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Voorwoord

Met psycho-educatie, modellen en trainen zijn er mooie 

stappen gezet in heldere communicatie. Voor het jaar 

2020 gaan we bekijken hoe het vrijwilligerswerk zich 

verhoudt tot professionele ondersteuning. Is het een 

professionele vrijwilliger of een deskundige vrijwilliger? 

Een boeiend thema. 

Wanneer u de foto’s ziet van de Bijna Thuis Huizen 

ziet u hoe mooi de kamers zijn ingericht. Comfortabel, 

eenvoudig en sfeervol. Kamers waarin gasten zich 

werkelijk thuis kunnen voelen om de laatste levensles 

in “loslaten” mogelijk te maken.

De communicatie van de stichting via website en 

andere media laat zien dat de stichting haar zaken 

op orde heeft, letterlijk en figuurlijk. Met oog voor 

het voortdurende proces van ontwikkeling en groei 

in samenwerking met de omgeving: harmonieus en 

gracieus. Een voortdurend proces, gedragen en 

uitgevoerd door bevlogen mensen.

Dat deze stichting een lang bestaan mag kennen 

is mijn wens.

   

Marjo van Zalk,

Mental coach en trainer

ie zijn toch die mensen die zich belangeloos 

inzetten in de bijzondere laatste fase van 

een mensenleven? Zou u dat kunnen? Ikzelf vraag het 

mij af… 

Sinds een paar jaar mag ik meedenken en een rol 

spelen in de deskundigheidsbevordering van de 

coördinatoren. Als mental coach en trainer is het mij 

een voorrecht actief een bijdrage te kunnen leveren 

aan de kwaliteit die stichting TTH biedt aan de 

hulpvragers en hun dierbaren. De bereidheid van 

bestuur en de coördinatoren om naar zichzelf te kijken 

en hun werkwijze te onderzoeken dwingt respect af.

 In 2019 hebben we gewerkt aan de kwaliteit van 

communiceren. Een breed begrip, dus zijn we 

gestart met onderzoeken op welke manier wijzelf 

communiceren zowel verbaal als non-verbaal. 
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Met deze en kleinere veranderingen beogen we steeds 

de kwaliteit van het waken te verbeteren, en zo de 

laatste dagen van de cliënten en gasten te verlichten 

en hun naasten nog beter bij te staan.

Daartoe is ook een voortgaande deskundigheidsbevor-

dering belangrijk. We werken daarom ook mee aan 

een project van de VPTZ* om een kwaliteitskader 

op te stellen. Dit kader zal aangeven 

waaraan organisaties, die terminale zorg 

geven, moeten voldoen.

Hoe belangrijk ‘professionele vrijwillige 

zorg’ ook is, we houden in het oog dat 

we een vrijwilligersorganisatie zijn en 

blijven. Die balans vinden tussen 

professioneel en vrijwillig is een 

aandachtspunt dat ons ook in 2020 

bezig zal houden. Natuurlijk is een 

zekere deskundigheid van groot belang. Juist omdat 

we de zorg voor de cliënt zo verschrikkelijk belangrijk 

vinden. Maar nog belangrijker lijkt me, dat we ‘er zijn’ 

met ons hart, met een liefdevolle betrokkenheid.

Conny Aalbersberg,

voorzitter

* VPTZ is de koepelorganisatie Vrijwilligers Palliatieve 

 Terminale Zorg

n onze jaarverslagen kunnen we steeds vermelden 

dat het goed gaat met onze stichting: tevreden 

gasten en nabestaanden, voldoende deskundige en 

betrokken vrijwilligers, financieel gezond, goede 

naamsbekendheid. Wanneer een organisatie goed 

loopt is er het risico van de ‘valkuil’: we kunnen 

tevreden achterover leunen. Dat zult u niet van 

ons horen.

Wanneer een waak bij een gast is 

afgerond, wordt die geëvalueerd door 

vrijwilligers en coördinatoren. Zo kunnen 

ze aangeven waar ze tegen aanlopen en 

verbeterpunten zien. Belangrijk is daarbij 

dat dit mensen zijn die uit verschillende 

disciplines komen met diverse 

inzichten en ervaringen. Ook vanuit het 

overleg van de coördinatoren komen zulke 

punten voort. 

Het afgelopen jaar hebben we verschillende 

verbeterpunten doorgevoerd. Er is een digitaal rooster 

ingevoerd waarin vrijwilligers zelf kunnen aangeven 

wanneer ze beschikbaar zijn. Dat scheelt de 

coördinatoren heel wat telefoontjes. In de 

Bijna Thuis Huizen is een camerasysteem aangebracht 

ter ondersteuning van het waken.
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n dit verslagjaar heeft het bestuur elf maal 

vergaderd. Tien keer met een vertegenwoordiger 

vanuit het coördinatorenteam, om actualiteiten rondom 

het waken te bespreken. Eenmaal om het eigen 

functioneren onder de loep te nemen.

In 2019 zijn vicevoorzitter Maarten Meun en secretaris 

Karin Dopmeijer aftredend en niet herkiesbaar. Nieuwe 

mensen zijn bereid om in het bestuur plaats te 

nemen: Jan Ernst Nagel wordt vicevoorzitter en Anne 

van Hulzen wordt secretaris. In november nemen we 

op informele wijze afscheid van Maarten en Karin.

Het coördinatorenteam bestaat aan het begin van het 

jaar uit zes personen. Er is in de eerste maanden van 

het jaar veel vraag naar waken thuis en naar waken in 

de Bijna Thuis Huizen. Daarbij vraagt de implementatie 

van het digitale rooster veel energie. Halverwege het 

jaar is besloten een zevende coördinator aan te 

trekken. Mini Hekman wordt toegevoegd aan het team. 

In november nemen we afscheid van coördinator 

Jannie van Es, zodat het team nu weer uit zes 

coördinatoren bestaat.

Op de nieuwjaarsbijeenkomst, dit jaar in het Voorhuys 

in Emmeloord, is aandacht besteed aan de jubilea van 

vrijwilligers. 

Er zijn acht themabijeenkomsten voor de vrijwilligers 

gehouden. Steeds is een bestuurslid aanwezig op deze 

bijeenkomst. 

In mei gaat het jaarlijks uitje voor bestuursleden, 

coördinatoren en vrijwilligers naar het voormalig 

eiland Schokland, uiteraard met een tochtje op een 

boerenwagen over het eiland. 

Er zijn in 2019 drie inloopavonden georganiseerd om 

vrijwilligers te werven. De eerste, in mei in ‘t Dok op 

Urk, is goed geslaagd. De twee andere avonden, in het 

najaar in Marknesse en in Ens, zijn minder succesvol.

verslag van de secretaris
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nderwerpen die dit jaar aan de bestuurstafel 

besproken zijn:

- VPTZ cursussen, trainingen en themabijeenkomsten

- Subsidieregelingen gemeentelijke en landelijke 

 overheid

- Gezamenlijke studiedag bestuur en coördinatoren

- Publiciteit: nieuwsbrief, presentaties door 

 coördinatoren, actualisering website, persberichten, 

 flyers, interviews

- Werving van vrijwilligers

- Implementatie van een digitaal rooster voor 

 vrijwilligers

- Een waakondersteuningssysteem in de Bijna 

 Thuis Huizen

- Verklaring omtrent Gedrag Natuurlijke Personen

- Jaarplan 

- Jaarverslag

- Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

- Bijeenkomsten breed overleg achterban- en cliënten-

 organisaties in sociaal domein Noordoostpolder

- Onderhouden externe contacten ZONL, Talmahof, 

 Talmahaven, Allerzorg, InteraktContour, Carrefour, 

 Caritas, Zorg uit Handen, Stichting Philadelphia, 

 Het Riemkehuis in Steenwijk, ’s Heeren-Loo, Triade, 

 Obelisk en transferverpleegkundigen

- Fondswerving, sponsoren en donateurs

verslag van de secretaris
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Verslag van de penningmeester

a het bewogen jaar 2018 kwam de Stichting 

Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk 

in een wat rustiger vaarwater. Het tweede Bijna Thuis 

Huis was in 2019 voor het eerst een vol jaar in 

exploitatie. Mede hierdoor zijn de kosten in 2019 aan-

merkelijk hoger dan in voorgaande jaren. De Stichting 

ontvangt van het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport een subsidie op basis van het gemid-

deld aantal geholpen cliënten in de drie voorafgaande 

jaren. In 2019 was dat een gemiddelde over de jaren 

2016 tot en met 2018. In die jaren had de stichting 

maar één Bijna Thuis Huis in gebruik. De vergoeding 

bleef daardoor wat achter bij de kosten. Dit zal ook in 

de jaren 2020 en 2021 het geval zijn. Vanaf het jaar 

2022 hopen we dat de hoogte van de subsidie weer 

aansluit bij de kosten. Het ministerie heeft in 2019 de 

vergoedingen voor de terminale hulp thuis en in het 

Bijna Thuis Huis gehandhaafd op het niveau van 2018. 

Van particulieren en instellingen hebben we meer 

giften en donaties ontvangen. Uiteindelijk resulteert 

een positief resultaat van € 200,-.

Wij zijn blij dat wij, mede dankzij de giften en donaties 

van particulieren en instellingen, over een financiële 

buffer voor de toekomst kunnen beschikken.

De jaarrekening 2019 sluit met een positief resultaat

van € 200,-. De jaarrekening 2018 sloot met een 

positief resultaat van € 5546,-. 

fi nancieel verslag

N

Inkomsten 2019 2018

De inkomsten bestonden uit subsidies van het ministerie VWS, 

de gemeenten Noordoostpolder en Urk en diverse donaties € 57.580 € 48.704

Uitgaven 

De uitgaven bestonden uit huur, verdere kosten van het  € 57.380 € 43.158

Bijna Thuis Huis, de onkosten voorzieningen van coördinatoren

en vrijwilligers, voorzieningen en PR activiteiten. 

Resultaat € 200 € 5.53

Reserve (eigen vermogen) begin boekjaar € 74.097 € 68.551 

Reserve (eigen vermogen) eind boekjaar € 74.297  € 74.097

De cijfers over 2019 zullen 

worden vastgelegd en 

goedgekeurd door Meeuwsen 

en ten Hoopen register-

accountants te Emmeloord.

Het volledige rapport met de 

jaarcijfers over 2019 ligt vanaf 

eind mei 2020 ter inzage bij 

de penningmeester van de 

Stichting Terminale Thuishulp 

Noordoostpolder-Urk



Stichting Terminale Thuishulp NOP-Urk

n 2019 is de Stichting verder gegaan met al 

die zaken waar zij zich sterk voor maakt. Goed 

opgeleide vrijwilligers aanbieden om de naaste en de 

mantelzorgers in de laatste levensfase hulp te bieden. 

Dat kan bij de mensen thuis, maar ook in het Bijna 

Thuis Huis in de “Hof van Smeden”. 

Bestuur per 1 januari 2019 
Mevr. C. Aalbersberg (voorzitter), Emmeloord

Dhr. M. Meun (vicevoorzitter), Urk

Mevr. K. Dopmeijer (secretaris), Creil

Dhr. J. Tip (penningmeester), Bant

Dhr. J. Eijkelenboom, Urk

Mevr. I. Elshof, Emmeloord

Mevr. A. van der Veen, Kuinre

Coördinatoren per 1 januari 2019
Mevr. N. Leber, Emmeloord

Mevr. G. Borgijink, Emmeloord

Mevr. J. van Es, Emmeloord

Mevr. W. Rietkerk, Blokzijl

Mevr. W. van Brussel, Nagele

Mevr. C. van Doorn, Emmeloord

Het aantal vrijwilligers per 1 januari 2019 
• 7  bestuursleden

• 6  coördinatoren

• 66 vrijwilligers om te waken

In april is dhr. M. Meun afgetreden als bestuurslid en 

opgevolgd door dhr. J. E. Nagel.

Mevr. K. Dopmeijer is in mei afgetreden als 

bestuurslid en opgevolgd door Mevr. A. van Hulzen.

Mevr. J. van Es is gestopt als coördinator.

Mevr. M. Hekman is vanaf augustus het coördinatoren 

team gaan versterken.

Afgelopen jaar zijn 10 vrijwilligers gestopt
G. van Meijel (na 16 jaar)

J. Koffeman (na 14 jaar)

E. van den Hout (na 13 jaar)

S. Bartels (na 9 jaar)

A. de Boer (na 7 jaar)

A. van Maanen (na 6 jaar)

A. Eisses en L. Smit (na 4 jaar)

A. Rea en E. van Wesemael (na 2 jaar)

In september hebben 11 nieuwe vrijwilligers de 

introductiecursus gevolgd. Op 1 januari 2020 zijn 

er 67 vrijwilligers om te waken.

samenstelling jaarverslag 2019
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Mevr. N. Leber, Emmeloord

Mevr. G. Borgijink, Emmeloord

Mevr. J. van Es, Emmeloord

Mevr. W. Rietkerk, BlokzijlMevr. W. Rietkerk, BlokzijlMevr. W. Rietkerk, Blokzijl
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Bijna Thuis Huis Thuis waken

n totaal is er dit jaar 5712 uur gewaakt door 

de vrijwilligers.

In de thuissituatie zijn er 39 aanvragen geweest.

 Aantal cliënten Uren gewaakt Nachten Dagdelen
Emmeloord 26              1029       126         6

Ens 3                212         20       13

Urk 4                302         38         

Marknesse 1 24          3        

Nagele 1                 64          8        

Rutten 1                   8          1      

Creil 1                   6  2

Kraggenburg 1                 56          7 

Luttelgeest 1                   8          1 

Totaal 39 1709      204        21

overzicht gewaakte uren

I
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In het Bijna Thuis Huis zijn er 14 aanvragen geweest,                                     

waarvan er 2 keer geen inzet meer nodig was.

 Aantal cliënten Uren gewaakt Nachten Dagdelen
Emmeloord 7 2563 107 429

Kraggenburg 1 232 10 36

Kuinre 1               224          9        38

Marknesse 1 160          7        26

Nagele 1 608        25      102

Vollenhove 1 228        10        37

Totaal 12             4015       168      668



Themabijeenkomsten 2019

3 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst
Alle vrijwilligers waren uitgenodigd in ‘t Voorhuys te 

Emmeloord om elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar 

toe te wensen.

7 februari: Ondersteuning van de mantelzorger
Voor dit thema was mevrouw Gerdien Kramer uitgeno-

digd. Zij is mantelzorgconsulent bij Carrefour in de  

Noordoostpolder. Punten die aan de orde  kwamen: 

Wat is mantelzorg? Waarom een steunpunt mantelzorg 

en wat doet ze?  Wat betekent dit voor de vrijwilligers 

van de TTH? 

7 maart: De zorg voor mensen 
met een niet aangeboren hersenletsel
Twee medewerkers van InteraktContour vertelden 

wie ze zijn en wat ze doen. InteraktContour is er 

voor mensen die problemen ervaren als gevolg 

van hersenletsel na bijvoorbeeld een beroerte, 

een ongeluk of een hersentumor. 

4 april: Belevingsgerichte zorg in de ouderenzorg
Het thema van deze ochtend werd verzorgd door de 

heer Jan Krol. Hij werkt bij Woonzorg Flevoland als 

coach belevingsgericht werken. Belevingsgericht 

werken is je afstemmen op de ander. Je kijkt wie 

iemand echt is, wat was zijn/haar verleden, waar 

wordt hij/zij blij van, hoe kunnen we daar aansluiting 

op vinden. 

9 mei: jaarlijkse uitje
Dit jaar georganiseerd door de coördinatoren. 

Deze dag vond plaats op Schokland. De verhalen-

verteller Johannes ten Have en het muzikale duo 

SING-A-LONG brachten ons in Schokker sferen.

jaarverslag 2019scholing vrijwilligers
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6 juni: Terugkijken en vooruitzien
Deze themaochtend werd verzorgd door de coördina-

toren. Er werd gesproken over bang zijn voor de dood. 

Waarom zijn mensen bang voor de dood? Hoe gaan we 

hier meeom? Na de pauze kwamen zaken aan de orde 

waar de coördinatoren tegen aan lopen. Het wordt 

drukker en moeilijker om het waakrooster rond te 

krijgen. Een digitaal rooster zou dit kunnen verbeteren. 

Juli en augustus
Deze maanden zijn er geen themabijeenkomsten.

5 september: Veranderingen
Deze bijeenkomst werd verzorgd door de coördinato-

ren. De volgende onderwerpen werden besproken.

• Het nieuwe digitale rooster

• Wat te doen na overlijden bij een thuiswaak?

• Alien van der Veen vertelde in het kort de betekenis 

 van sedatie en wat de voorwaarden/criteria zijn voor 

 toepassing ervan

3 oktober: Praktijkdag
Jaarlijks terugkerende praktijklessen die door Bea ten 

Voorde en Alien van der Veen van Zorggroep Oude en 

Nieuwe Land verzorgd werden. 

7 november: Klavergesprek
Als gastspreker was Ina Beenen uitgenodigd. Zij is 

teammanager in de Hof van Smeden. Het Klaverge-

sprek is een nieuwe laagdrempelige gespreksmethode 

die in een spelvorm wordt uitgevoerd.   

Er zijn vier uitgangspunten: identiteit, welbevinden 

(wat wil je graag), wonen (hoe wens je de 

woonsituatie) en gezondheid.

5 december: Kerstkrans maken 
Een creatieve ochtend die georganiseerd werd door 

de vrijwilligsters Hillie de Boer en Mien Woudstra. 

jaarverslag 2019scholing vrijwilligers
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Informatie en hulp

oor informatie en hulp is de dienstdoende 

coördinator van de Stichting Terminale 

Thuishulp Noordoostpolder-Urk altijd te bereiken 

via telefoonnummer: 06 - 301 000 40

E-mail: coordinatorentthnop.urk@gmail.com

Bestuur en organisatie
Voor bestuurlijke en organisatorische aangelegenheden 

is het secretariaat van de Stichting Terminale Thuishulp 

Noordoostpolder-Urk te bereiken via: 

E-mail: bestuur@tthnop-urk.nl 

Voor meer informatie over de Stichting: 

www.tthnop-urk.nl

Bijna Thuis Huis
Houttuinen 16 en 24

8301 XP Emmeloord

jaarverslag 2019bereikbaarheid
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Aandacht

andacht is eerbiedig

Ze dringt zich niet op

Ze kan wachten

Ze laat vertrouwen groeien

Aandacht is ontvankelijk

Ze stelt zich open

Ze leeft zich in

Ze kan ontvangen

Aandacht is tijd    

Ze neemt de tijd

Ze jaagt niet op 

Ze overhaast zich niet

Aandacht is attent

Ze ziet het kleine

Ze vergeet het niet

Ze doet wat ze zegt

Aandacht is trouw

Ze blijft komen

Ze houdt de lange duur vol

Ze komt in moeilijke tijden

Aandacht is aanwezigheid

Ze kent de waarde van “er zijn”

Ze weet stil te zijn

Ze is eenvoudig

Aandacht heelt onze wonden

Aandacht versterkt onze innerlijke kracht

Aandacht schept gemeenschap

Gelukkig de mens die aandacht schenkt

En die aandacht ontvangt.

Marinus van den Berg

jaarverslag 2019gedicht
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