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1. Inleiding 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Inloophuis Oude IJssel. Inloophuis Oude IJssel heeft 

zich de afgelopen zes jaar ontwikkeld tot een waardevol centrum voor mensen die leven 

met kanker; zelf of in hun directe omgeving. Inloophuis Oude IJssel biedt een houvast in 

de strijd tegen kanker. Zowel (ex)patiënten als partners en naasten vinden veel baat bij 

de lotgenotencontacten, individuele gesprekken en ontspannende activiteiten.  

 

Het jaar 2020 heeft zich gekenmerkt door de beperkingen van de coronamaatregelen. 

Het Inloophuis heeft hierbij steeds de RIVM-adviezen en overheidsmaatregelen gevolgd. 

Zo is in maart gestart met het dragen van mondkapjes in het huis; het noteren van 

naam en telefoonnummer van bezoekers in verband met bron- en contactonderzoek en is 

de looproute in het huis aangepast. In april en mei is het huis gesloten geweest. 

Gedurende de zomermaanden is het huis beperkt open geweest en in september en 

oktober draaide het huis weer redelijk normaal, mede dankzij gesponsorde 

‘spatschermen’ op de tafels. In november ging het huis opnieuw dicht tot ver in 2021.  

 

Tijdens de periode dat het huis was gesloten, hebben gastvrouwen en coaches het 

contact met gasten zoveel mogelijk digitaal in stand gehouden. Via telefoon, beeldbellen 

en email is er regelmatig contact geweest met gasten. Als de weersomstandigheden het 

toelieten, is er ook één-op-één met gasten gewandeld.  

 

Ook bestuur en coördinatoren hielden digitaal contact met elkaar.  

 

Inloophuis Oude IJssel deed in 2020, samen met 15 andere inloophuizen, (digitaal) mee 

aan een pilot voor een kwaliteitsproces onder leiding van het IPSO. Dit proces heeft als 

doel de kwaliteit die de Inloophuizen in de dagelijkse praktijk bieden, verder uit te 



bouwen en te borgen. Tevens wordt er in deze pilot gezocht naar manieren om de eigen 

kwaliteit zichtbaar te maken voor gasten, samenwerkingspartners en potentiële 

financiers. In 2021 zullen de bevindingen van deze pilot worden ingevoerd.  

 

Door de lange sluiting van het huis, is de voorgenomen uitbreiding van de jeugdafdeling 

niet verder opgepakt. De jeugdafdeling wilde in 2020 haar doelgroep uitbreiden naar 

kinderen die te maken hebben met andere, al dan niet levensbedreigende, chronische 

ziektes in het gezin. Tevens werd erover gedacht ook kinderen die zelf kanker hebben, 

toe te laten bij de jeugdgroepen. De werkgroep die de haalbaarheid van deze uitbreiding 

in 2020 zou onderzoeken, is in verband met de coronamaatregelen niet gestart en heeft 

haar werkzaamheden tot nader order opgeschort. 

 

Door alle coronamaatregelen zag de jeugdafdeling in 2020 de deelname van jongeren in 

de leeftijd van 12 tot 17 jaar fors teruglopen; ook het aantal bezoekende kids (6 tot 12 

jaar) is in 2020 sterk achtergebleven. 

 

De in 2018 in gang gezette inventarisatie van de persoonlijke talenten en kwaliteiten van 

de eigen medewerkers, had in 2020 moeten leiden tot een helder en overzichtelijk 

organogram dat de structuur van de organisatie inzichtelijk maakt. Het doel hiervan is de 

kwaliteit van de psychosociale ondersteuning die het Inloophuis biedt te waarborgen en 

waar mogelijk te vergroten. Aan het organogram zal de komende jaren opnieuw 

aandacht worden besteed. Uiterlijk 2022 zal dit worden afgerond.  

 

In 2020 heeft het Inloophuis het opnieuw zonder manager moeten doen. De vacature is 

breed uitgezet en ondanks reacties van een aantal enthousiaste belangstellenden zat de 

‘nieuwe manager’ er niet bij.  

De zoektocht naar een nieuwe manager wordt in 2021 voortgezet. Tot de komst van een 

nieuwe manager blijft de interim-situatie bestaan.   

 

Financieel stond het jaar 2020 in het teken van fondsenwerving. Door de 

coronamaatregelen werden evenementen die mede ten gunste van het Inloophuis zouden 

worden gehouden, afgelast. Donkere wolken pakten zich samen. Dankzij de enthousiaste 

medewerking van alle vrijwilligers om nieuwe ‘huisvrienden’ te zoeken; de huis-in-actie 

van het KWF; de coronasubsidie van de gemeente Doetinchem en een bijdrage van het 

KWF, overleefden we het coronajaar en kon 2020 financieel op een goede manier worden 

afgesloten. 

 

2. Over Inloophuis Oude IJssel 

 

Kanker zet je wereld op z’n kop. Het Inloophuis Oude IJssel wil mensen helpen die wereld 

weer een beetje op z’n pootjes te krijgen. Het Inloophuis Oude IJssel is er voor mensen 

die zelf kanker hebben maar ook voor hun directe omgeving.  

 

In het Inloophuis kunnen gasten hun verhalen met elkaar delen en steun vinden bij 

elkaar. Samen worden nieuwe perspectieven ontdekt waardoor de kwaliteit van het leven 

wordt verhoogd. Lotgenoten treffen elkaar, gastvrouwen/-heren bieden een luisterend 

oor, coaches houden individuele gesprekken en tal van afleidende activiteiten zorgen 

voor ontspanning.  

 

Inloophuis Oude IJssel biedt psychosociale oncologische ondersteuning. Onderzoek heeft 

inmiddels het belang van psychosociale oncologische ondersteuning aangetoond. Het 

helpt gasten en hun naasten bij het vinden van een nieuw evenwicht in hun leven. En dat 

is precies wat het Inloophuis Oude IJssel zich ten doel heeft gesteld. 

 

Het Inloophuis Oude IJssel is begin 2020 gestart met het bestuderen van de richtlijnen 

van de ‘Positieve Gezondheid’. Er is een werkgroep opgezet die zich de komende jaren 

gaat bezighouden met het implementeren van deze werkwijze in het Inloophuis. 



 

Het Inloophuis Oude IJssel beoogt een huis te zijn dat goed functioneert, dat voldoet aan 

de gestelde kwaliteitscriteria en als zodanig stevig is verankerd in de regionale 

oncologische zorgketen. 

 

 

3. Gasten/bezoekers 

 

In het Inloophuis kunnen de gasten praten over wat hen is overkomen. Ze kunnen hun 

hart luchten, tips van lotgenoten krijgen en steun voelen van de mensen in het huis. Aan 

de ronde tafel in de huiskamer treffen ze gemakkelijk lotgenoten. Ook is het mogelijk om 

met een gastvrouw/-heer alleen te praten, of met een van de coaches. Het uitgebreide 

activiteitenprogramma biedt volop mogelijkheden voor afleiding en ontspanning. 

 

De aantallen bezoekers in 2020 geven door de coronasluitingen en de coronamaatregelen 

een vertekend beeld. Om die reden vermelden wij hier nogmaals de bezoekersaantallen 

van 2019 en 2018. 

 

In 2019 hebben in totaal 1611 mensen het Inloophuis Oude IJssel bezocht.  

Dit waren voor de inloop 383 gasten; voor de diverse activiteiten 860 gasten; voor de 

Lichtpuntjesconcerten 305 gasten. De jeugdafdeling telde 63 deelnemers in 2019. 

 

Ter vergelijking hieronder de aantallen van 2018: 

In 2018 hebben in totaal 1301 mensen het Inloophuis Oude IJssel bezocht.  

Dit waren voor de inloop 246 gasten; voor de diverse activiteiten 599 gasten; voor de 

Lichtpuntjesconcerten 456 gasten.  

 

 

4. Aanbod 

 

Activiteiten 

Inloophuis Oude IJssel biedt vele ontspannende en afleidende activiteiten. De activiteiten 

zijn bedoeld om gasten de mogelijkheid te bieden even niet met hun ziekte bezig te zijn. 

Tevens blijken de activiteiten goede momenten voor lotgenotencontacten. Niet zelden 

geven gasten elkaar tijdens de activiteiten tips om met de ziekte en/of de behandelingen 

om te gaan. Praten over kanker hoeft niet, maar mag wel.  

 

Door de coronasluitingen zijn veel activiteiten niet doorgegaan. Daarom een overzicht 

van het activiteitenaanbod zoals dat gebruikelijk is in Inloophuis Oude IJssel: 

• Lotgenotencontact is voor veel gasten van het Inloophuis een belangrijke reden 

om naar binnen te komen. Het is daarom niet vreemd dat een aantal 

patiëntenverenigingen (PKS, BVN en Stichting Olijf) met regelmaat te vinden is in 

het huis.  

• Koken, een activiteit die op een gemakkelijke manier mensen bij elkaar brengt. En 

ook hier geldt: praten over kanker mag, maar hoeft niet. Het kan immers ook fijn 

zijn om even niet met kanker bezig te zijn. 

• Bloemschikken is een zeer gewilde activiteit. De gasten hebben een ontspannende 

bijeenkomst en gaan met iets prachtigs naar huis. 

• Schilderen met een ervaren kunstenares. Door je te concentreren op je kunstwerk 

valt alle spanning weg en komt er ruimte voor ontspanning. 

• Massage geeft geen genezing maar verbetert wel de kwaliteit van leven en werkt 

ondersteunend bij het herstel. In het Inloophuis Oude IJssel werken verschillende, 

professionele masseurs die hun massage zo goed mogelijk laten aansluiten bij de 

wensen van de gast.  

• Werk en Kanker; een inloopspreekuur.   

• Activiteiten als Samen Lunchen en High Tea zijn bijeenkomsten om met 

lotgenoten in gesprek te raken. 



• Bijeenkomsten voor ‘Rouwverwerking’. Wanneer er zich een groep heeft gevormd 

(minimaal 4 personen) dan worden deze bijeenkomsten gepland (6x). 

• Varen in een sloep over de Oude IJssel (meestal in september). 

• Op de donderdagmorgen is er een coach aanwezig. Een coach heeft een 

deskundige achtergrond bv: medisch maatschappelijk werk, verlies en rouw, 

oncologisch chirurg of voor GZ problematiek. 

• Een paar keer per maand wordt er gewandeld en/of gefietst. 

• Met regelmaat worden in het Inloophuis lezingen verzorgd over onderwerpen die 

met kanker te maken hebben. Deze lezingen worden veelal gegeven door de 

(oncologisch) specialisten van het Slingeland Ziekenhuis. Daarnaast worden er 

ook andere thema-avonden gehouden over bijvoorbeeld: juridische aspecten 

rondom ziekzijn, Haptotherapie, ‘Intimiteit en seksualiteit’ en ‘Werk en Kanker’. 

• Lichtpuntjesconcerten. Op iedere laatste (koop)zondag van de maand zijn er van 

11.00 uur tot 12.30 uur kleine concerten in het huis. Deze concerten zijn vrij 

toegankelijk en hebben het doel mensen op een laagdrempelige manier kennis te 

laten maken met het Inloophuis en met de mogelijkheden die het huis biedt. 

• Eens per maand is er een ‘muzikale donderdagmorgen’.  Samen zingen of naar muziek 
luisteren. 

• Jeugdactiviteiten; uiteenlopende activiteiten gericht op de jeugd, zie Kinderen en 

Jongeren. 

 

5. Kinderen en Jongeren 

 

Als iemand in het gezin de diagnose kanker krijgt, staat het leven van elk gezinslid op z’n 

kop. Dat geldt ook voor het leven van de kinderen in het gezin. Hun vertrouwde wereldje 

wordt ineens wreed verstoord. Hoe gaan zij in zo’n moeilijke situatie om met hun 

gevoelens? Het Inloophuis biedt deze kinderen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten 

en samen deel te nemen aan activiteiten.  

 

Door de lange sluiting van het huis, is de voorgenomen uitbreiding van de jeugdafdeling 

niet verder uitgebouwd. De jeugdafdeling wilde in 2020 haar doelgroep uitbreiden naar 

kinderen die te maken hebben met andere, al dan niet levensbedreigende, chronische 

ziektes in het gezin. Tevens werd erover gedacht ook kinderen die zelf kanker hebben, 

toe te laten bij de jeugdgroepen. De werkgroep die de haalbaarheid van deze uitbreiding 

in 2020 zou onderzoeken, is in verband met de coronamaatregelen niet gestart en heeft 

haar werkzaamheden tot nader order opgeschort. 

 

De sfeer tijdens de activiteiten is relaxed. Er is bewust gekozen voor eenvoudige 

activiteiten, zodat er voldoende ruimte is voor gesprek en uitwisseling als daar behoefte 

aan is.  

We werken met rituelen bij de start en afsluitend is er ruimte voor ‘wat heb je nog op je 

hart, wat wil je nog kwijt voordat je naar huis gaat’.  

De kinderen en jongeren voelen zich op hun gemak, vinden het fijn dat er naar hen 

wordt geluisterd en waarderen de activiteiten. Jongeren vinden het wel jammer dat er zo 

weinig jongeren gebruik maken van de activiteiten. 

 

Ouders geven hun tevredenheid aan over de jeugdactiviteiten en de begeleiding.  

Naast de opbrengst voor kinderen worden de ouders ook hartelijk ontvangen door de 

gastvrouwen en maken zij ook regelmatig gebruik van de ondersteuning die de 

gastvrouwen bieden. 

 

 

 

Inventarisatie wensen en doelen Jeugdbegeleiders voor implementatie in 2022: 

• Uitbreiding doelgroep 

• Inzet Coach bij hulpvragen van ouders 

• Intensiveren aanbod van 1x naar 2x per maand 



• Jeugd kan ook inschrijven voor Reiki en massage uit aanbod voor volwassenen 

• Jaarlijks een lezing met thema’s als kanker in het gezin, rouw en verlies bij 

kinderen 

• Uitbreiding zichtbaarheid ‘Onder de Pannen’ op de website 

• PR groep aanvullen met jeugdbegeleider en uitbreiding PR activiteiten 

 

 

6. Vrijwilligers 

 

Stichting Inloophuis Oude IJssel is een vrijwilligersorganisatie. In totaal zetten 82 

vrijwilligers zich in op verschillende gebieden.  

De grootste groep is de groep gastvrouwen/-heren: 22 personen.  

De gastvrouwen en gastheren zijn fantastische mensen die goed zijn geschoold en goed 

op hun taak zijn berekend. Ze luisteren vooral en komen niet direct met meningen of 

adviezen. Bij hen hebben de gasten de ruimte om hun verhaal te vertellen. En wil iemand 

liever niet praten? Dat is ook goed. Dan wijzen onze gastvrouwen/-heren graag op de 

verschillende, afleidende activiteiten die het Inloophuis biedt. 

 

Naast de gastvrouwen zijn er 5 coaches in het huis actief. De coaches zijn 

doorgewinterde hulpverleners met verschillende achtergronden en alle vijf opgeleid in het 

begeleiden en ondersteunen van mensen die te maken hebben met ingrijpende 

gebeurtenissen in hun leven. De coaches kunnen door middel van een persoonlijk, 

verdiepend gesprek de gasten een stukje verder helpen. Zij weten dat mensen met 

kanker en hun directe omgeving het erg moeilijk kunnen hebben. Wekelijks zijn ze in het 

Inloophuis Oude IJssel aanwezig waardoor het altijd mogelijk is om op korte termijn een 

afspraak te maken met een van hen. Samen wordt er overlegd welke weg er het beste 

kan worden bewandeld.  

 

De organisatie kent 5 coördinatoren, te weten: Coördinator Administratie; Coördinator 

Activiteiten; Coördinator Jeugd; Coördinator PR&Communicatie en Coördinator 

Gastvrouwen/-heren.  

De coördinatoren sturen ieder op hun eigen terrein een groep(je) vrijwilligers aan. 

Samen met het tijdelijk interim management vormen de coördinatoren de dagelijkse 

leiding van het huis. 

Tevens zijn meerdere ‘docenten’ op vrijwillige basis betrokken bij het Inloophuis. Denk 

hierbij aan masseurs, yogadocenten, docenten op creatief gebied, docent ‘werk en 

kanker’, enzovoort. 

 

De groep vrijwilligers wordt compleet gemaakt met een aantal mensen dat de tuin 

onderhoudt, zorgt voor de bloemen in het huis en zorgt voor de schoonmaak.  

 

 

7. PR&Communicatie 

 

Ook in 2020 heeft PR&Communicatie zich ingespannen om kansen te zien en te grijpen 

om de bekendheid van het Inloophuis te vergroten teneinde voor het Inloophuis een niet 

meer weg te denken plek in de samenleving te creëren. 

 

Belangrijke tools hierbij waren: 

• De website 

• Facebook: uitgebouwd en intensief benut 

• Nieuwsbrief 

• Nieuwsflits: een intern communicatiemiddel 

• Folders/Flyers/Posters 

• Contact lokale/regionale pers 

 



Om het Inloophuis een zo groot mogelijke bekendheid te verschaffen is het goed om aan 

te weg te timmeren. 

Dit is in 2020 slechts op een paar manieren mogelijk geweest: 

• Op 4 februari Wereldkankerdag is in het huis een aantal workshops gehouden 

waaronder ‘schrijven en emoties’. Dankzij de gulle medewerking van een lokale 

horecaondernemer, gingen de deelnemers na een zinvolle middag met een 

lunchbon voor twee personen weer naar huis.  

• Het Inloophuis heeft deelgenomen aan de Vrijwilligersmarkt in schouwburg 

Amphion. 

• In de maand december stond er een kerstboon op de parkeerplaats van het 

Inloophuis waar vele ‘bekende’ Doetinchemmers een lichtje in kwamen hangen. 

Dit leverde naast veel donaties ook veel publiciteit op.  

• Voor alle vrijwilligers is ook in 2020 voor een (gesponsorde) eindejaarattentie 

gezorgd. 

 

 

• 8. Management en Bestuur 

 

Ondanks intensieve wervingsacties is de functie ‘manager’ ook in 2020 vacant gebleven. 

Dit betekent dat het interim-management, bestaande uit de coördinator 

PR&Communicatie en de coördinator Activiteiten, gedurende 2020 zorg is blijven dragen 

voor de dagelijkse gang van zaken in het huis. 

 

De tijdelijke vorm van ‘interim management’ heeft als gevolg gekregen dat de 

vrijwilligers-teams binnen het huis steeds meer en steeds beter zelfsturend zijn 

geworden. Een ontwikkeling die voor alle betrokkenen winst oplevert en die heeft 

geresulteerd in een aanpassing in het profiel van de beoogde nieuwe manager.  

De aanpassing in het profiel heeft vooral te maken met het aantal taken en het daaraan 

gekoppelde aantal uren. Met deze aanpassing wordt niet alleen de (vrijwillige) functie 

van manager aantrekkelijker, tevens blijft de ontstane zelfstandigheid van de teams in 

stand.  

 

De interimmanagers vormen samen met de voorzitter van het bestuur en het bestuurslid 

met de portefeuille medisch contact, een managementteam.  

Het MT komt met grote regelmaat bij elkaar om lopende zaken af te handelen en om te 

zorgen dat het huis ook tijdens de interim-periode goed ‘op koers’ blijft.  

 

Het bestuur is in 2020 eens per maand (digitaal) bij elkaar geweest. Het bestuur heeft 

zich ondanks de coronamaatregelen ingespannen om met gemeenten, zorgaanbieders en 

andere stakeholders in de Achterhoek een goede relatie op te bouwen. Tevens heeft het 

bestuur lijnen uitgezet voor sponsorwerving.  

 

9. Financiën 

 

Ook in 2020 heeft het Inloophuis niet tevergeefs aangeklopt bij bedrijven en sponsors 

voor financiële ondersteuning. Dankzij de hartverwarmende medewerking van velen kon 

de exploitatie toch nog op een goede manier worden afgerond. Zie hiervoor het financieel 

jaarverslag.  

 

 

 


