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Na lange tijd van stilte willen wij u, 
toekomstige vrijwilligers, belangstellenden 
en sponsors van Hospice Koningshove 
door deze nieuwsbrief bijpraten en op de 
hoogte brengen.  

Zorgelijk  nieuws!!   

Gemeentegarantie 

Hoewel wij alle reden hadden om optimistisch 
te zijn over het verkrijgen van 
“gemeentegarantie” lijkt juist dit een 
breekpunt te worden in onze plannen. 

Gemeentegarantie is een toezegging van de 
gemeente dat deze eventuele schuldeisers 
(denk m.n. aan de bank die ons de 
bouwkosten zal lenen) schadeloos zal stellen 
als wij dat zelf niet meer blijken te kunnen. 
Het toezeggen van gemeentegarantie brengt 
dus risico met zich mee voor de gemeente en 
is om die reden gebonden aan voorwaarden. 
Om te voldoen aan die voorwaarden is lang 
heen-en-weer gepraat, maar toen wij dachten 
dat alles zou kloppen bleek kortgeleden een 
nieuwe voorwaarde toegevoegd te zijn, nl dat 
het eigen vermogen 20% van het totale 
vermogen moet zijn. Hoewel wij veel 
sponsoren hebben die aanzienlijke bedragen 
hebben toegezegd (waarmee al 10% gehaald 
wordt) en verwachten dat er nog meer 
sponsoren bereid zijn dit te doen stellen de 
meeste sponsoren toch het “rond zijn” van de 
financiering als voorwaarde. Omdat de bank 
geen lening wil verstrekken als er geen 
gemeentegarantie ligt, zijn we in een vicieuze 
cirkel beland waaruit we ten tijde van dit 
schrijven nog geen uitweg hebben gevonden: 
de bank wacht op gemeentegarantie, de 
sponsoren wachten op de bank en de 
gemeente wacht op de sponsoren. 

Extra complicatie is dat enkele grote 
sponsoren hun aanbod waarschijnlijk 
terugtrekken als 31 december de zaak niet 
geregeld is. Daarmee zou realisatie van het 
hospice op een onoverkomelijke achterstand 
komen. Dit maakt drastisch bijstellen van de 
plannen (bv: geen nieuwbouw, maar 
verbouwen van een nog-te-kopen bestaand 
pand -als dat al goedkoper zou zijn-) geen 
kansrijke mogelijkheid.  

Het bestuur acht -voor het eerst- de kans 
reëel, dat het schijnbaar door heel de lokale 
gemeenschap gewenste hospice er niet zal 
komen en heeft vorige week om die reden de 
organisatoren van een halve marathon 
geadviseerd de op te brengen gelden NIET 
voor het hospice te reserveren maar voor een 
ander goed doel: wij achten sponsorwerving 
in de huidige situatie misleidend. 

 

De Nieuwsbrief was eigenlijk al klaar maar met 
verzenden wilden we wachten tot na de grote vakantie. 
Dit verklaart deze extra pagina. 
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Vrijwilligers 

Sinds de start van het initiatief hebben 
zich een groot aantal vrijwilligers gemeld 
om in het hospice aan de slag te kunnen. 
En nog steeds melden zich druppelsgewijs 
nieuwe vrijwilligers. Het is voor hen 
mogelijk teleurstellend dat het zo lang stil 
is geweest rond dit initiatief maar wij 
hopen dat hun enthousiasme nog steeds 
aanwezig is.  Naast de vrijwilligers is er ook 
een verpleegkundige aanwezig in het 
hospice. Aan het eind van de nieuwsbrief 
is een interview opgenomen met een van 
de verpleegkundigen die in Delft in het 
hospice werkt. 

Het opzetten en realiseren van een 
hospice is een langdurig proces. Vooral 
financieel is het ingewikkeld omdat er niet 
een pot geld beschikbaar is van 
overheidswege om en dergelijk initiatief te 
ondersteunen of te stimuleren. 

Er is heel wat gebeurd in de afgelopen 
maanden, vooral op bestuurlijk gebied 
(overleggen over bouwvergunningen, 
technische zaken, geldkwesties) maar ook 
qua sponsorwerving. Hieronder een 
nadere uitleg van deze zaken. 

Vleermuizen 

                                  

Naar aanleiding van een 10 jaar oude 
signalering van vleermuizen rond het 
terrein van het Hospice is een verkennend 
onderzoek gedaan om te beoordelen of er 

nog steeds vleermuizen bij het te 
bebouwen terrein zouden zijn: in dat geval 
zou geen bouwvergunning afgegeven 
kunnen worden. Bij dit onderzoek werd 
niets waargenomen, de conclusie was 
aanvankelijk dat een jaar later, in het 
broedseizoen nogmaals en uitgebreider 
gezocht zou moeten worden. Na overleg 
werd deze vertraging toch wat te gortig 
bevonden en is -onder toezegging van 
enkele aanpassingen in bouw en beheer 
van het gebied dubbelzinnig “groen licht” 
gegeven. Voorwaarde is nl dat lampen 
groen licht geven wat voor vleermuizen 
niet storend is. Daarnaast 
nestmogelijkheden in de zuidmuur van het 
hospice 

BTW 

Een hospice bouwen is een kostbare 
aangelegenheid. Om te zien of wij als btw-
plichtig zouden kunnen worden 
aangemerkt heeft accountantsbedrijf 
Deloitte (om niet) onderzocht of dit een 
mogelijkheid was. In dat geval zou de BTW 
op de bouwkosten teruggevraagd kunnen 
worden aan de belastingdienst. Dit leek 
wel het geval te zijn, maar vergde 
wezenlijke aanpassingen in de structuur 
en exploitatie van het hospice die het 
karakter ervan negatief zouden 
beïnvloeden. Het hospice zou veel meer 
een hotelfunctie krijgen en niet een 
zorginstelling zijn. Wij kozen er daarom 
voor om deze mogelijkheid af te wijzen. 
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Brug 

De gemeente heeft toegezegd om de 
toegang tot het terrein (nu alleen een 
smal fietsbruggetje) geschikt te maken 
voor het hospice middels een nieuwe 
brug. Brandweervoorschriften vereisen 
een brede en zware constructie, 
Hoogheemraadschap en 
welstandscommissie hebben ook zo hun 
eisen, er moet een omgevingsvergunning 
worden aangevraagd en er moet een 
boom worden gekapt om de brug mogelijk 
te maken: al met al een duur en traag 
project dat volgens planning half april 
2023 afgerond moet zijn. Tijdelijke 
toegang tbv (voorbereiding van) de bouw 
is voor oktober 2022 gepland. 

Banklening 

Diverse gesprekken met de Rabobank 
resulteerden in een voorstel voor een 
lening, mits de gemeente garant staat (zie 
onder); binnenkort zal over een proforma 
offerte met -helaas inmiddels gestegen- 
hypotheekrente- overlegd worden. 

Gemeentegarantie 

Vele vergaderingen en opnieuw 
opgestelde begrotingen waren nodig om 
een voorstel voor het verlenen van 
gemeentegarantie te schrijven, welke het 
college van B&W aan de gemeenteraad zal 
voorleggen. Twee maanden voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 
2022 vond het toenmalig college geen 
goed moment daarvoor, afwachten op het 
nieuwe college blijkt daarmee weer een 
behoorlijke vertraging op te leveren. Wij 

hopen dat eind september “de kogel door 
de kerk” is gegaan. (zie “zorgelijk nieuws”, 
pag. 1) 

 

 

 

Bouwplan 

Aanpassing van het eerste plan was nodig 
omdat dit iets buiten het bouwvlak bleek 
te vallen. Hoewel het gebouw nu wat 
verkleind is, is het in essentie niet 
gewijzigd: wij zijn nog steeds heel 
tevreden met dit plan. Het biedt goede 
mogelijkheden er een zo duurzaam 
mogelijk gebouw van te maken, één van 
de uitgangspunten van het bestuur. 

Tuinontwerp 

MQM-tuinontwerpen en Hovenier Erik van 
de Berg hebben een fraai ontwerp 
gemaakt waarin de eisen van de gemeente 
(o.a. parkeren op eigen grond) en natuur 
(vleermuizen, behoud bomen, 
waterhuishouding) en esthetiek 
gecombineerd worden met haalbare 
onderhouds- en aanlegkosten. 
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Sponsoring 

In de aanloopfase van het project werd al 
veel geld en diensten in (im)materiële zin 
gedoneerd. De aanvankelijke doelstelling 
om € 250.000 euro in te zamelen werd 
voor een groot deel in de vorm van harde 
toezeggingen en ontvangsten 
gerealiseerd. Van de kant van de goede-
doelen-fondsen oogstten we meerdere 
toezeggingen, waaronder € 75.000 van 
Fonds 1818. Ook de particuliere sector liet 
zich niet onbetuigd. Enkele gulle gevers 
van het eerste uur zorgden voor een 
belangrijke impuls om met succes op de 
ingeslagen weg verder te gaan. Fijn ook 
dat het op 11 september jl. gehouden 
hardloopevenement van de Stichting 
Halve Marathon Oostland in Pijnacker een 
cheque opleverde voor het Hospice. We 
zien om ons heen dat de sympathie voor 
de komst van een maatschappelijke 
voorziening als een hospice groot is. Maar 
we mikken op meer.   
Met dit tussenresultaat op zak is het 
wachten op het signaal dat de Stichting, 
de Rabobank en de Gemeente Pijnacker-
Nootdorp tot overeenstemming zijn 

gekomen en met de bouw van het Hospice 
kan worden gestart. Dan gaan alle 
registers open! Het Partner programma, 
dat zich voornamelijk richt op het 
bedrijfsleven, kan dan pas echt van start 
gaan en door alle verdere aandacht en de 
publiciteit verwacht de commissie dat 
meer grote en kleine donateurs zullen 
gaan volgen. Dat kan niet te lang wachten 
want aan de belangrijkste toezeggingen is 
als voorwaarde gesteld dat voor eind dit 
jaar de overeenkomst met de gemeente 
rond dient te zijn.  

Wat gebeurt er in het hospice 

Hospice Delft is in grootte, opzet en 
organisatie goed vergelijkbaar met het 
toekomstige Koningshove. Per jaar verblijven 
er ca 60 mensen de laatste weken van hun 
leven, liefdevol verzorgd en begeleid door 
vrijwilligers en een team verpleegkundigen. 
Daar overlijden bijna alle opgenomen mensen 
meestal rustig, soms toch met (angst voor) 
lijden. Enkele malen per jaar kiest een 
bewoner, ondanks optimale palliatieve zorg 
voor euthanasie. 

De verpleegkundigen zijn allen ervaren, 
meestal als wijkverpleegkundigen en altijd met 
extra scholing in palliatieve zorg. Zij werken 
als team, maar afgezien van 
overdrachtsmomenten, steeds alleen.  In de 
samenwerking die ik met hen had ervoer ik 
altijd een sterke betrokkenheid en “hart voor 
de zaak”. Met éen van hen, Meta Blokland, 
had ik het volgende interview:  

Samen maken we het verschil  

Meta Blokland is verpleegkundige in het 
Hospice van Delft, 58 jaar, getrouwd en 
moeder van volwassen kinderen. Zij werkt 
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sinds bijna 40 jaar in ziekenhuizen als 
wijkverpleegkundige als avond-nachthoofd in 
verzorgingshuis en nu sinds meer dan vier jaar 
in het hospice. “Dit is mijn mooiste werk. Hier 
ga ik niet meer weg tot mijn pensioen” zegt 
ze. 

 

Op vrijdagavond, als veel werkers 
vermoeid hun week beëindigen vertelt 
Meta opgewekt over haar werk. 
Opgewekt? Dat werk is toch somber en 
verdrietig? 

 
“Nee, het is niet somber stemmend. Zelfs 
vandaag fietste ik met een goed gevoel naar 
huis, hoewel een bewoonster plots erg 
verslechterd was en voor een andere bewoner 
net een SCEN-arts langs was geweest om 
euthanasie te bespreken [ dat gebeurt 
ongeveer eens per kwartaal in dit hospice 
(red.)]. Wij kunnen hier met ons allen, het 
team verpleegkundigen en de vrijwilligers, 
juist die laatste dagen of weken van een 
bewoner mooi maken. Ieder op haar eigen 
manier en met haar eigen inbreng maar wél 
samen. Zo maakt ieder van ons echt verschil. 

Af en toe grijpt het werk mij ook wel aan, bv 
toen onlangs een jonge vrouw hier overleed, 
dan praat ik daar thuis ook nog wel over. Wij 
krijgen gelukkig training om met dit soort 
moeilijke situaties om te gaan, zodat ik daar 
geen nare gevoelens aan overhoud. 

Meta vertelt hoe ze met een team van 14 
parttime werkende verpleegkundigen een 
rooster van 3 diensten per dag, 7 dagen per 
week vult, waarbij regelmatig -bij volle 
bezetting van het hospice- ook een extra 
dienst ‘s morgens gedraaid wordt. Zij 
beschrijft haar werk als relatief rustig en dat 
er tijd is voor gesprekken met familie en 
bewoners: dat was in het ziekenhuis wel 
anders! Ca 1uur per dag is zij administratief 
bezig, maar overigens alleen 
“patiëntgebonden”. Zij werkt verpleegkundig 
gezien meestal alleen (regelmatig ‘s morgens 
met zijn tweeën, dus) maar voelt die 
verantwoordelijkheid niet drukken. Zij weet 
wat ze bij calamiteiten kan doen en kan -zelfs 
‘s nachts- altijd wel een collega bellen voor 
overleg of bijstand; dat is tot nog toe eigenlijk 
nooit nodig geweest. 

Bij en nascholing en toetsing vaardigheden 
neemt jaarlijks enkele dagen in beslag en 
natuurlijk houdt ze haar vakblad bij, maar het 
meeste leert zij toch van overleg met 
collega’s: deze houden elkaar op de hoogte en 
“scherp”. 

 

 

 


