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INLEIDING
Het Centrum voor Levensvragen (CvL) is in oktober 2018 opgericht. In 2019 konden we de organisatie
met ondersteuning vanuit een landelijke infrastructuur en naar opdracht van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport door ontwikkelen. Er is gewerkt aan het regionaal inrichten van
‘geestelijke verzorging thuis’. Hierbij stonden twee componenten centraal: 1) de structurele
inschakeling van geestelijk verzorgers in de thuissituatie en 2) het faciliteren en de verdere
ontwikkeling van geestelijke verzorging. Dit is per 2020 gerealiseerd. Eind 2021 is hiermee de
opdracht afgerond. Echter: duurzame ontwikkeling en (financiële) borging daarná is noodzakelijk.
Onder de begeleiding van Fibula hebben de regionale coördinatoren/ projectleiders van de Centra v
Levensvragen daartoe hun toekomstvisie in een document aangeboden aan VWS, om een
constructieve bijdrage te leveren aan de toekomstige invulling ‘geestelijke verzorging thuis’.
De doelgroep van het CvL zijn mensen van 50 jaar en ouder en palliatieve patiënten en hun naasten.
De uitgangspunten voor de Centra voor Levensvragen zijn, dat iedere burger in Nederland
desgewenst professionele begeleiding ontvangt bij zingeving en levensvragen van een geestelijk
verzorger. Daarnaast herkennen zorgprofessionals en vrijwilligers levensvragen bij hun cliënten,
hebben hier aandacht voor en weten naar wie zo nodig door te verwijzen.
RESULTATEN 2020
2020 heeft in het teken gestaan van het voortzetten van de activiteiten van het CvL ondanks de
ernstige belemmeringen ten gevolge van de pandemie COVID-19.
1. Financiën: afrekening 2020
De boekhouding werd in 2020 verzorgd door Amaris. De penvoerder was hospice Kajan.
Het totale budget was €105.308. De subsidie is opgedeeld in een
-2/7 deel Activiteit A, is voor organisatorische activiteiten, samenwerkingsverbanden
ontwikkelen, bekendheid genereren en het uitvoeren van onderzoek. Dit deel, activiteit A is
geheel gespendeerd.
-5/7 deel Activiteit B, begeleiding en scholing door geestelijk verzorgers, is niet geheel
gespendeerd. Er is een overschot van €30.630 wat terug betaald zal worden aan VWS.
Het restsaldo €4041 op 1-1-2020 was en betreft eigen kapitaal (rest van het startkapitaal uit
2018). Dit bedrag houden we buiten de verantwoording aan VWS en alloceren we voor
extra’s zoals de advertenties in de kranten. Het restsaldo is dit jaar niet aangesproken.
2. Communicatie en overlegstructuur
Het kernteam, bestaande uit 2 consulenten en de coördinator, heeft maandelijks overleg
gehad. Daarnaast verleent een medewerker op ZZP-basis ondersteuning op het gebied van
Office Management en Communicatie.
2x is er overlegd met de bestuurlijk gedelegeerden. Daarvan werd er een verslag naar
contractpartners gestuurd.
3 x vond het consulenten overleg plaats. Naast het optimaliseren van de werkwijze en het
oplossen van praktische vraagstukken wordt dit overleg gebruikt voor scholing en intervisie.
Landelijk vonden er diverse overleggen plaats met Fibula en de projectleiders van de Centra
in Noord-Holland -Flevoland.

3. Leveren van kwalitatief hoogwaardige begeleiding
De consulenten levensvragen hebben 161 begeleidingstrajecten opgestart. 49 trajecten
betroffen mensen van 50 jaar en ouder en 118 trajecten palliatieve patiënten en hun
naasten. In die trajecten zijn 434 consulten geleverd.
4. Versterken van de samenwerking met huisartsen en wijkteams
Aan 6 PaTz groepen (6)? is een Consulent Levensvragen toegevoegd. Helaas zijn veel PaTz
overleggen niet doorgegaan wegens Corona.
Tevens neemt een consulent deel aan de MDO’s in Hospice Kajan en het C’est la Vie-Huis.
Ook hier hebben diverse overleggen geen doorgang kunnen vinden. Inmiddels vinden de
overleggen veelal plaats via ZOOM of TEAMS
5. Vergroten van naamsbekendheid. PR
In de bijlage Zorg en Welzijn van de Gooi en Eembode werd 2 maal, in maart en oktober, een
advertentie met redactioneel stuk gepubliceerd.
De folder heeft een up-date gekregen waarin de Corona problematiek extra aandacht kreeg.
Via de nieuwsbrief van het Netwerk Palliatieve Zorg Gooi en vechtstreek is 4 x dit jaar nieuws
over het CvL gedeeld.
6. Samenwerking Sociaal domein
Er zijn twee scholingen van 3 dagdelen en 2 intervisie bijeenkomsten gegeven aan sociaal
werkers van Versa Welzijn. Daarmee is er een vruchtbare samenwerking tot stand gekomen.
In Hilversum zijn twee ontmoetingsgroepen Levensvragen gestopt vanwege Corona.
7. Deskundigheidsbevordering voor professionals en vrijwilligers;
In oktober kon het symposium Voltooid Leven geen doorgang vinden en is verzet naar 2021.
Wél hebben er 4 scholingen plaats gevonden voor wijkverpleegkundigen en verzorgenden, 3
scholingen voor PaTz groepen en 3 voor vrijwilligers.
8. Actieonderzoek.
In samenwerking met de andere Centra voor Levensvragen Noord Holland en Flevoland
werd er gewerkt aan het ontwikkelen van een ‘Toolbox’ voor (zorg)professionals en
vrijwilligers. In de Toolbox komen tools tav 1) bewust worden, (2) signaleren en (3)
bespreekbaar maken van zingevingsvragen bij burgers en (4) borgen van deze nieuwe kennis
en vaardigheden in de praktijk. Dit actieonderzoek, wat gesubsidieerd wordt door ZonMw,
loopt tot eind 2021.
9. Bestendigen van een zowel kwantitatief als kwalitatief stevige poule consulenten
levensvragen.
Met de consulenten heeft er 2 x via TEAMS een overleg en intervisie plaats gevonden. Eind
2020 bestaat de poule uit 17 consulenten levensvragen (ZZP), mannen en vrouwen, die
wisselend inzetbaar zijn in de gehele regio. Zij hebben diverse levensbeschouwelijke
achtergronden. Hierdoor is vrijwel altijd een goede match met hulpvragers mogelijk.

