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De kracht van samen

Wij zijn VPTZ Nederland, vereniging van organisaties met inzet van vrijwilligers 
in de palliatieve terminale zorg. De vereniging telt ruim 200 leden verspreid 
over heel Nederland. Met dit brede, herkenbare netwerk en een stevige 
belangenbehartiging bundelen we de krachten van onze leden. 
We delen kennis en informatie. Bieden scholing, service en 
ondersteuning op maat.  

 

Doet u ook mee? 
Want samen bereiken we meer!
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Samen zijn we zichtbaar
Als koepelorganisatie staan we voor de belangen van 
onze leden en zetten we ons samen in voor een stevi-
ge en onderscheidende positie in het veld. Samen zijn 
we zichtbaarder dan ieder voor zich. Kunnen we beter 
duidelijk maken waar we voor staan én gaan. Door onze 
krachten te bundelen, zijn we een serieuze gesprekspart-
ner voor politiek en overheid, koepels van verwijzers en 
stakeholders in de palliatieve zorg.

Dit bieden we:

• Krachtige vertegenwoordiging en belangen- 
 behartiging

•  Een stevige positie in het veld van palliatieve  
terminale zorg

•  Naamsbekendheid en zichtbaarheid, onder  
andere via vakbladen en andere (sociale) media

•  Ondersteuning bij communicatiebeleid

Samen maken we elkaar sterker
Als koepelorganisatie bieden we inspiratie, informatie en 
advies. Ook maken we ontmoeting mogelijk, zodat leden 
van elkaar kunnen leren. Niet alleen helpen we indivi-
duele leden om zichzelf verder te ontwikkelen, maar we 
stimuleren hen ook om samen te leren en te ontwikke-
len. Samen zorgen we zo voor een ideale voedingsbodem 
voor vernieuwing en innovatie.

Dit bieden we:

• Een kennisbank, nieuwsbrieven en een website

•  Een lerend netwerk met collegiale bezoeken

• Bijeenkomsten in de regio

• Landelijke thema- en inspiratiebijeenkomsten

De voordelen van lidmaatschap

Samen werken we aan kwaliteit van zorg 
Als koepelorganisatie ondersteunen we onze leden voor 
het bieden van de best mogelijke zorg in de laatste 
levensfase. Met inzet van vrijwilligers, die hierbij van 
onschatbare waarde zijn. Zij geven inhoud aan het be-
grip ‘Er zijn’, op welke manier dan ook. We helpen onze 
leden om dit in hun eigen organisatie waar te maken, te 
onderhouden én systematisch te verbeteren. Met onder-
steuning en advies op maat, met praktische instrumen-
ten. En door kwaliteit merkbaar en meetbaar te maken.

Dit bieden we:

• Een gezamenlijke visie op kwaliteit

•  Het Kwaliteitskompas VPTZ om het werken  
aan kwaliteit te structureren en te stimuleren

• Ondersteuning en advies op maat

•  Scholing en training voor vrijwilligers,  
coördinatoren en bestuursleden

Lidmaatschap van VPTZ Nederland heeft veel voordelen. Voor u als lid én voor het netwerk dat we samen vormen. Dit zijn ze:

De kracht van samen
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De kracht van onze vereniging is de veelkleurig-
heid van onze leden. Juist door ruimte te bieden 
aan diversiteit, maken we leren en ontwikkelen 
in ons netwerk mogelijk. Tegelijkertijd is lid-
maatschap niet vrijblijvend. Met elkaar staan we 
ergens voor. Zodat we samen aanspreekbaar zijn 
op professionaliteit en kwaliteit. 

Als lid voldoet u aan de volgende criteria:

1.  U onderschrijft de gezamenlijke missie van VPTZ 
Nederland, de visie op kwaliteit en handelt daar 
ook naar. Deze documenten vindt u achteraan in de 
bijlage.

2.  U verzamelt structureel feedback van cliënten en 
naasten. En u geeft concreet aan wat daarmee  
gedaan wordt.

3.  U geeft prioriteit aan leren en ontwikkelen en biedt 
collega’s in uw organisatie daarvoor ook voldoende 
tijd. Het volgen van een introductietraining  
(verdere uitwerking op pagina 7) is verplicht voor 
alle zorgvrijwilligers.

4.  Jaarlijks besteedt u aandacht aan een aantal vaste  
kwaliteitsthema’s (verdere uitwerking op pagina 
8). Bijvoorbeeld in een jaarverslag. Daarnaast is  
er ook ruimte om andere zelfgekozen kwaliteits- 
thema’s te benoemen. De plannen en verslagen  
deelt u actief, bijvoorbeeld via uw website.

5.  U neemt deel aan Het Lerend Netwerk VPTZ 
Nederland (verdere uitwerking op pagina 9).

6.  U neemt deel aan de registratierapportage.

7.  U draagt het lidmaatschap actief uit door naam en 
logo van VPTZ Nederland te gebruiken in uitingen.

8.  U neemt deel aan het netwerk palliatieve zorg en 
zoekt actieve samenwerking met (keten)partners in 
de regio en maakt hierover afspraken met elkaar.

9.  U voldoet aan de administratieve en juridische 
voorwaarden voor lidmaatschap. Zo staat uw organi-
satie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en 
betaalt u de contributie.

Bent u een organisatie in oprichting en wilt u 
lid worden? Dan voldoet u in eerste instantie 
aan de volgende vier criteria:

10.   U brengt in kaart welke (extra) vraag er is aan 
palliatieve terminale zorg in uw regio, wat  
andere organisaties op dit gebied al doen en u 
kunt onderbouwen dat uw organisatie in een  
duidelijke behoefte voorziet. Dit doet u in afstem-
ming met het netwerk palliatieve zorg.

11.   Het netwerk palliatieve zorg in uw regio geeft  
een positief advies voor de oprichting van uw 
organisatie.

12.   U stemt af met alle relevante partijen voor formele 
en informele zorg, waaronder in elk geval be-
staande VPTZ-organisaties en VPTZ Nederland. Dit 
beschrijft u in een verslag.

13.    U kunt laten zien dat u een heldere visie heeft  
op rol en inzet van vrijwilligers in de palliatieve 
terminale zorg.

De criteria voor 
lidmaatschap
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Drie leidende principes

Zo borgen we de criteria

Lidmaatschapscriteria zijn een belangrijke waarborg voor professionaliteit en kwaliteit. We nemen ze 
dan ook zeer serieus. Onze leden laten op verschillende manieren zien hoe zij de criteria invullen en 
hoe zij werken aan kwaliteit. Belangrijk is hierbij te benadrukken dat de leden zelf verantwoordelijk 
zijn en blijven voor hun eigen kwaliteit. 

Bij de borging hanteren we drie zogenoemde ‘leidende principes’:

 Controle vanuit vertrouwen

  Kwaliteit is merkbaar (we vragen u te vertellen) en 
meetbaar (we vragen u te tellen). Vertellen gaat 
bóven tellen en tellen gaat altijd samen met het 
verhaal dat hieraan betekenis geeft. Bovendien 
geldt hier het principe: pas toe of leg uit.

 Eenvoud gaat voor complex

  Alles wat we doen, doen we zoveel mogelijk 
regelarm. Geen onnodige regels en controles dus. 
We maken borging nooit moeilijker dan nodig.

 Zelf doen in plaats van uitbesteden

  We organiseren de borging zelf met elkaar.  
De inzet van een externe partij vinden we  
niet nodig. Met ons eigen lerend netwerk werken  
we aan kwaliteit én aan het laten zien daarvan.  
De adviseurs van VPTZ Nederland stimuleren,  
signaleren en faciliteren, maar controleren niet.

1 2 3
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Uitwerking en 
uitgangspunten 
van de thema’s: 

•  Deskundigheid vrijwilliger

•  Vaste kwaliteitsthema’s

•  Lerend netwerk VPTZ Nederland

•  Beroepscommissie lidmaatschap
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Al onze zorgvrijwilligers* volgen een introductie-
programma. Dit introductieprogramma bestaat 
uit meerdere onderdelen, die op elkaar zijn  
afgestemd. Het is een combinatie van zelfstudie, 
training en inwerken. Verplichte onderdelen van 
het introductieprogramma zijn daarom: de 
introductietraining, een inwerkperiode en  
evaluatie. Daarnaast maken we afspraken over 
het blijvend ontwikkelen van onze vrijwilligers. 

Introductietraining
De introductietraining wordt afgerond met een positief 
resultaat. Dit kan door het volgen van:

1.  De landelijke introductietraining van de  
VPTZ Academie.

2.  De introductietraining, incompany,  
georganiseerd door de VPTZ Academie.

3.  De introductietraining, uitgevoerd door de  
VPTZ-organisatie zelf. 

4.  De introductietraining uitgevoerd door een  
andere organisatie.

•  De introductietraining wordt door een competente 
trainer gegeven. De trainer heeft een certificaat, 
diploma of getuigschrift van een relevante opleiding 
en/of ervaring  in het geven van trainingen. De trai-
ner  heeft affiniteit met en aantoonbare kennis van 
palliatieve terminale zorg.

•  De vrijwilliger kan aanvullend de online zelfstudie 
‘Introductietraining VPTZ - online zelfstudie’ volgen.

•  De coördinator is nauw betrokken bij de vorderingen 
van de vrijwilliger tijdens en na afloop van de intro-
ductietraining.

•  De introductietraining voldoet aan de inhoudelijke 
standaard zoals vastgesteld door de VPTZ Academie, 
samen met een aantal leden. Deze inhoudelijke stan-
daard wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig 
bijgesteld.

Inwerkperiode
•  Samen met de nieuwe vrijwilliger wordt bepaald wat 

er nodig is in de inwerkperiode. De nieuwe vrijwilli-
ger loopt bijvoorbeeld mee met een ervaren  
(inwerk)vrijwilliger, om zo ervaring op te doen.  
Daarbij wordt gezorgd voor voldoende evaluatie- 
momenten.

•  Is in de thuissituatie het werken met een inwerk-
vrijwilliger niet mogelijk, dan kan de vrijwilliger 
niet starten voordat de introductietraining met een 
positief resultaat is afgerond. 

Evaluatie
•  Het introductieprogramma wordt afgerond met een 

evaluatiegesprek tussen vrijwilliger en coördinator.

Blijvend ontwikkelen
•  De vrijwilliger blijft zich ontwikkelen, ook na het 

volgen van de introductietraining. Er is voldoende 
tijd en ruimte om te leren en te ontwikkelen via 
feedback, intervisie, reflectie en scholing. Dit wordt 
besproken met de vrijwilliger, bijvoorbeeld als onder-
deel van het jaargesprek.

Uitwerking deskundigheid 
vrijwilliger

*  Andere vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld kookvrijwilligers en tuinvrijwilli-
gers kunnen een aangepast, verkort introductieprogramma volgen. 
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Feedback naaste na de zorgperiode
Welke ontwikkelpunten er zijn en hoe die worden 
opgepakt? Hoe wordt deze feedback georganiseerd 
en wat zijn de belangrijkste resultaten? 

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Hoe wordt invulling gegeven aan punt 2 van de 
VPTZ-visie op kwaliteit:

We kennen aantoonbaar de wensen en behoeftes 
van elke unieke gast/cliënt. We sluiten daar zoveel 
mogelijk op aan en stemmen met hen af. De driehoek 
gast/cliënt, familie/naaste en medewerker/vrijwilliger 
staat centraal. 

De verschillende dimensies van het Kwaliteitskader 
komen hierbij aan bod: 
Fysiek - Psychisch - Sociaal - Spiritueel.

Deelname aan Het Lerend Netwerk VPTZ
Met welke organisaties wordt Het Lerend Netwerk VPTZ 
gevormd? Welke activiteiten zijn uitgevoerd en welke 
ontwikkelpunten zijn geformuleerd?

Deskundigheid vrijwilligers
Hoeveel % van de zorgvrijwilligers 
heeft de introductietraining gevolgd? 
Wordt de vrijwilliger al eerder 
ingezet - omdat er op dat moment 
geen mogelijkheden zijn om de 
introductietraining te volgen -, 
wilt u dan toelichten onder 
welke aanvullende voorwaarden 
dat gebeurt? En op welke manier 
kan de vrijwilliger zich verder 
ontwikkelen?

Uitwerking vaste 
kwaliteitsthema’s

De kwaliteitsthema’s waarover in ieder geval verslag wordt gedaan, bijvoorbeeld in een jaarverslag:

Samenwerking
Met welke partijen werkt de organisatie samen? 
Over welke thema’s wordt met hen de dialoog gevoerd? 
En welke afspraken worden hierover gemaakt?
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Het Lerend Netwerk VPTZ is een inspiratieplek 
voor VPTZ-organisaties waar zij vanuit een frisse 
blik met en van elkaar leren en werken aan ont-
wikkeling. Vanuit gelijkwaardigheid en vertrou-
wen houden zij elkaar een spiegel voor en geven 
elkaar feedback. De basis hiervoor is altijd een 
zelfevaluatie. Deze zelfevaluatie wordt de komen-
de maanden ontwikkeld. De kern van Het Lerend 
Netwerk VPTZ zijn collegiale bezoeken en rappor-
tages die erop gericht zijn om van elkaar te leren. 

Het Lerend Netwerk VPTZ ondersteunt daarmee ook de 
borging van de lidmaatschapscriteria van VPTZ Neder-
land. We kiezen er bewust voor om deze borging van 
de lidmaatschapscriteria met elkaar te organiseren en 
niet te beleggen bij een externe organisatie. Het is heel 
waardevol om dit als organisatie zelf te doen: leden 
herkennen zaken, spreken dezelfde taal en kunnen dit 
in de juiste context plaatsen.

De uitgangspunten* van Het Lerend Netwerk VPTZ
•  Elke VPTZ-organisatie maakt deel uit van een Lerend 

Netwerk VPTZ**. Dit lerende netwerk bestaat uit 
tenminste drie verschillende VPTZ-organisaties en 
maximaal zeven. Bij de samenstelling van het lerend 
netwerk wordt het liefst breder gekeken dan het 
eigen directe/bekende netwerk. 

•  In Het Lerend Netwerk VPTZ zitten vergelijkbare 
typen organisaties. Thuis bij Thuis, BTH/PU/HcH bij 
BTH/PU/HcH. De organisatievorm ‘Beide’ kan aan-
sluiten bij thuis en BTH/PU/HcH of vormt een eigen 
netwerk met alleen ‘Beide’-organisaties. Het Lerend 
Netwerk VPTZ kan naar eigen inzicht andere typen 
organisaties toevoegen aan Het Lerend Netwerk 
VPTZ, denk aan een huisarts of thuiszorgorganisatie. 

•  Binnen Het Lerend Netwerk VPTZ staan leren en 
ontwikkelen voorop. Iedere organisatie is en blijft 
hiervoor zelf verantwoordelijk. Niemand neemt dat 
van elkaar over.

Zie het vervolg op de volgende pagina.

Uitgangspunten 
Het Lerend Netwerk VPTZ

*  De uitgangspunten zijn nog voorlopig en zullen op basis van de proef-
tuin met twee startende lerende netwerken in 2021 worden getoetst, 
aangepast en aangevuld. 

**  In de eerste jaren is dit op basis van vrijwillige opgave, we werken  
toe naar een verplichting. In het jaar 2023 geldt dit voor alle organi- 
saties. We gaan hiermee stapsgewijs aan de slag: in 2021 starten 
twee lerende netwerken om met een externe procesbegeleider heel 
gericht ervaring op te doen.
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•  Het Lerend Netwerk VPTZ werkt op basis van bij- 
eenkomsten met alle leden van het Lerend Netwerk 
VPTZ én collegiale bezoeken. Bij de collegiale bezoe-
ken gaan de organisaties in setjes van drie bij elkaar 
langs. Deze opzet ondersteunt tevens de borging van 
de lidmaatschapscriteria van VPTZ Nederland.

•  De collegiale bezoeken gebeuren op basis van een 
zelfevaluatie behorende bij het VPTZ Kwaliteitskom-
pas (of een eigen/ander kwaliteitssysteem) en een 
eigen leervraag. De leervraag wordt voorgelegd aan 
de collega’s uit het netwerk.

•  Wanneer de organisaties bij elkaar op bezoek gaan, 
gaat er altijd een VPTZ-toetser mee. Er is een vaste 
pool met VPTZ-toetsers, deze - veelal coördinatoren -  
worden hiervoor opgeleid. De waarderende aanpak 
staat centraal. Hoe we omgaan met opleidings-, 
onkosten- en urenvergoedingen voor VPTZ-toetsers 
wordt uitgewerkt in de pilot. 

•  Delen van deze bezoeken kunnen ook online plaats-
vinden.

•  Het ritme van de zelfevaluatie en bezoeken ziet er als 
volgt uit:

  Jaar 1:   Zelfevaluatie + collegiale bezoeken
  Jaar 2:   Zelf tussenstand bepalen en terugkoppelen 

in Het Lerend Netwerk VPTZ
 Jaar 3:   Zelfevaluatie (zonder collegiale bezoeken)
  Jaar 4:   Zelf tussenstand bepalen en terugkoppelen 

in Het Lerend Netwerk VPTZ
  Jaar 5:   Cyclus start opnieuw. Zelfevaluatie +  

collegiale bezoeken

•  De organisatie van Het Lerend Netwerk VPTZ vindt 
zoveel mogelijk volgens het principe van ‘gesloten 
beurzen’ plaats.
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Lidmaatschapscriteria
Bij VPTZ Nederland staan kwaliteit en leren en ontwikke- 
len hoog in het vaandel. Onze missie, onze visie op kwa-
liteit en het Kwaliteitskompas VPTZ laten dat zien. Daar 
stáán en gaan we met elkaar voor en daar hebben we 
bij VPTZ Nederland met elkaar afspraken over gemaakt: 
onze lidmaatschapscriteria. 

Als blijkt dat er bij een lidorganisatie niet volgens deze 
lidmaatschapscriteria wordt gewerkt, wordt er gezamen- 
lijk een leer- en ontwikkeltraject gestart. Levert dit traject 
niet de gewenste afgesproken resultaten op, dan wordt 
eventueel de onafhankelijke beroepscommissie lidmaat-
schap om advies gevraagd. Zij onderzoeken de situatie 
en geven een advies aan het bestuur.

Dit document laat zien welke stappen er in dit gehele 
traject mogelijk zijn.

Leer- en ontwikkeltraject
Hoe wordt zichtbaar dat een organisatie niet volgens 
de afspraken werkt en wat gebeurt er dan? Wanneer 
signalen, cijfers of verhalen bij bepaalde lidorganisaties 
opvallen, kan het betekenen dat er risico’s zijn. Hierbij 
kan gedacht worden aan:

•  Adviseur constateert opvallende zaken uit de jaar-
plannen/verslagen (inclusief kwaliteitsparagraaf)  
of uit gesprekken of vanuit de landelijke klachten-
commissie  adviseur VPTZ  in gesprek   wel of 
geen leer- en ontwikkeltraject

•  Het Lerend Netwerk VPTZ constateert opvallende 
zaken die niet worden opgepakt in een leer- en ont-
wikkeltraject   adviseur VPTZ  in gesprek   wel of 
geen leer- en ontwikkeltraject

•  Samen wordt afgesproken hoe lang het leer- en 
ontwikkeltraject duurt. Levert dit leer- en ontwikkel-
traject binnen deze periode niet de gewenste resul-
taten, dan geeft de adviseur VPTZ dit signaal af aan 
het landelijke bestuur. Zij beoordelen of het nodig is 
om een onafhankelijke beroepscommissie lidmaat-
schap in te schakelen. Hiervan is alleen sprake in 
uiterste gevallen, na een zeer zorgvuldige afweging. 

Onafhankelijke beroepscommissie lidmaatschap
De beroepscommissie lidmaatschap bestaat uit drie 
onafhankelijke experts. Ervaren functionarissen in de  
palliatieve terminale zorg maar zonder actieve ver-
binding met (leden van) VPTZ Nederland. Zij gaan in 

gesprek en beoordelen de situatie bij de lidorganisatie 
op alle onderdelen van het Kwaliteitskompas VPTZ en 
komen met een advies. Dit advies varieert van opnieuw 
de ruimte geven voor een verbeterplan/verscherpt toe-
zicht of het advies om de lidorganisatie uit te schrijven. 
Het advies wordt gegeven aan het landelijke bestuur, 
dat besluit op basis hiervan.

Uitschrijven lidorganisatie
Het bestuur van VPTZ Nederland neemt het advies tot 
uitschrijving van een lidorganisatie al dan niet over.
Dit gebeurt door middel van een schriftelijk bericht aan 
het lid, met vermelding van de reden(en) van opzegging. 
De lidorganisatie kan tegen dat besluit in beroep gaan 
bij de algemene ledenvergadering.

Uitwerking beroepscommissie 
lidmaatschap
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Missie VPTZ

Aan een ieder in de laatste levensfase en 
diens naasten bieden opgeleide vrijwilligers 

- daar waar nodig en gewenst - tijd, 
aandacht en ondersteuning.
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