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1 Achtergrond bij deelname van Respect Zorggroep 

Scheveningen/ Het Uiterjoon aan het Experimentenprogramma 

van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen 

Respect Zorggroep Scheveningen  start samen met het Expertisenetwerk Levensvragen 
en Ouderen een pilot waarin we gaan kijken hoe we de aandacht voor levensvragen 
binnen Respect nog verder kunnen verbeteren. Dit moet onder meer merkbaar worden 
in het directe contact tussen cliënt en zorgmedewerker. We doen dit in de locatie Het 
Uiterjoon met de bedoeling om later de successen ook naar de andere locaties van 
Respect door te vertalen. 
Respect heeft lange tijd gewerkt aan kwaliteitsverbeteringen wat betreft haar 
bedrijfsvoering. Nu is het volgens de bestuurder tijd om te concentreren op mentaal 
welbevinden van bewoners: hoe beleven zij het leven bij Respect, waar zijn zij mee 
bezig, waar maken zij zich zorgen om? Er zijn goede ervaringen opgedaan met 
trainingen voor medewerkers in cliëntgerichtheid werken, dat vonden medewerkers 
leuk en dit had ook direct praktisch resultaat. Met het meedoen aan het 
experimentenprogramma wil Respect de medewerkers gevoeliger maken voor het 
thema levensvragen/mentaal welbevinden in het dagelijks leven van bewoners. Er is 
een keuze gemaakt om dat in de locatie Het Uiterjoon te doen, omdat Het Uiterjoon 
een uniek huis is met veel Protestants-Christelijke bewoners uit een hechte 
dorpsgemeenschap. Het Uiterjoon volgt echter de tendens van secularisatie en 
individualisatie in de samenleving. Levensvragen die eerder bij de kerk en dominee 
terecht kwamen krijgen daarmee minder aandacht. Steun door een netwerk van familie 
en dorpsgenoten verandert van karakter. Om het vacuüm dat hier ontstaat op te 
vangen is voor de pilot gekozen voor Het Uiterjoon.  
 
We gaan onze ervaringen delen met andere zorgorganisaties en met de ervaringen 
tijdens de pilot een bijdrage leveren aan een nog te ontwikkelen zorgstandaard over 
omgaan met levensvragen voor het nieuwe Kwaliteitsinstituut van het ministerie van 
VWS. Deze standaard zal een document met richtlijnen en handreikingen worden dat 
zorgorganisaties kunnen gebruiken om aandacht voor zingeving en levensvragen in de 
organisatie te borgen. 
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2 Het Uiterjoon 

Het Uiterjoon is een woonzorgcentrum in Scheveningen, vlak bij de boulevard en de 
haven. Het is een flatgebouw uit de jaren 70 van de vorige eeuw met 8 verdiepingen en 
kijkt aan de ene kant uit op zee, aan de andere kant over Scheveningen en Den Haag. 
Het draagt een vissersnaam: het Uiterjoon is het laatste baken van de netten van de 
vissers. Als dit in zicht kwam konden ze de terugreis beginnen. Het wordt grotendeel 
bewoond door Scheveningers, waarvan een groot deel op zee (visserij, kustvaart, 
haven) heeft gewerkt. Er wonen 135 bewoners en er is 58.65 fte personeel. Bewoners 
hadden van oorsprong een traditioneel protestants christelijke achtergrond; voor een 
grote groep is dat nog steeds zo maar er komen meer bewoners bij die minder kerkelijk 
zijn. Ook een groot gedeelte van de medewerkers heeft deze achtergrond. Binnen een 
aantal jaren zal Het Uiterjoon grootschalig verbouwd/opnieuw gebouwd worden. 
 
Op de CQ-index 2012  scoort Het Uiterjoon redelijk goed op het gebied van mentaal 
welbevinden. Van de bewoners geeft 83% aan niet ongerust te zijn en 93% voelt zich 
niet eenzaam. Veertien van de vijftien bewoners die dit nodig vinden zegt bij een 
geestelijk verzorger terecht te kunnen. Van de bewoners voelt 77% zich thuis in Het 
Uiterjoon. Als advies krijgt de organisatie om te blijven praten met medewerkers over 
het belang van voldoende aandacht voor mentaal welbevinden. De vertegenwoordigers 
van cliënten vinden allen dat de zorgverleners genoeg aandacht hebben voor hoe het 
met de bewoners gaat. 
Het Uiterjoon heeft geestelijke verzorging in de persoon van een dominee die de 
vieringen en kerkdiensten verzorgt en individueel met bewoners praat. 
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3 Resultaten verdiepingsgesprekken 

In september en oktober 2012 hebben we (Expertisenetwerk, Christien Begemann  en 
Rico Kremer van Respect Zorggroep, geestelijk verzorger) bij Het Uiterjoon de 
volgende verdiepingsgesprekken gevoerd: 

I. zorgmedewerkers 

II. cliënten/vrijwilligers/directiesecretaresse 

III. behandelaars (arts, ergotherapeut en maatschappelijk werk) 

 
Het doel van de verdiepingsgesprekken was om vanuit verschillende 
organisatieperspectieven te horen of en hoe het thema in de organisatie leeft, op 
welke manier er reeds aandacht voor is, wat de dilemma’s zijn die medewerkers 
hierbij tegenkomen en welke ideeën er zijn om aandacht voor het thema te versterken. 
Hieronder volgt een samenvatting van de resultaten van de gesprekken. 
 
We bespraken het thema telkens aan de hand van het portret van de heer Witzenburg 
die vertelt over zijn leven en levensvragen in het verpleeghuis, een dvd van het 
Expertisenetwerk.   
 
 
A Hoe leeft het thema in de organisatie  
 
 

 
 
 
 
 
 

Zorgmedewerkers Zorgmedewerkers zien regelmatig levensvragen bij de cliënten. 
Thema’s die ze noemen waar die over gaan zijn: problemen uit het 
verleden, levensmoeheid, verdriet en rouw, afhankelijk worden, 
teleurstelling in de kerk. Ze zien ook dat bewoners samen zin geven 
aan de dag door bijvoorbeeld samen koffie te drinken 

Vrijwilligers 
 

Zij zien vragen rondom: wat voor zin heeft het leven nog nu… (bijv. 
kinderen gestorven zijn, echtgenoot overleden etc.). Zij zien ook 
dat bewoners zin ervaren door aan activiteiten deel te nemen. De 
bewoners houden ook veel voor zich”: ” tranen zijn voor de nacht 

Lid cliëntenraad 
 

Hij hoort bij bewoners veel angst voor het ziek worden, afhankelijk 
worden, het sterven 

Directiesecretaresse Zij ziet mensen die beginnen te dementeren verward zijn en 
angstig, en soms door het gebouw zwerven 

Behandelaars: arts,  
Logopedist en 
maatschappelijk 
werk 

Levensmoeheid: waarom ben ik er nog? (na een beroerte 
bijvoorbeeld). Zich waardeloos voelen en zich schamen door 
lichamelijke achteruitgang (mensen die op hun kamer blijven, zich 
afsluiten).  Zingeving ziet de arts bij demente mensen doordat zij 
veel bezig zijn met hun oude rol: bijvoorbeeld naar hun werk 
moeten, huishouden doen. 
Levensvragen van bewoners roepen ook levensvragen op bij henzelf. 
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B Op welke manier is er aandacht voor het thema door:  
 

 
 
 
 
C Wat de dilemma’s of witte vlekken zijn volgens: 

Zorgmedewerkers Even de tijd nemen en gaan zitten, luisterend oor bieden 
Afstemmen op de bewoner 
De dominee erbij laten komen 

Vrijwilligers 
 

De vrijwilligers praten met de bewoners, vooral een vrijwilligster die 
relatief een buitenstaander is en daardoor ‘veilig’ voor bewoners. 
De mannelijke vrijwilliger probeert bewoners op te beuren en ze 
een hart onder de riem te steken. 

Lid cliëntenraad 
 

Hij spreekt met bewoners, vooral even onder vier ogen, over hun 
angsten. 
Hij ziet ook dat bewoners zelf voor zin zorgen, bijvoorbeeld op de 
derde etage waar ze samen koffie drinken. 

Directiesecretaresse Zij maakt een praatje met de bewoners, roept de verzorging erbij 
als dat nodig is en speelt dingen door aan de locatiemanager 

Behandelaars: arts,  
Logopedist en 
maatschappelijk 
werk 

Zij vinden dat het verschilt van persoon tot persoon of 
zorgmedewerkers uit de voeten kunnen met levensvragen. Rondom 
stoppen met eten en drinken signaleren ze dat oudere 
zorgmedewerkers met meer levenservaring dit makkelijker kunnen 
loslaten dan jongere. 
De logopediste krijgt veel te horen van bewoners en ook wel familie 
wanneer ze een tijdje intensief met hen werkt. Ze biedt zo goed 
mogelijk een luisterend oor en overlegt en speelt aan collega’s door. 
De maatschappelijk werkster is nog niet zo goed bekend in Het 
Uiterjoon. 

Zorgmedewerkers Ze weten soms niet wat te zeggen of te doen tegen bewoners bij 
levensvragen, en ook niet bij wie ze dan om raad kunnen vragen. 
Bewoners denken ook wel eens dat ze met zorgmedewerkers niet 
over levensvragen kunnen praten, alleen met de dominee. 
Er zijn geen gespreksgroepen 

Vrijwilligers 
 

Ze worden zelf niet begeleid bij omgaan met levensvragen, het 
komt niet in hun introductie aan de orde. 
Mensen houden hun zorg ook wel voor zich omdat ze elkaar te goed 
kennen, uit privacy. Ze vertellen ook niet alles aan hun kinderen om 
hen niet te belasten. 
Ze maken zich zorgen om de mensen die niet uit hun kamer komen, 
en de mensen die maar in de gang gaan zitten voor zich uit kijken. 

Lid cliëntenraad 
 

 

Directiesecretaresse Activiteiten worden als een lapmiddeltje ingezet, er zijn geen 
rustgevende, zingevende activiteiten. Voor bewoners is het een 
toeval of ze met hun vragen en problemen terecht kunnen, er is te 
weinig aandacht in de zorg voor hoe het echt met de mensen gaat 

Behandelaars: arts,  De mogelijkheden van geestelijke zorg zijn bij hen eigenlijk niet 
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Lijnen voor het plan van aanpak 
 
 
Na bespreking met de projectgroep binnen Het Uiterjoon kwamen de volgende lijnen 
voor het plan van aanpak naar voren: 
 
a. Een duidelijker en grotere rol van een algemene (dat wil zeggen niet kerkelijk 

gebonden) geestelijk verzorger voor cliënten, verzorgenden en vrijwilligers. Voor 
bewoners gaat het om het bieden van een vorm van geestelijke begeleiding die niet 
per se met het geloof/de kerk te maken heeft, niet per se vanuit het ambt van 
dominee. Voor medewerkers en vrijwilligers gaat het om ondersteuning bij hoe zij 
met de levensvragen van bewoners kunnen omgaan. Misschien een “coach 
spiritualiteit en zingevingszorg”. 

b. Zingevende activiteiten voor bewoners: activiteiten waardoor zij meer rechtstreeks 
uitgenodigd worden om te vertellen over/contact te hebben over wat hen 
bezighoudt. Hiervan maakt ook onderdeel uit: stimuleren van eigen initiatief van 
de bewoners op dit gebied! 

c. Ondersteuning van verzorgenden bij hun contact met bewoners over levensvragen, 
onder andere door hen een korte handreiking te geven voor hoe ze een gesprek 
kunnen voeren. Ook aandacht voor de zingeving van medewerkers zelf: wat doet de 
zorg voor ouderen met jouzelf qua je verantwoordelijk voelen, geconfronteerd 
worden met eigen sterven etc. etc.? Hoe beter je hiermee kunt omgaan, hoe meer 
je open kunt staan voor de bewoners en ook voor jezelf kunt zorgen. 

d. Ondersteuning van vrijwilligers in hun introductie, door themabijeenkomsten etc. 
Wat roept het geconfronteerd worden met levensvragen  bij vrijwilligers zelf op, 
waar ga je zelf op in, wat speel je door aan medewerkers, hoe ga je op vragen of 
problemen in? Wat kan er spelen bij ouderen, hoe herken je dat? Hoe gaan we om 
met verschil tussen vrijwilligers: voor sommigen is omgaan met levensvragen een 
vanzelfsprekendheid of natuurlijke interesse, terwijl anderen liever met andere 
dingen bezig zijn. 
 

Logopedist en 
maatschappelijk 
werk 

bekend. 
Ze spreken zelf weinig over wat levensvragen van bewoners met hen 
doen, terwijl ze daar regelmatig door worden geraakt. 
Ze zien veel eenzaamheid bij bewoners, versterkt door schaamte 
over hun lichamelijke en geestelijke achteruitgang. Ze zien sociale 
uitsluiting. 
De betrokkenheid van familie is mooi, maar ook moeilijk om mee om 
te gaan bij levensmoeheid in de vorm van stoppen met eten en 
drinken: wat wil de bewoner zelf, wat het familielid? 
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4. Koers, doel en inhoud van de pilot  
 

Koersen op structurele verandering 

We willen door het uitvoeren van deze pilot een structurele beweging in gang 

zetten die er in een termijn van 5 jaar toe leidt dat medewerkers en vrijwilligers in 

staat zijn om cliënten te ondersteunen bij levensvragen en zingeving. De pilot van 

een jaar is hiervoor de eerste stap en gaat zowel om activiteiten die erop gericht 

zijn om medewerkers en vrijwilligers hierop beter toe te rusten, als om acties die 

ervoor zorgen dat de organisatieprocessen bij Respect de gewenste manier van 

werken ondersteunen. Het uitvoeren van de pilot gaat ook om het uitzoeken welke 

zaken cruciaal zijn voor structurele verandering. 

Voor een overzicht van essentiële zorgmomenten en organisatieprocessen zie 

bijlage 1. Dit is een eerste opzet  van onderdelen die in de zorgstandaard Aandacht 

voor levensvragen, voor het Kwaliteitsinstituut,  aan de orde gaan komen. De pilot 

levert mede input voor het vanuit de praktijk ontwikkelen van de zorgstandaard.  

 

Doel van de pilot 

Het doel van de pilot is dat in Het Uiterjoon een basis wordt gelegd voor wat 

omgaan met levensvragen van ouderen betekent voor de relatie tussen 

medewerkers en cliënten,  voor het activiteitenaanbod en voor de ondersteuning 

van medewerkers en vrijwilligers. Na afloop van de pilot ligt er een plan van aanpak 

voor vervolg in Het Uiterjoon en verspreiding naar andere locaties. 

 
 

Inhoud pilot 

 

4.1     De rol van een breder georiënteerde geestelijk 

verzorger/zingevingscoach 

In Het Uiterjoon is duidelijk sprake van een “na-ebbend” effect van de 
secularisatie. De traditionele benadering van geestelijke verzorging wordt door 
bewoners nog gewaardeerd, maar in gesprekken blijkt in toenemende mate ook 
behoefte aan een professionele begeleider, die de geloofstaal weliswaar verstaat, 
maar minder in de rol en taak van traditionele dominee staat en/of wordt gezien. 
Veel bewoners die een actieve band met de kerk hebben, krijgen ook ondersteuning 
van de wijkpredikant, ouderlingen en diaconie. Voor rand- en buitenkerkelijken zou 
laagdrempelige geestelijke verzorging een meer passend aanbod zijn. Binnen 
Respect bestaat deze vorm van geestelijke verzorging al op andere locaties. Intern 
zal bekeken worden of binnen de formatie taakstellingen van de geestelijk 
verzorgers aangepast kunnen worden op de vraag in Het Uiterjoon. 
Realisatie hiervan wordt in onderling overleg gedurende de loop van het project in 
uitvoering gebracht. 
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4.2   Ondersteuning van zorgmedewerkers 

 
Inhoud 
We vragen een groep van ongeveer 10 zorgmedewerkers om mee te doen aan de 
pilot met als doel: aandacht voor levensvragen in  je werk integreren met de 
daarbij benodigde ondersteuningsstructuur. Hoe pakken we het aan? We stellen 
een groepje samen dat gemengd is qua leeftijd, gelovig/niet gelovig, 
stil/uitbundig. 
We maken een setje met mogelijke vragen die medewerkers aan bewoners kunnen 
stellen. Bijvoorbeeld: 

- Wat houdt u de afgelopen tijd bezig? 
- Piekert u ergens over? 
- Waar bent u gelukkig mee? Etc. 

Dit maken we op basis van  voorbeeldmateriaal dat het Expertisenetwerk 
Levensvragen heeft. 
De groep van 10 medewerkers krijgt een eerste introductiebijeenkomst met Rico 
Kremer (Respect) en Christien Begemann (Expertisenetwerk). Ze krijgen een 
inleiding over levensvragen met voorbeelden uit de praktijk (om het beter te 
herkennen) en daarna gaan we in gesprek: kom jij het tegen? Waar loop je dan 
tegenaan/ Wat doet het met jou? We gaan met de hulpvragen oefenen “op elkaar”, 
ook oefenen hoe je de start van zo’n gesprekje opbouwt. 
Daarna gaan ze drie weken aan de slag: tijdens de zorg, maar ook een keer in een 
apart gesprek na of voor de zorg. 
Na drie weken hebben we een terugkombijeenkomst met de groep waarin we kijken 
hoe het is gegaan, welke thema’s ze tegen zijn gekomen, hoe ze ermee om gingen, 
wat het de bewoner opleverde in hun ogen, wat het met henzelf deed etc. Speciaal 
aandacht voor privacy (wat houd je voor jezelf) en zorgzaamheid (wat is belangrijk 
dat meer collega’s weten en hoe ga je daarmee om?) Ook kijken we naar de 
Zorgleefplannen: wat staat er bij mentaal welbevinden? 
Op basis van deze bijeenkomst gaat de groep verder en komt na een maand weer 
bij elkaar met Rico en Christien, om uit te wisselen, knelpunten voor te leggen, 
successen te vertellen etc. 
Tussendoor kunnen ze bij acute problemen raad vragen aan Rico. 
Na deze tweede terugkombijeenkomst start een nieuwe groep zorgmedewerkers 
met een introductiebijeenkomst en volgt het programma zoals hierboven 
beschreven. Rico en Christien maken afhankelijk van hoe het gelopen is een plan 
voor ondersteuning van de eerste groep: is individuele consultatie dan voldoende of 
zijn terugkom bijeenkomsten gewenst, of is er een andere vorm van ondersteuning 
nodig of handig? 
 

We maken onderzoeksvragen/opdrachten vanuit het Expertisenetwerk om ten 

behoeve van de kwaliteitsstandaard, maar ook voor Respect zelf, hieruit te 

verzamelen wat werkzaam is in houding en gedrag van medewerkers, en wat het 

oplevert bij bewoners en henzelf 
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Planning 

 
 Jan 

13 

Feb 

13 

Mrt 

13 

Apr 

13 

Mei 

13 

Juni 

13 

Juli 

13 

Aug 

13 

Startbijeenkomst met 

zorgmedewerkers 

 x       

1e traject met 

bewoners 

 x X      

Terugkombijeenkomst 

met 

zorgmedewerkers 

  X      

2e traject met 

zorgmedewerkers 

  x X     

Terugkombijeenkomst 

zorgmedewerkers 

   X     

Verdergaan groep 1    x X x x X 

Startbijeenkomst 

nieuwe groep 

zorgmedewerkers 

    x    

 

 

  

 

4.3 Zingevende activiteiten voor bewoners 

Bij het in kaart brengen van de wijze waarop levensvragen van bewoners van Het 
Uiterjoon aandacht krijgen kwam in beeld dat er (te) weinig ruimte lijkt te zijn 
voor meer diepgaande gesprekken.  Bewoners praten wel met elkaar en met 
medewerkers, maar dat raakt niet altijd een diepere laag.  Volgens medewerkers 
en vrijwilligers is die behoefte er wel. Zij merken soms dat er achter een opmerking 
van een bewoner een verlangen schuilt om gehoord te worden in iets dat niet 
zomaar uitgesproken wordt. Bijvoorbeeld het verlangen om het leven af te mogen 
ronden of het ervaren van zinloosheid van het leven.  Er is wel een Bijbelgroep, 
maar die kent én een drempel (want verbonden met de kerk en de dominee) én 
gaat niet over de mensen zelf. 
Het is de moeite waard  om te onderzoeken of een laagdrempelige gespreksgroep, 
die op vaste tijden plaats vindt in een vaste ruimte tegemoet komt aan de  
behoefte van bewoners om zich te kunnen uiten over vragen en gedachten die bij 
hen leven.  Dit zou kunnen in de vorm van: 
De Valreep 
Een valreep is een loopplank naar een schip, over het algemeen met leuningen.  
Een valreep wordt gebruikt om bemanningen, passagiers, loodsen en bezoekers 
gemakkelijker en veiliger aan en van boord te brengen.  “Op de valreep” is ook een 
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uitdrukking voor “op het laatste moment. Met de benaming wordt tot uitdrukking 
gebracht dat de groep functioneert als  “overbrugging” tussen vragen en 
antwoorden, tussen er in je eentje over piekeren en het delen met anderen, tussen 
eenzame gedachten en gedeelde smart. De Valreep voorkomt misschien dat je 
tussen wal en schip valt! De “Valreep” als begrip voor “het laatste moment, de 
laatste kans” ” is een passende uitdrukking voor dingen die je nog gezegd wilt 
hebben in de laatste levensfase. 
De Valreep is een gespreksgroep met een vaste structuur die de begeleider 
hanteert: 

Peilen1: Hoe gaat het? Hoe hoog staat het water? Wat is het tij? Hoe was het 

toen het tij gunstig was? Loopt je schip bijna vast aan de grond? Haal je de 

haven? Wanneer is er genoeg diepte om uit te mogen varen? Etc.  Allemaal 

metaforen voor levensvragen. 

Boeten2:  Hoe zou je dat waar je over piekert, je zorgen maakt, in vast 

loopt, je niet meer gezien voelt kunnen herstellen of om kunnen buigen? 

Waar gooide je eerder je anker uit? Waaraan heb je houvast?  Wat moet er 

“geheeld” worden? Wat voel je als je een vuurtoren (lichtpunt) ziet? Wat is 

jouw vuurtoren? 

 

 Marifoon 

Om er voor te zorgen dat deelnemers het woord nemen, maar ook de gelegenheid 
krijgen om afwachtend te luisteren hanteren we als “praatstok” (een voorwerp dat 
iemand pakt als hij/zij het woord wil, de anderen luisteren dan en mogen alleen 
reageren als de praatstokhouder het goed vindt) een marifoon3 (of de hoorn van het 
toestel). 
Voorstel gespreksgroep:  Wekelijks op woensdag  van 10.00 – 11.00 uur, maximaal 
10 deelnemers. 
Begeleiding: Rico Kremer of Wessel Jenner met ondersteuning van Tanja ten 
Broeke 

 
Tijdsinvestering 

 
Wekelijks 2 uur. Evalueren na een half jaar. 

 

 

4.4 Ondersteuning van vrijwilligers bij levensvragen 

Voor vrijwilligers organiseren we een themabijeenkomst over omgaan met 
levensvragen op een voor hen geschikt tijdstip. We nodigen hen uit op een 
aansprekende manier door voorbeeldjes te geven van levensvragen waar zij mee 
worden geconfronteerd, bijvoorbeeld: 

                                                
1 Peilen is een scheepvaartsterm. Door de peilen meet men de diepte van het water of bepaalt men 
de koers van het schip. Peilen betekent ook “onderzoeken”.  

2 Boeten betekent “netten herstellen”. In het gangbare gebruik van het woord betekent het “iets 
heel maken, iets rechtzetten dat scheef is gegaan, fout is gelopen of niet gegaan is zoals gewenst 
was. 

3 Marifoon is een zenderontvanger voor maritieme communicatie m.n. langs de kust en op 
binnenwateren. 
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Vindt u het soms ook zo moeilijk hoe u moet reageren als iemand bijvoorbeeld tegen u 
zegt: 

- Voor mij hoeft het allemaal niet meer; 

- Laat mij maar, ik wil niet zeuren 

In de bijeenkomst kijken we naar filmfragmenten waarin gesprekken over levensvragen 
worden gevoerd en bespreken die met elkaar. We gaan aan de hand van eigen ervaringen 
van vrijwilligers in op wat luisteren in de ware zin van het woord is, en oefenen daarmee. 
Aan het eind stellen we een vervolg voor maar dan met het bespreken van concrete 
situaties waar zij tegenaan lopen en die ze zelf inbrengen; bijvoorbeeld twee maanden 
later. 
 
Doel: 3 x per jaar een bijeenkomst van 1,5 uur voor vrijwilligers die werksituaties rondom 
levensvragen in willen brengen.  
 
Planning 
 
 Jan 13 Feb 13 Mrt 13 Apr 13 Mei 13 Juni 13 
Voorbereiding 
themabijeenk. 

x x     

Uitvoeren 
themabijeenk. 

  x    

Voorbereiden 
intervisie 

   x   

Uitvoeren 
intervisie 

    x  

Maken 
schriftelijk 
materiaal voor 
intro nieuwe 
vrijwilligers 

    x x 

Evaluatie en 
planning 
vervolg 

     x 
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5 Projectstructuur 
 
Projectgroep Respect Zorggroep: 

• Rico Kremer (geestelijk verzorger, projectleider intern) 

• Annie van Antwerpen (geestelijk verzorger) 

• Els Lieferink (verpleegkundige, EVV-er)) 

• Tanja ten Broeke (activiteitenbegeleider) 

• Charlotte Breevaart (fysiotherapeute) 

• Anneke Teske (EVV-er) 

• Thérèse Kamper (helpende plus) 

• Ineke Duivestijn (vrijwilligerscoördinator) 

• Christien Begemann (Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen) 

 
Taak projectgroep 
De projectgroep kijkt en denkt mee in het proces vanuit verschillende 
perspectieven in de organisatie. Aandacht voor levensvragen is een onderwerp waar 
iedereen mee te maken heeft en het project kan pas echt goed van de grond komen 
als er een actieve betrokkenheid van iedereen is. 
  
De projectgroep komt gedurende het pilotjaar ongeveer 6 keer bij elkaar.  
De projectgroep rapporteert regelmatig aan het MT van Respect Zorggroep via Rico 
Kremer en Annie van Antwerpen. Het plan van aanpak wordt door het MT 
geaccordeerd. 
 
 
Bestuurlijke inbedding 
De RvB accordeert het plan van aanpak en wordt regelmatig geïnformeerd over het 
verloop van de uitvoering van het plan van aanpak. De RvB toont betrokkenheid 
door een rol te spelen bij eventuele bijeenkomsten en in schriftelijke informatie 
aan medewerkers en cliënten over dit thema.  
De RvB neemt deel aan het expertnetwerk dat door het Expertisenetwerk 
Levensvragen en Ouderen rondom de pilots wordt opgebouwd. 
 
De managementteams van andere locaties worden gedurende het projectjaar 
geïnformeerd over het verloop van het project en krijgen de opdracht reeds na te 
gaan hoe het thema de komende jaren op hun locatie ingebed kan worden.  
 
 
Ondersteuning door Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen  

• Begeleider: Christien Begemann (senior medewerker Vilans) Ism Marielle 
Cuijpers (senior medewerker Vilans) 

• Stuurgroep vanuit het Expertisenetwerk: Gerdienke Ubels| Actiz, Marijke 
Wulp | Agora, Wilma Reinders | Humanistisch Verbond en Lena Hillenga | 
LOC 

• Expertgroep, in ontwikkeling 
• Leernetwerk, in ontwikkeling 
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Ontwikkeling zorgstandaard 
Het Expertisenetwerk heeft van het kwaliteitsinstituut de opdracht gekregen een 
zorgstandaard te ontwikkelen in samenwerking met de praktijk. De pilot bij Respect 
Zorggroep draagt bij aan de ontwikkeling van de zorgstandaard. Het 
kwaliteitsinstituut zal op gezette tijden meekijken met de voortgang van de pilot.  
 
Financiering 
Begeleiding door Expertisenetwerk wordt gefinancierd uit ontwikkeling 
zorgstandaard. 
De Inzet van Respect Zorggroep financiert deze organisatie zelf . 
 
Formaliteiten 
Het Expertisenetwerk en Respect Zorg hebben een samenwerkingsovereenkomst 
getekend. 
 
Locatie experiment 
Start bij 1 locatie te weten Het Uiterjoon. De rest van de organisatie wordt 
meegenomen/geïnformeerd en zo mogelijk erbij betrokken.    
 
Duur en start traject 
1 jaar, inclusief de fase van maken plan van aanpak. 
Uitvoering van het project gebeurt aan de hand van een Plan van aanpak. Dit wordt 
in de zomer ontwikkeld. Start van de uitvoering zodra financiering rond is. 
Streefdatum accordering Plan van aanpak is in december 2013 en start uitvoering is 
januari 2013. 
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Bijlage bij Plan van aanpak pilot levensvragen 
(uit: Aanzet tot Zorgstandaard ‘omgaan met levensvragen’ in de ouderenzorg |Versie  augustus 
2012) 
 
De geel gearceerde onderdelen komen aan de orde in het plan van aanpak van Respect Zorggroep. 
 
A Wat is nodig voor goede kwaliteit van aandacht voor levensvragen in een 

zorgorganisatie? 
Hoe en waar dienen organisaties aandacht voor levensvragen op te nemen in 
organisatieprocessen? 

 
1. De primaire relatie cliënt (naaste) – medewerkers/vrijwilligers  

(medewerkers die omgaan met de cliënt, zorg, behandeling, huishoudelijk, welzijn, 
catering,  etc. en vrijwilligers) 
Over welke kwaliteiten beschikken medewerkers/vrijwilligers om goed aandacht aan 

levensvragen te schenken en die je als organisatie kunt kweken, voeden en koesteren.  

Zoals: hartelijkheid, openheid, responsiviteit/sensitiviteit, belangstelling tonen. Aandacht 

voor diversiteit (cultureel, religieus, seksueel).  Gaat zowel om alledaagse zingeving als 

existentiële zingeving, zie ook onderdeel B. 

2. Visie 
Hoe is  in de visie van de organisatie het belang van aandacht voor  levensvragen 

opgenomen? Is die visie concreet en helder voor de medewerkers, cliënten en familie?  

3. Borging van aandacht voor levensvragen in het zorg-leefplan 
Hoe komt behoefte aan aandacht voor levensvragen/zingeving terug in het (elektronische) 
zorg-leefplan en hoe wordt concreet benoemd hoe cliënt wil dat de zorgmedewerkers 
daarmee omgaan. Driedeling: aandacht, begeleiding, crisisinterventie (ABC-schema richtlijn 
spirituele zorg) 

4. Management 
- Hoe coaching en sturing van medewerkers op alle niveau’s rond levensvragen 

(reflectiemomenten, voorbeeldgedrag, ruimte om werk naar behoefte van cliënt in te 
delen, ontwikkelruimte teams) 

- Hoe borging in jaarlijkse plannings- en beleidscyclus en kwaliteitssysteem 
5. Personeelsbeleid 

- Werving 
- Scholing/training (ook management) 
- Begeleiding en ondersteuning personeel bij eigen levensvragen 
- Beoordelingscyclus/functioneringsgespreken 

6. Communicatie 
- Hoe is aandacht voor levensvragen zichtbaar in interne en externe communicatie 

(website, informatie naar cliënten en familie, medewerkersbulletin etc) 
7. Vrijwilligersbeleid:  

werving, scholing en begeleiding 
8. Familie  

Hoe en door wie is er aandacht voor levensvragen bij familie/mantelzorgers 

9. Accommodatie 
Hoe komt in de accommodatie aandacht voor levensvragen tot uitdrukking in de kwaliteit 
van het stiltecentrum en overige plekken voor rust, inspiratie en bezinning, bijvoorbeeld: 
Zijn er zitjes, ruimtes waar je je even terug kunt trekken voor een gesprek in de gewone 
leefruimte dicht bij de cliënten. 

10. Borging van aandacht voor levensvragen in de lijn en bij cliëntenraad 
- Hoe en bij wie is aandacht voor levensvragen als speciaal aandachtspunt in de lijn 

onderdeel van het takenpakket? 
- Hoe wordt de cliëntenraad betrokken bij de invulling van aandacht voor levensvragen? 

11. Beschikbaarheid, rol en taak van geestelijke verzorging 
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B Wanneer dient expliciet aandacht te zijn voor mogelijke levensvragen en zingeving van 

cliënten? 
Op welke momenten, in welke omstandigheden dienen medewerkers (extra) alert te zijn op 
levensvragen/zingeving?  
 

1. Kennismakingsgesprek(ken) 

2. Opstellen zorg-leefplan 

3. Eerste periode in de zorginstelling 

4. Dag die de moeite waard is (aandacht voor zingeving bij dagbesteding van cliënten) 

5. Ziekte of overlijden van naaste(n) of medebewoner 

6. Verslechtering situatie van cliënt, laatste levensfase cliënt 

7. Relatieproblemen met partner/kinderen/ familie/mantelzorger/medebewoner 

8. Familie/levensgebeurtenissen (huwelijk, geboorte, etc.) 

9. Schommelingen of tekorten personeel, onenigheid of slechte sfeer in zorgteam, verbouwing, 

verhuizing 

 


