben
ondersteuning gekregen op het terrein van signalering van zingevings- en
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levensvragen, onder andere door middel van twee korte scholingen. Samen met de
coördinator van ESAN wordt de behoefte aan verdere scholing op dit gebied in kaart
gebracht en uitgewerkt.
•

Groepsbijeenkomsten (Myriam)
Rondom het thema ‘De invloed van corona op mijn leven’ zijn voor twee groepen
bijeenkomsten voor senioren in Nieuw-West georganiseerd vanuit het perspectief
van zingeving. Voor de bijeenkomst in augustus was grote belangstelling en deze is
door de deelnemers heel positief ervaren. De tweede bijeenkomst, voor een andere
groep deelnemers, moest op het laatste moment worden geannuleerd vanwege de
corona-omstandigheden. Deze zal in 2022, zodra dat kan, alsnog plaatsvinden.
In de planning zit een reeks groepsconsulten waarin, aansluitend op de uitkomsten
van beide eerste bijeenkomsten, enkele deelthema's zullen worden uitgewerkt,
onder andere met behulp van het instrument Storytelling.

De geestelijk verzorgers zijn:
• Hennie Smit
• Myriam van Gils
Mevlana Moskee
Stichting Mevlana als onderdeel van Stichting Milli Görüs organiseert groepsbijeenkomsten
om mensen samen te kunnen laten zijn. Tijdens corona komt de vraag aandacht te
besteden aan zingevingsvragen.
Opbrengsten 2021
Emin Baydemir, als geestelijk verzorger betrokken bij het Centrum voor Levensvragen van
Amsterdam en Diemen, geeft groepsbegeleiding waarbij hij aandacht geeft aan thema’s
over ziek zijn, ouder worden, rouw en verlies.
De geestelijk verzorger is:
• Emin Baydemir

Schatgraven – Inspiratiemiddagen bij het Leger des Heils
Algemeen
In het afgelopen half jaar zijn er tien bijeenkomsten van het
‘Schatgravenproject’ geweest. Deze inspiratiemiddagen boden
ruimte voor ontmoeting, uitwisseling en een gezamenlijke
zoektocht naar betekenis en zingeving en vonden plaats in
samenwerking met Celine van den Berg, Leger des Heils.
Opbrengsten 2021
Tien bijeenkomsten met negen vaste deelnemers. De opkomst was wisselend door andere
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activiteiten die worden aangeboden bij het Leger des Heils. Zoveel als mogelijk werd de
inspiratiemiddag elke twee weken georganiseerd. Dit is als heel waardevol ervaren door
deelnemers en medewerkers. Uitspraken van deze deelnemers vindt u hieronder
weergegeven.
“Heerlijke rust, alles kan, ik kan inbrengen waarover het gaat, wat erbij hoort in de fasen van
mijn leven. Ontmoeting met elkaar, betrokkenheid met elkaar, inspireren van elkaar!”
“Het was mooi om te zien dat ieders licht op het thema geworpen kon worden, we leren in de
schoenen van de ander te staan in de onderwerpen”.
“Er is behoefte aan meerdere mogelijkheden tot ontmoeting, we hebben duidelijk eenzaamheid
onder de vrouwen. Het leiden naar activiteiten, die zingevinggericht zijn of betekenis geven. De
bijeenkomsten ook samen vormgeven door zelf ook inbreng mee te nemen over een thema”.
De geestelijk verzorger is:
• Hilda de Haan
Buurthulp Oost – Trainingen aan vrijwilligers over zingeving
In 2021 is een samenwerking aangegaan met de Vrijwilligersacademie in Amsterdam.
Onderdeel en start daarvan in 2021 vond plaats bij Buurthulp Oost bij de Elthetokerk in de
Javastraat. In de bijeenkomsten worden vrijwilligers voorbereid op hun werkzaamheden bij
de Vrijwilligersacademie zoals contact met maatjes. Onze contactpersoon Sarah Klerks van
Buurthulp vindt het belangrijk dat zingeving hier een onderdeel van is.
In totaal hebben er in 2021 twee bijeenkomsten plaatsgevonden van tweeëneenhalf uur.
De basistraining “Signaleren van levensvragen” vanuit het landelijk actieonderzoek was
hiervoor de basis.
Buurthulp brengt buurtbewoners in contact met buurtgenoten die een luisterend oor nodig
hebben.
De geestelijk verzorger is:
• Beate Giebner
GGD – Webinar over eenzaamheid, veerkracht en zingeving
In december 2021 is in samenwerking met Astrid van Ketel en Francisca
Flinterman van de afdeling Gezond Leven bij de GGD een webinar
gegeven aan ongeveer 40 medewerkers van de GGD over zingeving. In het
webinar gaven we een introductie op de onderwerpen eenzaamheid,
veerkracht en zingeving. De webinar had tot doel om deelnemers te
inspireren om zich in te schrijven voor de verdiepingstrainingen betreft elk
van de onderwerpen. In 2022 verzorgen we de verdiepingstraining over zingeving.
De geestelijk verzorgers zijn:
• Eline Arisse
• Cindy Kooijman
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PR & communicatie
De innovatiegroep PR & Communicatie heeft in 2021 uitvoering gegeven aan het
communicatieplan. Helaas is een gedeelte van de bemensing uitgevallen waardoor er maar
één externe Nieuwsbrief 2021 is uitgekomen in 2021
De website is onderhouden.
Folders die gedownload kunnen worden:
• Er is een folder voor de huisartsenpraktijk voor mensen
die corona hebben of hebben doorgemaakt. KLIK HIER
• Er is een folder voor ondersteuning voor patiënten en hun
naasten die opgenomen zijn (geweest) in het ziekenhuis.
KLIK HIER
• Naast deze ‘Corona’ folders is er ook een algemene folder
voor ziekenhuizen gemaakt.
Deze folder is gemaakt in samenwerking met het
Amsterdam UMC, locatie AMC, met de dienst geestelijke
verzorging KLIK HIER

Interview
Agora interviewde de gemeente Diemen en het Netwerk
Palliatieve Zorg over hun gezamenlijke inzet om ‘moeilijke dingen
op een laagdrempelige manier’ bespreekbaar te maken en praten
over sterven en rouw te normaliseren.

Overig
Actieonderzoek
Het Centrum voor Levensvragen doet mee aan actieonderzoek in het Palliantieprogramma,
gefinancierd door ZonMw: ‘Toolbox voor signaleren en bespreken van zingevingsvragen:
actieonderzoek in Noord-Holland en Flevoland.’
Dit actieonderzoek levert geëvalueerde tools op voor de volgende doelgroepen:
1. Training Levensvragen signaleren voor professionals, werkzaam in zorg en in het
sociaal domein.
• Docentenhandleiding en materiaal om de les te kunnen geven
• Zakkaart met een samenvatting van de basisscholing
2. Storytelling voor cliënten/burgers uit verschillende doelgroepen voor
groepsconsulten.
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De tools moeten voldoen aan vijf items;
• bewustwording vergroten
• luisterhouding
• signaleren van levensvragen
• bespreken van levensvragen
• borging bij professionals (ook in het sociale domein) en vrijwilligers e/o de geestelijk
verzorgers zelf
Geestelijk verzorgers worden betrokken bij de ontwikkeling van ‘tools’ waar zij gebruik van
kunnen maken. Zoals een workshop Acquisitie en een workshop Signaleren en eerste hulp
bij levensvragen.
Administratie
De administratie ten aanzien van de inzet van de coördinator CvL, projectleider,
netwerkcoördinator en de facturatie van consulten, 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. Deze wordt jaarlijks bijgesteld.

Tot slot
2021 was wederom een bewogen jaar. Corona, een nieuwe coördinator die helaas andere
keuzes moest maken, doorontwikkelen van het Centrum en zoeken naar oplossingen voor
de coördinatietaken. Ook landelijk veranderde het landschap van de centra voor
levensvragen. We zijn blij dat de wens van het team geestelijk verzorgers om als zelfstandig
centrum te kunnen blijven functioneren, gehonoreerd is; zowel landelijk als ook binnen het
bestuur van de stichting Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam en Diemen.
Onze dank gaat ook uit naar de geestelijke verzorgers, het kernteam dat
verantwoordelijkheid nam voor de continuering van het centrum als ook Eline Arisse die
bereid was om een groot aantal coördinerende taken op zich te nemen.
Daardoor kon een aantal mooie ontwikkelingen plaatsvinden, zoals de prachtige projecten
en initiatieven die u in dit jaarbericht kon lezen, de trainingen voor geestelijk verzorgers
zelf, en de contacten in de regio Amsterdam en Diemen die we mochten uitbreiden.
2021 was een bewogen jaar maar ook een jaar om 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.
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