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Hierbij bieden wij u het jaarverslag over 2020 
aan.

Van het bestuur
2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van 
de corona. De corona en de daaruit voortvloeiende 
maatregelen hebben een stempel gedrukt op het 
reilen en zeilen van het hospice. Het was geen ge-
makkelijk jaar. Absoluut dieptepunt was het over-
lijden van onze verpleegkundige Isaac Nanuru, 
die vlak na de aanvang van de pandemie besmet 
raakte en in april overleed. Isaac was een echte 
verbinder in het hospice, hij had voor iedereen en 
altijd een belangstellend oog en oor, was deskun-
dig in zijn werk, trad nooit op de voorgrond en was 
aanwezig op momenten dat het ertoe deed.  Een 
zachte stem, humor en een uitstekende plaats-
vervangend teamleider. Bestuur, verpleegkundig 
medewerkers en vrijwilligers waren geschokt 
door zijn overlijden. We herinneren ons Isaac als 
iemand die je het gevoel gaf dat er altijd hoop is, 
ook in moeilijke omstandigheden. Die herinnering 
zullen we levend houden. Naast Isaac raakten ook 
een aantal medewerkers en vrijwilligers besmet 
met corona. Sommigen van hen zijn daar flink ziek 

van geworden en het herstel duurde in een aantal 
gevallen langer dan gehoopt. Hopelijk houdt nie-
mand restverschijnselen over, dat zou in ieder ge-
val een schrale troost zijn. 

In het jaarverslag vindt u een overzicht van finan-
ciële cijfers, kengetallen, en een toelichting op 
de belangrijkste gebeurtenissen uit 2020. Graag 
wil het bestuur haar dank uitspreken aan alle 
verpleegkundig medewerkers en vrijwilligers die 
in Mariaweide dag in dag uit hun werk doen, als 
vanzelfsprekend, geheel vanuit het hart. Hartver-
warmend is ook de steun die we ervaren vanuit de 
Venlose samenleving. Woorden van begrip, finan-
ciële giften en belangstelling: Mariaweide lééft 
in Venlo en omgeving en mensen dragen ons een 
warm hart toe. 

De samenwerking met zorg- en welzijnspartners 
in de palliatieve keten is in 2020 versterkt. Een 
voorbeeld daarvan is de intensivering van de sa-
menwerking in de palliatieve keten. We zijn vast 
van plan om deze samenwerking, zowel intern als 
extern, in 2021 verder uit te bouwen.  

Terugblik op corona
Ook Mariaweide werd niet gevrijwaard van be-
smettingen door corona. Tot tweemaal toe raak-
te een gast besmet met Covid-19. Dankzij strikte 
maatregelen om verspreiding te voorkomen, 
breidde de besmetting zich in beide gevallen niet 
uit. Daardoor bleef het probleem beheersbaar. 

Bij het uitbreken van de pandemie in maart 2020 
heeft Mariaweide meteen een coronacrisisteam 
ingesteld. In dit crisisteam hadden zitting: twee 
bestuursleden, de locatieleider, een verzorgende 
en de contactpersoon directe zorg. Het crisisteam 
had veelvuldig overleg, aanvankelijk wekelijks, 
later tweewekelijks, per video en een enkele keer 
fysiek. Besluiten van het crisisteam werden per 
mail gecommuniceerd met verpleegkundig me-
dewerkers en vrijwilligers, zodat iedereen goed op 
de hoogte was van de maatregelen die genomen 
werden. Naast de basisregels die voor heel Neder-
land gelden, heeft het crisisteam met name regels 

opgesteld voor de inzet van vrijwilligers en het 
bezoek aan de gasten. Daarnaast heeft zij  gepro-
beerd de verbinding tussen vrijwilligers onderling 
en met verpleegkundig team op een goede manier 
in stand te houden. Noodgedwongen werd de 
inzet van vrijwilligers beperkt tot het strikt nood-
zakelijke en werd de bezoekregeling tijdens de 
pieken van de corona sterk ingeperkt. Dankzij deze 
maatregelen kon de zorg voor de gasten doorgang 
vinden en bleven de risico’s op verspreiding van het 
virus in het hospice beperkt en beheersbaar. Uiter-
aard hadden de maatregelen wel gevolgen voor de 
onderlinge contacten van vrijwilligers en verpleeg-
kundig team. Deze contacten worden gemist, en 
het werken in Mariaweide werd solistischer van 
aard. Juist daarom is een compliment aan allen die 
zich hebben ingezet om de onderlinge contacten 
tussen vrijwilligers, verpleegkundig team en an-
dere betrokkenen ‘warm’ te houden, zeker op zijn 
plaats. Mede door de inzet van contactpersonen en 
crisisteam hebben we de band met iedereen kun-
nen vasthouden en is de hoop dat we na de corona 
weer terug kunnen keren naar vertrouwde patro-
nen van samenwerken gerechtvaardigd. 

Fons Hikspoors

Jaarverslag 2020

Voorzitter Jan Custers
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Samenwerking Hospice Mariaweide & 
VPTZ-Venlo e.o.
Veel mensen met een wens om thuis te overlijden 
hebben dit in werkelijkheid niet kunnen doen, 
blijkt uit onderzoek. Om tal van redenen; soms 
omdat thuis geen goede zorg meer verleend kan 
worden, maar vaak ook omdat men niet op de 
hoogte is van (zorg-)mogelijkheden. Dat laatste 
geldt zowel voor direct betrokkenen als voor zorg-
professionals. Hospice Mariaweide en VPTZ-Venlo 
e.o. (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) heb-
ben zich als doel gesteld bewustwording te creëren 
rond het thema ‘laatste levensfase en de dood’ en 
welke mogelijkheden men hierin heeft. Dat heeft 
ons doen besluiten de, al bestaande, samenwer-
king te intensiveren om zo dit gezamenlijke doel 
beter te kunnen realiseren. We voelen ons mede 
verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit 
van de hele palliatief terminale zorgketen, zodat 
uiteindelijk meer mensen kunnen overlijden in de 
door hen gewenste omgeving. Hospice Mariawei-
de en VPTZ-Venlo e.o. begeleiden mensen in hun 
laatste levensfase. De VPTZ doet dat bij mensen 
thuis, Hospice Mariaweide in de huiselijke sfeer 
van het Hospice als ‘bijna-thuis huis’ in het cen-
trum van Venlo. Door samen te werken, staan we 
op diverse fronten sterker. Zo kunnen we mensen 
helpen, door ze tijdig en goed te informeren, met 
het maken van een keuze die het beste bij hen past.
De intensievere samenwerking krijgt vanaf janu-
ari 2021 op verschillende wijze gestalte. De coör-
dinatoren van VPTZ gaan enkele dagdelen per 
week in het hospice hun werk doen. De scholing 
van vrijwilligers van beide organisaties zal nog 
meer gezamenlijk georganiseerd worden. In een 
aantal gevallen zal bij de aanmelding van cliënten 
de intake gezamenlijk gedaan worden. In een in-
formatiecampagne zullen we de netwerkpartners 
en potentiële verwijzers informeren over onze 
samenwerkingsplannen en het doel daarvan. We 
zullen daarin ook het belang van tijdige zorgplan-
ning onder de aandacht brengen. Dit laatste is ook 
het doel van de website ‘Mijnlaatstelevensfase’ die 
we in januari 2021 lanceerden.  

Kengetallen 2016 2017 2018 2019 2020
Aantal opnames 71 75 60 72 73
Gemiddelde opnameduur 28 26 30 30 21
Bezettingspercentage 86% 88% 92% 86% 71%
Mannen 62% 47% 53% 53% 51%
Vrouwen 38% 53% 47% 47% 49%
Gemiddelde leeftijd 75 77 78 75 78
Herkomst Groot Venlo 83% 86% 86% 90% 93%
Overige gemeenten 17% 14% 14% 10% 7%
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Exploitatierekening Hospice Mariaweide 2020 
(bedragen in euro’s)
     
INKOMSTEN 2020      
Bijdrage gasten en andere opbrengsten     67.242
Bijdrage gemeente Venlo WMO iz schoonmaak    18.854
TOTAAL INKOMSTEN       86.095
       
UITGAVEN 2020      
Personeelskosten    44.906   
Kosten vrijwilligers    11.269  
Kosten ingrediënten/keuken    13.808   
 
Huishoudelijke kosten    10.705   
 
Schoonmaakkosten Mariaweide    17.974   
 
Kosten gebouwen en terreinen    96.239   
 
Kosten administratie/kantoor    10.250   
 
Algemene kosten    22.924   
 
TOTAAL UITGAVEN    228.074   
  
Exploitatieresultaat excl. schenkingen/subsidies   -141.979
Afschrijvingskosten/dotatie vervangingsreserve 2020 56.951   
 Exploitatietekort       -198.930
       
Ontvangen schenkingen met bestemming voor exploitatie 1.000   
Ontvangen subsidies/bijdragen    202.048   

TOTAAL subsidies/schenkingen tgv exploitatie 2020 203.048   
        
RESULTAAT 2020       4.118
       

Aan het Steunfonds Vrienden van Mariaweide is in 2020 een bedrag toegevoegd van € 34.838. In 2020 heeft het 
Steunfonds van Mariaweide een uitkering gedaan van € 5.201 om gasten tegemoet te komen in de bijdrage voor 
verblijf in Mariaweide.
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Toelichting bij cijfers en tabellen
Het totaal aantal opnames in 2020 bedroeg 73. 
Dit aantal wijkt niet af van het gemiddelde van 
de laatste jaren. Opvallend is wel de daling van 
de gemiddelde opnameduur, van 30 dagen in 
2018 en 2019, naar 21 in 2020. Wij denken dat 
dit te maken heeft met het feit, dat familie en 
naasten tijdens de corona hun dierbaren zo lang 
mogelijk thuis wilden verzorgen. Wellicht omdat 
ze, gedwongen door de coronamaatregelen, meer 
thuis waren en omdat de bezoekregelingen in het 
hospice lange tijd zeer beperkt waren. De kortere 
gemiddelde opnameduur verklaart ook het lagere 
bezettingspercentage in 2020 t.o.v. voorgaande 
jaren, ondanks het gelijkblijvend aantal opnames. 
Incidenteel bestaat bij Mariaweide een korte 
wachtlijst voor opname. In die gevallen wordt met 
familie en verwijzer gezocht naar de ‘next best’ 
oplossing. Daarmee kunnen we vaststellen dat 6 
kamers vooralsnog voldoende zijn om tegemoet 
te komen aan de behoefte aan opname in een 
hospice in Venlo en omgeving.   

Vrijwilligers
Eind 2020 waren 130 vrijwilligers actief in het 
hospice, 15 minder dan in 2019. Belangrijkste reden 
voor deze (tijdelijke) daling was de overgang naar 
een ander tijdstip van bereiding van de warme 
maaltijd, nl. van de middag naar de avond, 
waardoor een groot aantal kookvrijwilligers 
besloot te stoppen met hun vrijwilligerswerk. 
Het besluit om de warme maaltijd met ingang 
van 1 november 2020 in de namiddag te bereiden 
en ’s avonds aan de gasten te verstrekken, werd 
genomen nadat gebleken was dat gasten in 
toenemende mate vroegen om ’s avonds de warme 
maaltijd te kunnen gebruiken. Inmiddels hebben 
zich al een flink aantal nieuwe kookvrijwilligers 
gemeld. Voorlopig zijn er voldoende koks om 
iedere dag een heerlijke warme maaltijd te 
bereiden. 
Alle vrijwilligers zijn ingedeeld in werkgroepen. 
De grotere werkgroepen hebben een eigen con-
tactpersoon (vrijwilliger) die direct aanspreekpunt 
is voor alledaagse vragen, dienstroosters en com-
municatie. Nieuwe vrijwilligers directe zorg volgen 
een opleiding, voordat zij met hun werkzaamhe-
den in het hospice beginnen. 
Helaas konden door de coronamaatregelen 
een aantal bijeenkomsten voor vrijwilligers en 
verpleegkundig medewerkers niet doorgaan. 
Denk aan het jaarlijkse vrijwilligersuitstapje, 
de kerstbijeenkomst, de jaarvergaderingen 
van de werkgroepen, enz. Ook de intervisie van 
zorgvrijwilligers en verpleegkundig medewerkers 
is vanwege corona tijdelijk opgeschort. Waar 
mogelijk werden de bijeenkomsten door video-
overleg vervangen. Verder is veel gecommuniceerd 
via mail en WhatsApp. De kerstattentie is bij 
iedereen aan huis bezorgd. Al deze acties hebben 
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niet voorkomen dat de sfeer vanaf half maart 
2020 in het hospice anders was dan in de tijd voor 
corona: stiller, afstandelijker (letterlijk door de 1,5 
meter maatregel). Gelukkig ging dit niet ten koste 
van de motivatie om ‘er te zijn voor de ander’, zoals 
de missie van Mariaweide luidt. 

Raad van Advies
In het kader van ‘goed bestuur’ heeft het bestuur 
van Mariaweide in 2020 een Raad van Advies (RvA) 
ingesteld. Deze RvA gaat het bestuur gevraagd en 
ongevraagd adviseren over langetermijnbeleid 
en ‘grotere vraagstukken’ en functioneert dus 
op strategisch niveau. De Raad bestaat uit 
maximaal drie leden, die ervaring hebben met 
organisatievraagstukken en/of inhoud van 
palliatieve zorg. In 2020 zijn de eerste twee leden 
van de RvA benoemd, in 2021 zal een derde lid 
benoemd worden. Voor het bestuur vormt de RvA 
een klankbord voor ontwikkeling van beleid en 
organisatie. Ook kan de RvA het bestuur ‘scherp 
houden’, en bedrijfsblindheid voorkomen. 

Algemene informatie
Op 18 september 2008 is het hospice officieel 
geopend en vanaf 1 oktober 2008 zijn de eerste 
gasten opgenomen.
Het hospice heeft 6 gastenkamers en 1 logeerka-
mer die ook als crisiskamer kan worden gebruikt.
Het gebouw waarin het hospice is gevestigd is  

eigendom van Woningstichting Woonwenz.  
Stichting Hospice Venlo betaalt huur voor het ge-
bruik van het gebouw.

De medische zorg wordt geleverd door De Zorg-
groep. De hieruit voortvloeiende kosten, voorna-
melijk personeelskosten, worden betaald uit de 
Zorgverzekeringswet en door Zorgverzekeraars. 
De verantwoordelijkheid voor de zorg ligt bij De 
Zorggroep en de  verantwoording van de zorgex-
ploitatie is dus niet in het jaarverslag van onze 
stichting opgenomen.
De kosten van verblijf van de gasten, aangeduid 
als de Hotelfunctie van het hospice, worden niet 
vanwege de Zorgverzekeringswet vergoed, om-
dat deze kosten door de overheid worden aan-
gemerkt als kosten, die de kosten van het verblijf 
thuis, vervangen.

Stichting Hospice Venlo is verantwoordelijk voor 
de kosten verband houdend met de Hotelfunctie. 
Daaronder vallen alle kosten die voortvloeien 
uit het verblijf in het hospice van de gasten en 
hun logees, zoals de huur, kosten van inrichting, 
onderhoud, kosten van energie, administratie, 
voeding etc. 

Stichting Hospice Venlo is ook verantwoordelijk 
voor de werving, de selectie en opleiding van de 
vrijwilligers en draagt daarvan de kosten.

Hospice

Hoe aanwezig-verborgen
en on-bekend nog

on-ervaren.

Hoe on-nodig zijn woorden
on-gesproken-zichtbaar,

waar welkom vanzelf spreekt.

Hoe fijngevoelig-tastbaar
is de zorg,

die ik heb ‘zien-genieten.

Hoe anders de andere kant
het loslaten blijft 

hetzelfde.

Het diepste komt
deelbaar, dankbaar door de tijd:

“Het is goed zo…”


