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Voorwoord
Net als in 2020 werd de wereld in 2021 gedomineerd door het covid-19 virus. Dit had ook zijn impact
op Viore. Wederom werden we geconfronteerd met overheidsmaatregelen, waardoor we ons
centrum tijdelijk moesten sluiten vanwege de lockdown. En zodra we weer open mochten, waren er
stringente regels zoals registratie, het gebruik van een mondkapje, handen desinfecteren, 1,5 meter
afstand, en een beperkt aantal bezoekers.
Uiteraard doet dit iets met onze doelgroep en ook met onze vrijwilligers. Allen verdienen een enorm
compliment voor hun begrip, betrokkenheid, flexibiliteit en inzet.
In totaal zijn er minder bezoekers bij Viore geweest dan in 2020. Het aantal was ook lager doordat er
minder gebruikt werd gemaakt van het beeldbellen. Er waren wel meer nieuwe bezoekers dan het
jaar daarvoor.
De afgelopen jaren heeft Viore zich bewezen als een onlosmakelijk onderdeel van de oncologische
zorgketen voor Hilversum en omstreken. Op dit degelijke fundament wordt nu verder gebouwd met
een meer divers aanbod voor een bredere groep bezoekers.
Eind 2020 zijn we daarom gestart met het proces van een meerjarenplan voor de periode 2022 t/m
2026. De projectgroep onder leiding van Floor van Wingerden heeft het hele jaar gewerkt aan het
plan, waarbij diverse interviews zijn gehouden en ook een uitgebreide enquête onder bezoekers en
verwijzers. In december 2021 heeft het bestuur het plan vastgesteld, en de geformuleerde
doelstellingen zullen in 2022 verder worden uitgewerkt tot operationele acties.
Het meerjarenplan heeft drie strategische doelstellingen:
• Het verbeteren en verankeren van de beeldvorming en relevantie van Viore bij haar
belanghebbenden
• Het beter positioneren van Viore als een natuurlijke schakel in de oncologische zorgketen
• Het ontwikkelen van een toekomstbestendig programma, dat aansluit op het beoogd
maatschappelijk nut van Viore
Om onze ambitie goed en structureel te faciliteren heeft het meerjarenplan een tweetal
ondersteunende doelstellingen:
• Het neerzetten van een professionele organisatie, waaronder passende bemensing, uitgewerkt
beleid en passende processen
• Een solide financiële bedrijfsvoering en het uitwerken van een financieel kader dat invulling van
toekomstige ambities mogelijk maakt.
Het bestuur beseft dat dit impact zal gaan hebben op de organisatie. Het is daarom van belang dat er
goede en transparante communicatie plaatsvindt, zowel intern als extern. In 2022 zullen er
bespreeksessies worden ingepland met de vrijwilligers.
Ook zijn we in 2021 gestart met de voorbereidingen van een nieuw, belangrijk en vernieuwend
project: Positieve Gezondheid. Dit project zal verder worden uitgewerkt en geïmplementeerd in
2022.
Helaas is de huidige bereikbaarheid nog steeds beperkt door de bouw van een tunnel naast het pand.
De verwachting is echter dat eind 2022 de werkzaamheden gereed zijn.
Financieel gezien heeft Viore een goed jaar gehad. We zijn boven het inkomstenbudget geëindigd en
hebben minder kosten gemaakt. Het gevolg is een positief resultaat, wat ten goede zal komen aan
onze continuïteitsreserve. Dit is van belang voor de duurzaamheid van Viore.
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Tenslotte een diepe buiging voor onze directeur en alle secretariaatsmedewerkers. Zij hebben zich
wederom in deze onzekere covid-19 tijden volledig ingezet om onze bezoekers en vrijwilligers
optimaal tegemoet te komen.
Samengevat was ook 2021 weer een productief en geslaagd jaar ondanks de pandemie. Het nieuwe
jaar zal druk worden met vele nieuwe initiatieven en diverse veranderingen. Wat blijft is de warme
aandacht voor onze bezoekers en vrijwilligers.

Hilversum, 5 april 2022

Het bestuur 2021

De directie

Michel Rudolphie, voorzitter
Miranda van den Eijnden
Claartje Beks-Ypma, vicevoorzitter
Wuif van Berkel-Selderbeek, secretaris
Jacco Heemskerk, penningmeester
Hans Scheltema, lid (tweede lijn zorg)
Flip van Lidth de Jeude (eerste lijn zorg), tot mei 2021
Jooske Schopman, lid (eerste lijn zorg), vanaf mei 2021
Otto Veldt, lid (fondsenwerving), tot december 2021
Joost Vriesman, lid (HR & fondsenwerving), vanaf december 2021
Dit jaarverslag wordt ook op www.viore.org/over-viore/#downloads gepubliceerd. Daar treft u ook
de jaarrekening 2021, het meerjarenplan 2022-2026 en het jaarplan 2022 aan.
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1. Inleiding
2021 was het jaar van verbinden en verdiepen.
Verbinden omdat het extra nodig was om contact te onderhouden met bezoekers die daar behoefte
aan hadden. Immers, het coronavirus had dit jaar ieders leven en ook Viore in zijn greep. Corona
maakt het leven van kankerpatiënten en hun naasten extra zwaar. Behandelingen werden
uitgesteld. En juist waar de behoefte aan nabijheid en steun van naasten zo groot is, was nu
terughoudendheid geboden uit angst voor besmetting. De steun van Viore was in deze tijd daarom
meer nodig dan ooit. Die steun ervaren mensen tijdens een bezoek aan Viore. Door deel te nemen
aan ons (online) programma. Door gebruik te maken van ons bel-aanbod. Door te luisteren naar de
Viore podcast (VIP).
Het was hartverwarmend te ervaren hoe Viore ook in deze moeilijke tijd, met alle beperkingen die
digitaal contact met zich meebrengt, bleef leven in de harten van de mensen uit de regio, ons
netwerk en sponsors. Blij zijn we ook met de onverminderde band met en het enthousiasme van
onze vrijwilligers.
Verdiepen op het gebied van onze psychosociale ondersteuning. Viore biedt hoogwaardige,
veelzijdige psychosociale ondersteuning voor iedereen in de regio die leeft met kanker: als patiënt,
naaste of als nabestaande. Met als doel de kwaliteit van leven te vergroten. Het programma van
Viore is ook in 2021 verdiept met onder andere webinars, podcasts en zomerworkshops.
Het verheugt ons dat het programma-aanbod van Viore door onze bezoekers wordt beoordeeld met
een rapportcijfer van gemiddeld 8,5.
De volgende (kern)waarden vormen het hart van ons werk:
Gastvrij
• We zorgen ervoor dat elke bezoeker zich welkom voelt
• We bieden een veilige en warme omgeving
Persoonlijk
• We bieden een luisterend oor en ondersteuning
• We stellen jouw behoeften en wensen centraal
Met Compassie
• We luisteren zonder oordeel en met respect
• We geven aandacht en tonen begrip

3

Het bestuur en vrijwilligers hebben de ambities van Viore uitgewerkt in het meerjarenplan 202220261. Hierin staan de volgende doelen centraal:
•
Viore heeft een volwaardige plaats in de oncologische zorgketen, is een gewaardeerde
gesprekspartner van de regionale stakeholders en wordt duurzaam financieel ondersteund.
•
Elke kankerpatiënt, naaste of nabestaande uit de regio weet dat Viore dé laagdrempelige,
veilige plek is voor een veelzijdig aanbod aan emotionele en sociale ondersteuning en activiteiten
naar behoefte.
Dit jaarverslag beschrijft het aanbod van Viore in 2021, de samenwerking in de regio, de organisatie
en de financiën.

“
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.

1

https://www.viore.org/wp-content/uploads/2021/11/Meerjarenplan-2022-2026-VIORE-extern-final1.pdf en
https://www.viore.org/wp-content/uploads/2021/11/2202001_VIORE_JAARPLAN_03.pdf
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2. Nut & Noodzaak van Viore
Wat is het belang van Viore? Voor wie hebben we betekenis? Dankzij wetenschappelijk onderzoek
kunnen we het belang en de betekenis van Viore en andere inloopcentra voor mensen die leven met
kanker nu ook objectief vaststellen en onderbouwen.
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 onderzoek van Sinzer2 blijkt dat op de aspecten van Positieve Gezondheid3 (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 functioneren, o.a. gevoel van controle (85%)
• Kwaliteit van leven, o.a. beter in m’n vel (84%)
• Sociaal-maatschappelijk functioneren, 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 aanvullend onderzoek4 5, in opdracht van Viore uitgevoerd 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:
2

Effectonderzoek. De maatschappelijke waarde van IPSO inloophuizen, 2018 (www.viore.org/wpcontent/uploads/2021/02/Rapport-Sinzer.pdf)
3
https://iph.nl
4 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
5 Publicatie NVPO n.a.v. het onderzoek naar de gidsgesprekken (www.viore.org/wp-content/uploads/2021/04/PublicatieNVPO.jpg)
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•

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.
Het onderzoek toont verder aan 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 met de hulp van vrijwilligers om zo’n steun voor de bezoekers te zijn?
Prof. Anne Goossensen6 heeft nader onderzoek gedaan naar het effect van de informele zorg en de
waarde van vrijwilligers in de palliatieve zorg7. In haar oratie zegt zij o.a. “Ze (red.: vrijwilligers)
bieden een relatie aan: tijd, aandacht, nabijheid en een persoonlijke ontmoeting waarin ze
achterhalen wat nodig is. Dit gebeurt vanuit een attitude waarin vrijwilligers zichzelf terughouden
zodat er praktische, emotionele of existentiële steun kan ontstaan voor wat voor de ..(..).. zieke en
diens naasten van waarde is.”
Eén van de conclusies van Anne Goossensen is het belang van het bouwen van vertrouwensvolle
relaties: juíst vrijwilligers in de zorg zijn goed in staat om zich te verplaatsen in de gedachtewereld
van patiënten en zij zijn gericht op de ander. En dat is wat vrijwilligers van Viore de bezoekers
bieden.
Viore draagt proactief bij aan de invulling van het ‘preventieve voorveld’: onze informele,
onafhankelijke cliëntondersteuning van zowel kankerpatiënten als mantelzorgers bevordert de
zelfredzaamheid en sociale verbinding en draagt bij aan eenzaamheidsbestrijding. Onze inzet kan
zorgen voor minder behoefte aan maatwerkvoorzieningen en voor signalering van issues waar
aandacht en/of ondersteuning elders nodig is.
In het najaar 2021 zijn er enquêtes gehouden onder bezoekers en onder verwijzers, met het doel
hun bekendheid met Viore, hun ervaringen en hun wensen beter te leren kennen.
Bij de bezoekers komt het volgende naar voren.
71% geeft aan dat ze zich begrepen en gesteund voelen door (het aanbod van) Viore. Een van de
bezoekers zegt: "Een prachtige instelling, laagdrempelig, gastvrij, ondersteunend, liefdevol."
Gemiddeld geven bezoekers Viore een 8,5!
Bij de verwijzers zien we het volgende beeld.
94% vindt psychosociale ondersteuning (zeer) relevant en ziet een rol hierin voor Viore. 68% van de
verwijzers verwijst regelmatig/vaak naar Viore. Dat is bemoedigend. Omdat er (slechts) een beperkt
aantal verwijzers heeft gereageerd op deze enquête, gaan we in de komende tijd investeren in het
contact met de verwijzers. Zo willen we op de beeldschermen van huisartspraktijken en ziekenhuizen
vermeld worden en gaan we de folders van Viore op veel plekken in de regio neerleggen.
De resultaten van de enquêtes zijn op de website van Viore8 te vinden.
6

Anne Goossensen is hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek. Zie ook www.annegoossensen.nl
Anne Goossensen, oratie over vrijwilligers in de palliatieve zorg, 2016:
https://www.uvh.nl/uvh.nl/up/ZgifklsJcnF_Oratie_Anne_Goossensen_2016.pdf
8 Zie https://www.viore.org/wp-content/uploads/2021/11/Enquete-Bezoekers-najaar-2021-def.pdf en
https://www.viore.org/wp-content/uploads/2021/11/Enquete-Verwijzers-najaar-2021-def.pdf
7
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3. Verbinding met bezoekers
In 2021 hebben er 3.976 fysieke bezoeken aan Viore plaatsgevonden, waarvan 3.236 door de
doelgroep. De 3.236 bezoeken betroffen 1.779 deelnames aan activiteiten en 1.457 huiskamer-

bezoeken. Het aantal bezoeken door de doelgroep is lager dan in de jaren daarvoor. Dit is het
gevolg van de coronacrisis, waardoor Viore een aantal keren de deuren moest sluiten. Om die reden
is Viore bezoekers gaan (beeld)bellen. Dat gebeurde in 2021 1.100 keer. Gemiddeld telde Viore in
2021 ruim 165 bezoeken per week (in de weken dat het centrum geopend was). In 2021 vonden 177
nieuwe bezoekers de weg naar Viore.

78% van de bezoekers is (ex)patiënt, 10% naaste en 12% nabestaande. Er kwamen meer vrouwen
dan mannen over de drempel. In 2021 was 70% van onze bezoeken door vrouwen en 30% door
mannen.

Huiskamerbezoek
De huiskamer vormt het hart van Viore. Mensen kunnen er hun verhaal vertellen aan een van de
gastvrouwen en -heren. Ook kunnen bezoekers na een bezoek aan het ziekenhuis binnenlopen. De
ziekte -bij henzelf of bij hun naaste- heeft grote impact op hun leven. We ontvangen ook veel
mensen die graag contact hebben met lotgenoten.
7

Herkomst van onze bezoekers
De meeste bezoekers komen uit de regio. De verdeling tussen de verschillende gemeenten is als
volgt:

Achtergrond van bezoek aan Viore
Zelfredzaamheid
De programma’s van Viore zijn gericht op het verhogen van de kwaliteit van leven, zelfredzaamheid
en re-integratie in de maatschappij. Viore draagt er aan bij dat mensen hun veerkracht weer
hervinden en zelf verder kunnen. Dit is, op eigen kracht, niet voor iedereen haalbaar en voor hen is
Viore een steun en een vangnet.

Mantelzorgondersteuning
Viore is ook een plek voor mantelzorgers. Want mantelzorgers worden eveneens getroffen door een
naaste met kanker. “Kanker heb je samen”, wordt vaak gezegd. Mantelzorgers komen naar Viore om
hun verhaal te vertellen. Dat kan gaan over hun zorgen om hun zieke naaste, over de 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.
8

Eenzaamheidsbestrijding
Alhoewel Viore voor veel bezoekers een tijdelijke plek is, biedt het een warm thuis. Een plek 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. Waar ze anderen kunnen ontmoeten.

“
Lang niet alle eenzame mensen hebben kanker,
maar alle kankerpatiënten zijn wel eenzaam.

Empowerment
Viore is erop gericht om de veerkracht van bezoekers aan te spreken en de hoogst mogelijke
kwaliteit van leven voor hen te (helpen) bereiken. Dit gebeurt door empowerment-programma’s die
het mentale en fysieke welzijn bevorderen.
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4. Verbinding met partners in de regio
Partners
Viore heeft een groot netwerk van partners en partijen waarmee we contact houden en waar we
mee samenwerken.
Tergooi MC
Een speciale partner van Viore is Tergooi MC. 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. Oncologische en urologische verpleegkundigen
geven eveneens lezingen en houden bij Viore vragenuurtjes over hormoontherapie. Tergooi MC wijst
patiënten (in de informatiemap die patiënten meekrijgen) op de mogelijkheden van Viore.
Bij de workshops ‘Look good - Feel better’ wordt er eveneens samengewerkt.
Andere ziekenhuizen
Ook met andere ziekenhuizen in de regio onderhoudt Viore contact, zoals het UMCU, het Antoni van
Leeuwenhoek ziekenhuis, het Amsterdam UMC en het Alexander Monro ziekenhuis.
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 regelmatig. Vanuit het hospice denkt een verpleegkundige in de
programmacommissie mee over de activiteiten van Viore.
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. Een mooie
manier om de deelnemers kennis te laten maken met ons centrum.
Centrum voor levensvragen
Er zijn korte lijnen met het Centrum voor Levensvragen Gooi en Vechtstreek. Sommige gesprekken
van het centrum worden bij Viore gevoerd.
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Gemeenten
Viore is onderdeel van het ondersteuningsaanbod van gemeenten in de regio en zoekt daarom de
samenwerking met deze gemeenten. In dat kader heeft Viore de wethouders en raadslieden van de
regiogemeenten uitgenodigd om die samenwerking te verdiepen. Dit heeft mede geleid tot
publicaties in dag/weekbladen van de regio9. Verder geeft Viore regelmatig voorlichting aan teams
van de gemeenten (sociaal plein) over het aanbod, zodat zij inwoners hierop kunnen wijzen.

Versa Welzijn
Er is regelmatig contact tussen Viore en de welzijnsorganisatie Versa Welzijn. Waar mogelijk wordt er
naar elkaar verwezen. Bij het programma van (kwetsbare) kinderen en jongeren wordt er samengewerkt. In eerdere jaren werd samen met Versa Welzijn, Hilverzorg en de gemeente Hilversum de
landelijke Dag van de Mantelzorger georganiseerd. Nu Viore meer in een wijk (Van Riebeeckkwartier)
is gevestigd, zijn de banden met de wijkcoördinator en welzijnswerkers opgepakt.
Verder werft Viore zijn nieuwe vrijwilligers onder andere via de vrijwilligerscentrale van Versa
Welzijn.
Patiëntenverenigingen
Viore zoekt de samenwerking met patiëntenverenigingen. Bij informatiebijeenkomsten nodigt Viore
vaak een patiëntenvereniging uit. Ze kunnen toelichten wat zij voor de deelnemers kunnen
betekenen en hun foldermateriaal beschikbaar stellen.
Verder is er -samen met Borstkankervereniging Nederland- een gezamenlijke gespreksgroep voor
mensen met uitgezaaide borstkanker opgezet.
Ook zijn er patiëntenverenigingen die hun (jaarlijkse) patiënten-bijeenkomst bij Viore houden,
gebruikmaken van onze ruimtes en hun scholingen bij Viore organiseren.
IPSO
Viore is lid van de brancheorganisatie IPSO en neemt deel aan collegiaal overleg met de inloopcentra
in Noord-Holland.

9

www.viore.org/viore-in-spotlight-in-diverse-gemeentebladen
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5. Programma & Projecten
Het uitgangspunt van het programma van Viore 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. Jaarlijks organiseert Viore 40 tot 45
verschillende activiteiten. Deze vallen alle onder één van deze programmalijnen.
De programmacommissie (inclusief externen) denkt mee over het (nieuwe) programma van Viore, en
het programma wordt voortdurend geëvalueerd en vernieuwd.

Onderstaand schema geeft inzicht in de deelnames, verdeeld over de verschillende
programmalijnen10 in 2021. Op www.viore.org/programma is meer informatie te vinden over de
activiteiten die Viore aanbiedt.

10

Op www.viore.org/programma is meer informatie te vinden over de activiteiten die Viore aanbiedt.
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Wereldkankerdag
Viore besteedt jaarlijks bijzondere aandacht aan Wereldkankerdag (4 februari). In 2021 zijn zowel bij
Viore als bij Tergooi MC zogenaamde doorgeefrozen uitgereikt aan kankerpatiënten en hun naasten.

Daarnaast werd op Wereldkankerdag onderstaand gedicht van Mieke van Zonneveld, voormalig
stadsdichter van Hilversum, op de gevel van ons pand onthuld.

13

Projecten in 2021
In 2021 hebben er verschillende projecten gelopen bij Viore. We lichten er twee uit:
- Viore informeert
- Viore creatief

Project ‘Viore informeert’
Doelstelling en doelgroep van het project
Het project ‘Viore informeert 2021’ hielp bezoekers te voorzien in de behoefte om informatie.
De doelgroep bestond uit alle (toekomstige) bezoekers van Viore die aangaven dat ze behoefte
hadden aan (aanvullende) informatie, dus (ex-)patiënten, naasten en nabestaanden. Ook konden
hulpvragen telefonisch worden gesteld.

Projectbeschrijving
Mensen die met kanker te maken hebben, willen graag geïnformeerd worden over de gevolgen van
de ziekte en de behandelmogelijkheden. Wij organiseerden daarom regelmatig
informatiebijeenkomsten over verschillende thema’s en/of ziektebeelden. Dat deden we met
verschillende partners. Medisch specialisten en oncologisch verpleegkundigen werkten mee aan een
webinar of kwamen naar het centrum om een lezing te geven. Bij deze bijeenkomsten werkten we
ook samen met patiëntenverenigingen. Bezoekers konden bij deze webinars/bijeenkomsten vragen
stellen, handvatten krijgen om met hun ziekte om te gaan en verhalen delen met lotgenoten.
Bovendien konden ze op een laagdrempelige manier kennis maken met Viore.
In 2021 vonden er vier informatiebijeenkomsten plaats, drie online en een “hybride” bijeenkomst. De
thema’s waren: kanker en Covid-19, darmkanker, huidkanker en leven in de palliatieve fase.
De webinars11 trokken ook veel nieuwe bezoekers aan.
Er heeft een (online) vragenuurtje over hormoontherapie bij borstkanker plaatsgevonden. De
gespreksochtenden voor mensen met uitgezaaide borstkanker vonden maandelijks online plaats.
Viore heeft een keur aan folders en flyers om bezoekers te attenderen op het aanbod. Daarnaast
heeft Viore een informatieve website. Wij investeerden tijdens de lockdowns in 2021 in de
vernieuwing van onze communicatie-uitingen (folders, flyers, nieuwsbrief, foto’s, enz.). Ook onze
website kreeg een flinke update, met o.a. nieuwe activiteitenpagina’s, evenals onze infotheek (met
11

De webinars zijn terug te kijken via www.viore.org/programma/webinars.
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boeken voor onze bezoekers en vrijwilligers) en de sociale kaart (onze gidsen verwijzen de bezoekers
vanuit deze sociale kaart naar aanbod van derden).
De flyers en folders liggen bij Viore en ook in ziekenhuizen, bij huisartsen, apotheken, paramedici, in
zorgcentra, gemeenten en bibliotheken.

Aan het project Viore Informeert werd in 2021 ruim 225 keer deelgenomen en er waren 33
vrijwilligers bij betrokken.
Reacties deelnemers
Wat horen wij van bezoekers terug over deze groepen?:
•
•
•
•
•
•

“Prima verzorgd, grote bewondering. Zeker omdat dit mogelijk wordt gemaakt door vrijwilligers.”
“Wat een hartverwarmende ondersteuning!”
“Heel duidelijke uitleg over ingewikkeld onderwerp”
“Fijn, dat de spreker zo goed inging op en de tijd nam voor mijn vragen”
“De gids heeft mij enorm geholpen. Het heeft zoveel lucht geschept om mijn verhaal te kunnen
vertellen. En hij heeft me gewezen op een paar mogelijke activiteiten binnen Viore.”
“Het fijne van 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.”

In de projectperiode vonden daarnaast 93 1-op-1 gesprekken plaats. Voor individuele gesprekken
konden bezoekers terecht bij een gids van Viore. Een gids is een (voormalig) professional in de
psycho-oncologische zorg die zich als vrijwilliger aan Viore heeft verbonden. Dit kan een bedrijfsarts,
huisarts, palliatief/oncologisch/psychiatrisch verpleegkundige, re-integratiecoach of geestelijk
verzorger zijn. Thema's die bezoekers met een gids konden bespreken zijn kanker binnen het gezin,
kanker en werk, levensvragen, opbouwen na kanker, voorbereiding op het levenseinde,
ondersteuning voor naasten, omgaan met verlies, ondersteuning van jongeren (18-30 jaar), kanker
en bewegen en zingeving. Deze gesprekken zijn gratis.
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Project ‘Viore creatief’
Doelstelling en doelgroep van het project
Het doel van het project ‘Viore Creatief 2021’ was om (potentiële) bezoekers van Viore creatieve en
verbeeldende expressievormen aan te bieden, die kunnen bijdragen aan het emotioneel verwerken
van de ziekte en een nieuwe balans te vinden. Daarnaast geeft het contact met lotgenoten plezier,
energie en steun.
De doelgroep bestond uit mensen die leven met kanker (patiënten en naasten), die behoefte hebben
aan een of andere vorm van creatieve expressie.

Projectbeschrijving
In 2021 werd er (als Viore geopend was) wekelijks een creatieve inloop gehouden. Deze werden
begeleid door een paar vaste begeleiders, waaronder een creatief counselor. Naast het schilderen
werd in de projectperiode geboetseerd en glas bewerkt. Daarnaast vonden er 13 creatieve
workshops met verschillende creatieve werkvormen plaats.
Van het Open atelier (tekenen en schilderen) werd in 2021 meer dan voorheen gebruik gemaakt,
juist in de periode dat Viore enkel individueel en door kleine groepen bezocht kon worden.
Deelnemers waren blij dat dat wél kon.
Er werden dit jaar ook enkele creatieve zomerworkshops gehouden.
In de eerste helft van 2021 (in de periode dat Viore gesloten was) vonden er online sessies plaats
waarbij deelnemers thuis werkten aan een creatie. Dit werd begeleid door een van onze creatief
begeleiders. Tijdens de lockdowns was er op periodieke basis contact met de bezoekers via
(beeld)bellen. Dat gebeurde ook met de deelnemers van het project ‘Viore creatief’.
Aan het project Viore Creatief werd in de projectperiode ruim 365 keer deelgenomen en er waren 12
vrijwilligers bij betrokken.
Reacties deelnemers
Wat horen wij van bezoekers terug over deze groepen?:
•
•
•

“Heerlijk, dat ik tijdens de lockdown wel terecht kon voor het Open Atelier!”
“In de creativiteit kan ik veel van mezelf kwijt.”
“Als ik bezig ben met schilderen kan ik mijn ziekte even vergeten”.
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•
•
•
•

“Ik vind hier een klankbord, een luisterend oor. Er bestaat een veilige afstand, terwijl het
tegelijkertijd heel vertrouwd is.”
“Complimenten! Jullie hebben zo’n divers aanbod. Dat zie je niet op andere plekken! Ik maak
mijn agenda vrij voor deze activiteiten. Het geeft me zo’n energie!
“Zo'n warm bad bij jullie, dan vergeet je even alle pijn en moeite, alle ellende en moeilijke
medische dingen. Dan mag je even jezelf zijn, even niet ziek zijn.”
“Als ik hier binnenkom, is het net of ik thuiskom. Wat een geweldige energie is hier, zoveel liefde
en warmte. Dank je wel!”
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6. Communicatie & PR
Communicatiemiddelen
Viore bereikt (potentiële) bezoekers met een maandelijkse nieuwsbrief, de website, social media,
dagbladen en huis-aan-huisbladen, radio-interviews, 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
2021. Hierbij werd geïnvesteerd in het vergroten van de (online) betrokkenheid bij de organisatie om
zo meer bekendheid te krijgen.
Van de verschillende platforms heeft Viore het meest contact met haar doelgroep via Facebook, op
de voet gevolgd door Twitter. Het contact via Instagram en LinkedIn is in 2021 zichtbaar gegroeid.
De website is aanzienlijk beter bezocht dan voorgaande jaren (14.654 keer).
In de onderstaande tabel is het aantal volgers te zien.

Podcasts
Viore heeft in de coronaperiode gezocht naar meer verbinding met geïnteresseerden. Dat is onder
andere gedaan door een breder online aanbod. Zo is bestuursvoorzitter Michel Rudolphie in 2021 de
Viore Podcast (VIP) begonnen, met als doel meer betrokkenheid en meer bekendheid. Een keur aan
aansprekende gasten nam plaats aan zijn gesprekstafel: Eline Aukema (Ingeborg Douwes Centrum),
Door Vonk en Bram Kuiper (van onder andere de Untire-app), Marjolein de Jong (Alexander Monro
ziekenhuis), Pieter Broertjes (burgemeester van Hilversum), enz.. De podcasts zijn te beluisteren via
www.viore.org/programma/viore-podcasts.
Communicatie en relatie met potentiële verwijzers
Viore investeert veel in de contacten met verwijzers. Naast intensief contact met de professionals
van Tergooi MC, ligt daarbij de focus op huisartsen en praktijkondersteuners van huisartsen (POHGGZ) en bedrijfsartsen.
De huisartsen in de regio worden ook geïnformeerd via hun eigen nieuwskanaal. Activiteiten van
Viore worden ook geplaatst in de nieuwsbrief (en op de website) van het Netwerk Palliatieve Zorg.
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Hoe de bezoekers ons hebben gevonden wordt in onderstaande grafiek aangegeven.

Het is onze ambitie om in 2022 (nog) meer bekendheid te verkrijgen via de eerste- en tweede
lijnszorg, de gemeenten en de politiek.
Deze communicatie heeft meer nieuwe bezoekers opgeleverd, meer volgers op social media, meer
websitebezoek en meer verwijzingen door de formele zorg. Kortom, meer bekendheid.

“
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."
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7. Organisatie
Ook de organisatie achter Viore blijft continu in ontwikkeling.
Dagelijkse leiding
De dagelijkse leiding van Viore ligt bij vijf betaalde (deeltijd-)krachten (tezamen in 2021 2,3 fte). Het
secretariaat is belast met de organisatie van het centrum, de coördinatie van het programma en de
vrijwilligers, het bieden van een kwalitatief goed en passend aanbod aan de bezoekers, de externe
communicatie, de relatie met (potentiële) verwijzers, het financieel beheer. En bovenal met het
creëren van een fijne sfeer in het centrum.
Miranda van den Eijnden (directeur), Corrie Gramser (vrijwilligers coördinator), Judith Rutten
(coördinator programma en communicatie), Brigitte Volkers (PR) en Erna Steenbeek (office assistent)
vormden op 31 december 2021 het secretariaat.
2021 is wederom een intensief jaar geweest voor bezoekers van Viore. En ook voor de vrijwilligers en
het secretariaat. Het secretariaat heeft zorg gedragen voor alle koppelingen tussen vrijwilligers en
bezoekers, en het online programma. Het telkens weer schakelen (open-dicht; programma
aanpassen) vroeg veel van iedereen.

Onze vrijwilligersgroep
We hebben veel bewondering voor de veelzijdigheid en flexibiliteit die we in 2021 hebben gezien van
onze vrijwilligers. Toen we onze deuren vanwege corona moesten sluiten, hielden ze op allerlei
manieren contact met de bezoekers. De momenten dat we open konden zijn, deed iedereen zijn best
om het voor de bezoekers en elkaar zo veilig mogelijk te maken. Zo konden er toch op kleine schaal
activiteiten aangeboden worden en waren bezoekers welkom om hun verhaal te doen.
In 2021 moesten vrijwilligers zich geregeld afmelden vanwege een (mogelijke) coronabesmetting.
Andere vrijwilligers waren bereid om in te vallen. Daar zijn we hen erg dankbaar voor.
Om diverse redenen is er verloop onder de vrijwilligers geweest. De vrijwilligerscoördinator is
daarom een wervingsactie gestart, die succesvol is geweest. Daardoor zitten we sinds eind 2021
weer (bijna) op de gewenste sterkte.
Viore kon ook een beroep doen op vrijwilligers die administratief werk doen, bloemen verzorgen,
klusjes/reparaties/schilderwerk doen, koken, de boekhouding bijhouden en de groenvoorziening op
orde houden. Deze hulp bij de voorwaarde-scheppende zaken is essentieel voor een goed lopend
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centrum.
Op 31 december 2021 stonden bij Viore ruim zeventig vrijwilligers geregistreerd.
Bestuur en commissies
Het bestuur en de directeur hebben regelmatig overleg met elkaar. Zo'n twintig vrijwilligers hadden
zitting in diverse commissies.
De samenstelling van het bestuur en de commissies op 31 december 2021 zijn te vinden op de
website van Viore12. Alle leden van het bestuur en commissies werken onbezoldigd, als vrijwilliger.

Trainingen/evaluaties en bijeenkomsten
Onze vrijwilligers zetten zich in met hart en ziel. Ze brengen veel. Omgekeerd wil Viore hen
ondersteunen bij datgene wat ze bij ons hopen te vinden: verdieping, groei, hun talenten
ontwikkelen, zingeving. Zo wordt hun betrokkenheid 'duurzaam’ en houden we de kwaliteit van onze
vrijwilligers hoog.
Normaal gesproken houdt dit in dat we van alles voor de vrijwilligers organiseren. Zoals trainingen,
werkoverleggen, intervisie, voortgangsgesprekken, vrijwilligersuitjes en het jaarlijkse kerstdiner. In
2021 was veel daarvan niet mogelijk. We hebben op andere manieren contact met onze vrijwilligers
onderhouden en onze dank en waardering tot uiting gebracht. In kleine groepjes hebben we een
kerstontmoeting gehouden.
Gedicht voor vrijwilligers van Viore
Stadsdichter van Hilversum, Charlotte de Raadt, maakte in december 2021 het gedicht ‘zachte
kracht’ voor de Viore-vrijwilligers, dat op de voorkant van dit jaarverslag staat.

12

https://www.viore.org/over-viore/#mensen
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8. Financiën
Viore kent een groeiend activiteitenniveau, passend bij haar ambitie en vastgelegd in het
meerjarenplan. Dit meerjarenplan voorziet in een gezonde financiële opzet, waarbij inkomsten en
uitgaven met elkaar in de pas lopen, en de continuïteitsreserve verhoudingsgewijs toeneemt. Het
bestuur en directie sturen doorlopend op het saldo van inkomsten en uitgaven. In de afgelopen jaren
heeft dat tot een gebalanceerd budget geleid en tot de benodigde geleidelijke toename van de
continuïteitsreserve. Deze reserve dekt de kosten van exploitatie bij incidenteel tegenvallende
inkomsten, en tevens om in geval van onverhoopte discontinuïteit van de organisatie, deze op een
beheerste en integere wijze te kunnen afwikkelen.
Uitgaven
De uitgaven van Viore betreffen kosten van het programma, de coördinatie, de communicatie, de
vrijwilligers en de reguliere huisvesting. Het overgrote deel van de uitgaven wordt gedaan ten
behoeve van de kerntaak van Viore, namelijk het aanbieden va psychosociale ondersteuning middels
haar programma en huiskamerbezoek. De organisatorische kosten van huisvesting, begeleiding van
vrijwilligers, communicatie en kantoor en algemene kosten neemt de rest van de uitgaven voor haar
rekening. De verdeling ziet er als volgt uit.

Inkomsten
Viore kent geen structurele financiering en is afhankelijk van giften, nalatenschappen, subsidies,
fondsen en acties. Dankzij donaties van goede doelen-fondsen, gemeenten, particulieren,
serviceclubs, het bedrijfsleven, kerkgenootschappen en van sponsoractiviteiten is Viore 2021
financieel goed doorgekomen.
Viore maakt actief werk van het vinden van structurele financiering en doet daarom mee aan de
lobby van brancheorganisatie IPSO om financiering via lokale en landelijke overheden en
zorgverzekeringen te krijgen.
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Om de uitgaven als vastgelegd in het meerjarenplan te kunnen financieren, heeft de
fondsenwervingscommissie een plan van aanpak in ontwikkeling om een meer solide fundament
onder de fondsenwerving te leggen, waarbij diversificatie van inkomstenbronnen een onderdeel is.
De inkomsten in 2021 zagen er als volgt uit:

Fondsen
Voor de exploitatie en voor een aantal specifieke projecten hebben we aanvragen voor donaties
gedaan bij goede doelen fondsen. Daaruit zijn bijdragen voortgekomen, waarvoor we enorm
dankbaar zijn. Deze vormen 51% van onze inkomsten in 2021.
Gemeenten
Voor 2021 heeft Viore de gemeenten in de regio benaderd voor subsidie. Alle negen gemeenten
hebben daar positief op gereageerd, waar we ook heel dankbaar voor zijn. Dit is een blijk van onze
verbondenheid met de lokale gemeenschap. We gaan de samenwerking met de gemeenten de
komende jaren verder verdiepen.
Donaties, sponsoring en evenementen georganiseerd door derden
In 2021 is de sponsorbasis verbreed. We prijzen ons weer zeer gelukkig dat organisaties, kerken
(diaconie), particulieren, serviceclubs en bedrijven ons hebben gesteund. 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, een legaat, enzovoort. We danken ook de donateurs en vrienden die ons op regelmatige
basis ondersteunen. We zijn heel blij dat zij zich op deze wijze aan Viore hebben gecommitteerd.
Huis in Actie
Evenementen, waarvan de opbrengst aan Viore ten goede zou komen, gingen in deze coronaperiode
vaak niet door. We hebben daarom samen met KWF en IPSO ‘Huis in Actie’ gecontinueerd, dat voor
extra inkomsten heeft gezorgd. Daar is -gelukkig- heel goed gevolg aan gegeven. Onderdeel daarvan
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waren de gesponsorde fietstocht door Evelien van der Werff13 en de sponsorwandeltocht door een
bezoeker14.
Eigen bijdrage bezoekers
Voor de meeste programmaonderdelen dragen de bezoekers financieel bij. Het huiskamerbezoek en
de gesprekken met gidsen worden kosteloos aangeboden.
Hulp in natura
Viore kreeg ook steun in natura. Zo zijn veel diensten, producten en bedrijfsmiddelen tegen forse
kortingen geleverd, met name voor de nieuwe huisvesting.
We bedanken alle donateurs en sponsoren héél hartelijk!
Resultaat
Dankzij een scherp kostenbewust beleid en meevallende inkomsten sluiten we 2021 af met een
positief resultaat van € 33.362,-.
Omdat er geen structurele financiering is hanteert Viore het beleid om een continuïteitsreserve te
handhaven van circa 1,5 keer de jaarlijkse kosten. Dit om de activiteiten van Viore te kunnen
voortzetten, dan wel afbouwen, bij mogelijk tegenvallende fondsenwerving. Dit is ook in
overeenstemming met de richtlijnen voor goed bestuur en het verantwoord omgaan met donateursgelden, en in lijn met wat branchevereniging IPSO adviseert.

De jaarrekening 2021 is te vinden op, op www.viore.org/over-viore/#downloads.

Viore centrum voor iedereen die leeft met kanker
Oosterengweg 44
1212 CN Hilversum
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035-68 53 532
info@viore.org
www.viore.org

13

https://m.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20210527_90184087
https://www.weespernieuws.nl/nieuws/algemeen/242652/henny-wandelt-1600-euro-bij-elkaar-voorviore?msclkid=1c6a8b10a62111eca1b28d9f1d8bf628
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