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MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING EENZAME DOOD ARNHEM  2018-2021 

 

Terugblik 

 
Stichting Eenzame Dood is in 2014 opgericht op initiatief van John Jansen en Ellen Brussen. Zij 
kwamen er in hun werk als vrijwilliger in een hospice achter, dat de voorzieningen voor palliatieve 
zorg in de regio Oost en Midden Gelderland vaak niet aansluiten bij de wensen en mogelijkheden 
van mensen die geen of een zeer beperkt sociaal netwerk hebben. 

Drie en een half jaar later is de stichting uitgegroeid tot een organisatie met tientallen vrijwilligers en 
zijn er ruim 150 mensen in hun laatste fase begeleid. De stichting groeit, niet alleen omdat ze 
bekender raakt bij de zorgvragers voor wie ze er wil zijn, maar ook omdat steeds meer professionele 
organisaties ons weten te vinden, als ze te maken denken te hebben met mensen voor wie hun 
eigen of andere professionele palliatieve zorgvoorziening niet past. 

Groei betekent niet alleen meer zorgverlening maar ook de noodzaak tot professionalisering.  
In dit meerjarenbeleidsplan zetten we uiteen hoe we in de komende vier jaren verder vorm willen 
geven aan onze organisatie. 

 

Gegevens Stichting Eenzame Dood 
Datum oprichtingsakte: 26 maart 2014 
 
Bestuursleden op 1 februari 2018: 

 
John Jansen - voorzitter 
Annelies van Amersvoort – lid 
Ellen Brussen - lid 
Mark Brussen – penningmeester 
Mo van Dijk – lid 

 

Het bestuur ziet erop toe dat de stichting handelt conform de doelstellingen en werkwijze die 
statutair zijn vastgelegd.  

Stichting Eenzame Dood is een stichting zonder winstoogmerk en aangewezen als ANBI. 

Stichting Eenzame Dood is te bereiken:  
Per e-mail: info@eenzamedood.nl of johnjansen@eenzamedood.nl  
Per post: Postbus 199, 6800 AD Arnhem 
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Doelstelling van Stichting Eenzame Dood: 

 
Statutair is vastgelegd dat de stichting ten doel heeft: 

a. dat niemand eenzaam hoeft te sterven. Stichting Eenzame Dood kan mensen die eenzaam, 
teruggetrokken en of in een isolement leven en die door een ernstige ziekte of door ouderdom 
weten dat het leven op korte termijn zal eindigen op vier terreinen hulp bieden: 
- bezoek en begeleiding, 
- begeleiding en steun in de laatste levensfase, 
- invulling en vorm geven aan de uitvaart, 
- nazorg. 

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
- een netwerk op te bouwen en dit te onderhouden, 
- vrijwilligers te trainen en bijscholing te geven om de kwaliteit te waarborgen, 
- het uitgeven van periodieke nieuwsbrieven om de stichting continu naamsbekendheid te geven, 
- samenwerking aan te gaan met bestaande organisaties, 
- actieve public relations en communicatie te voeren voor de stichting en haar doelstellingen. 

 

Beschrijving van de activiteiten van Stichting Eenzame Dood: 

 
Stichting Eenzame  Dood is een vrijwel volledig door vrijwilligers draaiende gehouden organisatie die 
palliatieve terminale zorg verleent voor mensen die geen of een zeer beperkt netwerk hebben. Er is 
één betaalde kracht: de coördinator die zorgt voor plaatsing en begeleiding van de vrijwilligers bij 
zorgvragers. Het aantrekken van deze coördinator is een van de maatregelen die zijn genomen in het 
kader van de professionalisering van het werk van de stichting. 
 
Activiteit 1: Palliatieve begeleiding 

 
De stichting zet zich in voor mensen die eenzaam zijn en/of geïsoleerd leven en die te horen hebben 
gekregen dat ze ernstig ziek zijn en dat er geen kans meer is op genezing. In veel, maar zeker niet 
alle, gevallen gaat het daarbij om mensen met een verslavingsachtergrond of psychosociale 
problematiek. Deze mensen passen vaak slecht in de reguliere zorg of voelen zich niet thuis bij 
reguliere voorzieningen. 
De hulp die we bieden is uitdrukkelijk niet medisch, we stappen niet in de schoenen van 
verplegenden of verzorgenden. Wat we wel doen is hulp en ondersteuning bieden door bezoek en 
begeleiding voorafgaand aan de stervensfase en door 24/7 bezoek en begeleiding in de stervensfase. 
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Door deze ondersteuning kunnen mensen langer in hun eigen omgeving blijven wonen en neemt de 
kwaliteit van leven in de laatste fase sterk toe. Omdat alle begeleiding wordt uitgevoerd door 
vrijwilligers die tijd en ruimte hebben om los van protocollen, tijdschema’s en 
patientbehandelcombinatie-verplichtingen te werken, kunnen we aandacht geven die helemaal is 
toegesneden op de situatie en de wensen van de zorgvrager. 
 
De coördinatie van de palliatieve begeleiding ligt in handen van de coördinator en de voorzitter van 
het bestuur. 
 

Activiteit 2: Scholing en begeleiding van vrijwilligers 

 
De begeleiding die de vrijwilligers geven brengt grote verantwoordelijkheid en zware emoties met 
zich mee. Daarom krijgt iedereen die zich aanmeldt als vrijwilliger een intensieve basistraining. Zodra 
vrijwilligers worden ingezet, wordt ook gezorgd voor begeleiding en opvang in de vorm van 
intervisie, terugkombijeenkomsten etc. Bij het koppelen van zorgvragers aan vrijwilligers wordt 
zoveel mogelijk gewerkt aan een “goede match”. Ondanks intensieve voorbereiding en begeleiding 
valt jaarlijks ruim 25-35 procent van de vrijwilligers af omdat ze voor zichzelf moeten constateren 
dat deze vorm van vrijwilligerswerk hen op den duur te zwaar valt.  
 

Stichting Eenzame Dood beschouwt een goede training en begeleiding van vrijwilligers als een 
voorwaarde voor het kunnen bieden van goede begeleiding aan zorgvragers. Daarom steekt ze veel 
tijd en geld in deze activiteit. Zo is de basistraining speciaal voor onze stichting ontwikkeld door 
professionals uit de palliatieve zorg. Voor de uitvoering van de basistraining en van verdiepende 
scholing en training en intervisie worden professionele trainers ingehuurd. De voorzitter of de 
coördinator van de stichting zijn altijd aanwezig bij de basistraining, zowel om toe te zien op de 
kwaliteit van uitvoering als om alle vrijwilligers te leren kennen. Omdat zij ook degenen zijn die de 
intakegesprekken bij zorgvragers voeren zijn ze in staat om zorgvragers en vrijwilligers zo goed 
mogelijk aan elkaar te koppelen. Ook van nieuwe bestuursleden wordt verwacht dat zij de 
basistraining volgen. 

Op dit moment zijn er ruim 45 vrijwilligers actief in de begeleiding van mensen in de laatste 
levensfase. In de afgelopen 3 jaar hebben we daarmee voor ruim 150 mensen het verschil gemaakt 
tussen eenzaam sterven en bang zijn om dood gevonden te worden, en waardig en met aandacht 
omgeven sterven. 

Scholing en begeleiding worden aangestuurd door de voorzitter van het bestuur en de coördinator. 
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Activiteit 3: Herdenking en nazorg 

 
Op het moment dat mensen in hun laatste fase onze vrijwilligers toelaten in hun leven beginnen ze 
zich ook zorgen te maken over hun uitvaart, waarvan ze verwachten dat het een onpersoonlijke 
“gemeentebegrafenis” zal worden. Uiteindelijk blijkt bijna iedereen herinnerd willen worden als de 
mens die hij of zij was, met zijn of haar eigen verleden en verhalen. Voor deze mensen regelen we 
(binnen de mogelijkheden) de vorm van hun uitvaart de begrafenis en de woorden die gesproken  

 

zullen worden. Ook proberen we – waar mogelijk en gewenst- omgeving, bekenden en familie te 
informeren over het overlijden en het tijdstip van de uitvaart. 

Niet alleen voor degenen die gaan sterven, maar ook voor de omgeving en voor de vrijwilligers die 
iemand tot het einde bijstaan is het belangrijk dat er momenten worden ingebouwd waarop nog een 
keer stilgestaan kan worden bij de overledenen. Op de kortste dag van het jaar organiseren we 
daarom een herdenkingsdienst, waarin alle overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht, 
door de vrijwilligers van de stichting en door eventuele nabestaanden.  
 
Herdenking en nazorg worden georganiseerd door de voorzitter van het bestuur. 
 

Activiteit 4: Fondswerving 

 
Voor de zorgvragers waar we mee werken, voor onze vrijwilligers en voor het professionele netwerk 
dat een beroep op ons doet is het belangrijk dat ze erop kunnen vertrouwen dat we geen 
ééndagsvlieg zijn. De zorgvragers die met ons in zee gaan laten – vaak bij grote uitzondering – 
mensen toe in hun leven in een fase dat ze bijzonder kwetsbaar zijn. We gaan intensieve relaties aan 
die soms heel kort duren, maar soms ook lang, omdat iemand bijvoorbeeld heel positief reageert op 
nieuwe medicatie.  

 
We zijn er in geslaagd om een klein subsidiebedrag van VWS te krijgen, waarmee we de kosten van 
scholing en training en de aanstelling van de professionele coördinator (die overigens een deel van 
haar werk ook als vrijwilliger verricht) kunnen bekostigen.  VWS stelt jaarlijks vast of en voor welk 
bedrag subsidie wordt toegekend. De hoogte van dat bedrag is enerzijds afhankelijk van het aantal 
bereikte zorgvragers (toekenning volgens de T-2 systematiek) en anderzijds van het aantal 
organisaties dat een beroep doet op de door VWS beschikbaar gestelde middelen. Dus de door ons 
gewenste continuïteit is op dit moment nog niet langer dan één kalenderjaar. 

Zoals al aangegeven: alle financiële middelen van de stichting gaan naar de vrijwilligers en de 
betaalde coördinator. Alle andere uitgaven proberen we tot (bijna) nul terug te brengen door ons te 
richten tot organisaties en bedrijven die materiële middelen beschikbaar stellen voor onze 
activiteiten. Een belangrijke intermediair hierbij is bijvoorbeeld De Arnhemse Uitdaging.  
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Met de groei van de bekendheid van de stichting neemt de vraag naar begeleiding toe en daarmee 
ook de noodzaak om meer vrijwilligers op te leiden en te begeleiden. Omdat de door VWS 
beschikbaar gestelde middelen beperkt zijn is de gewenste uitbreiding niet in volle omvang mogelijk. 
Daarom proberen we aan te haken bij andere financiële (subsidie)mogelijkheden en fondsen.  

Met enige regelmaat komt uit andere regio’s de vraag aan onze stichting om ook daar een 
vrijwilligersorganisatie voor palliatieve zorg op te zetten, naar Arnhems voorbeeld. We hebben 
besloten voorlopig niet op deze vraag in te gaan en ons te focussen op verdere professionalisering  
en continuïteit van de voorziening die we in de regio Arnhem hebben opgebouwd. 
 
Fondswerving en de daarbij behorende administratieve, financiële en inhoudelijke verantwoording 
zijn taken van het bestuur. 

 
 

Activiteit 5: Netwerkvorming en communicatie  

 
De doelgroep van onze stichting is niet gemakkelijk te vinden. Mensen met geen of een zeer beperkt 
sociaal netwerk zijn vaak meesters in het verbergen van hun eenzaamheid. Daarom besteden we 
veel tijd en communicatie aan de bewustmaking van zowel individuen als professionele organisaties 
over eenzaamheid.  

 
Ondertussen zijn we zover dat een behoorlijk deel van de mensen die we begeleiden wordt 
aangebracht door professionele organisaties voor zorg en verpleging. In het netwerk van Stichting 
Eenzame Dood zitten onder andere: Coalitie Erbij, Arnhem City for Compassie, Netwerk Palliatieve 
Zorg Midden Gelderland, Leger des Heils, Zorgbelang Gelderland, stichting Thuiszorg Midden-
Gelderland, ziekenhuis Rijnstate, wijkteams, kwartiermakers, zorginstellingen, huisartsen, kerkelijke 
organisaties etc.  

 
In de afgelopen jaren hebben we ervaren dat zowel bij de professionele organisaties als de 
vrijwilligersorganisaties waar we mee samenwerken de kwaliteit van samenwerking en 
doorverwijzing sterk afhankelijk is van een beperkt aantal personen.  Bij personele wisselingen moet 
daardoor vaak weer helemaal opnieuw gestart worden met het informeren van organisaties.  

Onze belangrijkste communicatiemiddelen zijn onze website en onze digitale nieuwsbrief. Maar de 
meeste exposure leveren reportages door reguliere media op. In de afgelopen jaren hebben we de 
regionale kranten, de regionale tv en radio en de landelijke tv gehaald.  
 
Netwerkvorming en communicatie is een taak van de voorzitter van het bestuur.  
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Activiteit 6: Professionalisering van de organisatie 

 
Uit bovenstaande beschrijving van activiteiten zijn twee belangrijke conclusies te trekken: 
- de stichting heeft in beperkte tijd enorm veel voor elkaar gekregen en het bestuur staat voor de 
uitdaging om de gewenste groei, continuïteit en professionalisering te combineren met continuïteit 
in kwaliteit en toezicht zonder de directe relatie met de doelgroep en vrijwilligers verloren te laten 
gaan; 
- de voorzitter van de stichting is een belangrijke spil in het gebeuren. Hij is meewerkend voorman, 
boegbeeld, trekker, duwer, kortom de motor van de stichting. Met de groei van de organisatie is het 
ook voor hem de uitdaging om een deel van de taken die hij nu uitvoert (gefaseerd) uit handen te 
geven en zich toe te leggen op de hoofdzaken.  

Daartoe zijn de volgende stappen gezet: 

1. Aanstellen van een betaalde coördinator, die een deel van de uitvoerende taken van de 
voorzitter overneemt en/of samen met hem uitvoert, zodat ook continuïteit van werkwijze is 
geborgd. 

2. Opzetten van een organisatiestructuur die enerzijds zorgt voor kwaliteit, continuïteit en 
toezicht en anderzijds borgt dat de uitvoering van de kern van ons werk – de palliatieve 
terminale zorg en het vormgeven aan en uitvoeren van herdenking en nazorg wordt 
bewaakt door mensen die dicht bij de uitvoering en de uitvoeringsregio staan.  
Onderdeel van deze organisatiestructuur is de oprichting van een of meer regionale 
dochterstichtingen die zich specifiek zullen toeleggen op het verlenen van de palliatieve 
terminale zorg en het uitvoeren van de herdenking.  Deze dochterstichtingen hebben een 
bestuur dat geworteld is in de regio en zijn gehouden aan de inhoudelijke en administratieve 
eisen van de moederstichting. Minstens één van de bestuurszetels van een dochterstichting 
is bestemd voor een bestuurslid van de moederstichting, om de link tussen de twee ook op 
bestuursniveau te borgen. Stichting NAbij Arnhem is de eerste dochterstichting die is 
opgericht. 

3. Uitbreiding van het aantal bestuursleden om de oplopende bestuurslast te verlagen en een 
deel van de taken die nu door de voorzitter worden uitgevoerd, over te nemen. 
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Doelstellingen 2018-2021: behoud en uitbreiding van activiteiten 

 
Zoals hiervoor al aangegeven: het is voor ons werk van groot belang dat we continuïteit en kwaliteit 
kunnen bieden aan individuen en organisaties die van ons werk gebruik maken. Het zekerstellen van 
een minimale financiële basis is daarvoor een belangrijke voorwaarde, evenals de scholing en 
begeleiding van vrijwilligers door professionele trainers en begeleiders.  
Doelstelling voor 2021:  Eenzame Dood beschikt over een jaarlijks budget van ten minste € 55.000. 

Onze stip op de horizon is een regionale organisatie voor palliatieve terminale zorg voor mensen 
zonder of met een zeer beperkt netwerk, onder de paraplu van Stichting Eenzame Dood, die de 
inhoudelijke kwaliteit van zorg en begeleiding borgt, zowel in de eigen omgeving van de zorgvragers, 
als in een bijna-thuis-huis met dagopvang, voor zorgvragers die niet langer thuis kunnen blijven maar 
ook  niet passen in de reguliere voorzieningen voor palliatieve zorg in de regio, evenals de 
activiteiten die nodig zijn om deze vormen van palliatieve zorg onder de aandacht te brengen en te 
houden van iedereen die kan bijdragen aan een menswaardige laatste levensfase van onze mooie 
maar bijzonder moeilijk te bereiken doelgroep. 
Doelstelling voor 2021: Eenzame Dood heeft ten minste 2 dochterstichtingen: NAbij Arnhem en 
NAbij Daghuis Arnhem. 

. 

Overige doelstellingen tot 2021, per activiteit: 
Palliatieve begeleiding: verhoging van het aantal vrijwilligers tot minimaal 100 en daardoor 
verdubbeling van het aantal zorgvragen dat beantwoord kan worden. 

Scholing en begeleiding van vrijwilligers: onderzoek naar de mogelijkheden om het door ons 
ontwikkelde scholingspakket onder te brengen in een erkend scholingstraject, om daarmee a) 
verspreiding van door ons ontwikkelde systematiek mogelijk te maken en b) de kwaliteit van 
uitvoering te borgen. 

 

Herdenking en nazorg: verdubbeling van het aantal herdenkingen ten opzichte van 2016. 

Fondswerving: onverminderde inzet op werving van financiële en materiële middelen. Gericht op 
(minimaal) kunnen uitvoeren van alle huidige vrijwilligersactiviteiten en de coördinatie en 
begeleiding daarvan op kwalitatief goede wijze en (maximaal) uitbreiden van de mogelijkheden met 
een huis voor dagopvang met minimaal 4 bedden.    

Netwerkvorming en communicatie: onverminderde inzet op bekendmaken van onze stichting maar 
vooral de problematiek waarop we een antwoord geven. Enerzijds  door actieve participatie in 
netwerken, door gebruikmaking van onze eigen digitale media en door mee te werken aan 
reportages in regionale en landelijke media. Anderzijds door de verantwoordelijkheid voor deze 
problematiek ook actief te beleggen waar hij thuishoort: bij beleidsmakers en bestuurders. 
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Professionalisering van de organisatie:  
- uitbreiding van het aantal bestuursleden tot 7. Versterking van de portefeuilles fondswerving, 
communicatie en verantwoording.  
- opzetten van regulier overleg met gemeente(n) en politiek; 
- opzetten van systeem van kwaliteitszorg, ter verantwoording van activiteiten aan subsidiegevers en 
sponsors; 
- opzetten inwerkprogramma voor bestuurders van zowel stichting Eenzame Dood als de 
dochterstichtingen van de organisatie. 

 

Financiële en inhoudelijke verantwoording 
Stichting Eenzame Dood publiceert jaarlijks een financieel en een inhoudelijk verslag. Ook wordt er 
een publieksjaarverslag gepubliceerd. 

 

Arnhem, februari 2018 
 

 

 

 

 
 
 


