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Voorwoord  

 

Leendert Vriel Twente is de koepelorganisatie voor de Twentse stichtingen werkzaam in de 

vrijwilligers palliatieve terminale zorg. 

Deze zorg wordt zowel thuis als in hospices en steeds vaker ook in zorginstellingen geboden. 

Wij ondersteunen de 5 lokale Leendert Vriel organisaties in Twente, behartigen hun belangen en 

stimuleren de kwaliteit van de zorg en ondersteuning. 

Goede zorg in de laatste levensfase vraagt om een goed samenspel tussen beroepsmatige zorg, 

vrijwilligers en mantelzorgers. 

Het is onze ambitie om samen met betrokken zorgverleners en mantelzorgers te realiseren dat 

iedereen kan overlijden op de plek van voorkeur, of dit nu thuis, in een hospice of een zorginstelling 

is. 

De volgende missie van de landelijke VPTZ Nederland organisatie onderschrijven wij van harte: 

“aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden opgeleide 

vrijwilligers - daar waar nodig en gewenst - tijd, aandacht en ondersteuning” 

Voor een meer gedetailleerd inzicht in onze activiteiten in 2018 verwijs ik u naar het hierna volgend 

jaarverslag en onze website: http://www.leendertvriel.nl 

Tenslotte spreek ik mijn grote waardering uit voor de altijd belangeloze inzet van onze vrijwilligers, 

waaronder bestuursleden, en coördinatoren en de sponsors die het toch maar weer mogelijk hebben 

gemaakt om de hulp aan stervenden en mantelzorgers te verlenen. 

 

Ing. G.C.M. Vieleers, voorzitter 

http://www.leendertvriel.nl/
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De organisatie VPTZ Leendert Vriel Twente bestaat per 31 december 2018 uit:   

 

 Coördinatoren (betaald en onbetaald)  

o Mevr. W.F. Eelderink-Groothaar (Almelo e.o.) 

o Mevr. T.M. Udema (Almelo e.o.) 

o Mevr. M.J. Eenkhoorn-Thissen (Hengelo ) 

o Mevr. K. van der Keur-Hogendoorn (Enschede / Haaksbergen) 

o Mevr. M. Velthuijsen (Enschede/Haaksbergen) 

o Mevr. P. Krabbendam-Roobol (Hof van Twente) 

o Mevr. E.M. Kaptein-Konter (Noord Oost Twente) 

o Mevr. C. Rademaker (Noord Oost Twente) 

 

 Beleidsmedewerker 

o  Mevr. E.M. Meenderink-Spijker 

 

 Bestuur  

o Dhr. G.C.M. Vieleers, voorzitter 

o Mevr. J.M.C. Asbreuk, secretaris 

o Dhr. H.J.P. Hekman, penningmeester 

o Dhr. Y. de Jong, lid 

o Mevr. R. Bergsma, lid  

   

Leendert Vriel Twente is ondersteunend aan de lokale stichtingen. De samenstelling van het bestuur 

bestaat uit afgevaardigde bestuurders van Leendert Vriel (lokaal). De bestuurders zorgen voor de 

verbinding tussen de lokale stichtingen en Leendert Vriel Twente.  

De vijf aangesloten Twentse lokale Leendert Vriel stichtingen opereren zelfstandig.     

 

 
 

 Voor de historie verwijzen we u naar onze website www.leendertvriel.nl     

 

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

08188249. De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het beleidsplan en de 

jaarcijfers worden openbaar gemaakt via ANBI.nl.       

            
  

VPTZ Leendert Vriel

Twente

LV Enschede 
Haaksbergen

LV Hengelo 
Borne

LV Almelo

e.o.

LV Hof van 
Twente

LV Noord 
Oost Twente

VPTZ 
Nederland

Netwerken

http://www.leendertvriel.nl/
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De missie en visie van: ER ZIJN   

 

De missie  van Leendert Vriel stichtingen is:  “Er zijn”.  Dit houdt in dat aan een ieder in de laatste 

levensfase en diens naasten, daar waar nodig en gewenst,  opgeleide vrijwilligers tijd, aandacht en 

ondersteuning verlenen. 

Onze visie daarbij is in de volgende punten weergegeven: 

 De vrijwilligers staan centraal binnen Leendert Vriel; zij realiseren de missie 

 Leendert Vriel organiseert terminale zorg in de breedste zin door vrijwilligers, daar waar de 

mens zijn thuis heeft of in een hospice (bijna thuis huis) 

 Wij respecteren de wens van de cliënt en de naasten 

 Wij zijn een professionele organisatie voor informele zorg 

 Mensen die voor Leendert Vriel werken zijn goed voorbereid op hun taak, worden goed 

opgeleid, vakkundig begeleid en ontvangen regelmatig bijscholing zodat ze veel kennis en 

vooral veel ervaring hebben. 

 Wij werken samen in de zorgketen rondom de cliënt in een netwerk van (organisaties en) 

hulpverleners.  

 

De stichting Leendert Vriel Twente vraagt jaarlijks subsidie aan bij het Ministerie van VWS in het 

kader van de Regeling Palliatieve Terminale Zorg. De aanvraag is gebaseerd op de verleende zorg in 

geheel Twente door de aangesloten stichtingen. De verleende zorg wordt gemeten op basis van het 

aantal inzetten, zowel thuis, intramuraal als in Hospice Holos te Oldenzaal. 

 

Het werkgebied van Leendert Vriel omvat onderstaande gemeenten 
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Inzetten en activiteiten 2018 

 

Inzetten 

De aantallen aanvragen wisselen per jaar nogal per aangesloten stichting.  Hospice zorg laat zowel 

landelijk als in de regio een stijging zien en er komen daarnaast Hospice bedden in verpleeghuizen 

bij. Het aantal hulpaanvragen is in 2018 gestegen ten opzichte van 2017. Het percentage inzetten ten 

opzichte van de aanvragen is van 70,4 in 2017 gestegen naar 75,2 in 2018. 

Binnen VPTZ Nederland is het aantal inzetten thuis nagenoeg gelijk gebleven terwijl het aantal gasten 

in Hospices met ruim 200 gestegen is. 

Hieronder een weergave van de verdeling van de hulpinzetten naar categorieën instellingen, van 

zowel Nederland als Leendert Vriel Twente. 

De landelijke cijfers 2018 zijn gebaseerd op de subsidieaanvraag 2019. Het aantal inzetten betreft het 

gemiddelde van de jaren 2017-2016 -2015.  De landelijke cijfers 2018 zijn nog niet bekend. 

 

 

NEDERLAND  LEENDERT VRIEL TWENTE 

 
2018 2018 2017 2017 2018 2018 2017 2017 

Aantal cliënten geholpen door VPTZ 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 

Thuis met onbetaalde coördinatoren 434 3,7 399 3,5 22 6,1 14 4,2 

Thuis met betaalde coördinatoren 4.633 39,4 4.708 41,1 269 74,5 250 74,2 

Hospice Bijna -thuis-huis 4.571 38,9 4.334 37,9 50 13,9 52 15,4 

High care hospice 1.053 9,0 1.093 9,6 0 0,0 0 0,0 

WTZI instelling of toelating 1.064 9,1 910 8,0 20 5,5 21 6,2 

Totaal 11.755 100,0 11.444 100,0 361 100,0 337 100,0 
 

Elders in dit verslag is een nadere verdeling per aangesloten Leendert Vriel instelling opgenomen. 

 

Activiteiten in 2018 

Om het jaar biedt de VPTZ Leendert Vriel Twente ( vrijwilligers palliatieve terminale zorg) haar 

vrijwilligers een studiedag aan.  De volgende studiedag zal in 2019 plaats vinden. 

Meerjarenbeleid 

In 2018 zijn we aan de slag gegaan met het meerjarenbeleid 2018 – 2020. In 2017 was het 

voorgaande plan afgelopen, dus een mooie gelegenheid om een pas op de plaats te maken en een 

nieuwe stip op de horizon te zetten. Het meerjarenbeleid is te vinden op de website  

https://www.leendertvriel.nl/wp-content/uploads/2017/12/MJB-2018-2020.pdf  

De verbeter-Kata 

Leendert Vriel Twente is een organisatie die open staat voor vernieuwing en is er alles aan gelegen 

dat de afspraken zoals ze zijn opgenomen in het meerjarenbeleid eind 2020 ook daadwerkelijk 

gerealiseerd zijn. Eerlijkheid gebied ons te zeggen dat dat met het vorige meerjarenbeleid niet altijd 

gelukt is. Daarom gaat Leendert Vriel, onder begeleiding van Zorggroep Manna, aan de slag volgens 

de filosofie van ‘’De verbeter-Kata’’ 

De verbeter-Kata is een bewezen effectieve manier van denken en doen om uitdagingen te 

realiseren. Het gaat om het aanleren van een systematische, wetenschappelijke aanpak welke we 

oefenen onder begeleiding van de Kata coach van Zorggroep Manna. Dit om steeds beter te worden 

https://www.leendertvriel.nl/wp-content/uploads/2017/12/MJB-2018-2020.pdf
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in verbeteren, aanpassen en innoveren, met als belangrijkste argument; eenvoudig, zonder een hele 

papierwinkel aan plannen. Daardoor blijven we hopelijk minder in de ‘’waan-van-de-dag’’ en boeken 

we sneller en (nog) meer vooruitgang.  

Een en ander gaat in 2019 concreet vorm krijgen. 

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

In mei 2018 was het ook voor Leendert Vriel Twente zaak om alles op orde te hebben rondom de 

privacy en te voldoen aan alle regels die de AVG van ons vraagt. Een werkgroep heeft zich daar over 

gebogen, heeft alle zaken daaromtrent in kaart gebracht en geïmplementeerd in de organisatie. Op 

onze website kunt u lezen hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. 

https://www.leendertvriel.nl/wp-content/uploads/2018/06/avg-privacyreglement-1.pdf  

Deskundigheidsbevordering 

In de interne organisatie was er behoefte aan meer afstemming en duidelijkheid rondom de 

deskundigheidsbevordering in onze organisatie. Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers, 

coördinatoren en bestuurders. Binnen Leendert Vriel Twente willen we kwaliteit op een hoog niveau, 

alles moet ten slotte in één keer goed, er is geen tweede kans in ons werk. Dat moet zichtbaar zijn 

binnen de hele organisatie. Dit heeft geresulteerd in één scholingsplan voor de hele interne 

organisatie. 

Vertrouwenspersonen 

Met ingang van 2018 zijn er een drietal nieuwe vertrouwenspersonen aangesteld voor Leendert Vriel 

Twente. Zij hebben zich middels een Curriculum Vitae voorgesteld aan alle medewerkers en 

vrijwilligers binnen de organisatie. Drie vertrouwenspersonen, verspreid over het werkgebied, met 

diverse achtergronden,  twee mannen en een vrouw.  Op deze manier hopen we zoveel mogelijk 

tegemoet te komen aan de persoonlijke wens van degene die een vertrouwenspersoon nodig heeft.  

ICT 

Leendert Vriel Twente ontwikkelt samen met een externe partij een informatiesysteem voor de 

vrijwilligers in de palliatieve en terminale zorg. Het huidige systeem hield op te bestaan en binnen 

het netwerk van een van de bestuurders bleek er een partij die in dit gat wilde springen. Leendert 

Vriel Twente moet natuurlijk verantwoording afleggen over de door haar gebruikte subsidie, maar 

moet ook de veiligheid en vertrouwelijkheid garanderen naar haar cliënten en gasten. Een en ander 

moet aan de wettelijk gestelde eisen voldoen zoals bijvoorbeeld de AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming) en daarvoor waren de huidige werkprocessen niet meer geschikt. Het idee is 

dat de vrijwilligers ter voorbereiding van hun inzet, de benodigde gegevens beschikbaar krijgen in 

een volledig beveiligd systeem en ook met hun coördinator kunnen communiceren in dit systeem. 

In 2019 wordt gekeken hoe we onze vrijwilligers van een IPad kunnen voorzien, om deze handelingen 

uit te kunnen voeren. Daarvoor gaat Leendert Vriel Twente op zoek naar een sponsor. 

Externe activiteiten in Besturen en Werkgroepen 

Zowel bestuurders als coördinatoren zijn erg actief binnen de verschillende besturen en 

werkgroepen. Zowel landelijk als regionaal. Leendert Vriel Twente wil een actieve bijdrage leveren in 

de ontwikkeling van de palliatieve en terminale zorg ten aanzien van de inzet van getrainde 

vrijwilligers en dat doe je door mee te praten. In 2018 heeft een van onze vrijwilligers zitting 

genomen in de werkgroep beleid. Dat is een primeur. Deze werkgroep gaat uit van de netwerken 

palliatieve zorg in Twente en wil graag de stem van de mantelzorger en de vrijwilliger 

vertegenwoordigen in de beleidsvraagstukken. Mevrouw van Riel van de stichting Leendert Vriel 

Enschede Haaksbergen heeft zich bereid verklaard deze rol op zich te nemen. 

https://www.leendertvriel.nl/wp-content/uploads/2018/06/avg-privacyreglement-1.pdf
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Buurtzorg en Carematch 

Bovenstaande organisaties concludeerden dat zij te weinig gebruik maken van de inzet van 

vrijwilligers bij hun cliënten die in de palliatieve of terminale fase van hun leven verkeren. Binnen de 

huidige participatie samenleving is het idee dat professionele zorg aansluit waar de mantelzorg of 

vrijwilliger dat niet kan. De praktijk is dat de professionele zorg de hulpvraag oppakt en daar waar de 

gaten vallen, de mantelzorger of de vrijwilliger vraagt. Dat kan anders en past ook niet meer binnen 

de huidige denkwijzen, en ook niet bij de krapte op de arbeidsmarkt. Met een zorgorganisatie 

(Buurtzorg) die dat anders wil, een club (Carematch) die slimme software heeft om het werkproces 

te ondersteunen en een groep gedreven coördinatoren bij Leendert Vriel, is er gestart met een 

eerste pilot. De resultaten komen terug in 2019. 

Adverteren en Film 

Met alle inspanningen ten spijt, horen we telkens weer van cliënten, gasten en hun naasten, 

‘’hadden we maar eerder van jullie bestaan geweten’’. Om mensen te informeren over ons werk, 

hebben we een informatiefilm gemaakt, waarvoor vrijwilligers en mantelzorgers zijn geïnterviewd. Zij 

vertellen hoe zij geholpen zijn door de vrijwilligers van Leendert Vriel. We hopen dat daarmee ons 

verhaal duidelijk wordt, en zij die dat nodig hebben ons op tijd in gaan schakelen. Om hen te helpen, 

hebben we een informatieve animatie gemaakt voor huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere 

professionals, om hen uit te leggen hoe zij de zog van een vrijwilliger aan kunnen vragen voor hun 

cliënten. Om het bredere publiek op tijd te bereiken, plaatsen we nu ook soms advertenties.  

In 2019 gaat er een verbeter-Kata komen voor het onderwerp PR en communicatie. 

Kwaliteitskader palliatieve zorg en Zorgpad palliatieve zorg in Twente  

Sinds 2018 is het kwaliteitskader voor de palliatieve zorg beschikbaar. Dit document is in basis 

geschreven voor de professionele zorgverleners, maar noemt zeker ook de rol van de vrijwilliger 

binnen dit proces. 

https://www.pallialine.nl/richtlijn/item/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&richtlijn_id=10

78  

Binnen de netwerken palliatieve zorg in Twente heeft dit geleid tot een transmuraal zorgpad; 

https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/Portals/137/Netwerken%20Palliatieve%20Zorg%20-

%20Zorgpad%20januari%202019.pdf  

 

De aangesloten organisaties binnen het gehele netwerk zijn nu aan set, om te laten zien hoe zij dit 

zorgpad gaan implementeren binnen hun organisatie. Leendert Vriel is betrokken geweest bij het tot 

stand komen van dit zorgpad. Kwaliteit staat hoog op de agenda van Leendert Vriel Twente en zij 

omarmt deze initiatieven van harte. 

In 2019 komen de coördinatoren met een plan van aanpak hoe een en ander gerealiseerd kan 

worden binnen Leendert Vriel Twente. 

 

 

 

 

 

 

https://www.pallialine.nl/richtlijn/item/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&richtlijn_id=1078
https://www.pallialine.nl/richtlijn/item/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&richtlijn_id=1078
https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/Portals/137/Netwerken%20Palliatieve%20Zorg%20-%20Zorgpad%20januari%202019.pdf
https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/Portals/137/Netwerken%20Palliatieve%20Zorg%20-%20Zorgpad%20januari%202019.pdf
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Financiën 

EXPLOITATIEREKENING 2018 
 

2018 
 

2017 

   
€ € € € 

Baten 
     Subsidie Ministerie VWS 496.843  

 
407.346  

 Rentebaten minus kosten (3) 
 

503  
 Overige baten 

 
340  

 
13.133  

 

    
497.180  

 
420.982  

Lasten 
     Coördinatiekosten 
     Salarissen  
 

225.205  
 

192.191  
 Sociale lasten 

 
52.998  

 
46.892  

 Reiskostenvergoedingen 9.611  
 

9.367  
 Overige personele kosten 50  

 
125  

 Verzuimverzekering / arbodienst 6.142  
 

6.306  
 Diverse bijdragen / ziekengeld 

  
0  

 Doorbelastingen 
 

(255.834) 
 

(218.139) 
 

    
38.172  

 
36.742  

Algemene kosten 
     Controlekosten accountant 545  

 
908  

 Administratiekosten 
 

2.686  
 

2.662  
 Advieskosten 

 
0  

 
2.589  

 Bestuurskosten 
 

1.107  
 

581  
 PR activiteiten 

 
3.844  

 
1.751  

 Afschrijvingen 
 

330  
 

388  
 Overige kosten 

 
2.409  

 
1.966  

 

    
10.921  

 
10.845  

       
Totaal lasten 

  
49.093  

 
47.587  

       Totaal baten minus lasten 
 

448.087  
 

373.395  
 
Doorbetaalde 
subsidie 

 
(496.843) 

 
(407.346) 

 Doorbelaste personeelskosten 31.052  
 

36.908  
 Doorbelaste overige kosten 13.941  

 
10.466  

 

    
(451.850) 

 
(359.972) 

Exploitatiesaldo  
  

(3.763) 
 

13.423  
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Verleende zorg per stichting,  aantal vrijwilligers en uren inzet 

 

 

2018 2017   2016 

Stichting Aanvragen Inzetten Aanvragen Inzetten 
Aanvrage

n Inzetten 

Almelo e.o. 164 110 154 94 162 117 

Hengelo / Borne 68 58 70 60 62 49 

Enschede / Haaksbergen 83 65 80 56 95 64 

Hof van Twente 29 22 19 14 19 17 

Noord Oost Twente 36 30 52 40 44 31 

Totaal thuis 380 285 375 264 382 278 

NO Twente Hospice Holos 50 50 52 52 60 60 

Totaal thuis en hospice 430 335 427 316 442 338 

       

 

2018 2017 2016 

Stichting Aanvragen Inzetten Aanvragen Inzetten 
Aanvrage

n Inzetten 

Almelo e.o. 4 2 8 6 2 2 

Hengelo / Borne 7 6 9 9 10 10 

Enschede / Haaksbergen 9 8 1 1 6 6 

Hof van Twente 0 0 1 1 2 2 

Noord Oost Twente 5 4 5 4 4 4 

Totaal Intramuraal 25 20 24 21 24 24 
 

  
 
       

 

 

 

 
Uren inzet vrijwilligers 2018 2017 

Almelo e.o. 3.388 3.140 

Hengelo / Borne 1.472 1.948 

Enschede / Haaksbergen 2.072 1.516 

Hof van Twente 648 384 

Noord Oost Twente 795 968 

Totaal thuis 8.375 7.956 

NO Twente Hospice Holos 11.031 10.852 

Totaal 
 

19.406 18.808 
 

   

    

     
 

Aantal vrijwilligers 2018 2017 2016 

Almelo e.o. 28 30 27 

Hengelo / Borne 25 25 24 

Enschede / Haaksbergen 32 33 33 

Hof van Twente 16 17 17 

Noord Oost Twente 56 52 47 

Totaal 157 157 148 

      
 


