VPTZ regio Uden-Veghel is een van de 5 VPTZ organisaties die meedoen aan de
onderstaande pilot.
5 Januari 2016 vindt de eerste bijeenkomst plaats met mw M.. Roelofs van het bureau
Tryptiek.
Amersfoort, oktober 2015
Betreft: Opdracht versterken samenwerking tussen VPTZ organisaties en
thuiszorgaanbieders
Geachte heer, mevrouw,
Eén van de speerpunten van VPTZ in 2015 is versterken van de samenwerking tussen
beroepsmatige en informele zorg. Vanwege de groter wordende rol van informele zorg en
ondersteuning is onderlinge afstemming en samenwerking met beroepsmatige
zorgverleners meer en meer essentieel. Mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten
moeten elkaar weten te vinden, elkaars kennis en expertise kennen en respecteren. We
hebben hierbij de wind in de rug. In 2014 schrijft Van Rijn in zijn brief aan De Tweede Kamer:
‘Mantelzorgers, vrijwilligers en professionals vullen elkaar aan. Zorg kan alleen passend zijn,
als we aansluiten op de persoonlijke situatie van cliënten. De aanwezige mantelzorgers en
vrijwilligers zijn daarvan een wezenlijk onderdeel en dienen daarom betrokken te worden.’
In 2015 ontwikkelt de VPTZ Academie een vijftal pilots gericht op het goed laten verlopen
van het samenspel tussen beroepsmatige en informele zorg in de palliatieve fase. Het
streven is om in 2016 de trainingen op te nemen in het aanbod van de VPTZ academie.
VPTZ Nederland heeft bureau Triptiek de opdracht gegeven om deze pilot te ontwikkelen en
uit te voeren.
De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:
* Behoeftepeiling. Om de pilots en later de trainingen succesvol te laten zijn is het belangrijk
dat we goed aansluiten bij de behoeften van de beroepsmatige en de informele zorg. De
meeste aandacht gaat hierbij in eerste instantie uit naar de beroepsmatige zorg. Waar zien
zij mogelijkheden tot samenwerking? Wat weerhoudt hen er nu van om VPTZ vrijwilligers in
te schakelen bij palliatieve zorg? Hoe zien zij de samenwerking in de toekomst?
* Adviesformulering op basis van de behoeftepeiling.

* Voorstel voor de invulling van de pilots.
* Uitvoering van de pilots.
* Evaluatie en advies voor inrichting van de trainingen in 2016.
Met vriendelijke groet,
Mw. dr. C.C.M. Holtkamp (Chantal)
Directeur VPTZ Nederland

