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Jaarverslag van Viore 2016 
 

 
1. Inleiding 
 
Het jaar 2016 stond in het teken van bestendigen en verder 
professionaliseren. 
Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat psychosociale ondersteuning 
van (ex-)patiënten, hun naasten en nabestaanden helpt in hun 
zoektocht naar een nieuw evenwicht. Men ervaart meer innerlijke rust 
en balans bij het omgaan met de ziekte. Men leert meer op te komen 
voor zichzelf, ervaart meer kracht en een verbeterde kwaliteit van 
leven.   
Onze bezoekers spreken hun grote waardering uit voor de warmte, 
begeleiding en aandacht die zij bij hun bezoek aan Viore ervaren. Zij 
vinden er erkenning en herkenning. 
Wij zijn blij met het nog steeds toenemende draagvlak vanuit de regio 
voor Viore. Wij konden weer rekenen op steun en grote inzet van vele 
betrokken mensen.  
Onze hartelijke dank gaat uit naar alle vrijwilligers, financiers, 
sponsoren en vrienden van Viore! 
 
Aanvullende informatie is te vinden op de website www.viore.org 
(onder het kopje ‘organisatie’). Hier treft u ook de beleidsvisie 2016-
2020, het jaarplan 2017 en de jaarrekening 2016 aan. 
 
 

2. Realisatie van de speerpunten van het jaarplan 2016 
 
Het jaarplan 2016 kende acht speerpunten. Hieronder wordt daarop 
puntsgewijs ingegaan. 
 

1. Project vernieuwde gidsfunctie 
Dit project is ontwikkeld om de individuele begeleiding van bezoekers 
te bevorderen door hen na het eerste bezoek aan Viore  een gesprek 
met een gids aan te bieden. Deze gids zal in overleg met de bezoeker 
en waar nodig/wenselijk periodiek contact met hem/haar 
onderhouden. Om de meerwaarde van deze werkwijze aan te tonen is 
hieraan een wetenschappelijk onderzoek gekoppeld. Dit onderzoek 
wordt uitgevoerd door het VUmc. Na overleg met alle betrokkenen en 
een grondige voorbereiding is het onderzoek in september van start 
gegaan.  Het onderzoek loopt door tot in 2017.  
 

2. Uitbreiden van het programma-aanbod 
Viore vindt het belangrijk een breed en kwalitatief hoogwaardig 
programma aan te bieden dat permanent en projectmatig in 
ontwikkeling blijft. Dit wil zeggen dat op basis van evaluaties gekeken 
wordt wat er beter kan en dat er daarnaast gericht gewerkt wordt aan 
het verder verdiepen van de diverse activiteiten.  
In 2016 is het aanbod van Viore op diverse punten vernieuwd (zie 
hoofdstuk 4). 
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3. Perfectioneren en uitbreiden sociale kaart 
Het is cruciaal dat de gidsen van Viore niet alleen het programma van 
Viore goed kennen, maar ook de mogelijkheden in de regio. Belangrijk 
is dat Viore op een ‘warme wijze’ kan attenderen op passende 
mogelijkheden in de omgeving. De sociale kaart is in 2016 volledig 
geactualiseerd door een gids van Viore. Deze is bekendgemaakt aan 
de andere gidsen.  
 

4. Samenwerking met andere inloopcentra en psycho-
oncologische centra  

Voor Viore staat kwaliteit voor daadwerkelijk toevoegen van waarde. 
Viore wil voldoen aan hoge kwaliteitscriteria. Viore zoekt de 
samenwerking met andere inloopcentra en met psycho-oncologische 
centra om kennis te delen en effectief verwijsbeleid te ontwikkelen. 
Met het Helen Dowling Instituut (psycho-oncologisch centrum) zijn de 
contacten verstevigd. 
 

5. Kwaliteit organisatie 
Viore heeft in het kader van het primaire kwaliteitsbeleid in 2016 een 
klachtenprocedure en privacybeleid vastgesteld en gepubliceerd.  
Viore is actief lid van IPSO (de branche-organisatie) en richt zich op 
de kwaliteitseisen die daardoor worden gesteld.  
In het kader van het IPSO lidmaatschap is meegedaan aan een 
onderzoek van de Hogeschool Windesheim naar het aanbod van de 
inloophuizen in Nederland voor patiënten van 70 jaar en ouder.  
 

6. Vervolg pilots met andere levensbedreigende ziekten 
Steeds vaker krijgt Viore de vraag of de deuren ook open staan voor 
mensen met een andere levensbedreigende ziekte. Viore faciliteert 
mensen in de palliatieve fase, naasten en nabestaanden met andere 
ziektes dan kanker om deel te nemen aan de relevante programma’s. 
De inloopfunctie blijft voorlopig alleen gericht op mensen die leven 
met kanker.  
 

7. Communicatie gericht op inhoudsbekendheid 
In 2016 is actief contact gezocht met specialisten uit ziekenhuis 
Tergooi en de huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten 
om hen kennis te laten maken met Viore. Bij verwijzers richten we ons 
op de inhoudelijke bekendheid van de programma’s. Het streven is 
dat professionals hun patiënten bij specifieke behoeften gericht op de 
mogelijkheden bij Viore attenderen.  
In 2016 heeft Viore haar stakeholders in kaart gebracht en de 
adressenbestanden uitgebreid, zodat gerichte mailings kunnen 
worden verstuurd met het programma van Viore. De 
naamsbekendheid is door diverse persuitingen vergroot. 
 

8. Toekomstbestendig maken van huisvesting  
Viore kan door een wijziging in de verbouwplannen van Tergooi 
voorlopig in het vertrouwde en strategisch gelegen pand aan het 
Oostereind 115 in Hilversum blijven zitten. In 2016 is er onderhoud 
aan het pand gepleegd en zijn noodzakelijke aanpassingen gedaan. 
Zo is de voorkant geschilderd en is er een schuifpui gerealiseerd, 
waardoor de tuin meer betrokken kan worden bij de activiteiten. Er is 
een begin gemaakt om de tuin meer beschikbaar te maken om buiten 
te kunnen vertoeven. 
 
 
 
2 
 

 
 
 

 
 
 
    

  



3. Bezoekers 
 
In 2016 hebben 6.555 bezoeken aan Viore plaatsgevonden, waarvan 
5.307 door de doelgroep. Het aantal bezoeken door de doelgroep is 
nagenoeg gelijk aan dat van 2015. Vanaf de oprichting in 2012 is er 
bij Viore ruim 21.000 keer deelgenomen aan een activiteit. Gemiddeld 
had Viore 26 bezoeken per dag in 2016. 
 
Bezoekcijfers  

 

 

In het onderstaande overzicht ziet u het aantal (unieke) bezoeken van 

de doelgroep per maand in 2016. 

 

 

In het jaar 2016 hebben 187 nieuwe bezoekers de weg naar Viore 

gevonden. 
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In 2016 kwamen weer meer vrouwen dan mannen over de drempel. In 
2016 was 66% van onze bezoekers vrouw en 34% man.  
 

 
 
 
In totaal is 8% van de bezoekers tussen de 18 en 40 jaar, 70% tussen 
40 en 70 jaar en 22% boven de 70 jaar (gegevens per 31.12.2016). 
 

 
 
 
 
In 2016 hebben er 151 gesprekken met gidsen plaatsgevonden. 
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4. Aanbod 
 
Activiteiten 
 
Viore biedt voor het aanbod de volgende programmalijnen. Viore 
Beweegt, Viore Creatief, Viore Informeert, Viore in Gesprek, Viore 
Ontspant, Viore Verwerkt en Viore Verzorgt. 
 
Onderstaand schema geeft inzicht in de verschillende 
programmalijnen en het aantal deelnames. Op www.viore.org (bij 
activiteiten) vindt u meer informatie over het programma van Viore. 
 

 
 
 
Nieuwe activiteiten in 2016 
Het uitgangspunt van ons programma is dat ieder mens anders is. We 
streven daarom naar een veelzijdig aanbod waarin we ook nieuwe 
activiteiten ontwikkelen op basis van de behoefte van onze 
bezoekers. Hieronder een aantal voorbeelden van activiteiten: 
  
Gecontinueerd in 2016 Gestart in 2016 

Bezoek aan de huiskamer Ontmoet de kunstenaar 

Yoga bij ziekte en herstel Jong Viore in contact 

Zingen voor je leven in het Viore koor Massages 

Creatieve inloop Groep voor nabestaanden 

Informatie over bewegen Vragenuurtje over hormoontherapie voor 
vrouwen 

Met je sportschoenen naar Viore Tuinonderhoud 

Aanschuiven bij Viore  Zomerfilm 

Herensociëteit  Zomerworkshops 

Mannen in gesprek Theater Plan B 

Leren leven met kanker, individuele 
begeleiding 

 

Lichaams-en huidverzorging bij kanker   

Schrijven helpt (in samenwerking met 
het VUmc) 

 

Varen met Vaarkracht  Vernieuwd in 2016 

Vrouwen in gesprek  Wandelen bij Viore 

Individueel gesprek met een gids Gespreksgroep ‘als genezing niet meer 
mogelijk is’ 

Een maand Verder Vrouwen in gesprek  

Look good feel better (in samenwerking 
met Tergooi) 

 

Mindfulness door Tergooi (in 
samenwerking met Viore) 

 

Autogene training  
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Hieronder volgt een toelichting op enkele nieuwe en bijzondere 
activiteiten. 
 
Groep voor nabestaanden 
In september 2016 is gestart met een groep voor nabestaanden, die 
elkaar tweewekelijks treft onder begeleiding van 2 gidsen. De 
deelnemers praten met elkaar, wandelen, koken, doen een spel (alle 
sterren van de hemel) of  bekijken een film. De evaluatie van de groep 
was heel positief. De deelnemers gaven de activiteiten gemiddeld 
ruim een 8. In 2017 wordt er -als opvolger hiervan- een groep beeld, 
rouw en proza aangeboden, waarbij creativiteit centraal staat. 
 
Vragenuurtje over hormoontherapie voor vrouwen 
In november 2016 is voor het eerst bij Viore een vragenuurtje 
georganiseerd voor vrouwen die hormoontherapie krijgen. Zij konden 
vragen stellen aan oncologische verpleegkundigen van Tergooi. Dit 
soort vragenuurtjes worden voortaan ieder kwartaal gehouden. 
 
Ontmoet de kunstenaar 
Uit het contact met Art Hilversum, een stichting die zich inzet voor de 
kunstenaars uit Hilversum, is een samenwerkingsverband ontstaan: 
ontmoet de kunstenaar bij Viore. Dit vindt afwisselend met de 
muzikale ontmoeting plaats op de eerste donderdag van de maand. In 
2016 zijn 2 kunstenaars bij Viore geweest. De deelnemers 
waardeerden dit. 
 
Jong Viore in contact 
In 2016 is Viore gestart met een groep voor jong-volwassenen (tussen 
25-40 jaar). Aanvankelijk was het zoeken naar een goede vorm, 
samenstelling en begeleider voor deze groep. Nu zijn er vaste 
begeleiders en komt de groep elke eerste zaterdag van de maand 
bijeen. Daarmee heeft de activiteit een vaste structuur gekregen. De 
bijeenkomsten hebben gezorgd voor gezelligheid, en ook voor 
verdieping. Helaas is in 2016 een groepslid overleden. De impact 
daarvan op de groep is groot en ze hebben veel steun aan elkaar. Het 
is bijzonder om te zien dat jonge mensen elkaar ook buiten Viore 
ontmoeten of juist een ‘date’ bij Viore hebben. Het is ook goed dat 
mensen na een bepaalde periode afscheid nemen en weer in hun 
eigen kracht verder kunnen. 
 

“Viore staat voor mij voor een warme en hartelijke sfeer, 
persoonlijke aandacht, troost en begrip. Het is een plek waar ik 
graag kom. Er hoeft niets, en er mag van alles” 
 
Massages  
In 2016 is Viore gestart met het geven van massages door een 
masseur met oncologische scholing, die lid is van het netwerk 
massage bij kanker. Zowel mensen die ziek zijn als hun naasten en 
nabestaanden kunnen zich ontspannen tijdens de massages.  
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Mantelzorgers 
Voor mantelzorgers biedt Viore het volgende.  

 Gidsgesprekken (individuele gesprekken met iemand met een 
professionele achtergrond, speciaal voor naasten)  

 Aanschuiven voor naasten (maandelijkse maaltijd met thema, 
eens per 4 maanden speciaal voor naasten)  

 Lezingen, gericht op mantelzorg (in 2016 op 8 juni)  

 Inloop (elke werkdag vrije toegang voor naasten)  

 De meeste activiteiten staan open voor naasten (yoga, 
mindfulness, autogene training, creatieve inloop, vrouwen in 
gesprek, mannen in gesprek, wandelen, muzikale ontmoeting, 
massages, zingen voor je leven, enz.) 

 Speciale activiteiten op de landelijke dag van de mantelzorg 
Viore neemt deel aan de werkgroep mantelzorg van het regionale 
netwerk palliatieve zorg. 
 

“Als je in zo’n traject terecht komt dan stel je je toch vaak op als 
degene die het sterkst is. Maar ergens moet je ook kunnen (…) 
toegeven waar je zelf zo verschrikkelijk mee zit. Daar wordt vaak 
aan voorbij gegaan. Dat doe je ook zelf. En hier hoeft dat niet.” 

 

Evenementen 

In 2016 is een aantal evenementen georganiseerd voor onze 
bezoekers. Een aantal wordt hieronder toegelicht. 
 
Verjaardag van Viore 
Op de schrikkeldag, 29 februari 2016, vierde Viore haar eerste 
verjaardag. Dit is gevierd met bezoekers en vrijwilligers. Er waren 
bijna 70 mensen aanwezig. Ook een regionale TV-zender was daarbij 
aanwezig. Dat filmpje is te zien via de volgende link: 
https://www.youtube.com/watch?v=GoY306WyW4I.  
 
Informatiebijeenkomsten 
Mensen die met kanker te maken hebben, ervaren vaak onzekerheid 
over het ziekteproces en alles wat hiermee samenhangt. Wij 
organiseren daarom regelmatig informatiebijeenkomsten over 
verschillende thema’s en/of ziektebeelden. Dat doen we met 
verschillende partners, en in veruit de meeste gevallen met Tergooi. 
Vanuit Tergooi komen de medisch specialist en oncologisch 
verpleegkundige(n) naar het centrum om de lezing inhoudelijk te 
verzorgen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn vaak leden van de 
betrokken patiëntenvereniging aanwezig. Bezoekers kunnen op deze 
avonden vragen stellen, handvatten krijgen om met hun ziekte om te 
gaan en verhalen delen met lotgenoten. Bovendien kunnen ze op een 
laagdrempelige manier kennis maken met Viore.  
 
In 2016 hebben we de volgende themabijeenkomsten georganiseerd: 
• Hormoontherapie voor vrouwen (in samenwerking met 
Tergooi) 
• Een warme jas voor mantelzorgers met Ineke Ludikhuize 
• Leven met uitgezaaide borstkanker (in samenwerking met 

Borstkankervereniging Nederland) 
• In het kader van de landelijke Dag van de Mantelzorg: middag 
voor mantelzorgers. 
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Theater PlanB 

Tijdens ‘Een maand verder’ in oktober heeft de theatergroep Plan B 
de eenakter ‘Bejegen me heus’ voor onze bezoekers en vrijwilligers 
opgevoerd. Ruim 25 mensen waren daarbij aanwezig.  
 
Verwendag 
Verwendagen zijn dagen waarop mensen die vaak in een moeilijk 
proces zitten de kans krijgen om te ontspannen en lotgenoten te 
ontmoeten. Deze verwendagen werken ook drempelverlagend voor 
een bezoek aan het centrum. Ruim 40 vrouwen die leven met kanker 
hebben deze dag bezocht. 
 
Kerstlunch 
De kerstlunch is een jaarlijkse sfeervolle bijeenkomst met veel 
samenhorigheid. Voor sommige bezoekers is dit hun enige 
kerstviering, wat het heel speciaal maakt. Dit keer verzorgden vijf 
bezoekers de muziek en werden er samen liederen gezongen. Er is 
voor die gelegenheid een speciaal Viore-lied door een bezoeker 
geschreven (zie bijlage 2). De vrijwilligers hadden deze lunch weer 
voorbereid. Ruim 40 bezoekers hebben aan de kerstlunch 
deelgenomen.  
 
Eindejaarsbijeenkomst 
Op de laatste openingsdag van het jaar, vrijdag 30 december, is er 
een eindejaarsbijeenkomst gehouden. Een van de bezoekers had 
oliebollen gebakken. En er was een hapje en een drankje voor de 
aanwezigen.  
 
Zo hebben we in 2016 een gevarieerd programma kunnen aanbieden. 
 
 

5. Vrijwilligers 
 
Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers kunnen we met een zeer 
tevreden gevoel terugkijken op het jaar 2016. Viore wordt onder 
andere ondersteund door zestien gastvrouwen/-heren die wekelijks 
ingeroosterd zijn voor een dagdeel. Zeventien gidsen zijn beschikbaar 
om op verzoek meer diepgaande gesprekken te voeren. Vijftien 
vrijwilligers hebben zitting in diverse commissies. Viore kan een 
beroep doen op vrijwilligers die administratief werk doen, bloemen 
verzorgen, klusjes/reparaties/schilderwerk doen, koken, de 
boekhouding bijhouden, de ICT en de tuin op orde houden.  
Onze vrijwilligers vormen het hart van de organisatie. Zij zorgen 
ervoor dat onze bezoekers zich welkom voelen, bieden hen een 
luisterend oor, inventariseren hun behoeften en zorgen dat zij de 
juiste ondersteuning en aandacht krijgen. Zij maken met elkaar Viore 
mogelijk.  
Alle vrijwilligers zijn verzekerd, hebben een vrijwilligerscontract en zijn 
deskundig opgeleid. 
 
Op 31 december 2016 stonden bij Viore 59 vrijwilligers geregistreerd.  
 
“Ik neem mijn petje af voor de vrijwilligers. Zij zijn zo lief en 
begripvol, altijd een luisterend oor. Zij krijgen te maken met veel 
verdriet en narigheid. Je moet het maar kunnen!” 
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Trainingen en bijeenkomsten 
Vrijwilligers komen iets brengen en vaak komen ze ook iets halen bij 
Viore (verdieping, groei, hun talenten ontwikkelen). Om de kwaliteit 
van de ondersteuning en begeleiding in het centrum hoog te houden, 
besteden we veel aandacht aan hun deskundigheidsbevordering.   

Trainen on the job  
Nieuwe gastvrouwen  of -heren lopen 3 dagdelen mee om kennis te 
maken met (de activiteiten van) het centrum en om te kijken of het 
vrijwilligerswerk haar/hem ligt. De coördinator vrijwilligers coacht de 
(nieuwe) gastvrouwen/-heren. Daarnaast volgt elke nieuwe gastvrouw 
en -heer de driedaagse basistraining. 
 
Intervisie 
Voor de gastvrouwen/-heren en gidsen hebben we het afgelopen jaar 
4 intervisie-avonden  georganiseerd (ze nemen deel aan 2 avonden). 
Deze avonden worden begeleid door een professional. 
 
Informatiebijeenkomsten 
Voor de gastvrouwen/-heren en gidsen hebben we het afgelopen jaar 
twee avonden georganiseerd  om de ontwikkelingen binnen Viore te 
bespreken. 
 
Trainingen 
Er zijn dit jaar 5 trainingen gegeven. Twee daarvan stonden in het 
teken van de nieuwe invulling van de gidsgesprekken. Daarnaast is er 
een training voor de gastvrouwen/-heren geweest, gericht op het 
omgaan met emoties en op samenwerking. Voor de gidsen is er een 
training geweest over het omgaan met lastige situaties/dilemma’s. 
Daarnaast hebben we een dag besteed aan de zogenaamde branding 
van Viore (het ‘merk’ Viore).  
 
Trainingen, intervisies en informatiebijeenkomsten zijn ook bedoeld 
om tot goede afstemming te komen en de cultuur van het centrum te 
bewaken. 
 
Kerstdiner 
We hebben 2016 afgesloten met het jaarlijkse kerstdiner waar we alle 
vrijwilligers hebben bedankt voor hun inzet en tijd voor Viore. Zij 
hebben ook een klein cadeautje ontvangen. 
 

Evaluatiegesprekken 
Gastvrouwen en -heren werken een dagdeel in de week. De afsluiting 
van een dagdeel is een mooi moment om te delen wat er in de 
huiskamer is gebeurd en hoe de vrijwilligers daarmee zijn omgegaan. 
Wij doen dit om van elkaar te leren, indien nodig bij te sturen en vooral 
ook om ervoor te zorgen dat onze vrijwilligers weer ‘goed’ naar huis 
kunnen gaan. Jaarlijkse voeren wij evaluatiesprekken. Met de overige 
vrijwilligers hebben we regelmatig contact om te kijken of alles nog 
goed gaat en of ze zich nog prettig voelen bij Viore. 
 
“Sinds ik gastvrouw bij Viore ben, weet ik weer wat stralen is. 
Samen met andere vrijwilligers laat je het leven van mensen met 
kanker weer wat stralen. Dit is ontzettend mooi en waardevol om 
mee te maken. En tegelijkertijd groei en straal je zélf ook bij 
Viore. Het is geven en nemen met een lach en een traan.” 
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6.  Partners  
 
Viore heeft een groot netwerk waarmee het contact onderhoudt.  
 

Tergooi 
Een speciale partner van Viore is Tergooi. Er is regelmatig overleg 
met diverse geledingen binnen het ziekenhuis. In 2016 is de 
samenwerking met de Tergooi Academie geïntensiveerd. Een (groot) 
aantal van hun scholingstrajecten vindt bij Viore plaats. Dat mes snijdt 
aan twee kanten: de deelnemers kunnen gebruik maken van een 
prettige scholingsruimte en leren daarmee ook Viore kennen (en 
kunnen ernaar doorverwijzen). Ook de mindfulness bijeenkomsten 
voor medewerkers van Tergooi vinden bij Viore plaats. De medisch 
specialisten weten ons steeds beter te vinden. We nodigen 
specialisten van Tergooi die met oncologiepatiënten te maken hebben 
– samen met hun oncologisch verpleegkundige – uit voor een 
rondleiding en kennismaking bij Viore. Medisch specialisten geven 
regelmatig lezingen aan bezoekers van Viore. Oncologisch 
verpleegkundigen geven eveneens lezingen en houden vragenuurtjes 
over hormoontherapie bij vrouwen bij Viore. Tergooi wijst patiënten (in 
de informatiemap die patiënten meekrijgen en mondeling) op de 
mogelijkheden van Viore.  
Viore stond in 2016 met een informatiestand op de open dag van 
Tergooi. Met de Gezondheidsstudio worden thema’s afgestemd. In de 
programmacommissie van Viore zit een oncologisch verpleegkundige. 
Zowel bij de workshops ‘Look Good - Feel Better’, mindfulness als ook 
psycho-educatie rond kanker wordt er samengewerkt.  

 
Netwerk palliatieve zorg Gooi- en Vechtstreek 
Viore is lid van het Netwerk palliatieve zorg in de regio dat twee keer 
per jaar bijeen komt. Het Netwerk verzorgt trainingen voor 
zorgverleners, die 4 keer per jaar (een dagdeel) bij Viore plaatsvinden 
zodat de deelnemers met Viore kunnen kennis maken.  
Viore neemt deel aan de projectgroep Mantelzorg, ter verbetering van 
de vindbaarheid van de ondersteuningsmogelijkheden voor 
mantelzorgers in de regio. 
In de week van de palliatieve zorg was Viore aanwezig met 
informatiemateriaal bij de filmvoorstelling Truman. 
 

Hospice Kajan 
Viore is voortgekomen uit een initiatief van Hospice Kajan. Een aantal 
keren per jaar treffen afgevaardigden van de besturen en directies 
elkaar. 
 

Versa welzijn 
Er is regelmatig contact tussen Viore en de welzijnsorganisatie Versa 
Welzijn. Waar mogelijk wordt er naar elkaar verwezen. 
 

Thuiszorginstellingen 
In toenemende mate informeert Viore de thuiszorginstellingen over het 
aanbod van Viore. Hier wordt ook over en weer naar elkaar verwezen. 
 

Huisartsen en hun praktijkondersteuners 
Viore was in 2016 aanwezig met een informatiestand bij de duodag 
van de huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten in 
Tergooi. Dit is bij uitstek een mogelijkheid om te netwerken met deze 
groep en meer bekendheid te geven aan Viore. In het najaar hebben 
praktijkondersteuners GGZ van huisartsen bij Viore een overleg 
gehad en zijn ze rondgeleid. 
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Fysiotherapeuten 
Ook was er in 2016 een goede samenwerking met het netwerk 
oncologisch fysiotherapeuten (FVGO) uit de regio. Het netwerk is in 
2015 opgericht en houdt periodieke bijeenkomsten bij Viore.  
 

Psycho-oncologische centra  

In 2016 is de samenwerking met het dichtstbijzijnde psycho-
oncologische centrum, het Helen Dowling Instituut (HDI), 
geïntensiveerd. Het HDI is een gespecialiseerd instituut voor 
psychologische behandeling bij kanker. Er zijn afspraken gemaakt 
over wederzijdse verwijsmogelijkheden en Viore heeft een voorlichting 
verzorgd voor de medewerkers van het HDI. 
 

IPSO 
Viore is actief lid van de branchevereniging IPSO voor de inloopcentra 
en psycho-oncologische centra en neemt deel aan collegiaal overleg 
met de centra in Noord-Holland en Midden Nederland. 
 

KWF 
Het KWF bestuur van Hilversum is in 2016 bij Viore te gast geweest 
om zaken af te stemmen. 

 
 
7. Communicatie en PR 
 
Viore bereikt (potentiele) bezoekers met de website, social media, 
dagbladen en huis-aan-huisbladen, intern communicatiesysteem 
(yammer), flyers, infomap, posters en programma-maandoverzichten. 
Daarnaast worden de regionale radio en TV over onze activiteiten 
geïnformeerd. En we laten onze activiteiten publiceren op diverse  
websites van andere organisaties. 

In 2016 heeft Viore met een groot artikel in het regionale dagblad, de 
Gooi- en Eemlander, gestaan en in een artikel in het blad For You. 
Verder hebben 2 regionale TV-zenders opnames van Viore gemaakt. 

 
Communicatie en relatie met potentiële verwijzers 
Een belangrijke doelstelling in 2016 was om de contacten met 
verwijzers uit te breiden. Naast intensief contact met de professionals 
van Tergooi, lag de focus in 2016 op de huisartsen, hun assistentes 
en de praktijkondersteuners van de huisarts (POH-GGZ). Veel energie 
is gestoken in het completeren van  (externe) adressenbestanden van 
onze zogenaamde stakeholders, waardoor wij ze beter kunnen 
bereiken. 
De huisartsen worden ook geïnformeerd via hun eigen nieuwskanaal, 
de Gho-go, en medewerkers van Tergooi via de Tergooi-Today. 
Activiteiten worden geplaatst  in de nieuwsbrief (en website) van het 
Netwerk Palliatieve Zorg . 
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De nieuwe bezoekers komen via verschillende kanalen naar Viore in 
2016: 

   

      

Hieronder wordt ingegaan op het gebruik van de website en social 

media. 

Website 

In 2016  is 10.958 keer een bezoek gebracht aan de website.  

 

Social media 

Het verder uitbouwen van Viore online was ook in 2016 een 

aandachtspunt. In de onderstaande tabel is te zien dat het aantal likes 

en volgers weer is gestegen.  
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8. Organisatie en branding 
 
Viore blijft continu in ontwikkeling. Dit vraagt niet alleen veel van de 
vrijwilligers, maar ook van de dagelijkse leiding.  
 

Dagelijkse leiding  
De dagelijkse leiding van Viore ligt bij drie betaalde krachten, een 
directeur, een coördinator vrijwilligers en een coördinator programma 
en communicatie/PR (tezamen 1.9 FTE). De staf is belast met de 
organisatie van het centrum, de externe communicatie, de relatie met 
(potentiële) verwijzers, het financieel beheer, de coördinatie van het 
programma en de vrijwilligers en bovenal op het creëren van een fijne 
sfeer in het centrum en het bieden van een kwalitatief goed en 
passend aanbod aan de bezoekers. Josephine Lambregts, de 
coördinator programma en communicatie/PR,  heeft op 1 juli 2016 een 
andere baan gevonden. Zij is opgevolgd door Judith Rutten.  
Miranda van den Eijnden, Renée de Zoeten en Judith Rutten vormen 
op 31 december 2016 de staf. 
 
Het bestuur en de directeur hebben regelmatig overleg met elkaar. 
Het bestuur en de commissies zijn op 31 december 2016 als volgt 
bezet. 
 

Bestuur 
•  Willeke Heijbroek-de Clercq 
• Theo Arts  
• Wuif van Berkel-Selderbeek 
• Gerrit Schimmelpenninck 
• Flip van Lidth de Jeude  
• Hans Scheltema  
 
Oprichter Marco Bunge verliet het bestuur en ook man-van-het-eerste-
uur Hein Muller. 

Commissie fondsenwerving 
•  Corinne Bierman  
• Kiki Deiters  
• Willeke Heijbroek-de Clercq 
• Olav Ek 
• Herman van Heemstra 
 

Programma commissie 
•  Marijke van Daelen (Huisarts) 
• Marga Hijkoop (Tergooi) 
• Margreet Ubels (Hospice Kajan) 
• Ben Steultjens (GGZ centraal) 
• Flip van Lidth de Jeude (bestuur van Viore) 
• Judith Rutten (coördinator programma en communicatie/PR 

van Viore) 
• Esther van Weele (Vestalia en gids van Viore) 
. 
Bestuur en commissieleden werken allen als vrijwilliger. 
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Branding 
Om beter zicht te krijgen op de essentie en kernwaarden van Viore 
met als doel daar het aanbod en de communicatie op af te stemmen is 
in oktober 2016 met verschillende vrijwilligers een zogenaamde 
brandingsessie gehouden. Daarbij is gekeken naar het ‘merk’ Viore.    
 
Kernwaarden Viore 
Vanuit de essentie van Viore zijn we gaan kijken naar de kernwaarden 
van Viore. We hebben die benoemd a.d.h.v. de bouwstenen van het 
‘huis’ Viore (het fundament, de verdiepingen, de vliering en de nok). 
Die zien er als volgt uit. 

  
 
In 2017 gaan we verder met het uitwerken van deze branding. 
 
 
 

9. Financiën 
 
Inkomsten 
Viore heeft helaas nog geen vorm van structurele financiering 
gevonden. Dankzij gelden van  fondsen, stichtingen, kerken, 
serviceclubs, particulieren en het bedrijfsleven en van 
sponsoractiviteiten is Viore 2016 financieel goed doorgekomen. Dit 
neemt niet weg dat structurele financiering van de exploitatie 
noodzakelijk is  voor de continuïteit van de bedrijfsvoering.  
Viore doet mee aan de lobby van branche-organisatie IPSO om 
financiering via lokale en landelijke overheden en via de 
zorgverzekeringen te krijgen. Zorgverzekeraar CZ is in 2016 de eerste 
verzekeringsmaatschappij die aan haar verzekerde patiënten kosten 
voor maatschappelijke en geestelijke hulp bij inloopcentra vergoedt. 
Viore heeft haar bezoekers hierin gefaciliteerd. 
In 2016 heeft Viore alle gemeenten in de regio benaderd voor 
subsidie. Tot nu toe hebben 2 gemeenten laten weten dat ze Viore in 
2017 financieel willen steunen. 
Meerjarige toezeggingen helpen de continuïteit te garanderen. Het 
werven van meerjarige vrienden blijkt echter nog moeilijk te lukken. 
 
Fondsen 
Voor de exploitatie en voor een aantal specifieke projecten hebben we 
in 2016 vermogensfondsen aangeschreven. Daaruit is een aantal 
bijdragen voortgekomen, waarvoor we enorm dankbaar zijn. 
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Giften en evenementen georganiseerd door derden 

We prijzen ons weer zeer gelukkig dat organisaties, kerken (diaconie), 
particulieren en bedrijven  voor ons een sponsoractie hebben 
opgezet. Wij ontvangen ook persoonlijke giften die afkomstig zijn van 
bezoekers, van vrijwilligers en van mensen buiten Viore, die ons een 
warm hart toedragen. Het kan dan gaan om een verjaardag, een 
uitvaart, een verhuizing, enz. We zijn enorm dankbaar hoe iedereen 
op zijn of haar eigen manier een bijdrage aan Viore heeft geleverd. 
 
Hulp in natura 
Viore kreeg ook steun in natura. Zo maakte een fotograaf gratis foto’s 
van het pand, maakte een organisatie een bord voor boven de ingang 
en werkte een tuinarchitect een tuinplan pro deo uit. Verder heeft de 
Lions Loosdrecht meegewerkt met NL Doet en heeft allerlei klussen 
voor Viore gedaan.  

Op deze plaats willen wij ook graag een speciaal woord van dank 
richten aan de donateurs die ons op reguliere basis ondersteunen. 
We zijn heel blij dat zij zich op deze wijze aan Viore hebben 
gecommitteerd. 
 
Op www.viore.org (onder het kopje: ‘dankzij wie’) zijn de partijen die 
ons steunen te zien waarvan wij toestemming hebben om hen te 
vermelden.  
 

Uitgaven 
De uitgaven van Viore bedroegen circa € 165.000,-. Dit betreffen 
voornamelijk kosten van coördinatie van de activiteiten en de 
vrijwilligers (ca € 60.000,-) en de huisvestingskosten (ca € 35.000,-).  
 
Het jaar is afgesloten met een positief saldo van € 8.744,-. 
Omdat de financiering nog niet structureel is hebben we inmiddels wel 
een kleine buffer kunnen opbouwen om bij mogelijk tijdelijk 
tegenvallende fondsenwerving de continuïteit van Viore te kunnen 
waarborgen. 
De  jaarrekening 2016 is te vinden op, op www.viore.org (onder het 
kopje ‘organisatie’). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viore, centrum voor mensen die leven met kanker 
Oostereind 115 
1212 VH  Hilversum 
 
t Tel. 035-68 53 532 
e info@viore.org 
i www.viore.org  
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Bijlage 1 Activiteiten van Viore in 2016 naast de vaste programmering  

Januari  Optreden van meerdere koren Zingen voor je leven, georganiseerd door stichting 

  Kanker in Beeld in een kerk in Breukelen 

Januari  Afsluiting van Heel Hilversum Helpt voor Viore 

Januari  Ontvangst en rondleiding van Lions Loosdrecht bij Viore 

Januari  Bijeenkomst Parkinsonvereniging 

Januari  Stage door burgemeester Broertjes van Hilversum bij Viore 

Februari Doorgeefrozen-actie in kader van Wereldkankerdag 

Februari Omgekeerde goede doelen markt Roland Holst college 

Februari Voorlichting bij de kaartvereniging in Eemnes over Viore 

Februari 1
e
 verjaardag Viore 

Maart  NL Doet met Lions Loosdrecht 

April  Opening vaarseizoen door Vaarkracht in Huizen met deelnemers van Viore 

April  Lezing over hormoontherapie bij vrouwen, i.s.m. Tergooi 

April  Bijeenkomst Fysiotherapeuten Vereniging Gooi en omstreken (FGVO) 

Mei  Presentatie bij het Helen Dowling Instituut over Viore 

Juni  Lezing Een warme jas voor mantelzorgers 

Juli  Roei-evenement Ankeveen, overhandiging cheque aan Viore 

Juli  Boomplanting Heel Hilversum Helpt 

Juli  Diverse zomerworkshops en -films 

Augustus Diverse zomerworkshops en -films 

September Bijeenkomst van de Stomavereniging bij Viore 

September Vrouwenverwendag  

September Lezing over Leven met uitgezaaide borstkanker i.s.m. borstkanker vereniging 

        Nederland 

September Vragenuurtje over hormoontherapie voor vrouwen door oncologisch 

   verpleegkundigen van Tergooi bij Viore 

Oktober Voorlichting bij fysiotherapiepraktijk in Weesp over Viore 

Oktober Vertoning van de film Truman in het kader van week van de palliatieve zorg in het 

         filmtheater in Hilversum (informatiemateriaal van Viore) 

Oktober Ontvangst van vrienden van Hospice Gooi en Vechtstreek 

November Netwerkbijeenkomst van psychologen en Praktijkondersteuners GGZ van huisartsen 

December Kerstdiner met vrijwilligers 

December  Kerstlunch met bezoekers 

December Eindejaars ontmoeting voor bezoekers 

  

  



Bijlage 2  Het Viore lied, door Marileen Fabels gemaakt voor kerstmis 2016 

Viore kerstlied: Let it be! 

When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me 
Speaking words of wisdom, let it be 
And in my hour of darkness she is standing right in front of me 
Speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be 
Whisper words of wisdom, let it be  

Je weet dat je hier jezelf kan zijn 

Met je problemen groot of klein 

Je vindt altijd een luisterend oor 

Maakt niet uit waar-voor 

Troost en ook begrip 

blij met elke tip 

Niets moehoet alles mag  

je traan en ook je lach 

Laat het zijn, laat het zijn, het leven is zo fijn 

Doet het dan toch nog pijn weet dat wij er zijn 

Laat het zijn, laat het zijn, het leven is zo fijn 

Doet het dan toch nog pijn weet dat wij er zijn 

voor altijd samen in hart en ziehiel 

langs het hele levenswiel 

liefde en vertrouwen 

ohom ooop tehe bouwen 

warmte en gezelligheid 

je kan hier altijd alles kwijt 

aandacht en zinnigheid 

rust en veiligheid 

2x Laat het zijn, laat het zijn, het leven is zo fijn 

     Doet het dan toch nog pijn weet dat wij er zijn 

1x Laat het zijn, laat het zijn, het leven is zo fijn 

     Whisper words of wisdom, let it be 

 

 

 

 

 


