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Voorwoord
Kanker in je leven
Het kan iedereen overkomen: de diagnose kanker. Bij jezelf of iemand die je dierbaar is. Je leven staat
op zijn kop en in veel gevallen ook dat van je omgeving. In eerste instantie ligt de focus op medische
onderzoeken, diagnoses en behandeling. Maar tijdens en na die behandelingen is er niet altijd
aandacht voor de emotionele, psychische en sociale aspecten die vaak verbonden zijn aan het leven
met kanker. Zoals onzekerheid, angst, pijn, verdriet en eenzaamheid.
Samen helpen we je leven met kanker
Viore Centrum is een plek waar mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden elkaar kunnen
ontmoeten en ondersteunen. Verhalen en ervaringen kunnen delen en verwerken. Ontspannende en
creatieve activiteiten kunnen ontplooien. Waar bezoekers en vrijwilligers samen aandacht geven aan
ieders persoonlijke situatie. Viore helpt op deskundige wijze bij het vinden van je eigen weg in het
omgaan met kanker en de gevolgen ervan. We bieden een warme plek waar je je thuis kunt voelen.
Waar je ondersteuning en ruimte krijgt om je zelfvertrouwen weer op te bouwen, nieuwe
perspectieven te ontdekken en daarmee de kwaliteit van je leven te verhogen. Je bent altijd van harte
welkom. Gewoon voor een kop koffie, een kennismakingsgesprek of voor informatie en deelname aan
onze uiteenlopende activiteiten.
Dit is waar het bij Viore in essentie om gaat. Onderzoek wijst uit dat psychosociale ondersteuning van
(ex-)patiënten, hun naasten en nabestaanden helpt in de zoektocht naar een nieuw evenwicht en een
verbeterde kwaliteit van leven.
Voor u ligt het jaarverslag 2018. Viore centrum heeft zich in de laatste zeven jaar ontwikkeld als een
vast en professioneel baken voor mensen met kanker, met name uit Gooi en Vechtstreek. Niet alleen
voor mensen die de diagnose hebben gekregen, maar ook voor partners en naasten biedt Viore
hoogwaardige programma’s en individuele gesprekken. Het aanbod van Viore is niet ter vervanging
van, maar in aanvulling op de formele medische zorg.
Het aanbod van Viore komt tot stand dankzij de inzet van bijna 70 vrijwilligers die er - samen met een
kleine staf voor de dagelijkse coördinatie en begeleiding - voor zorgen dat de bezoeker altijd centraal
staat. Hierbij ligt de focus op de omgang met de ziekte en op al die aspecten in het dagelijkse leven
waarop de ziekte van invloed is.
Het jaar 2018 stond in het teken van consolidatie. Vanaf de oprichting is het aantal bezoeken sterk
toegenomen en zijn de programma’s en activiteiten uitgebreid. Helaas hebben de ondersteuning en
inkomsten niet dezelfde groei doorgemaakt. Om in de toekomst nog meer een beroep te kunnen
doen op nieuwe vrijwilligers en nieuwe financiers is besloten om in 2018 te investeren in het merk
Viore. De opgestelde kernwaarden in 2017 zijn vertaald naar een nieuw beeldmerk. Dat beeldmerk is
in alle facetten doorgevoerd in de communicatie van Viore. Voorbeelden hiervan zijn een nieuwe
website, een nieuw logo, nieuwe brochures, etc. Hierdoor wordt niet alleen de herkenbaarheid
groter, maar ook de betrouwbaarheid en professionaliteit die Viore wil uitstralen.
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Naar aanleiding van een onderzoek naar de gidsfunctie bij Viore (individuele gesprekken met een
deskundige) zijn er in 2018 een rapport en een artikel verschenen. In dit onderzoek, in opdracht van
Viore uitgevoerd door het VUmc, is specifiek gekeken naar de gidsfunctie en de ervaring van
bezoekers met deze vorm van ondersteuning. De respondenten evalueren de gidsgesprekken als zeer
positief. Gemiddeld geven zij een 8,2 voor deze gesprekken en unaniem (100%) zouden zij deze
aanraden bij anderen. Voor het uitgebreide rapport verwijzen wij naar onze website. Wij bedanken
de drie fondsen die dit financieel mogelijk hebben gemaakt.
Een belangrijk speerpunt voor het bestuur is het bouwen en onderhouden van relaties met
gemeenten, zorgaanbieders en andere relevante stakeholders in Gooi en Vechtstreek. Er is goed
contact en overleg met ziekenhuis Tergooi, zowel op bestuurlijk als op specialistisch vlak. Ook zijn er
meer en intensievere contacten met diverse gemeenten. Zo hebben we de burgemeester van
Hilversum op bezoek gehad voor een stage en heeft de burgemeester van Baarn samen met zijn
college een uitgebreide rondleiding gehad bij Viore.
Verder heeft de nieuwe privacyregelgeving onze aandacht gehad en zijn een nieuw privacyreglement
en aanverwante afspraken van kracht geworden binnen de organisatie.
In 2018 kwam het bestuur zes keer bij elkaar. In samenspraak met de directeur werden de lopende
zaken besproken, het jaarverslag 2017 goedgekeurd en het jaarplan 2019 met haar begroting
besproken. Een van de bijeenkomsten was in gezamenlijkheid met de commissie fondsenwerving.
Tevens hebben we afscheid genomen van bestuurslid Theo Arts vanwege het verstrijken van zijn
termijn. Wij danken hem voor zijn fantastische inzet vanaf de oprichting van Viore.
We zijn zeer dankbaar voor alle donaties die wij mochten ontvangen van een groot aantal individuen,
bedrijven en fondsen.
Aanvullende informatie is te vinden op de website www.viore.org (onder het kopje ‘Over Viore’). Hier
treft u ook de beleidsvisie 2016-2020, het jaarplan 2019 en de jaarrekening 2018 aan.

Hilversum, 25 februari 2019

Het bestuur

De directie

Michel Rudolphie
Claartje Ypma
Wuif Selderbeek
Gerrit Schimmelpenninck
Flip van Lidth de Jeude
Willeke Heijbroek
Hans Scheltema

Miranda van den Eijnden
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1. Bezoekers
In 2018 hebben er 7.776 bezoeken aan Viore plaatsgevonden, waarvan 6.570 door de doelgroep. Het
aantal bezoeken door de doelgroep is weer hoger dan in 2017 (5.723).
Viore is er voor (ex-)patiënten, naasten en nabestaanden. In het jaar 2018 hebben 309 nieuwe
bezoekers de weg naar Viore gevonden. Gemiddeld telde Viore in 2018 ruim 155 bezoeken per week.
Bezoekcijfers vanaf de oprichting van Viore
Het aantal bezoeken aan Viore ontwikkelde zich -sinds de oprichting- als volgt:

Ook in 2018 kwamen er meer vrouwen dan mannen over de drempel. In 2018 was 65% van onze
bezoeken door vrouwen en 35% door mannen.
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Leeftijden van onze bezoekers
De leeftijdsopbouw van de bezoekers ziet er als volgt uit.

Waar komen onze bezoekers vandaan?
De meeste bezoekers komen uit de regio. De verdeling is als volgt:

Individuele gesprekken met gidsen
Aan elke (nieuwe) bezoeker wordt een individueel gesprek met een gids van Viore aangeboden. Een
gids heeft psychosociale kennis en werkervaring en actuele kennis op een aan Viore verwant
vakgebied.

“Mijn lichaam gaat steeds verder achteruit. Toch voel ik mij nu, dankzij Viore, een completer
mens. Ik heb veel geleerd over mijzelf en kan nu zelfs het onmogelijke accepteren."
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Eenzaamheidsbestrijding
Alhoewel Viore voor veel bezoekers een tijdelijke plek is, biedt het voor sommigen ook een warm huis
waar ze zich thuis voelen en waar ze zich begrepen voelen. Waar ze ondersteuning en ruimte krijgen
om hun zelfvertrouwen weer op te bouwen, nieuwe perspectieven te ontdekken en daarmee de
kwaliteit van hun leven te verhogen.

Mantelzorgers
Voor mantelzorgers biedt Viore het volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantelzorger in Balans (maandelijkse groep)
Moment voor Mantelzorgers (wekelijks)
Gidsgesprekken (individuele gesprekken met iemand met een professionele achtergrond,
speciaal voor naasten)
Aanschuiven voor naasten (maandelijkse maaltijd met thema, periodiek speciaal voor naasten)
Lezingen, gericht op mantelzorg; ook bij de andere informatiebijeenkomsten komen vaak
naasten mee.
Huiskamerbezoek (ook naasten zijn elke werkdag welkom om bij ons binnen te lopen)
Speciale activiteiten op de landelijke dag van de mantelzorg.
De meeste activiteiten staan ook open voor naasten (yoga, mindfulness, ontspanningstraining,
creatieve inloop, vrouwen in gesprek, mannen in gesprek, wandelen, muzikale ontmoeting,
herensociëteit, massages, zingen voor je leven, enz.)

2. Programma
Viore kent de volgende programmalijnen: Viore Beweegt, Viore Creatief, Viore Informeert, Viore in
Gesprek, Viore Ontspant, Viore Verwerkt en Viore Verzorgt. Alle 40-45 activiteiten vallen onder één
van de programmalijnen.

Onderstaand schema geeft inzicht in het aantal deelnames binnen de verschillende programmalijnen
in 2018. Op www.viore.org (bij programma) is meer informatie te vinden over de activiteiten die Viore
aanbiedt.

Nieuwe activiteiten in 2018
Het uitgangspunt van ons programma is dat ieder mens anders is. Mensen die kanker krijgen gaan daar
verschillend mee om. We streven daarom naar een veelzijdig aanbod dat aansluit op de behoefte van
onze bezoekers.
In 2018 zijn de volgende nieuwe activiteiten aan het programma toegevoegd: Mantelzorger in Balans,
Moment voor mantelzorgers, Vind steun in jezelf, Mindfulness (eigen groepen), Beeld, Borst & Proza
en Aanschuiven (maandelijks etentje) met thema’s.
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Bijzondere activiteiten in 2018
Hieronder volgt een toelichting op enkele nieuwe en/of bijzondere activiteiten.
Excursie met een vogelaar
In april heeft vogelaar Mark Eising bezoekers meegenomen naar een natuurgebied net buiten
Hilversum waar veel verschillende vogelsoorten gespot konden worden. Het was een fantastische
vroege voorjaarsdag, en de wandeling was een zeer groot succes.

Wereldkankerdag (4 februari)
Viore heeft weer meegedaan aan Wereldkankerdag, ieder jaar op 4 februari. Er zijn rozen uitgedeeld
aan (ex-)patiënten en aan naasten, bij Viore en ook in ziekenhuis Tergooi. Bovendien konden (ex-)
patiënten zich de hele maand februari aanmelden voor de actie ‘Geef een glimlach cadeau’. Hen wordt
in die maand een gratis gezichtsbehandeling aangeboden, waarbij desgewenst tips en adviezen
worden gegeven over huidverzorging tijdens en na behandelingen tegen kanker.
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Groep voor nabestaanden
In 2018 is er weer een groep voor nabestaanden georganiseerd, die elkaar tweewekelijks treft onder
begeleiding van twee gidsen. De deelnemers praten met elkaar, wandelen, koken of bekijken een film
(met nabespreking). De evaluatie van de groep was heel positief.
Schrijven Helpt
‘Schrijven helpt’ is weer 2 keer aangeboden aan onze bezoekers. Deelnemers worden begeleid in het
schrijven van hun eigen levensverhaal (8 bijeenkomsten) en het duidelijk maken van hun kijk op het
leven. De workshop wordt zeer positief geëvalueerd. De begeleiding ligt in handen van een geestelijk
verzorger. Het VUmc heeft een promotieonderzoek naar dit programmaonderdeel gedaan.
Beeld Borst en Proza
In 2018 is de workshop Beeld, Borst en Proza aangeboden aan bezoekers die borstkanker hebben
(gehad). De workshop bestond uit 5 bijeenkomsten onder leiding van een creatief counselor.
Deelnemers konden hun ervaringen vormgeven in woord en beeld. Dat er behoefte bestaat aan
dergelijke activiteiten bleek duidelijk uit het feit dat de workshop in korte tijd was volgeboekt.
Koor ‘Zingen voor je leven’
Elke twee weken komt het koor
’Zingen voor je leven’ bij elkaar bij
Viore. Het samen zingen levert een
belangrijke bijdrage in het
verwerkingsproces
van
(ex)patiënten en ook van naasten.
Het koor wordt zeer goed bezocht.

“Het is zo fijn om met de andere koorleden te zingen bij Viore. Je voelt je echt even lichter, het
zingen werkt bevrijdend. En je wordt omringd door mensen met een vergelijkbare ervaring. De
koffie vooraf en de heerlijke soep na afloop maken de vrijdagochtend compleet.”

Zomerworkshops
In de maanden juli en augustus hanteert Viore aangepaste openingstijden. In die periode draaien
sommige activiteiten op een lager pitje, andere liggen even stil. Daarom bieden wij in de zomer elke
week een workshop aan. Door de thuisblijvers wordt dit erg gewaardeerd. De thema’s variëren van
schrijfcafé tot high tea, en van speksteen tot mindful wandelen.
Mantelzorger in Balans
In het najaar van 2018 zijn er bij Viore maandelijkse bijeenkomsten voor mantelzorgers/naasten
georganiseerd. Het is lastig om deze doelgroep te bereiken, ze kunnen zich vaak moeilijk losmaken
van hun manteltaken. Maar voor de mensen die hebben deelgenomen, bleken deze middagen erg
waardevol te zijn. Thema’s die besproken zijn: ruimte voor jezelf, liefde en zorg en samen zorgen.
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Muzikale ontmoeting
In juni heeft er een muzikale ontmoeting van de Ierse band Dodargh plaatsgevonden. De band trad
voor zo’n dertig bezoekers op. Er werd meegezongen en gedanst.

Bewust Bewegen bij Viore
Uit onderzoek is gebleken dat bewegen vóór, tijdens en na de behandeling tegen kanker gunstige
resultaten heeft. In het kader van Bewust Bewegen bij Viore wordt daarom een breed spectrum aan
bewegingsactiviteiten aangeboden: wandelen (korte en lange wandelingen), pilates, tai chi, twee yogagroepen en jeu de boules. Al onze bewegingsactiviteiten worden goed bezocht en zeer gewaardeerd
door de deelnemers.

Look good – Feel better
De stichting Look good – Feel better heeft in 2018 zes workshops uiterlijke verzorging georganiseerd
bij Viore. Tijdens de twee uur durende workshop krijgen deelnemers tips op het gebied van
huidverzorging, make-up, pruiken, etc. Een echt verwenmoment waardoor men zich even niet ziek
voelt.
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Haarwerken
Viore werkt samen met de stichting Pruijck. Stichting Pruijck heeft als doelstelling om zoveel mogelijk
mensen van een haarwerk te voorzien voor wie de aanschaf te duur is. (Ex-)patiënten kunnen bij
Viore een haarwerk inleveren, en mensen die een haarwerk nodig hebben kunnen dat hier komen
afhalen.

Huidverzorging
De mogelijkheden op het gebied van huidverzorging bij Viore zijn in 2018 uitgebreid, omdat de
specialist huidverzorging van Viore op meer dagen aanwezig kon zijn. Daar is door onze bezoekers
goed gebruik van gemaakt.
PowerSooS (voorheen: Jong Viore)
In 2016 is Viore gestart met een groep voor jongvolwassenen (tussen de 25 en 40 jaar). De groep komt
elke eerste woensdagavond van de maand bijeen en heeft vaste begeleiders. Daarmee heeft de
activiteit een vaste structuur gekregen. De bijeenkomsten hebben gezorgd voor verdieping en ook voor
gezelligheid. Het is bijzonder om te zien dat jonge mensen elkaar ook buiten Viore ontmoeten of juist
een ‘date’ bij Viore hebben. Lief en leed worden met elkaar gedeeld. Het is ook goed dat mensen na
een bepaalde periode afscheid nemen en weer in hun eigen kracht verder kunnen.

Informatiebijeenkomsten
Mensen die met kanker te maken hebben, willen graag geïnformeerd worden over de gevolgen van de
ziekte en de behandelmogelijkheden. Wij organiseren daarom regelmatig informatiebijeenkomsten
over verschillende thema’s en/of ziektebeelden. Dat doen we met verschillende partners. Medisch
specialisten en oncologisch verpleegkundigen komen naar het centrum om een lezing te geven. Tijdens
deze bijeenkomsten zijn vaak leden van een 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.
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In 2018 heeft Viore de volgende informatiebijeenkomsten en gespreksavonden georganiseerd:
• Filmbespreking over BRCA
• Informatieavond over huidkanker i.s.m. Tergooi
• Informatieavond over prostaatkanker i.s.m. UMCU, AvL, Tergooi, prostaatkankerstichting
• Informatieavond over radiotherapie i.s.m. AvL en Tergooi
In totaal hebben 189 mensen lezingen in 2018 bijgewoond. Uit de evaluaties blijkt dat de
informatiebijeenkomsten hoog worden gewaardeerd.
“Een warme en welgemeende ontvangst”

Kerstlunch
De kerstlunch is een jaarlijkse, sfeervolle bijeenkomst
met veel saamhorigheid. Voor sommige bezoekers is
dit hun enige kerstviering, wat het extra bijzonder
maakt. Dit keer verzorgde het Viore koor ‘Zingen voor
je leven’ de muzikale ondersteuning. Onze vrijwilligers
hadden deze lunch voorbereid, waaraan ongeveer
vijftig bezoekers hebben deelgenomen.

Eindejaarsbijeenkomst
Op vrijdag 28 december is er weer een eindejaarsbijeenkomst gehouden. Er werden weer oliebollen
en appelflappen gebakken. En er was een hapje en een drankje voor de aanwezigen.
Zo hebben we onze bezoekers in 2018 weer een gevarieerd programma kunnen aanbieden.
“Het fijne aan een plek als Viore is dat je er mensen ontmoet met een vergelijkbare ervaring.
Ze begrijpen waar je doorheen gaat, en hebben vaak aan een half woord genoeg.”

Evaluatie van activiteiten
Om een beeld te krijgen van de mate van tevredenheid over de activiteiten bij Viore worden er
regelmatig enquêtes verstuurd naar bezoekers. Die leveren vaak heel positieve feedback op. Zo
scoorden de lessen pilates en de groep voor nabestaanden allebei een dikke 9, en werden tai chi,
yoga en de ontspanningstraining gewaardeerd met een 8,5.
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3. Onderzoek door VUmc naar gidsgesprekken bij Viore
Het aanbod van individuele gesprekken door gidsen
Aan Viore is een groot aantal deskundigen verbonden. Sommigen daarvan, de gidsen, voeren
individuele gesprekken met bezoekers. De gidsen ondersteunen bezoekers bij het hervinden van hun
eigen kracht. Zij bieden psychosociale oncologische ondersteuning. Onze gidsen zijn ook goed op de
hoogte van de sociale kaart in de regio. Zij kunnen bezoekers informeren over en de weg wijzen naar
mogelijkheden binnen en buiten Viore. Bij Viore denken gidsen met de bezoekers mee en helpen hen
op weg, ter ondersteuning en als stimulans. Gidsen hebben een verschillende professionele
achtergrond zoals psychotherapeut, huisarts, bedrijfsarts, verpleegkundige, HR-medewerker en
coach. Bovendien hebben ze ervaring op het gebied van psycho-oncologische ondersteuning. Zij zijn
aan Viore verbonden als vrijwilliger.

“De oprechte aandacht van de gids biedt ondersteuning om zelfstandig verder te kunnen”

Een gesprek met een deskundige kan al veel vragen van een bezoeker beantwoorden. In een of enkele
gesprekken helpen ze overzicht te krijgen en lucht te scheppen. Zij kunnen op weg helpen als er vragen
zijn over onderwerpen als kanker binnen het gezin, kanker en werk, levensvragen, opbouwen na
kanker, voorbereiding op het levenseinde, ondersteuning van naasten, omgaan met verlies, vragen
van jongvolwassenen, kanker en bewegen, zingeving en financiële en erfrechtelijke zaken. Er worden
gesprekken gevoerd met (ex-)patiënten, naasten en nabestaanden.
Viore is uniek in het aanbod van deze vorm van individuele psychosociale ondersteuning door
vrijwilligers met een relevante professionele achtergrond. Dit aanbod is gratis.
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Het onderzoek naar dit aanbod door het VUmc in 2018
Het VUmc heeft in 2016-2018 wetenschappelijk onderzoek gedaan naar deze gesprekken. Daaruit
blijkt dat de bezoekers die gebruik maken van gidsgesprekken er zeer positief over zijn, de
gemiddelde waardering is namelijk een 8,2. Unaniem (100%) geven de deelnemers aan dat zij
gidsgesprekken zouden aanraden aan anderen in een vergelijkbare situatie. Na afloop van de
gidsgesprekken ervaren de deelnemers meer positieve emoties, minder hulpeloosheid en men voelt
zich meer gehoord en minder alleen.
De reflectieve vaardigheden van de gids worden het meest belangrijk gevonden. Het bieden van een
goed luisterend oor, het gevoel geven echt gehoord te zijn. Daar gaat het bij Viore om.
Het gehele onderzoeksrapport van het VUmc is te vinden op https://www.viore.org/wpcontent/uploads/2018/06/Onderzoeksrapport-gidsfunctie-Viore-definitieve-versie-zonder-bijlage-2318062018.pdf
Een verkorte weergave van het onderzoekrapport van het VUmc is te vinden op www.viore.org/wpcontent/uploads/2018/06/Onderzoek-gidsgesprekken-factsheet-def.pdf
Viore gebruikt de conclusies en aanbevelingen uit het VUmc-onderzoek voor de verdere ontwikkeling,
verdieping en toepassing van de gidsgesprekken.
Ook gaat Viore dit aanbod delen met andere inloopcentra in Nederland, om hen te inspireren om dit
aanbod ook in hun programma op te nemen.
Aan elke bezoeker wordt een gesprek met een gids van Viore aangeboden.
In 2018 hebben er 115 gesprekken met gidsen plaatsgevonden.
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4. Vrijwilligers
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.
Dankzij de enorme inzet van de vele vrijwilligers kunnen we met een zeer tevreden gevoel terugkijken
op het jaar 2018. Viore wordt onder andere ondersteund door twintig gastvrouwen/-heren die
wekelijks ingeroosterd zijn voor een dagdeel. Daarnaast zijn er twaalf gidsen beschikbaar om op
verzoek meer diepgaande, individuele gesprekken te voeren.

“Als ik hier binnenkom, is het net of ik thuiskom. Wat een geweldige energie is hier, zoveel
liefde en warmte. Dank je wel!”

Twaalf vrijwilligers hebben zitting in diverse commissies. Daarnaast kan Viore een beroep doen op
vrijwilligers die administratief werk doen, bloemen verzorgen, klusjes/reparaties/schilderwerk doen,
koken, de boekhouding bijhouden en de tuin op orde houden.

“Wat een fijne eerste ontmoeting, ontvangst, medeleven, invoelend, uitnodigend, informatief.
Hartelijk dank.”

Op 31 december 2018 stonden bij Viore bijna zeventig vrijwilligers geregistreerd.
Alle vrijwilligers zijn verzekerd, hebben een vrijwilligerscontract en zijn deskundig opgeleid.
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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, zingeving). Om de kwaliteit van de ondersteuning en begeleiding in het centrum
hoog te houden, besteden we veel aandacht aan hun deskundigheidsbevordering.

“Ik vind hier een klankbord, een luisterend oor. Er bestaat een veilige afstand, terwijl het
tegelijkertijd heel vertrouwd is.”
Training on the job
Nieuwe gastvrouwen of -heren lopen drie 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 een driedaagse
basistraining.
Bijeenkomsten
Voor de gastvrouwen/-heren en gidsen zijn in het afgelopen jaar enkele avonden georganiseerd om
de ontwikkelingen binnen Viore te bespreken.
Trainingen
Trainingen, intervisies en informatiebijeenkomsten zijn ook bedoeld om tot afstemming te komen en
de cultuur van het centrum te bewaken.

Evaluatiegesprekken
Gastvrouwen en -heren werken een dagdeel in de week. De afsluiting van een dagdeel is een goed
moment om te bespreken 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. Jaarlijks voeren wij met de
gastvrouwen/-heren evaluatiegesprekken. 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.
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Vrijwilligersuitje
In mei is het jaarlijkse vrijwilligersuitje georganiseerd. De vrijwilligers werden verrast met een heerlijke
pannenkoekenmaaltijd. Tussen de pannenkoeken door konden ze genieten van verhalen van een
verhalenverteller.
Bedankjes
In maart konden vrijwilligers naar het toneelstuk ‘De golf’ bij het Gemeentelijk Gymnasium. In
december was er de speciale film ‘Leve de vrijwilliger’ in het filmtheater in het kader van de
Nationale vrijwilligersdag.
Kerstdiner
We hebben 2018 afgesloten met het jaarlijkse kerstdiner waar we alle vrijwilligers hebben bedankt
voor hun inzet voor en betrokkenheid bij Viore.
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5. Partners
Viore heeft een groot netwerk waarmee het contacten onderhoudt.
Tergooi
Een speciale partner van Viore is Tergooi. Er is regelmatig overleg met diverse geledingen binnen het
ziekenhuis.
De medisch specialisten weten ons steeds beter te vinden en zij spreken regelmatig op
informatiebijeenkomsten voor bezoekers van Viore. Oncologisch/urologisch verpleegkundigen geven
eveneens lezingen en houden bij Viore vragenuurtjes over hormoontherapie. Tergooi wijst patiënten
(in de informatiemap die patiënten meekrijgen en mondeling) op de mogelijkheden van Viore.
Met de Tergooi Academie is intensief overleg geweest over een samen te organiseren workshop
Shared decision making bij Viore voor verpleegkundigen van Tergooi (november 2018). Verder kan de
Tergooi Academie voor haar scholingstrajecten in ruimtes van Viore terecht. 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 is er een groep van nieuwe verpleegkundigen
van Tergooi bij Viore rondgeleid en geïnformeerd over het programma.
Bij de workshops ‘Look good - Feel better’ en bij psycho-educatie rond kanker wordt er ook
samengewerkt.

Andere ziekenhuizen
Ook met andere ziekenhuizen in de regio onderhoudt Viore contact. Zo heeft een radiotherapeut van
het Antoni van Leeuwenhoek (hierna: AvL) een lezing bij Viore gehouden. Daarnaast is er in juni een
lezing over prostaatkanker tot stand gekomen door samenwerking tussen het UMCU, AvL, Tergooi, de
prostaatkankerstichting en Viore.
Huisartsen en hun praktijkondersteuners
Viore informeert huisartsen en hun medewerkers periodiek over het programma-aanbod. Vanuit de
programmacommissie denkt een huisarts mee over de activiteiten van Viore.
Bedrijfsartsen
Werken bij/na kanker is voor velen die te maken hebben met kanker een belangrijk thema. Bij Viore
kloppen regelmatig bezoekers aan (patiënten en hun naasten) als ze problemen ontmoeten op het
werk. In 2018 is een grote groep bedrijfsartsen ontvangen bij Viore voor een bijscholing op dit gebied.
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Netwerk palliatieve zorg Gooi- en Vechtstreek
Viore is lid van het Netwerk palliatieve zorg in de regio, dat elkaar een aantal keren per jaar treft. Het
Netwerk verzorgt trainingen voor zorgverleners, die vier keer per jaar (een dagdeel) bij Viore
plaatsvinden zodat de deelnemers met Viore kunnen kennis maken. In de week van de palliatieve zorg
(oktober) heeft Viore een inleiding gehouden bij een film over (palliatieve) mantelzorg.
Hospices
Viore heeft contact met de drie hospices in de regio. Het heeft een speciale band met Hospice Kajan,
omdat Viore is voortgekomen uit een initiatief van Hospice Kajan. Afgevaardigden van de besturen en
directies treffen elkaar periodiek.
Versa Welzijn
Er is regelmatig contact tussen Viore en de welzijnsorganisatie Versa Welzijn. Waar mogelijk wordt er
naar elkaar verwezen. Samen met Versa Welzijn is de groep Mantelzorger in Balans opgestart. Deze
groep wordt door een gids van Viore en een medewerker van Versa Welzijn begeleid.
Verder Viore werft zijn nieuwe vrijwilligers via de vrijwilligerscentrale van Versa Welzijn.
“Deze samenwerking voelt als 1+1=3"

Gemeenten
Viore zoekt meer samenwerking met de gemeenten. Regelmatig komen er vertegenwoordigers van de
gemeenten (politici en ambtenaren) bij Viore kijken naar ons aanbod. In 2018 liep burgemeester
Broertjes van Hilversum een dag stage bij Viore, en het college van B&W van de gemeente Baarn kreeg
een rondleiding. Viore is blij met deze aandacht, omdat daarmee ook meer bekendheid wordt
verworven. Daarnaast geeft Viore voorlichting aan teams van de gemeenten over het aanbod, zodat
zij inwoners hierop kunnen wijzen.
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Psycho-oncologische centra
In 2018 is de samenwerking met het dichtstbijzijnde psycho-oncologische centrum, het Helen Dowling
Instituut (HDI), voortgezet. Het HDI is een gespecialiseerd instituut voor psychologische behandeling
bij kanker. Er zijn afspraken gemaakt over wederzijdse verwijsmogelijkheden.
Ook met het Ingeborg Douwes Centrum (IDC) in Amsterdam zijn de contacten aangehaald. Viore en
het IDC ontmoeten elkaar bij periodieke gezamenlijke overleggen.
Patiëntenverenigingen
Viore zoekt de samenwerking met patiëntenverenigingen. Bij informatiebijeenkomsten nodigt Viore
meestal een patiëntenvereniging uit. Ze kunnen toelichten wat zij voor de deelnemers kunnen
betekenen en hun foldermateriaal beschikbaar stellen. Op verzoek van de prostaatkankerstichting is
de lezing van juni over prostaatkanker, samen met UMCU, AvL en Tergooi tot stand gekomen.
Verder zijn er patiëntenverenigingen die hun (jaarlijkse) patiënten-bijeenkomst bij Viore houden,
maken ze gebruik van onze ruimtes en organiseren hun scholingen bij Viore. Zo heeft Kanker in Beeld
haar professionaliseringsdag in 2018 bij Viore gehouden.
IPSO
Viore is lid van de branchevereniging IPSO en neemt deel aan collegiaal overleg met de centra in NoordHolland.
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6. Communicatie en PR
Nieuwe huisstijl
In 2017 zijn de kernwaarden van Viore geformuleerd. Dit is ook vertaald naar een nieuw beeldmerk.
Dat beeldmerk is in alle facetten doorgevoerd in de communicatie van Viore. Voorbeelden hiervan
zijn een nieuwe website, een nieuw logo, nieuwe brochures, etc. Hierdoor wordt niet alleen de
herkenbaarheid groter, maar ook de professionaliteit die Viore wil uitstralen. Op de open dag in
september 2018 is de nieuwe huisstijl bekend gemaakt.

Communicatiemiddelen
Viore bereikt (potentiele) bezoekers met een maandelijkse nieuwsbrief, de website, social media,
dagbladen en huis-aan-huisbladen, flyers, posters en programmaoverzichten. Daarnaast worden de
regionale radio en tv over onze activiteiten geïnformeerd. En we laten onze activiteiten publiceren op
diverse websites van andere organisaties, waaronder die van patiëntenverenigingen en GooiAgenda.
In 2018 is gestart met Instagram, om met name de jongere bezoekers te bereiken, en met een YouTube
kanaal.
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Communicatie en relatie met potentiële verwijzers
Een belangrijke doelstelling in 2018 was om de contacten met verwijzers uit te breiden. Naast intensief
contact met de professionals van Tergooi, lag de focus in 2018 op de huisartsen en de
praktijkondersteuners van de huisarts (POH-GGZ) en bedrijfsartsen. Veel energie is gestoken in het
completeren van (externe) adressenbestanden van onze zogenaamde stakeholders, waardoor wij ze
beter kunnen bereiken.
De huisartsen in de regio 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
op de website) van het Netwerk Palliatieve Zorg.
Social media en de website
Het verder vergroten van de bekendheid van Viore via social media heeft de aandacht gehad in 2018.
In de onderstaande tabel is het aantal volgers te zien.

In 2018 is er 8.642 keer een bezoek gebracht aan de website.
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7. Organisatie en AVG
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 vier betaalde (deeltijd) krachten (tezamen 2 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 met het
creëren van een fijne sfeer in het centrum en het bieden van een kwalitatief goed en passend aanbod
aan de bezoekers.
Miranda van den Eijnden (directeur), Corrie Gramser (vrijwilligers coördinator), Judith Rutten
(coördinator programma en communicatie/PR) en Marjon van Tol (office assistent) vormen op 31
december 2018 de staf.
Het bestuur en de directeur hebben regelmatig overleg met elkaar. Het bestuur en de commissies zijn
op 31 december 2018 als volgt bezet.
Bestuur
•
Michel Rudolphie
•
Claartje Beks-Ypma
•
Wuif van Berkel-Selderbeek
•
Gerrit Schimmelpenninck
•
Flip van Lidth de Jeude
•
Willeke Heijbroek-de Clercq
•
Hans Scheltema
Commissie fondsenwerving
•
Corinne Bierman
•
Kiki Deiters
•
Willeke Heijbroek-de Clercq
•
Olav Ek
•
Raymond van Nass
•
Herman van Heemstra
Programma commissie
•
Marga Hijkoop (Tergooi)
•
Margreet Ubels (Hospice Kajan)
•
Ben Steultjens (GGZ centraal)
•
Flip van Lidth de Jeude (bestuur van Viore en gids)
•
Judith Rutten (coördinator programma en communicatie/PR
van Viore)
•
Helen Brooks (huisarts)
Bestuur en commissieleden werken allen als vrijwilliger.
Nieuwe privacyregelgeving (AVG)
De nieuwe privacyregelgeving heeft onze aandacht gehad. Er is in 2018 een nieuw privacyreglement
van kracht geworden en geïmplementeerd binnen de organisatie. Alle betrokkenen zijn hierover
geïnformeerd. Het nieuwe privacyreglement is te vinden op de website.
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Gebouw
Viore is gevestigd op het terrein van Tergooi. Dat biedt veel voordelen. De weg voor patiënten van
Tergooi naar Viore is kort. En Viore ligt midden in de natuur. Dat draagt bij aan de healing
environment.
Het gebouw heeft ons in 2018 zorgen gebaard. Er zijn -door diefstal- veel en lang lekkages geweest.
Gelukkig zijn die inmiddels verholpen. I.v.m. de nieuwbouw van Tergooi is de randweg verlegd en
vernieuwd. Het voordeel voor Viore is dat het daardoor aan een doorgaande weg is komen te liggen
en zichtbaarder is geworden.
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8. Financiën
Inkomsten
Dankzij gelden van fondsen, kerken, gemeenten, serviceclubs, particulieren en het bedrijfsleven en van
sponsoractiviteiten is Viore 2018 financieel goed doorgekomen.
Viore heeft helaas nog geen vorm van structurele financiering gevonden. Viore doet mee aan de lobby
van brancheorganisatie IPSO om financiering via lokale en landelijke overheden en via de
zorgverzekeringen te krijgen.
Gemeenten
Voor 2018 heeft Viore alle gemeenten in de regio benaderd voor subsidie. Alle negen gemeenten
hebben daar positief op gereageerd met een zogenaamde eenmalige subsidie, waar we heel dankbaar
voor zijn. Viore heeft dit nodig als een vaste financiële fundering.
Viore heeft de gemeenten in de regio verzocht om deze subsidieverstrekking onderling af te stemmen.
Daarin zijn in 2018 de eerste stappen gezet.

Fondsen
Voor de exploitatie en voor een aantal specifieke projecten hebben we in 2018 vermogens- en
familiefondsen aangeschreven. Daaruit is een aantal bijdragen voortgekomen, waarvoor we enorm
dankbaar zijn.
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 donaties t.g.v. een verjaardag, een uitvaart, een verhuizing, enz. We danken ook de
donateurs en vrienden die ons op reguliere basis ondersteunen. We zijn heel blij dat zij zich op deze
wijze aan Viore hebben gecommitteerd.
Een speciaal woord van dank is verschuldigd aan de organisatie en sponsoren van de SamenLoop voor
Hoop van KWF in juni 2018. Bij deze loop is maar liefst €125.000,- bijeengebracht, waarvan € 10.000,voor Viore.
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Eigen bijdrage bezoekers
Voor de meeste programmaonderdelen dragen de bezoekers financieel bij. Het huiskamerbezoek en
de gesprekken met gidsen zijn gratis.
Hulp in natura
Viore kreeg ook steun in natura. Zo maakte een fotograaf gratis foto’s en zijn veel diensten/
producten/bedrijfsmiddelen tegen forse kortingen geleverd.
Uitgaven
De uitgaven van Viore betreffen kosten van het programma, de coördinatie van de activiteiten en de
vrijwilligers en de huisvestingskosten.

Ondanks een scherp kostenbewust beleid sluiten we 2018 af met een tekort van € 4.121,-.
Omdat er nog geen structurele financiering is hebben we inmiddels een noodzakelijke buffer
opgebouwd om de continuïteit van Viore te kunnen waarborgen bij mogelijk tegenvallende
fondsenwerving.
De jaarrekening 2018 is te vinden op, op www.viore.org (onder ‘Over Viore’ bij downloads).

Viore centrum voor iedereen die leeft met kanker
Oostereind 115
1212 VH Hilversum
t
e
i

Tel. 035-68 53 532
info@viore.org
www.viore.org

Bijlage

Activiteiten van Viore in 2018 naast de vaste programmering

Januari

Filmbespreking over BRCA
Bijeenkomsten Parkinsonvereniging
Doorgeefrozen-actie in kader van Wereldkankerdag
'Geef een glimlach cadeau'
Bijeenkomsten Parkinsonvereniging
Lezing over huidkanker i.s.m. Tergooi
Ontvangst bedrijfsartsen bij Viore
Vragenuurtje over hormoontherapie bij borstkanker door verpleegkundigen van
Tergooi
Opening vaarseizoen door Vaarkracht in Huizen met deelnemers van Viore
Ontvangst groep van vrijwilligers van Humanitas
Filmbespreking ‘krijg nou tieten’
Vogelexcursie met bezoekers en vrijwilligers
Vragenuurtje over hormoontherapie bij prostaatkanker door urologisch
verpleegkundige van Tergooi
Lezing over prostaatkanker i.s.m. UMCU, AvL, Tergooi, prostaatkankerstichting
Muzikale ontmoeting met Ierse band Dodargh
Bekendmaking nieuwe website van Viore
Diverse zomerworkshops
Diverse zomerworkshops
Ontvangst college van B&W van gemeente Baarn
Open dag
Bekendmaking nieuwe huisstijl van Viore
Lezing over radiotherapie i.s.m. AvL en Tergooi
Vragenuurtje over hormoontherapie bij borstkanker door verpleegkundigen van
Tergooi
Presentatie bij Rotary Bussum
Stage door burgemeester Broertjes van Hilversum
Ontvangst oncologisch verpleegkundigen in opleiding van Tergooi
Toelichting bij film in het filmtheater in het kader van de landelijke palliatieve week
Workshop shared decision making voor medewerkers van Tergooi
Ontvangst opleiding palliatief netwerk bij Viore (2 groepen)
Kerstdiner met vrijwilligers
Kerstlunch met bezoekers
Eindejaarsbijeenkomst voor bezoekers

Februari

Maart

April

Mei

Juni
Juli
Augustus
September

Oktober
November
December

