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Visie en missie  

Inloophuis Helianthus staat voor...  
... het bieden van een ontmoetingsplaats voor mensen met kanker en hun naasten. Door mensen met 
elkaar in contact te brengen, een luisterend oor te bieden, mensen te bemoedigen, te helpen 
ontspannen en óm te zien naar de mensen met kanker en hun naasten en op deze manier iets toe te 
voegen aan hun leven.  
 

Wij willen... 
.. een huiselijke plek aan bieden in (het centrum van) Dordrecht 
.. een ontmoetingsplaats bieden dat laagdrempelig is  
.. toegankelijk zijn voor alle mensen met kanker zonder onderscheid te maken 
.. samenwerken met andere instellingen in de keten van zorg, nazorg van mensen met kanker 
.. beoordeeld worden als een zeer gastvrije instelling voor onze gasten 
.. een instelling zijn waar vrijwilligers gemotiveerd en met plezier gasten ontvangen 
.. het gewone leven weer een nieuwe dimensie geven 

Organisatie 
Op 11.12.13 is de stichting Inloophuis Dordrecht, Inloophuis Helianthus notarieel opgericht bij notaris 
Koppelaar te Sliedrecht. De dagelijkse gang van zaken wordt vooralsnog gecoördineerd door 
vrijwilligers. Een Comité van aanbeveling is aangesteld. Het netwerk van de leden van het Comité van 
aanbeveling wordt ingezet om naamsbekendheid ten gunste van de goede naam en bekendheid van 
het Inloophuis Helianthus. De stichting onderhoudt een nauwe relatie met het Albert 
Schweitzerziekenhuis. Professionals van het ASz dragen bij aan kennisoverdracht.  

 

Bestuur  
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van Stichting Inloophuis Dordrecht, 
Inloophuis Helianthus. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.  
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 
• Jan Trapman,   voorzitter en penningmeester 
• Nelleke Scheurwater,  secretaris 
• Irene Zirkzee,    coördinator vrijwilligers 
• Hermine Strop – Cramer, lid 
• Addy van Hooren,   lid 
• Tineke Wieme   lid 
 
Het bestuur vergadert  een keer per maand. Een aantal keren per jaar vindt er een vrijwilligersoverleg 
plaats met het bestuur. Op deze manier kunnen het bestuur en de vrijwilligers elkaar over lopende 
zaken informeren en wordt de afstand tussen bestuur en vrijwilligers verkleind. 

 
Vrijwilligers  
De organisatie van het inloophuis is mogelijk door de belangeloze inzet van vrijwilligers. Werving van 
vrijwilligers vindt plaats door publiciteit te geven aan de komst van het inloophuis in Dordrecht. De 
relatie met het ASz, waar reeds ruim 650 vrijwilligers werkzaam zijn, als ook het netwerk van het 
Comité van aanbeveling zijn belangrijke bronnen voor de werving van vrijwilligers.  
Inloophuis Helianthus vindt het belangrijk dat haar vrijwilligers zorgvuldig geselecteerd worden en 
vervolgens goed opgeleid en begeleid worden, waardoor de gasten  zo optimaal mogelijk begeleid 
worden, maar ook de vrijwilligers hierbij gebaat zijn. Het selecteren en inwerken van vrijwilligers, maar 
ook de begeleiding en evaluatie daarna gebeurt op basis van door het Inloophuis opgestelde 
richtlijnen en door een vast team van vrijwilligers onder leiding van de coördinator. 
 
Bij aanvang vindt een maandelijks overleg plaats om met elkaar een professionele organisatie te 
realiseren. Het overleg wordt voorgezeten door een coördinator van de vrijwilligers. 
De vrijwilligers zijn WA verzekerd via de gemeente Dordrecht. 
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Coördinator 
Inloophuis Helianthus heeft nog geen betaalde kracht in dienst. Deze rol wordt bij aanvang vervult 
door een bestuurslid (coördinator). De coördinator is samen met de vrijwillige teamleiders 
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het huis, de begeleiding, werving en selectie 
van vrijwilligers, de uitstraling van het huis, de ontwikkeling van activiteiten, [de fondsenwerving,] [de 
publiciteit] en hij/zij voert overleg met regionale en landelijke netwerken waar Inloophuis Helianthus bij 
aangesloten is.  
 

Netwerk 
Comité van aanbeveling 
Inloophuis Helianthus mag rekenen op de steun van de leden van haar Comité van 
aanbeveling. De leden zijn allen invloedrijke personen uit de regio die over een groot 
netwerk beschikken. Via dit netwerk vestigen ze de aandacht op het bestaan van Inloophuis 
Helianthus en laten ze zien dat ze achter de ideologie van het inloophuis staan. 
 

Albert Schweitzer ziekenhuis 
Inloophuis Helianthus onderhoudt een goede relatie met het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz). 
Zo zijn de heer John Taks, lid van de Raad van Bestuur van het ASz en de heer Jos Kitzen, oncoloog 
bij het ASz lid van het Comité van aanbeveling. Professionals van het ASz worden gevraagd 
structureel lezingen te geven over de ziekte kanker als ook de gevolgen van de ziekte. 

 
IPSO 
Inloophuis Helianthus is aangesloten bij IPSO, de brancheorganisatie voor inloophuizen en 
psycho-oncologische centra in Nederland. IPSO versterkt en ondersteunt haar leden op 
diverse terreinen (www.ipso.nl) 
 

KWF Kankerbestrijding 
In 2012 heeft ook KWF Kankerbestrijding het belang van inloophuizen onderkend, meer in 
het bijzonder heeft KWF Kankerbestrijding onderkend dat inloophuizen een belangrijke 
plaats innemen in het totaalpakket van begeleidingsmogelijkheden voor mensen die 
kanker hebben of gehad hebben. Het KWF heeft aan de inloophuizen een plan gepresenteerd waarin 
het heeft aangegeven op welke wijze het de inloophuizen denkt te kunnen gaan ondersteunen. 
De ondersteuning richt zich met name op landelijke publiciteit voor en het nog verder 
professionaliseren van de inloophuizen. Daarnaast zal het KWF de inloophuizen ook 
financieel ondersteunen middels een starterssubsidie. 
 

Huisvesting 
In 2014 opent het Inloophuis Helianthus haar deuren. In overleg met de gemeente, het Albert 
Schweitzer ziekenhuis en de woningbouwvereniging Trivire wordt gezocht naar een geschikte ruimte.  

 
Opening en openingstijden 
Bij aanvang kunnen bezoekers twee dagdelen per week terecht in het inloophuis.  
Dinsdagochtend 09:30-11:30uur 
Donderdagmiddag 13:30-16:00uur 
Per dagdeel zijn twee (drie ) vrijwilligers aanwezig. 
Wanneer het animo erg groot is, worden de openingstijden uitgebreid. Ook het werven of de inzet van 
vrijwilligers wordt dan geïntensiveerd.  
 
Voor verantwoording en sturing  wordt een overzicht bijgehouden van het aantal mensen dat het 
inloophuis heeft bezocht, het aantal telefonische contacten als ook hoeveel mensen aan welke 
activiteiten hebben deelgenomen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen ontspannende, creatieve 
bijeenkomsten en informatieverstrekking en lezingen. 

 
Inloophuis Helianthus analyseert de activiteiten op aantal deelnemers en waardering. Het 
uitgangspunt is namelijk dat Inloophuis Helianthus die activiteiten aanbiedt waar zijn gasten behoefte  
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aan hebben. Het zoeken is naar verschillende activiteiten, maar de behoefte aan en kwaliteit van deze 
activiteiten worden regelmatig geëvalueerd. Soms kan de evaluatie ertoe leiden dat een activiteit 
verdwijnt. Het activiteitenaanbod wordt ook geregeld uitgebreid. 
 

Kennismakingsgesprek 
Wanneer iemand het Inloophuis bezoekt wordt deze welkom geheten door een vrijwilliger. 
Als het een eerste bezoek betreft kan gevraagd worden wat het doel van het bezoek aan het 
Inloophuis is en wat de verwachtingen zijn. Dit ook met het oog op bezoekers van wie het doel niet in 
opzet is met waar wij voor staan. 
 

Activiteiten Inloophuis Helianthus 2014 
 
Bij aanvang is het inloophuis een ontmoetingsplek waar mensen met kanker en hun naasten terecht 
kunnen voor een kopje koffie/thee, in contact kunnen komen met lotgenoten en ervaringen kunnen 
delen. Hiermee vinden zij aansluiting en voegen kwaliteit toe aan hun leven. Om mensen met elkaar in 
contact te brengen worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd. 
Met het activiteitenaanbod wil Inloophuis Helianthus tevens haar gasten ondersteunen bij het 
omgaan met en het verwerken van alle ongemakken die het hebben van kanker met zich 
meebrengt, zowel voor mensen met kanker als hun naasten. Bij het samenstellen van het 
activiteitenaanbod wordt gezocht naar een mix van creatieve, ontspannende en 
informatieve bijeenkomsten.  Hierbij is de behoefte van de populatie bezoekers leidend in de 
ontwikkeling van de activiteiten geboden. 
Een groot aantal activiteiten wordt regelmatig (wekelijks/maandelijks) georganiseerd en 
enkele activiteiten worden, traditiegetrouw, eens per jaar georganiseerd.  
In 2014 organiseert Inloophuis Helianthus het navolgende activiteitenaanbod voor haar gasten. 
 

Creatieve expressie 
De activiteiten die tot creatieve expressie behoren, stellen de gasten in staat om hun 
gevoelens te uiten en te verwerken en zo mentaal evenwicht te hervinden. 
 
 
Meditatief boetseren 
Tijdens iedere bijeenkomst wordt een thema behandeld in de vorm van een geleide 
meditatie. Aan de hand van het thema wordt een werkstuk geboetseerd. Het resultaat is 
niet belangrijk. Waar het om gaat, is dat het boetseren helpt bij het (weer) uiten van 
gevoelens. 
Mandala’s tekenen 
Bij het tekenen van mandala’s gebeurt er iets. Het geeft rust en ontspanning waardoor er 
ruimte is te luisteren naar gevoelens.  
Schilderen 
Bij het schilderen krijgen de deelnemers de gelegenheid om op een creatieve manier uiting 
te geven aan hun gevoelens. Het resultaat is tijdens de lessen van ondergeschikt belang het gaat om 
het bezig zijn. Door middel van een nat-in-nat techniek wordt gewerkt met 
veel verschillende kleuren die een positief effect hebben op de deelnemers. Het 
lotgenotencontact is een belangrijk aspect van de activiteit. 
Kunstzinnige hulpverlening 
Kunstzinnige hulpverlening wordt aan volwassenen aangeboden die met kanker te maken krijgen in 
het gezin. De volwassenen schilderen of knutselen individueel onder deskundige begeleiding. Het 
gemaakte werk wordt vervolgens als uitgangspunt genomen voor het gesprek.  
 

Lichaam, oefeningen en massage 
Mindfulness 
De mindfulness bestaat uit een serie van acht bijeenkomsten. Bij deze training 
leren de deelnemers door oefeningen en gesprekken in het hier en nu te blijven. De 
problemen worden direct onder ogen gezien zonder dat er ruimte is voor piekeren over 
verleden en toekomst. 
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Yoga 
Dat yoga een heilzame werking heeft op de gemoedstoestand van (ex-) kankerpatiënten is 
bekend. Lichamelijke ongemakken en de zware geestelijke belasting die de ziekte en de 
bijwerkingen van de vaak langdurige behandeltrajecten veroorzaken, kunnen in veel 
gevallen verlicht worden door het volgen van speciale, aangepaste yogaprogramma's. 
 
Massage 
Gasten kunnen in Inloophuis Helianthus terecht voor een ontspannende massage. Gekozen 
kan worden tussen een voetmassage en een stoelmassage. 
 
Verwendagen 
In 2014 organiseert Inloophuis Helianthus twee verwendagen voor haar gasten..  
 

PR-activiteiten 

Het bestuur van Helianthus zet zich met het Comité van aanbeveling in 2014 in om naamsbekendheid 
in de Drechtsteden en omgeving op te bouwen. Hiertoe wordt actief de media gezocht. Wanneer de 
locatie van het inloophuis bekend is worden de voorbereidingen voor een open dag als ook voor de  
opening gestart.  
 
Daarnaast heeft Helianthus zich, om de zichtbaarheid en naamsbekendheid van het huis te 
verbeteren, reeds een aantal publieksactiviteiten op de agenda staan 
--- 12-01-2014 Comité van aanbeveling 
--‐ 29-03-2014 informatie markt ‘Kanker meer dan een diagnose’ in het ASz  

--- 10-04-2014 d.m.v. crowdfunding 
--- n.t.b.            open dag 
 
De publiciteit wordt onder andere op de navolgende manieren gegenereerd: 
Film, folders en advertenties 
Door het zien van het filmpje crowdfunding over Inloophuis Helianthus, kunnen mensen een goede 
eerste indruk krijgen. De drempel is hierdoor ook wat lager geworden. 
De ontwerpen van de flyers, advertenties en andere uitingen worden in 2014 geheel 
kosteloos verzorgd door Ceciel van Buul. 
 

Open huis 
Het houden van een open dag geeft belangstellenden de gelegenheid om een bezoek te brengen aan 
het Inloophuis. De open dag wordt eveneens gebruikt om de buurt in kennis te stellen van de activiteit 
die op de locatie start.  
 

Nieuwsbrief 
Inloophuis Helianthus is voornemens medio 2014 / 2015 een digitale nieuwsbrief te ontwikkelen om 
naar zijn gasten, sponsoren, leden van het Comité van aanbeveling en overige geïnteresseerden te 
sturen.  
 

Sociale media 
Inloophuis Helianthus sluit aan bij de communicatiemiddelen van deze tijd. Zo wordt ingezet op een 
website, social media-platforms, Facebook en op twitter via #helianthus.  
 

Website 
In 2014 wordt de website van het inloophuis Helianthus gelanceerd. De website biedt informatie over 
de openingstijden, de activiteiten die worden georganiseerd. Gasten kunnen zich online aanmelden 
voor de activiteiten. Op de website wordt een teller bijgehouden zodat actief geanticipeerd kan worden 
op het aantal bezoekers en de gewenste informatie. De website wordt www.inloophuishelianthuis.nl 
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Financiering 
Subsidie 
In 2014 worden de subsidiemogelijkheden van zowel de KWF, de IPSO  als de gemeente Dordrecht 
onderzocht en met elkaar vergeleken om voldoende middelen beschikbaar te krijgen om een start te 
maken met het inloophuis.  
 

Sponsoring 
Inloophuis Helianthus is voor zijn voortbestaan volledig afhankelijk van sponsoren. Donaties 
en giften van particulieren, stichtingen en bedrijven, in geld en in natura vormen dan ook 
de belangrijkste inkomsten van Helianthus. 
De Stichting Helianthus is alle donateurs uiteraard zeer erkentelijk. 
Vanwege hun bijzondere karakter noemt Helianthus de navolgende acties hier graag. 
 
Een belangrijke sponsor in 2014 is de Stichting Hans den Ouden Marathon die haar opbrengsten van  
de muziekmarathon in oktober 2014 beschikbaar stelt voor de exploitatie van het inloophuis. Stichting 
Hans den Ouden Marathon zal op gepaste wijze herkenbaar zijn in het inloophuis. Daarnaast worden 
alle sponsoren vermeld op de website van het Inloophuis.  
 

Structurele financiering en meerjarige sponsoring 
Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden voor structurele financiering voor het inloophuis.  

- Onderzoek naar het oprichten van een stichting ‘vrienden van het inloophuis’ wordt 
onderzocht.  

- Aanmelden als goed doel in het kerstpakket van het Albert Schweitzer ziekenhuis. 
- Bijdragen voor activiteiten die worden georganiseerd. 
- Structureel binden van de stichting Hans den Ouden Marathon aan het inloophuis 
- Crowdfunding 

 

Bankrekening 
Rekeningnr. NL92RABO 0147218985 t.n.v. Stichting Inloophuis Dordrecht, Inloophuis Helianthus  

 
ANBI status 
In 2014 wordt de ANBI status aangevraagd. 
 

Jaarverslag 
Het bestuur van het inloophuis maakt een jaarverslag van haar activiteiten inclusief een financiële 
verantwoording. 

 
 
 


