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Voorwoord
Voor Viore was 2019 een bewogen jaar, mede vanwege de mededeling dat de stichting per 1 juli 2020
het huidige pand zal moeten verlaten. Dit in verband met de te realiseren nieuwbouw van ziekenhuis
Tergooi op die locatie.
Dat er nieuwe faciliteiten worden gebouwd is goed nieuws voor de regio. Minder goed nieuws was om
te horen dat het ziekenhuis de psychosociale oncologische ondersteuning niet als prioriteit ziet, en
daarom ook niet de inspanningsverplichting kon nakomen zoals contractueel was afgesproken.
In onze optiek is dit een gemiste kans. We zien dat steeds meer zorg wordt verplaatst vanuit het
ziekenhuis naar andere instanties, en we zien ook dat steeds meer mensen leven met de gevolgen van
kanker. Hoe mooi zou het zijn om de handen ineen te slaan en gezamenlijk te zoeken naar duurzame
oplossingen die de zorg in de regio beter en sterker maken.
Bij vele bezoekers en vrijwilligers van Viore heerste er grote teleurstelling en zelfs woede over het
besluit van het ziekenhuis. Begrijpelijk, maar we hebben gekozen voor een zelfstandige koers waarbij
wij het belang van de bezoeker voorop stellen. Een huisvestingscommissie is aan de slag gegaan en de
leden hebben ruim 60 locaties besproken. Na diverse onderhandelingen zijn we uitgekomen op het
gebouw waar vroeger de Voedselbank was gehuisvest: Oosterengweg 44 in Hilversum. Er moet wel
veel aan gebeuren, maar we hebben eerder bewezen dat we er iets moois van kunnen maken.
Het is hartverwarmend te ervaren hoeveel steun we krijgen. De verhuizing zal zonder meer impact
hebben op ons budget, maar de bereidwilligheid van vrijwilligers én van sponsors die wij in 2019 al
mochten ondervinden biedt veel vertrouwen voor 2020. Daarnaast streven we naar een partnership
met ziekenhuizen en andere instellingen, zodat we een optimale psychosociale ondersteuning kunnen
bieden voor hen die het nodig hebben in onze regio.
Dat steeds meer mensen ons weten te vinden blijkt ook uit het gestegen bezoekersaantal. De kwaliteit
van de aangeboden programma’s, de liefdevolle support van onze gastvrouwen en -heren, en zeker
ook de toegevoegde waarde van de gidsen, de steun van overige vrijwilligers en de inzet van het
personeel hebben geleid tot ruim 9.000 bezoeken in 2019.
Financieel was 2019 een gezond jaar. Door goede relaties met sponsors én de diverse gemeenten
ontvangen we bijdragen die van belang zijn voor onze activiteiten, en dus voor onze bezoekers. We
zijn deze ondersteuners enorm dankbaar hiervoor. Met het oog op de aankomende verhuizing is die
financiële buffer ook noodzakelijk.
Niettemin blijft de financiering van Viore bij gebrek aan structurele financiering een jaarlijks
terugkerende uitdaging. Voortdurende steun van gemeenten, sponsors en donateurs blijft essentieel
voor haar continuïteit.
We hebben dit jaar afscheid genomen van twee bestuursleden van het eerste uur: Willeke Heijbroek
en Gerrit Schimmelpenninck. Ook hebben we afscheid genomen van Kiki Deiters en Olav Ek, die beiden
veel werk hebben verzet in de commissie fondsenwerving. Heel veel dank en hulde, en we wensen
jullie veel geluk en gezondheid toe.

In 2019 zijn Jacco Heemskerk en Otto Veldt toegetreden tot het bestuur. Jacco zal zich als
penningmeester bezighouden met de financiën. Otto heeft fondsenwerving en communicatie in zijn
portefeuille. Van harte welkom bij deze bijzondere en mooie organisatie.
We kijken, ondanks de huuropzegging, terug op een productief en geslaagd jaar. Met vertrouwen gaan
we een spannend jaar tegemoet.
Dit jaarverslag wordt ook op www.viore.org gepubliceerd. Hier treft u (bij het kopje ‘Over Viore’/
downloads) ook de jaarrekening 2019, de beleidsvisie 2016-2020 en het jaarplan 2020 aan.

Hilversum, 7 april 2020

Het bestuur

De directie

Michel Rudolphie, voorzitter
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1. Inleiding - Nut & Noodzaak van Viore
Wat is het belang van Viore, en voor wie, in welke mate, en hoe? Dankzij een aantal gedegen
evaluatieonderzoeken kunnen we nu objectief beschrijven wat het belang is van Viore en andere
inloopcentra voor mensen die leven met kanker.
Viore richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven door het aanbieden van lotgenotencontact, informatieve en ontspannende activiteiten, lichaamsbeweging, huiskamerbezoek en
individuele gesprekken.
Uit het onderzoek van Sinzer1 blijkt dat op de aspecten van Positieve Gezondheid2 (van Machteld
Huber) bezoekers zich in sterke mate beter voelen -dankzij het inloopcentrum- op het gebied van:
• Lichaamsfuncties, o.a. zich energieker voelen (59%)
• Mentaal, o.a. gevoel van controle (85%)
• Kwaliteit van leven, o.a. beter in m’n vel (84%)
• Sociaal-maatschappelijk, o.a. meedoen (86%)
• Dagelijks functioneren, o.a. zelfzorg (84%)
• Zingeving, o.a. levensdoel (23%)
Dit onderzoek, dat in opdracht van KWF kankerbestrijding is gedaan, wijst ook uit dat 84% van de
bezoekers vindt dat hun kwaliteit van leven is verhoogd en dat ze beter kunnen ontspannen en beter
hulp durven vragen. Daarnaast is vastgesteld dat inloopcentra een belangrijke bijdrage leveren bij
arbeidsparticipatie.
Uit het onderzoek3 4 door het Amsterdam UMC, locatie VU naar de individuele gesprekken met gidsen
bij Viore blijkt dat de bezoekers de volgende aspecten het meest belangrijk vinden:
• Relationele aspecten, zoals luisteren, betrouwbaar zijn, begrip tonen
• Reflectieve aspecten, zoals helpen overzicht te krijgen, de situatie van een afstand zien, om
weer meer regie over hun leven te krijgen.
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de individuele gesprekken met gidsen het psychologisch
en sociaal welbevinden van bezoekers bevorderen. Deelnemers gaven de gesprekken met gidsen
gemiddeld een 8,2.
Hoe lukt het de inloopcentra om zo’n steun voor de bezoekers te zijn? Daarnaar heeft prof. Anne
Goossensen in een wat breder kader onderzoek gedaan naar het effect van de informele zorg en de
waarde van vrijwilligers in de palliatieve zorg5. Zij benadrukt ook het bouwen van vertrouwensvolle
relaties en de ervaring dat de vrijwilligers in de zorg goed in staat zijn om zich te verplaatsen in waar
patiënten aan denken en het op de ander gericht zijn.
In dit jaarverslag wordt ingegaan op wat Viore haar bezoekers heeft aangeboden in 2019 en hoe dit is
ervaren.
Het programma van Viore is onder de bezoekers geëvalueerd en scoorde gemiddeld tussen 8 en 9.
1

Effectonderzoek. De maatschappelijke waarde van IPSO inloophuizen, 2018 (www.viore.org/wpcontent/uploads/2019/02/Rapport-Sinzer.pdf)
2
https://iph.nl
3 www.viore.org/wp-content/uploads/2018/06/Onderzoek-gidsgesprekken-factsheet-def.pdf) en www.viore.org/wpcontent/uploads/2018/06/Onderzoeksrapport-gidsfunctie-Viore-definitieve-versie-zonder-bijlage-23-18062018.pdf
4 Publicatie NVPO n.a.v. het onderzoek naar de gidsgesprekken (www.viore.org/wp-content/uploads/2019/04/PublicatieNVPO.jpg)
5 Anne Goossensen, oratie over vrijwilligers in de palliatieve zorg, 2016
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2. Bezoekers
Viore is er voor (ex-)patiënten, naasten en nabestaanden. In 2019 hebben er 9.205 bezoeken aan
Viore plaatsgevonden, waarvan 7.446 door de doelgroep. Het aantal bezoeken door de doelgroep is
hoger dan in 2018 (6.570). Gemiddeld telde Viore in 2019 ruim 175 bezoeken per week.
169 nieuwe bezoekers hebben in 2019 de weg naar Viore gevonden.

Bezoekcijfers vanaf de oprichting van Viore
Het aantal bezoeken aan Viore ontwikkelde zich -sinds de oprichting- als volgt.

Er kwamen meer vrouwen dan mannen over de drempel. In 2019 was 65% van onze bezoeken door
vrouwen en 35% door mannen.
83% van de bezoekers is (ex)patiënt, 8% naaste en 9% nabestaande.

Waar komen onze bezoekers vandaan?
De meeste bezoekers komen uit de regio. De verdeling is als volgt:
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Huiskamerbezoek
De huiskamer vormt het hart van Viore. Mensen kunnen er hun verhaal vertellen aan een van de
gastvrouwen/-heren. Ook kunnen bezoekers na een bezoek aan het ziekenhuis binnenlopen. De ziekte
-bij henzelf of bij hun naaste- kan grote impact op hun leven hebben. Er zijn mensen die graag contact
hebben met lotgenoten. Bij Viore kan men aanschuiven om met lotgenoten te spreken.
In 2019 waren er 3.391 huiskamerbezoeken.

Zelfredzaamheid
De programma’s van Viore zijn gericht op het versterken van de veerkracht, zelfredzaamheid en reintegratie in de maatschappij. Viore streeft ernaar dat mensen hun veerkracht weer hervinden en zelf
verder kunnen. Dit is niet voor iedereen haalbaar en dan is Viore een vangnet voor hen.

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.

Mantelzorgondersteuning
Viore is een plek waar ook mantelzorgers op verhaal kunnen komen. Want ook mantelzorgers worden
getroffen door een naaste met kanker. “Kanker heb je samen”, wordt vaak gezegd. Mantelzorgers
kunnen naar Viore komen om hun verhaal te vertellen. Dat kan gaan over hun zorgen om hun zieke
naaste, over de moeizaam verlopende communicatie met de naaste, of over problemen met de
werkgever. Bij Viore is altijd iemand aanwezig die de mantelzorger op deskundige wijze kan opvangen.
En soms komen mantelzorgers om gewoon even te ontspannen en/of voor de gezelligheid. Ze voelen
zich gehoord en erkend.
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3. Programma
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 die verschillende
behoeften van onze bezoekers. 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 deze programmalijnen. Een paar keer per jaar denkt de
programmacommissie (met externen) mee over het (nieuwe) programma van Viore.
Onderstaand schema geeft inzicht in de deelnames, verdeeld over de verschillende programmalijnen
in 2019. Op www.viore.org (bij programma) is meer informatie te vinden over de activiteiten die Viore
aanbiedt.

Nieuwe activiteiten in 2019
In 2019 zijn de volgende nieuwe activiteiten aan het programma toegevoegd: gespreksgroepen rond
een thema (zoals vermoeidheid, keuzes maken in de behandeling, kanker en werk, relaties/omgeving),
een groep voor de leeftijd 40-60 jaar (beter worden is niet voor watjes) en ontmoetingsmiddagen voor
nabestaanden.

Bijzondere activiteiten in 2019
Hieronder volgt een toelichting op enkele bijzondere activiteiten.
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PowerSooS
Als je als jongvolwassene te horen krijgt dat je kanker hebt komt er veel op je af. Plotseling staat je
wereld op zijn kop en zijn er hele normale vragen in een abnormale situatie. Denk aan opleiding, werk,
sport, voeding, zelfstandigheid, relaties, vruchtbaarheid en seksualiteit. Jongvolwassenen
kunnen zich daar -onder leeftijdsgenoten- best
alleen en onzeker bij voelen.
Viore organiseert maandelijks een avond
speciaal voor jongvolwassenen die kanker
hebben (gehad): de PowerSooS. Tijdens de
bijeenkomsten kan alles ter sprake komen. De
bijeenkomsten zorgen voor verdieping en
gezelligheid. In deze groep hebben de
deelnemers vaak aan een half woord genoeg.
Wereldkankerdag (4 februari)
Viore heeft weer actief mee gedaan aan Wereldkankerdag, ieder jaar op 4 februari. Er zijn rozen
uitgedeeld aan patiënten en aan naasten, bij Viore en ook in ziekenhuis Tergooi. Bovendien konden
patiënten zich de hele maand februari aanmelden voor de actie ‘Geef een glimlach cadeau’. In die
maand wordt aan hen een gratis gezichtsbehandeling aangeboden, waarbij tips en adviezen worden
gegeven over huidverzorging tijdens en na behandelingen tegen kanker.
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 ook vaak leden van een patiëntenvereniging aanwezig. Bezoekers kunnen
bovendien op een laagdrempelige manier kennis maken met Viore.
In 2019 heeft Viore de volgende informatiebijeenkomsten en gespreksavonden georganiseerd.
• Informatiebijeenkomst over immunotherapie i.s.m. Jacqueline Stouthart, oncoloog in het
Antoni van Leeuwenhoek
• Informatiebijeenkomst over darmkanker i.s.m. diverse specialisten en verpleegkundigen van
Tergooi
• Informatiebijeenkomst over erfelijke kanker i.s.m. Charlotte Dommering, klinisch geneticus in
het Amsterdam UMC
• Informatiebijeenkomst over prostaatkanker i.s.m. diverse specialisten en verpleegkundigen
van UMCU, AvL, Tergooi, prostaatkanker-stichting
• Informatiebijeenkomst over hematologische kanker i.s.m. Matthijs Silbermann, hematoloog in
Tergooi.
In totaal hebben 120 mensen lezingen bijgewoond in 2019. Uit de evaluaties blijkt dat de
informatiebijeenkomsten hoog worden gewaardeerd. Deze bijeenkomsten worden gemiddeld
gewaardeerd met een 8,6.
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“Alles werd duidelijk uitgelegd, medische termen werden verklaard. En er was veel ruimte voor
vragen.”

Individuele gesprekken met gidsen
Bij Viore worden individuele gesprekken met een
zogenaamde ‘gids’ aangeboden. De gids
ondersteunt bezoekers bij het hervinden van hun
eigen kracht. Viore is uniek in het aanbod van
deze vorm van individuele psychosociale
ondersteuning door vrijwilligers met een
relevante
professionele
achtergrond
(bedrijfsarts,
verpleegkundige,
(voormalig)
huisarts, re-integratie-coach, enz.).
Het Amsterdam UMC, locatie VU heeft in 20162018 wetenschappelijk onderzoek gedaan naar
deze gesprekken. Daaruit blijkt dat de bezoekers die gebruik maken van gidsgesprekken hier zeer
positief over zijn, de gemiddelde waardering is een 8,2. Na afloop van de gidsgesprekken gaven de
deelnemers aan dat meer positieve emoties worden ervaren, minder hulpeloosheid en dat men zich
meer gehoord en minder alleen voelt. In 2019 vonden er 169 gesprekken met een gids plaats.
“Ik heb heel veel gehad aan de gesprekken met mijn gids. Kanker heeft veel impact en het is fijn
om naast een lieve partner en vrienden een 'geoorloofde plek' te hebben om dit te kunnen
verwerken.”
Mijn motto...delen is helen”
Ontmoetingen met nabestaanden
In 2019 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 onder de deelnemers aan de groep was heel positief.
Uit de evaluaties is ook naar voren gekomen dat er behoefte bestaat om de bijeenkomsten na afloop
van de contactgroep in een andere vorm voort te zetten. Daarom bieden we oud-deelnemers van
eerdere nabestaandengroepen de gelegenheid elkaar eens per maand te ontmoeten bij Viore. Dit is
een informeel samenzijn. Bij die bijeenkomsten staat telkens een thema centraal. Ze worden begeleid
door een deskundige.
Schrijven Helpt
De workshop ‘Schrijven helpt’ is ook weer aangeboden in 2019. Deelnemers worden begeleid in het
schrijven van hun eigen levensverhaal (8 bijeenkomsten) en het duidelijk maken van hun kijk op het
leven. De begeleiding ligt in handen van een geestelijk verzorger. Het Amsterdam UMC, locatie VU
heeft een promotieonderzoek gedaan naar dit programmaonderdeel.
Excursie met een vogelkenner
In april heeft vogelaar Mark Eising bezoekers meegenomen naar het Naardermeer, waar veel
verschillende vogelsoorten gespot konden worden. Het was een fantastische voorjaarsdag en de
wandeling was een groot succes.
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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 andere workshop aan. Door de thuisblijvers wordt dit erg gewaardeerd. De thema’s variëren
van schrijfcafé tot een workshop speksteen bewerken, van bloemschikken tot schilderen in Andy
Warhol-stijl, en ook het zomeraanschuiven (gezamenlijke maaltijd) was erg in trek.
Muzikale ontmoeting
Een paar keer per jaar organiseren we voor onze bezoekers een
muzikale ontmoeting. Zij kunnen een optreden bijwonen, en na
afloop is er gelegenheid om in gesprek te gaan met de uitvoerende
artiest. Zo mochten we in 2019 een concertpianist ontvangen, trad
er een klassiek trio op (piano, viool en cello) en kwam een
musicologe de geschiedenis van het Franse chanson uit de doeken
doen. Natuurlijk heeft ze ook een paar chansons gezongen. In het
najaar heeft een beroemde harpiste een prachtig mini-concert bij
Viore verzorgd.

Look good – Feel better
De stichting Look good – Feel better heeft in 2019 vijf workshops uiterlijke verzorging georganiseerd
bij Viore. Tijdens de twee uur durende workshop krijgen deelnemers nuttige tips op het gebied van
huidverzorging, make-up, haarwerken, etc. Een echt verwenmoment waardoor de deelnemers zich
even niet ziek voelen.
Haarwerken
Viore werkt samen met de stichting Pruijck. Deze stichting 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.
Kerstlunch
De kerstlunch is een sfeervolle bijeenkomst met veel saamhorigheid. Voor sommige bezoekers is dit
hun enige kerstviering, wat het extra bijzonder maakt. Onze vrijwilligers hadden deze lunch voorbereid, waaraan ongeveer vijftig bezoekers hebben deelgenomen.
9

Zo hebben we onze bezoekers in 2019 weer een gevarieerd programma kunnen aanbieden.
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. Viore
bespreekt de evaluaties met de begeleiders en onderzoekt hoe het programma verbeterd kan worden.
Zo scoorden de activiteiten (overall) tussen een 8 en 9.
Op de vraag zijn het aangeboden programma toepasbaar is in het dagelijkse leven antwoorden de
deelnemers in de meeste gevallen volmondig “ja”. Bij de open vragen wordt het aanbod van Viore
alom geprezen: “goede sfeer”, “fijne plek” en “toppers”. En ook “dan mag je even jezelf zijn en even
niet ziek zijn”.

“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.”
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4. Vrijwilligers
Ons warme welkom, het luisterend oor, 1-op-1 aandacht als iemand even knel zit en een groot deel
van al onze fijne activiteiten, het zou er allemaal niet zijn zonder onze vrijwilligers. Zij vormen het hart
van onze organisatie, samen maken ze Viore mogelijk.

Diversiteit vrijwilligersgroep
We kijken met trots terug op een bedrijvig 2019. De vrijwilligers zetten regelmatig een extra tandje bij
“Om te vertellen wat ik van de vrijwilligers vind die bij Viore werken, daar heb ik maar één
woord voor nodig: G…O…E…D...”
vanwege het toenemend aantal bezoekers en activiteiten. Er wordt steeds vaker een beroep gedaan
op hun inzet. De 20 gastvrouwen/-heren die normaal wekelijks in tweetallen een dagdeel draaien,
doen dit door de drukte nu soms met z’n drieën. Ook de 12 gidsen worden goed benut om op verzoek
meer diepgaande, individuele gesprekken te voeren.
Achter de schermen hebben zo’n 20 vrijwilligers zitting in diverse commissies, waaronder de tijdelijke
huisvestingscommissie in verband met de zoektocht naar een nieuwe locatie voor onze organisatie.
Daarnaast zijn een aantal van onze activiteiten alleen mogelijk door de vrijwillige inzet van de
“Voor mij werkt het lotgenotencontact bij Viore beter dan maatschappelijk werk of een
psycholoog.”
programma-aanbieders. Verder 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. Deze hulp bij de voorwaarde scheppende zaken is essentieel voor een goed
lopend centrum.
Op 31 december 2019 stonden bij Viore bijna zeventig vrijwilligers geregistreerd.
Alle vrijwilligers zijn verzekerd, hebben een vrijwilligersovereenkomst en zijn deskundig opgeleid.

Een deel van de vrijwilligers en medewerkers van Viore
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Trainingen/evaluaties en bijeenkomsten
Onze vrijwilligers werken hier vanuit hun hart. Ze willen zich inzetten voor Viore omdat ze daar voor
honderd procent achter staan. Ze brengen ons veel, maar ze komen vaak ook iets halen: verdieping,
groei, hun talenten ontwikkelen, zingeving. Om dit te ondersteunen en de kwaliteit van de aan ons
centrum verbonden vrijwilligers hoog te houden, besteden we veel aandacht en tijd aan
deskundigheidsbevordering.
“Viore, ik had er nog nooit van gehoord. Maar ik werd getroffen door het bestaan van deze
stichting, wat daar gebeurt, door professionals, vrijwilligers, bedrijven en serviceclubs die dit
allemaal mogelijk maken. Het geeft me vertrouwen: we kunnen het als samenleving best. En
het geeft hoop: mensen staan echt wel voor elkaar klaar als het nodig 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.
Nieuwe gidsen lopen ook een aantal dagdelen mee en krijgen een ervaren gids (buddy) toegewezen
waarmee ze zaken kunnen bespreken waar ze in de praktijk tegenaan lopen.
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. Twee trainingen zijn het afgelopen jaar gericht geweest op
het leren herkennen van de verschillen tussen bezoekers en de benadering hierop te leren aanpassen.

De trainingen zijn informatief, met ruimte voor een lach en een traan

Dagelijkse begeleiding en evaluatiegesprekken
Onze vrijwilligers hebben te maken met bezoekers die over het algemeen veel voor de kiezen hebben
gehad. Na afloop van de dienst is het daarom belangrijk om te bespreken wat er in de huiskamer of in
de individuele gesprekken 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 en de gidsen
12

voortgangsgesprekken. 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.

“Altijd een hartelijke ontvangst, ik voel me hier thuis. Veel vrijwilligers kennen me bij naam en ze
zijn altijd belangstellend.”

Resultaten schilderworkshop in Andy Warhol stijl

Vrijwilligersuitje
In juli is het jaarlijkse vrijwilligersuitje georganiseerd. De eigen programma-aanbieders van Viore
hebben workshops aangeboden waardoor de vrijwilligers konden ‘proeven’ aan speksteen bewerken,
mindfulness, schrijven helpt en schilderen in Andy Warhol stijl. Na afloop kon iedereen genieten van
de ‘sprokkel high-tea’ waarvoor de vrijwilligers allemaal iets hadden meegebracht.

Kerstdiner
We hebben 2019 afgesloten met het jaarlijkse
kerstdiner waar we alle vrijwilligers hebben bedankt
voor hun inzet voor en betrokkenheid bij Viore.

Sterrenhemel
De hemel is bezaaid
met miljoenen sterren
die schitteren in
het schijnsel van de maan.
Viore prijst zich gelukkig
met haar eigen sterren
die uitblinken in
hun zelfgekozen baan.
Eén ster dat ben jij!
Een sterrenhemel, dat zijn wij!

Viore 2019
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5. 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 van 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) op de mogelijkheden van Viore.
Er is ook een groep van nieuwe verpleegkundigen van Tergooi bij Viore rondgeleid en geïnformeerd
over het programma. Bij de workshops ‘Look good - Feel better’ wordt er eveneens samengewerkt.

Andere ziekenhuizen
Ook met andere ziekenhuizen in de regio onderhoudt Viore contact. Zo heeft een oncoloog van het
Antoni van Leeuwenhoek (hierna: AvL) een lezing bij Viore gehouden. Daarnaast is er in oktober een
informatiebijeenkomst over prostaatkanker geweest in samenwerking met het UMCU, AvL, Tergooi,
Meander, 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.

Psycho-oncologische centra
De psycho-oncologische centra (POC’s) zijn gespecialiseerd in de psychologische behandeling bij
kanker. Waar nodig wordt er vanuit Viore verwezen naar de POC’s en vice versa. De dichtstbijzijnde
POC’s zijn het Helen Dowling Instituut (HDI) in Bilthoven en het Ingeborg Douwes Centrum (IDC) in
Amsterdam.

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
de directies treffen elkaar periodiek.
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 regelmatig plaatsvinden bij Viore zodat de
deelnemers met Viore kunnen kennis maken.
“Wat een prettige plek is dit om samen te komen. De oprechte gastvrijheid en warmte maken
Viore voor ons een heel speciale locatie, waar we graag onze bijeenkomsten houden."

Gemeenten
Viore zoekt meer samenwerking met de gemeenten. In januari 2019 is er een werklunch georganiseerd
voor wethouders en ambtenaren om hen te informeren over ons aanbod en te overleggen over
nauwere samenwerking. Ook geeft Viore regelmatig voorlichting aan teams van de gemeenten (sociaal
plein) over het aanbod, zodat zij inwoners hierop kunnen wijzen.
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Versa Welzijn
Er is regelmatig contact tussen Viore en de welzijnsorganisatie Versa Welzijn. Waar mogelijk wordt er
naar elkaar verwezen. Samen met Versa Welzijn, Hilverzorg en de gemeente Hilversum is de landelijke
dag van mantelzorger georganiseerd.
Verder werft Viore zijn nieuwe vrijwilligers via de vrijwilligerscentrale van Versa Welzijn.

Patiëntenverenigingen
Viore zoekt de samenwerking met patiëntenverenigingen. Bij informatiebijeenkomsten nodigt Viore
meestal een patiëntenvereniging uit, zoals in 2019 Hematon en de prostaatkankerstichting. Ze kunnen
toelichten wat zij voor de deelnemers kunnen betekenen en hun foldermateriaal beschikbaar stellen.
Op verzoek van de prostaatkankerstichting is de lezing van oktober over prostaatkanker, samen met
UMCU, AvL, Meander en Tergooi tot stand gekomen.
Borstkankervereniging Nederland heeft een facebook live event bij Viore gehouden. Verder is in 2019
een opstart gemaakt voor een gezamenlijk te organiseren groep voor mensen met uitgezaaide
borstkanker bij Viore.
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 2019 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
Communicatiemiddelen
Viore bereikt (potentiele) bezoekers met een maandelijkse nieuwsbrief, de website, social media,
YouTube, dagbladen en huis-aan-huisbladen, flyers, posters en
programmaoverzichten. Daarnaast worden de regionale radio en
tv over onze activiteiten geïnformeerd. Verder publiceren we
onze activiteiten op diverse websites van andere organisaties,
waaronder die van patiëntenverenigingen en GooiAgenda.

Social media en de website
Het verder vergroten van de bekendheid van Viore via social media
heeft ruime aandacht gehad in 2019. Hierbij wordt geïnvesteerd
om de betrokkenheid bij de organisatie te vergroten.
Van de verschillende platforms heeft Viore het meest contact met
haar doelgroep via Facebook, op de voet gevolgd door Twitter. Het
aantal volgers neemt in de loop van de jaren gestaag toe.

In de onderstaande tabel is het aantal volgers te zien.

In 2019 is er 9.555 keer een bezoek gebracht aan de website. Het totaal aantal website bezoekers en
het aantal website sessies (bezoeken) is toegenomen ten opzichte van 2018.
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Communicatie en relatie met potentiële verwijzers
Viore investeert veel in de contacten met verwijzers. Naast intensief contact met de professionals van
Tergooi, ligt daarbij de focus op huisartsen en praktijkondersteuners van huisartsen (POH-GGZ) en
bedrijfsartsen.
De huisartsen in de regio worden ook geïnformeerd via hun eigen nieuwskanaal, de Gho-gonieuwsbrief en medewerkers van Tergooi via hun interne nieuwskanalen. Activiteiten van Viore
worden ook geplaatst in de nieuwsbrief (en op de website) van het Netwerk Palliatieve Zorg.
Hoe de bezoekers ons hebben gevonden wordt in onderstaande tabel aangegeven.
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7. Organisatie en huisvesting
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 vijf betaalde (deeltijd) krachten (tezamen 2,3 FTE). Het
secretariaat 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), Brigitte Volkers (PR) en Marjon van Tol (office assistent)
vormen op 31 december 2019 het secretariaat.
Het bestuur en de directeur hebben regelmatig overleg met elkaar. Het bestuur en de commissies zijn
op 31 december 2019 als volgt bezet.

Bestuur
•
•
•
•
•
•
•

Michel Rudolphie
Claartje Beks-Ypma
Wuif van Berkel-Selderbeek
Jacco Heemskerk
Flip van Lidth de Jeude
Otto Veldt
Hans Scheltema

Commissie fondsenwerving
•
•
•
•
•

Otto Veldt
Marleen de Bruijn
Corinne Bierman
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)
Ruth Nijhoff (Aristorzorg)

Commissie huisvesting
•
•
•

Theo Buunen
Flip van Lidth de Jeude
Stephanie Grimmelt

Bestuur en commissieleden werken allen als vrijwilliger.
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Huisvesting
Viore is -nog- 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.
Viore moet echter per 1 juli 2020 verhuizen naar een ander pand i.v.m. de nieuwbouw van Tergooi.
In 2019 is een commissie huisvesting gestart die de mogelijkheden voor een nieuwe locatie heeft
onderzocht. Gelukkig is die tijdig gevonden aan de Oosterengweg 44 in Hilversum, ook gelegen in de
buurt van Tergooi.
Voor Viore betekent in 2020 dit afscheid nemen van de oude plek en de nieuwe plek omarmen. Wij
zien dit ook als een kans voor vernieuwing.
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8. Financiën
Inkomsten
Dankzij gelden van (vermogens- en familie)fondsen, gemeenten, particulieren, het bedrijfsleven,
kerkgenootschappen en van sponsoractiviteiten is Viore 2019 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 zorgverzekeringen
te krijgen.
De inkomsten in 2019 zagen er zo uit:

Fondsen
Voor de exploitatie en voor een aantal specifieke projecten hebben we aanvragen voor donaties
gedaan bij vermogens- en familiefondsen. Daaruit zijn bijdragen voortgekomen, waarvoor we enorm
dankbaar zijn. Deze vormen 50% van onze inkomsten in 2019.
Gemeenten
Voor 2019 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.
In januari 2019 hebben we een bijeenkomst georganiseerd met wethouders en ambtenaren. Ook de
financiering van Viore is daarbij aan de orde geweest. Viore heeft de gemeenten verzocht om die
financiering onderling af te stemmen. Wij ervaren daarbij een positieve houding. Echter de regelgeving
is per gemeente erg verschillend. Op dit ogenblik is er nog geen oplossing gevonden. Viore blijft zich
in de komende jaren inzetten voor een regio-brede regeling op dit vlak.
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
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donateurs en vrienden die ons op regelmatige basis ondersteunen. We zijn heel blij dat zij zich op deze
wijze aan Viore hebben gecommitteerd.
Een speciaal woord van dank is verschuldigd aan een bezoeker, Henny Wijnand, die in juli 2019 een
sponsorloop voor Viore organiseerde door te lopen van het Antoni van Leeuwenhoek naar Viore. Deze
loop heeft maar liefst € 4.187,38 opgebracht.

Eigen bijdrage bezoekers
Voor de meeste programmaonderdelen dragen de bezoekers financieel bij. Het huiskamerbezoek en
de gesprekken met gidsen worden gratis aangeboden.
Hulp in natura
Viore kreeg ook steun in natura. Zo zijn veel diensten, producten en bedrijfsmiddelen tegen forse
kortingen geleverd.

Uitgaven
De uitgaven van Viore betreffen kosten van het programma, de coördinatie, de communicatie, de
vrijwilligers en de huisvesting. De verdeling ziet er als volgt uit.
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Dankzij een scherp kostenbewust beleid en meevallende inkomsten sluiten we 2019 af met een
positief resultaat van € 50.127,-. Met het oog op de aankomende verhuizing is die financiële buffer ook
nodig.
Omdat er nog geen structurele financiering is hebben we inmiddels een noodzakelijke reserve
opgebouwd om de continuïteit van Viore te kunnen waarborgen bij mogelijk tegenvallende fondsenwerving.

De jaarrekening 2019 is te vinden op, op www.viore.org (onder ‘Over Viore’ bij downloads).

Viore centrum voor iedereen die leeft met kanker
Tot 1 juli 2020:
Oostereind 115
1212 VH Hilversum
Vanaf 1 juli 2020:
Oosterengweg 44
1212 CN Hilversum
t
e
i

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

Activiteiten van Viore in 2019 naast de vaste programmering

Januari

Muzikale ontmoeting met concertpianist
Vragenuurtje over hormoontherapie bij borstkanker, i.s.m. Tergooi
Vragenuurtje over hormoontherapie bij prostaatkanker, i.s.m. Tergooi
Doorgeefrozen-actie in kader van Wereldkankerdag
'Geef een glimlach cadeau'
Bijeenkomsten Parkinsonvereniging
Informatiebijeenkomst over immunotherapie i.s.m. oncoloog van AvL
Vragenuurtje over hormoontherapie bij borstkanker, i.s.m. Tergooi
Muzikale ontmoeting met musicologe over de geschiedenis van het chanson
Opening vaarseizoen door Vaarkracht in Huizen met deelnemers van Viore
Vogelexcursie met bezoekers en vrijwilligers
Vragenuurtje over hormoontherapie bij prostaatkanker door urologisch
verpleegkundige van Tergooi
Informatiebijeenkomst over erfelijke kanker i.s.m. klinisch geneticus van het
Amsterdam UMC
Muzikale ontmoeting met klassiek trio
Diverse zomerworkshops
Sponsorloop voor Viore door bezoeker
Diverse zomerworkshops
Bijeenkomsten basiscursus palliatieve zorg
Informatiebijeenkomst over prostaatkanker i.s.m. Tergooi en andere ziekenhuizen
Live Facebook-event van Borstkankervereniging NL bij Viore
Vragenuurtje over hormoontherapie bij prostaatkanker, i.s.m. Tergooi
Gespreksmiddag over vermoeidheid na kanker
Informatiebijeenkomst over hematologische kanker i.s.m. Tergooi
Ontvangst opleiding palliatief netwerk bij Viore
Kerstdiner met vrijwilligers
Kerstlunch met bezoekers
Eindejaarsbijeenkomst voor bezoekers

Februari

Maart

April
Mei

Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November

December

23

