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1. Inleiding; terugblik 

In de periode 2017-2018 is zowel het zelfgekozen levenseinde in eigen regie als  

artseneuthanasie veel besproken geweest. Zo kwamen onder maatschappelijke 

aandacht de Coöperatie Laatste Wil met het levenseindepoeder Middel X en de 

al in 2016 gelanceerde initiatiefwet Waardig Levenseinde van D66. Het Openbaar 

Ministerie gaf aan enkele levensbeëindigingen door euthanasie te gaan 

onderzoeken en het lijkt erop dat de juridische kaders rondom actieve 

stervenshulp  kritischer getoetst gaan worden. Daarnaast staat palliatieve zorg 

meer en meer in de belangstelling en wordt het als alternatief voor euthanasie 

gepromoot. 

SLC is met drie counselors een kleine organisatie die bijna drie jaar bestaat. Bij 

veel burgers en organisaties is zij nog onbekend.  

De SLC organiseerde in maart 2018 een landelijk bijeenkomst rondom het thema 

‘wikken en beschikken’. Zowel counselors als externe sprekers presenteerden 

zich. De aanwezigen waardeerden de bijeenkomst als zinvol en informatief.  

In 2017 en 2018 zijn er netwerkcontacten geweest met onder meer de NVVE en 

Philip Nitschke. 

Met ingang van 1 januari 2017 heeft SLC de ANBI-status waarmee voor 

donateurs belastingtechnisch voordelen te behalen zijn. 

 



 

 

2. SLC  werkzaamheden 

Ten behoeve van de dagelijkse praktijk maakt SLC het mogelijk dat cliënten in 

contact kunnen treden met een professioneel geschoolde levenseindecounselor 

naar keuze – de website van de stichting is daartoe de belangrijkste ingang. 

Het uitgangspunt van de counseling is het begeleiden van mensen 

die de regie over het eigen levenseinde willen overwegen, nastreven en/of 

behouden. Deze begeleiding vindt plaats door middel van non-directieve, 

verhelderende en (algemeen) informatieve gesprekken.  

 

Daarnaast ondersteunt SLC initiatieven die aansluiten bij haar missie: het 

bespreekbaar en uitvoerbaar maken van een zorgvuldig en weloverwogen 

humaan levenseinde in eigen regie en onder eigen verantwoordelijkheid.  

 

De levenseindecounseling wordt momenteel door drie levenseindecounselors 

aangeboden.  De begeleiding is landelijk dekkend. De aanvragen worden  zonder 

wachttijd behandeld en ingepland. 

  

3. Algemene SLC doelen 

 

− Het faciliteren van activiteiten die de aan de stichting verbonden 

Samenwerkende Levenseinde Counselors verrichten.  

− Het financieel ondersteunen van de website van SLC en alle andere 

publicitaire kanalen die levenseindecounseling onder de aandacht brengen. 

− Het aanbieden van ruimte voor intervisie, opleiding en training van de 

levenseindecounselors. 

− Het verstrekken van materialen die een voorlichtende functie hebben op het 

vlak van levenseindecounseling en zelfeuthanasie. 

− Het organiseren van en/of bijdragen aan diverse activiteiten op het vlak van 

voorlichting en uitdieping van het autonome levenseinde thema. 

− Het verzorgen van een up-to-date website en flyer. 

− Het in gesprek blijven het netwerk en nieuwe contacten op het 

levenseindevlak onderzoeken en aangaan. 

 

 

4. Specifieke aandacht voor de komende 2 jaar 

Landelijke bekendheid van de SLC is vooralsnog gering. Vandaar worden de 

media-activiteiten voortgezet (twitter, blog, uitgave van nieuwsbrieven) en 

onderhoudt de stichting contacten met een breed netwerk.  

 

In 2018/2019 wordt in de communicatie van de stichting een accent gelegd op 

het belang van het voeren van gesprekken en van de zorgvuldigheid die aan een 



 

beslissing ten grondslag ligt. Het maatschappelijke thema ‘voltooid leven’ biedt 

mede aanleiding en motivatie daartoe 

 

Tevens is er het voornemen tot het organiseren van openbare bijeenkomsten, 

themadagen en/of debatten. Zo wil de stichting jaarlijks een openbaar 

toegankelijke middag organiseren rondom een thema; en, of regionaal 

activiteiten opstarten met een voorlichtend karakter. 

 

5. Financiën  

Financieel is SLC in staat rond te komen. Er is weinig financiële reserve. 

Donateurs zorgen voor de inkomsten en counselors blijven veel kosteloos werk 

verrichten voor de SLC. 

 

 

Het inkomsten- en uitgaven overzicht van 2017: 

 

 

Onderstaande begroting voor de komende drie jaar is globaal en afgestemd op 

verwachtingen.  Het bestuur realiseert zich dat, wanneer er besloten wordt tot 

jaarlijks terugkerende manifestaties zoals open dagen, lezingen en regionale 

bijeenkomsten, de PR posten voor 2019 en 2020 opgehoogd dienen te worden.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tenslotte 

Het beleidsplan dient om voorgenomen beleid concreet vast te leggen en is 

daarmee zowel richtinggevend als een houvast voor de activiteiten van het 

bestuur. Daarnaast is het een manier om verantwoording af te leggen aan al de 

donateurs die de werkzaamheden van SLC ondersteunen. 

 

Amsterdam, Juni 2018 


