NPV-afdeling Bommelerwaard
Beleidsplan 2019-2024

Ten geleide
De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is de enige algemeen-christelijke vereniging in Nederland
die zich vanuit patiëntenperspectief bezighoudt met de zorg voor het leven. De NPV heeft ruim 52.000
leden (telling mei 2019). Verspreid door het land heeft de NPV tientallen afdelingen en kringen die op
lokaal en regionaal niveau patiëntenbelangen behartigen. Het landelijk bureau van de NPV is gevestigd in
Veenendaal.
De NPV gaat uit van Bijbelse waarden en normen met name wat de beschermwaardigheid van het leven
betreft. Het uitgangspunt daarbij is dat ieder mensenleven bescherming verdient, ongeacht de levensfase
of de kwaliteit van het leven, ongeboren of hoogbejaard, ziek of gezond: zorg voor het leven.
In 1986 ontstonden plannen om in de Bommelerwaard een afdeling op te richten. Deze oprichting was op
13 november 1986 een feit. Formele oprichting van de vereniging (met statuten) was op 26 augustus
1988.
Op 31 december 2018 telde de afdeling Bommelerwaard 1023 leden. Het bestuur ontmoet haar leden (en
belangstellenden) op de jaarvergadering (in het voorjaar) en tijdens een informatieavond over een
relevant onderwerp (in het najaar). Daarnaast biedt de afdeling ondersteuning bij de organisatie van een
jongerenavond met een (medisch en/of ethisch) thema in samenwerking met de jongerenorganisatie ‘Way
of Life’ van de NPV
De kerntaken van de afdeling zijn het bieden van vrijwillige thuishulp en vrijwillige terminale thuishulp.
In april 2018 was het 30-jarig jubileum van de vereniging.
Vrijwillige thuishulp
Vrijwillige thuishulp is een vorm van hulpverlening die, als mensen dat willen, hen in staat stelt om zo lang
mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven. Dit kan dan gezien worden als aanvulling op (dus niet in
plaats van) de professionele hulpverlening. Vrijwillige thuishulp richt zich op de verzorging van
bijvoorbeeld (demente) ouderen, zieken en mensen met een handicap. Vrijwillige thuishulp kan ook
voorzien in opvang en verzorging thuis inm afwachting van of na een ziekenhuisopname. Voorbeelden
van hulpvragen die binnenkomen zijn:
• Wie wil er een stukje met mij wandelen?
• Wie wil met mij meegaan om boodschappen te doen?
• Wie wil oppassen bij onze hoogbejaarde ouders?
Vrijwillige terminale thuishulp
Vrijwillige terminale thuishulp betreft het bieden van zorg aan mensen in hun laatste levensfase, die de
wens hebben om thuis te sterven. Ook dit kan gezien worden als aanvulling op (dus niet in plaats van) de
professionele hulpverlening.Voorbeelden van hulpvragen die binnenkomen zijn:
• Wie wil overdag een poosje oppassen bij mijn terminale vader?
• Wie wil ‘s nachts waken bij mijn terminale moeder?
Bestuur
Het bestuur van de NPV-afdeling Bommelerwaard telde in januari 2019 vijf leden, waaronder de
voorzitter, de secretaris en penningmeester.
Er zijn de volgende portefeuilles:
• Verenigingszaken;
• Thuishulp;
• PR en voorlichting;
• Jongeren
Er zijn portefeuilles vacant. Indien nodig worden deze ingevuld/waargenomen door het bestuur.
Onderstaand is de inhoud van de eerstgenoemde drie portefeuilles uitgewerkt.
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Aan de portefeuille ‘jongeren’ wordt pas nadere invulling gegeven zodra hier een bestuurslid voor
beschikbaar is.
Coördinatie thuishulp
Voor de coördinatie van de vrijwillige (palliatieve) thuishulp heeft de vereniging voor 8 uur per week een
coördinator in dienst. De coördinator zorgt voor aansturing van de contactpersonen die (veelal) in de
eigen woonplaats de hulpvragen voor thuishulp coördineren en vrijwilligers inzetten. De afdeling telt
ongeveer 135 vrijwilligers.
Daarnaast stuurt de coördinator de vrijwillige palliatieve thuishulp aan, waarbij ongeveer 15 vrijwilligers
inzetbaar zijn.
Het eerste beleidsplan dateert uit 2014. Het huidige beleidsplan is door het bestuur vastgesteld in mei
2019. Dit plan ondersteunt het bestuur bij haar activiteiten en kan ook door andere betrokkenen gebruikt
worden. In het beleidsplan worden de bovengenoemde portefeuilles met de daarbij behorende kerntaken
van bestuursleden weergegeven. Per portefeuille worden ondermeer het doel, de doelgroep, de
activiteiten (of taken) en de plannen voor de komende jaren beschreven.

Portefeuille Verenigingszaken
Doel

•

Informatievoorziening aan leden

Doelgroep

•

Leden en belangstellenden van NPV-afdeling
Bommelerwaard.

Activiteiten

•
•
•

Organiseren jaarvergadering (voorjaar)
Organiseren informatieavond (najaar)
Ondersteuning bieden bij organiseren jongerenavond in
samenwerking met met jongerenorganisatie van de NPV
‘Way of Life’

Aansturing/uitvoering

•

Stuurt de organisatie van de bovengenoemde avonden aan.

Externe contacten

•
•
•

Landelijk Bureau
Beheerders van kerkelijke centra en dorpshuizen
Sprekers van de diverse avonden

Plannen voor 2019-2024

•
•
•

Organiseren van jaarvergadering
Organiseren van informatieavond
Eventueel ondersteunen bij het organiseren van een
jongerenavond (in samenwerking met NPV
jongerenorganisatie ‘Way of Life’), als daarvoor een vraag
wordt ingediend bij het bestuur.
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Portefeuille Thuishulp
Doel

•
•
•

Hulp bieden in de thuissituatie van hulpvragers
Hulp bieden in de thuissituatie ter ondersteuning van de
mantelzorg
Hulp bieden in de thuissituatie in de terminale fase

Doelgroep(en)

•

Inwoners van de Bommelerwaard, ongeacht lidmaatschap
NPV en kerkelijke achtergrond.

Activiteit(en)

•

Het op peil houden van het vrijwilligersbestand zodat de
(terminale) thuishulp gecontinueerd kan worden (door
coördinator thuishulp ism portefeuillehouder PR en
voorlichting)
Het beleggen van ongeveer vijf vergaderingen per jaar met
de contactpersonen van de thuishulp (door coördinator
thuishulp). Bestuursleden wonen om de beurt een
vergadering bij
Indien gewenst vergaderingen beleggen met
contactpersonen/vrijwilligers van de terminale thuishulp (door
coördinator thuishulp ism portefeuillehouder)
Een (thema)avond voor vrijwilligers organiseren (een maal
per twee jaar)

•

•

•

Aansturing/uitvoering

•
•

•
•

Externe contacten

Plannen voor 2019-2024

•
•

Portefeuillehouder ontvangt ondersteuning van de
coördinator thuishulp
Coördinator thuishulp stuurt contactpersonen aan. Voor de
thuishulp is er per dorp (of een clustering van dorpen) een
contactpersoon. De contactpersonen voor de terminale
thuishulp zijn centraal bereikbaar.
Coördinator en contactpersonen voor de thuishulp sturen de
(ongeveer 135) vrijwilligers aan.
Coördinator en contactpersonen voor de terminale thuishulp
sturen de (ongeveer 15) vrijwilligers aan.

•
•
•

Regionale thuiszorgorganisaties
Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
Bommelerwaard
Steunpunt Welzijn Bommelerwaard en Heerewaarden
Wmo-raad gemeente Zaltbommel
Wmo-raad gemeente Maasdriel

•
•
•
•

Continueren van vrijwillige (terminale) thuishulp
Werven nieuwe vrijwilligers voor (terminale) thuishulp
Werven van contactpersonen voor (terminale) thuishulp.
Scholing aan vrijwilligers
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Portefeuille PR en Voorlichting

Doel

•
•
•

Uitdragen van boodschap/ identiteit
Informatievoorziening leden over verenigingsactiviteiten
Binding tussen leden en vereniging bevorderen

Doelgroep(en)

•

Inwoners van de Bommelerwaard, ongeacht lidmaatschap
NPV en kerkelijke achtergrond.
Gezondheidsorganisaties (zorginstellingen en hulpverleners)
Kerken

•
•
Activiteit(en)

•
•
•
•
•
•
•

Aansturing/uitvoering

•

Actualiseren van NPV folders
Verspreiding van NPV-folders bij zorgaanbieders
(waaronder thuiszorg en huisartsen).
Jaarlijkse uitgave van Nieuwsblad (redactie bij secretaris)
Onderhouden van website
Deelname aan (gezondheids)markten
Adverteren in regionale krant(en) en kerkbladen ivm werving
vrijwilligers (terminale) thuishulp
Adverteren in regionale krant(en) en kerkbladen om aanbod
thuishulp onder aandacht inwoners Bommelerwaard te
brengen

•

Bij actualiseren van folders zijn de coördinator thuishulp en
secretaris betrokken.
Verspreiding van folders gebeurt in overleg met coördinator
en portefeuillehouder thuishulp.
Uitgave van Nieuwsblad.

Externe contacten

•
•
•
•

Pers (regionaal)
Drukker
Landelijk Bureau NPV
Kerken

Plannen voor 2019-2024

•
•
•
•
•
•

Stand op Wmo markt Gemeenten Zaltbommel & Maasdriel
Stand op ledenbijeenkomsten NPV
Onderhouden website
Adverteren ivm werving vrijwilliggers
Adverteren ivm bekendmaking hulpaanbod
Verspreiding NPV-folders onder zorgaanbieders

•
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