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Het Groeiboek is bedoeld voor: 

• Leden PRIL, als naslagwerk

• Initiatiefnemers, als opstarthulp

Het Groeiboek staat online en is voor iedereen gratis te 
downloaden. 



Waarom een Groeiboek?

Gebruik maken van elkaars kennis, leerervaringen en 
documenten

• Informatie en tips over: 

- Welke keuzes te maken

- Vorm van project

- Voor- en nadelen van de verschillende vormen

- Financieringsmogelijkheden

- Waar aan te denken, wat te regelen

• Succes en faal factoren

• Documenten



Ondersteuning door

• Vrijwilligers:

- Voorwaarden, zoals 1 jaar beschikbaarheid

- Training, investeren in scholing en begeleiding

- Coördinator als aanspreekpunt 

- Voordelen: kwantiteit, gelijkwaardig contact, zingeving voor 
vrijwilliger, bijdrage aan sociale samenhang

• Geestelijk verzorgers

- Meldpunt

- Criteria

- Voordelen: deskundigheid, vertrouwelijkheid, continuiteit



Projectfase: voorbereiding

• Initiatief nemen: 
- particulier, vanuit (zorg/welzijns) organisatie, vanuit kerk of religieuze 

stichting. Voor- en nadelen zijn verschillend per initiatiefnemer.

• Samenwerken en betrekken andere uitvoerders

• Draagvlak creëren

• Werkwijze en doel bepalen:
- Inventarisatie lopende projecten in omgeving, projectplan, doel en 
doelgroep, kiezen van aanbod, samenwerkingspartners, tijdspad

• Financiering:
- Fondsen, organisaties, gemeenten (wmo), particulier initiatief, eigen 

bijdrage, etc.

• Organisatorische en juridische onderbrenging



Projectfase: uitvoering

• Werving van geestelijk verzorgers of vrijwilligers

- Vrijwilligers: intake, begeleiding en behoud

• Bekendmaking bij doelgroep

• Bekendmaking bij verwijzers

- Naamgeving: project, ondersteuners

- Beeldvorming en verwachtingen

- Plaatselijke promotie

- Kennismakende activiteiten

- Inzet (digitale) middelen



Aanbod

• Individueel contact

• Gespreksgroepen

• Werken met levensboeken

• Cursussen / trainingen aan verwijzende organisaties



Projectfase: evaluatie

• Succesfactoren

• Faalfactoren

• Peiling tevredenheid bij cliënten

• Peiling tevredenheid bij vrijwilligers / professionals

• ‘Meten’ van het succes

• Inzichtelijk maken van het succes



Nuttige documenten van 
PRILleden
• Projectplannen

• Wervingsfolders: vrijwilligers, cliënten, verwijzers

• Activiteiten

• Nieuwsbrieven 

• Artikelen

• Onderzoeken

• Jaarverslagen

• Evaluaties

• Criterialijst geestelijk verzorgers

• Intake en evaluatieformulier vrijwilligers



Overzicht van initiatieven

• Up to date houden van overzicht

• Informatie en kennis delen

• Documenten delen


