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Dordrecht, 16 juni 2021
Beste leden,
Namens een aantal van de projectleiders en bestuurders van Centra voor Levensvragen/Netwerken
Palliatieve Zorg ontvangt u deze brief waarin wij u laten weten dat wij blij zijn dat de regeling
palliatief terminale zorg en geestelijke verzorging met 5 jaar is verlengd. Wij maken ons tegelijkertijd
grote zorgen over de op 27 mei jl. mondeling aangekondigde halvering van de oorspronkelijke
subsidie voor de geestelijke verzorging thuis.
In deze bijeenkomst op 27 mei werd tevens meegedeeld dat in 2021 nog maar twaalf van de
zevenenveertig bestaande centra een subsidieaanvraag mogen doen. Uiterlijk 16 augustus
aanstaande moet per regio bekend zijn welk geregistreerd rechtspersoon vóór 1 oktober 2021 de
subsidieaanvraag doet. Deze regio, ter grootte van een of twee provincies, wordt daarbij
eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke en financiële besteding van deze gelden.
Lokale centra voor Levensvragen mogen blijven bestaan, maar hoe dat vorm gaat krijgen is nog
onduidelijk. Er zijn geen criteria gegeven om tot een regio-indeling te komen. Ook is nog totaal niet
helder welke verantwoordelijkheden zo’n regiocentrum heeft en welke risico’s dit met zich
meebrengt. Het is in onze ogen onmogelijk om op een zo’n korte termijn met deze vage kaders een
dergelijke ingrijpende organisatiewijziging door te voeren.
Wij vinden het vreemd dat deze informatie alleen mondeling verstrekt is aan de projectleiders van de
Centra voor Levensvragen terwijl bestuurders en/of aanvragende instanties over deze ophanden
zijnde verandering nog niet formeel zijn geïnformeerd.
De manier waarop dit gebeurt voelt als een miskenning van onze inzet en een onderschatting van
wat geestelijke verzorging thuis vraagt. Lokale coördinatie en matching van vraag en aanbod blijft
nodig om de centra verder te ontwikkelen, bekendheid te geven en te zorgen voor een goede inzet
van geestelijke verzorgers, zodat aan de groeiende behoefte blijvend kan worden voldaan. Daarnaast
constateren wij ook dat er niet wordt gekeken naar de borging van de lokale belangen.
We willen u daarom met klem vragen om de voorgenomen bezuinigingen kritisch te bezien. En
bovendien vragen we u ons voldoende tijd te gunnen, om de transitie naar twaalf regionale Centra
voor Levensvragen te kunnen maken in de vorm van een overbruggingsjaar. Om van de Centra te
verwachten dat zij tussen nu en 16 augustus 2021 een totale herstructurering moeten doorvoeren,
ervaren wij als onbehoorlijk bestuur. We zijn altijd bereid tot mondelinge toelichting en horen graag
uw reactie op deze brief.

In afwachting van uw antwoord, met vriendelijke groet,
Namens:

1. Bestuur en projectleider van Centrum Levensvragen Drechtsteden Gorinchem e.o.
Dhr. Cor Hoogendoorn

Mw. Johanna Kleingeld,

Johanna tekent ook namens Mw. Conny Bouwer,
2. projectleider Centrum voor Levensvragen Zuid-Hollandse eilanden.

3. Bestuur en projectleider centrum voor levensvragen Oost-Veluwe
Dhr. Bert Blaauw

Mw. Berdine Koekoek

4. Voorzitter Bestuur Netwerk Palliatieve zorg en Centrum voor Levens vragen
Roosendaal – Bergen op Zoom – Tholen en (vervangend) projectleider van
CentrumLevensvragen
Mw. Drs. T.H. Mennema-Vastenhout

Mw. M.E. van Oosterbaan-Janssen

5. Bestuur en projectleider van Zorgorganisatie Eerste Lijn,
Mw. S. Herder en Mw. D. Vissers

6. Directeur Transmuraal Netwerk Midden Holland en projectleider GV in de 1e lijn
Mw. H. Pontier

7. Bestuur van het Huis voor Levensvragen Zeeland,
Mw. Drs. M.E. van Doorn, Directeur Zeeuwse Zorgschakels

8. Projectleider en adviseur van Levensvragen in de Vallei,
Mw. Bo van Aalst

Dhr. Marcel Wielhouwer

9. Projectleider en coördinator van D3rde Verdieping – Hart voor zingeving
Mw. Bo van Aalst en Dhr. Ad Boogaard

10. Coördinator Willem. Hart voor levensvragen
Mw. Bo van Aalst

