Jaarverslag 2020
Inleiding
Nog nooit in de geschiedenis van VPTZ Arnhem (opgericht in 1983 als Stichting Sterven Thuis) is er
een jaar geweest dat te vergelijken is met 2020.
De complexiteit van de gebeurtenissen van het jaar begon met het overlijden van onze voorzitter Paul
Goderis tijdens zijn vakantie in Spanje op 25 februari. Paul had in 2019 aangegeven te willen stoppen
met zijn werkzaamheden voor VPTZ Arnhem. Hij is nog actief betrokken geweest bij de zoektocht
naar een kandidaat. Op de bestuursvergadering van 21 juli werd Eric van der Vet als voorzitter
benoemd. Tot die tijd heeft Laura Kaiser als waarnemend-voorzitter gefunctioneerd waarvoor de
overige bestuursleden haar zeer erkentelijk zijn.
Enkele bestuursvergaderingen van dit jaar hebben fysiek kunnen plaatsvinden. De overige
vergaderingen zijn digitaal gevoerd. Een aantal malen was dit samen met de coördinatoren waarin met
name gesproken werd over het al of niet inzetten van onze vrijwilligers. Hierbij stond de veiligheid
voor onze vrijwilligers voorop. Na de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen en de
instructies voor het gebruik hiervan, alsmede het opstellen van protocollen voor het inzetten zijn
enkele vrijwilligers bereid gevonden om ingezet te worden. In september heeft de instructie in het
Bruishuis plaatsgevonden. De instructie werd gegeven door Rien Meijer, coördinator en deskundig op
dit gebied. De tweede coronagolf heeft deze inzetten belet. Het bestuur realiseert zich dat hiermee ook
een lockdown is ontstaan ten aanzien van de beschikbaarheid bij potentiële cliënten. Dit is zonder
meer te betreuren!
Er heeft een bijeenkomst in de buitenlucht plaatsgevonden met alle vrijwilligers, coördinatoren en
bestuursleden. Een tweede geplande bijeenkomst in de buitenlucht kon geen doorgang vinden
vanwege de verwachte weersomstandigheden.
In de maand oktober heeft Sonja Gribnau aangegeven per 1 januari 2021 te stoppen met haar
bestuurswerkzaamheden. Sonja is vanaf 2010 bestuurslid geweest. Zij heeft ook namens het bestuur
vele jaren in de PR-commissie gezeten. Voor haar jarenlange inzet is het bestuur haar zeer dankbaar.
Mede door de coronasituatie is de kwetsbaarheid van onze relatief kleine organisatie blootgelegd. Het
bestuur is dan ook sinds het eind van het jaar samen met de beleidscoördinator over de toekomstige
ontwikkelingen in gesprek.
Het bestuur heeft besloten om de arbeidsovereenkomst voor Dolf Mulder als beleidscoördinator met
ingang van 1 september om te zetten naar een arbeidsovereenkomst voor 24 uur per week voor
onbepaalde tijd.

In het kader van het Meerjarenbeleidsplan is door bestuur en beleidscoördinator de urgentie benoemd
van een goed strategisch marketingplan. Hieraan werd uitvoering gegeven door een HAN-studente die
de opdracht kreeg te onderzoeken hoe de VPTZ Arnhem haar marketingbeleid m.b.t. thuiszorg
zodanig kan inrichten, dat dit leidt tot meer inzetten. Uitkomsten van dit onderzoek worden begin
2021 afgerond.
Vrijwilligerscoördinatoren
Het team van drie coördinatoren is dit jaar onveranderd gebleven. Helaas werd één van hen ernstig
getroffen door het virus, met langdurige bijwerkingen. Een voormalige vrijwilligerscoördinator heeft
de taak tijdelijk waargenomen.
De meeste vrijwilligersbijeenkomsten zijn dit jaar vervallen. En dat gold ook voor andere contactmomenten. Om toch zo veel onderlinge betrokkenheid in stand te houden, hebben de coördinatoren
regelmatig telefonisch contact met de vrijwilligers onderhouden.

Vrijwilligers
Er is contact geweest met acht personen die interesse hebben getoond in vrijwilligerswerk bij de VPTZ.
Zij reageerden op de vacature die bij de Vrijwilligerscentrale uitstaat. Dit heeft echter geen nieuwe
vrijwilliger(s) opgeleverd.
Eén vrijwilligster is helaas overleden. Ze heeft zich veel ingezet voor mensen in hun laatste levensfase.
Twee andere vrijwilligers zijn om privéredenen gestopt.
Op 31 december telde de VPTZ Arnhem 14 beschikbare vrijwilligers.

PR
In samenwerking met VPTZ Midden Gelderland (MG) en Stichting Thuiszorg Midden Gelderland
(STMG) was met veel enthousiasme een symposium georganiseerd voor vrijwilligers en professionals
in de palliatieve thuiszorg. Het symposium stond gepland voor 23 april en was geheel volgeboekt (125
deelnemers). Vanwege het virus moest het worden afgeblazen. Binnen de werkgroep Symposium is
afgesproken een nieuwe planning ter hand te nemen zo gauw de omstandigheden dit toelaten.
Vanuit de gezamenlijke PR-vergadering van VPTZ Arnhem en MG zijn PR-werkzaamheden verricht in
het kader van dit symposium. Tevens is in deze samenwerking de externe Nieuwsbrief samengesteld,
die viermaal is verschenen.
Inzetten
In de periode half maart t/m september hebben wij onze dienstverlening gestaakt, met name uit
oogpunt voor de veiligheid van de vrijwilligers in verband met corona.
In de periode oktober tot half december was een beperkt aantal van onze vrijwilligers weer
beschikbaar met de nodige veiligheidsmaatregelen. Met ingang van de lockdown van half december is
de dienstverlening wederom gestaakt. Het aantal inzetten was zodoende zeer beperkt. Er waren
respectievelijk 13 intakes en acht inzetten, waarvan twee in een instelling en zes thuis. De inzetten
hebben zich allemaal in het begin van het jaar voorgedaan.

Samenwerking
Samen met VPTZ MG en Hospice Rozenheuvel zijn afspraken gemaakt voor een intensievere ketenzorg. Eveneens zijn met verpleeghuis Waalstaete (Pleyade) afspraken gemaakt voor samenwerking.
De uitwerking daarvan is in beide gevallen vertraagd en zal in 2021 worden voortgezet.
Het Netwerk Palliatieve Zorg Regio Arnhem en de Liemers is bezig met een intern
reorganisatieproces. Dit heeft tot doel de samenwerking tussen de aangesloten partijen effectiever en
hechter te maken. Als deelnemers aan dit netwerk spannen VPTZ Arnhem en VPTZ Midden
Gelderland zich in om de positie van de vrijwilligersorganisatie te verstevigen.
Verdere informatie over VPTZ Arnhem

Email: info@vptzarnhem.nl
Website www.vptzarnhem.nl

VPTZ Arnhem wordt bijgestaan door het steunpunt VPTZ Nederland te Amersfoort: vptz.nl
Op lokaal niveau werken we samen met diverse vrijwilligers- en professionele organisaties
U kunt ook per mail contact opnemen met VPTZ Arnhem info@vptzarnhem.nl

Adres, telefonische bereikbaarheid:
VPTZ Arnhem, Akkerwindestraat 1-109, 6832 CR Arnhem
Tel. 06 5100 9572 dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur.
Buiten deze tijden of wanneer wij even niet bereikbaar zijn kunt u de voicemail inspreken.

Bankrekening:
NL29ABNA0534319009 t.n.v. VPTZ Arnhem

Met dank aan eenieder die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan dit jaarverslag.
Maart 2021
Jeanne Peters,
secretaris

