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Vier punten plan 2017
De ontwikkelingen in 2016 zijn stormachtig geweest: waren er eerst diverse contacten naar
aanleiding van het verschijnen van het Advies van de Commissie Schnabel om de proeftuin
laatstewilmiddelen meer in beeld te brengen, net na de zomervakantie kwam er het voorstel
van het kabinet voor Voltooid Leven.
In de nabije toekomst richten we ons op:
1. Samenwerking bij het kabinetsvoorstel Voltooid Leven
2. Verder verkennen van de mogelijkheden voor eigen productie of import
3. Beinvloeden van de publieke opinie
4. Versterken van de interne organisatie
Project Voltooid Leven
De activiteiten rond het voorstel van het kabinet hebben we gegroepeerd in een project. We
waren en zijn betrokken bij het verder verkennen van de mogelijkheden om regelgeving op
dit punt vorm te geven. Daartoe zijn er contacten met enkele ministeries, zusterorganisaties,
politieke partijen en onze leden.
In de samenwerking met derden zullen enkele accenten steeds worden benadrukt: de CLW
geeft geen individuele ondersteuning, want dat wordt door anderen al goed gedaan. Denk
hierbij aan De Einder, levenseindecounselers, Exit International en NVVE. En: de autonome
route verhoudt zich niet met een beoordeling van de stervenswens door een medicus; artsen
zijn hulpverleners en raadgevers op verzoek van betrokkene.
De uitkomsten van de twee enquêtes die in 2016 zijn gehouden (één over de proeftuin en
één over humane laatstewilmiddelen) worden gebruikt in deze contacten en zijn
aangescherpt in een stroomschema waarin de diverse stadia en stappen zijn gevat.
We denken dat het mogelijk is om onze ideeën en wensen zichtbaar te maken in een
proeftuin en hebben dit idee nog steeds als een werkbare optie in het vizier.
Eigen productie en of import
We willen graag druk op de ketel houden om een laatstewilmiddel beschikbaar te hebben.
Het project Voltooid Leven is voor een belangrijk deel afhankelijk van de ontwikkelingen in
de politiek en die kunnen lang gaan duren.
Daarom willen we in 2017 bezien hoe we met vrij in de markt beschikbare middelen binnen
de mogelijkheden van de wet en in eigen beheer of op een autonome, onafhankelijke wijze
laatstewilmiddelen kunnen (laten) maken.
Een geheel of gedeeltelijke legale import van grondstoffen of middelen is daarbij niet
uitgesloten. We zijn aan het verkennen aan welke formaliteiten een dergelijke import moet
voldoen en welke mogelijkheden dat ons biedt.

Externe en interne communicatie
In 2016 is een begin gemaakt met huiskamerbijeenkomsten en regiogroepen, gevolgd door
een bijeenkomst van trekkers van deze activiteiten. Ook is een begin gemaakt met
presentaties en lezingen. Doel is het verbreden van het draagvlak binnen onze vereniging (de
interne communicatie) en door het uitdragen van de doelstellingen, het voeren van
gesprekken in een kleine vertrouwde kring en het uitdragen van onze boodschap via
lezingen, artikelen en presentaties vergroten van het ledenbestand en van de bekendheid
met onze opvattingen. Dit wordt in 2017 voortgezet: met name het vliegwiel, een versneller,
moet in de leden worden geplaatst, van hen worden de inspanningen gevraagd om in hun
eigen omgeving aandacht voor de thematiek van de autonome route te krijgen. Bestuur en
vrijwilligers kunnen daarbij hulp bieden en voorzien in ondersteuning vanuit de
ledenadministratie, door bij de communicatie voorbeelden aan te reiken, leden aan te
schrijven, informatie op te stellen en dergelijke.
Interne organisatie
In 2016 zijn er grote veranderingen in de interne organisatie op gang gebracht die in 2017
zullen worden besloten en uitgevoerd. Daarbij denken we aan de personele bezetting van
Leden Advies Commissie (LAC), bestuur en Raad van Toezicht en vrijwilligers voor de
afhandeling van de post via de mail, de ledenadministratie, de financiële administratie en
evenementen. In 2017 zullen we waarschijnlijk op onderdelen (denk aan communicatie,
website, automatisering) wat meer gebruik moeten gaan maken van in te huren
deskundigheid. Dat gebeurt op beperkte schaal, omdat de financiën grote inspanningen op
dit gebied van professionalisering niet toelaten.
We gaan er van uit dat in 2017 meer regionaal werkende groepen zullen kunnen ontstaan en
we zullen ons ook moeten beraden op de vorm van de ondersteuning die wij hier aan willen
bieden.
Gelet op de hoge kosten voor het organiseren van een algemene ledenvergadering willen
zoveel mogelijk werken met één ALV per jaar totdat de financiën ons tot anders in staat
stellen en de noodzaak zich aandient.
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