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Het Alma Inloopershuis is 
één van de 75 IPSO centra 
in Nederland



Over IPSO centra voor leven met en na 
kanker

IPSO centra voor leven met en na kanker bieden psychosociale zorg. Laagdrempelig en altijd dichtbij. 
De focus ligt op kwaliteit van leven, waarbij de behoefte van de gast altijd het uitgangspunt is.

Verdeeld over Nederland zijn er 75 IPSO centra 

Er werken ruim 4500 bevlogen vrijwilligers in de centra

96% van de bezoekers ervaart een positief effect*

*Effectonderzoek Sinzer: De maatschappelijke waarde van IPSO inloophuizen, 
December 2018



Alma Inloopershuis biedt voor iedereen die 
direct of indirect geraakt is door kanker een 
breed pallet van aanvullende zorg op de 
bestaande zorg.

Ons motto is: “wij kunnen uw last of zorg 
niet overnemen maar wij kunnen er wel 
voor u zijn”.

Alma Inloopershuis geeft geen medische 
zorg/adviezen, is geen therapeutisch 
centrum en is ook geen buurthuis.

Het Alma Inloopershuis is aangesloten bij 
de brancheorganisatie IPSO.

Er zijn drie type IPSO centra voor 
leven met en na kanker



Toegevoegde waarde IPSO centra

Bron: Effectonderzoek Sinzer: 
De maatschappelijke waarde van 

IPSO inloophuizen, 
December 2018



9 punten van 
borging van  
kwaliteit in 
de dagelijkse 
praktijk



Alma Inloopershuis

Alma Inloopershuis biedt in een veilige, beschutte en huiselijke 
omgeving de kwalitatief goede (psychosociale) ondersteuning die 
mensen met kanker en hun naasten en mensen in de palliatieve 
fase nodig hebben. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de 
oncologische zorgketen, de huisartsen, paramedici en 
psychotherapeuten in Noord-West Twente. 

Alma Inloopershuis heeft een regionale functie waar iedereen 
zichzelf mag zijn, ongeacht religie of cultuur. Alma Inloopershuis 
biedt tevens ruimte aan mensen voor rouwverwerking.

Alma Inloopershuis stemt haar activiteiten af op de behoefte van 
haar gasten/bezoekers en ondersteunt mensen met kanker of 
mensen die kanker hebben gehad en hun naasten in het 
terugvinden van de regie op het leven en het vergroten van de 
veerkracht. 

Foto



Waarvoor kunnen gasten bij ons terecht? 

Ontmoetingsplek

Binnen de openingstijden kunnen gasten binnen lopen.

Onze gastvrouwen/-heren bieden een luisterend oor bij een kop 
koffie of thee. De gastvrouwen/-heren zijn er voor de gasten; in alle 
vertrouwen kunnen gasten hun verhaal bij hen kwijt. Zij kunnen 
informatie verstrekken en samen met de gast kijken welke 
ondersteuning bij de gast past. Niets moet maar alles mag gezegd 
worden. Ook kan men in het Alma Inloopershuis lotgenoten 
ontmoeten.

Onze geschoolde gastvrouwen /gastheren zorgen voor een warm 
welkom. 



Waarvoor kunnen gasten nog meer terecht?

Om de gasten te ondersteunen in het terug vinden van de regie 

op hun leven en het vergroten van veerkracht bieden wij:

• 1 op 1 gesprekken

• Workshops

• Ontspanningsactiviteiten

• Creatieve activiteiten (vraaggericht)

• Lotgenotencontact/verwendagen

• Voorlichting en voorlichtingsbijeenkomsten 

• Informatie: folders, bestand met betrouwbare sites en een bibliotheek

• Contacten met complementaire zorgaanbieders



Gasten weten dit via:

• Onze website
• Gesprekken met gastvrouwen/-

heren
• Lotgenoten
• Formele zorgverleners
• Nieuwsbrief
• Social media
• Lokale kranten

Ons actuele aanbod is te vinden op 
onze website:
almainloopershuis.nl/events/
(link toevoegen)

http://www.almainloopershuis.nl/events/


Verhaal van een gast

“Op het moment van binnenlopen voelde ik me gelijk thuis. Voordat het 
Alma Inloopershuis bestond zat ik vaak in de kantine te wachten op de 
uitslag van zijn onderzoek, maar dat was toch niet altijd prettig. 
In het Alma Inloopershuis zit je tussen lotgenoten. Je kan over je ziekte 
vertellen en van de verhalen van anderen leren. Er zijn veel mensen die 
graag hun verhaal kwijt willen en dat kan hier.” 
Johan benadrukt dat het fijn is dat je steun krijgt van de gastvrouwen en 
gastheren en samen met lotgenoten deel kunt nemen aan activiteiten, 
zodat je niet alleen bent met je ziekte.

*Naam gefingeerd



Alma Inloopershuis



Onze organisatie

Gast

Gastvrouwen
/-heren

Bestuur

Vrijwilligers 
met specifieke 
deskundigheid

Coördinator

In het Alma Inloopershuis staat de gast centraal.

Het Alma Inloopershuis wordt georganiseerd 
vanuit een stichting en gerund door een 
coördinator en vrijwilligers. 

Onze gekwalificeerde gastvrouwen en gastheren 
zijn IPSO geschoold, hebben minimaal de 3-
daagse basistraining gevolgd.

De coördinator is het eerste aanspreekpunt en is 
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van 
zaken.

Het (onbezoldigde) bestuur is ondersteunend, 
adviserend, evaluerend, beleidsbepalend en 
eindverantwoordelijk.



Positieve gezondheid

Uitgaan van wat je wel kunt is 
voor ons centrum het 
uitgangspunt.

Positieve gezondheid is een 
benadering die niet de ziekte, 
maar een betekenisvol leven 
van mensen centraal stelt. De 
nadruk ligt op de veerkracht, 
eigen regie en het 
aanpassingsvermogen van de 
mens en niet op de 
beperkingen of ziekte zelf.



Borging kwaliteit, zo doen we dat!

• Meerjarenbeleidsplan -> Jaarplan (doelstellingen per kwartaal 
besproken)

• Financieel en inhoudelijk jaarverslag

• IPSO registratiesysteem voor bezoekersregistratie en rapportage

• Overleggen

• 1 x per 8 weken overleg vrijwilligers, coördinator en minimaal 1 bestuurslid

• Maandelijks overleg coördinator/ afvaardiging bestuur

• 1 x per 8 weken overleg bestuur

• Meet en greet vrijwilligers 2 x per jaar

• Jaargesprekken

• Alle vrijwilligers zijn geschoold/deskundig en hebben een VOG 

• Vertrouwenspersoon

• Deskundigheidsbevordering (scholing en casusbespreking)



Borging kwaliteit, zo doen we dat!

Bestuur

• Statuten

• Functiebeschrijving

• VOG

Coördinator

• Functieomschrijving

• Jaargesprek

• VOG

Gastvrouwen/-heren

• Vrijwilligerscontract en gedragscode

• VOG

• Vrijwilligersbeleid

• Jaargesprekken

• Afspraken: “zo doen wij dat”

Activiteitenbegeleiders/workshophouders

• Evaluatiegesprek 



Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners, huidige en potentiële weten wat ze 

kunnen verwachten door:

• Informatie op de website (almainloopershuis.nl) 

• Nieuwsbrief

• Rondleiding in/bezoek aan het Alma Inloopershuis

• Voorlichtingsbijeenkomsten

• Informatie aan (zorg)professionals

• Persoonlijk gesprek 

• Folder

• Wachtkamerschermen in het ziekenhuis (specifieke poli’s)

http://www.almainloopershuis.nl/


Nieuwe kansen, vragen of ideeën

Nieuwe kansen, vragen of ideeën worden:

• Als eerste wordt een nieuwe kans, vraag of idee besproken met 
/ingebracht bij de coördinator.

• Er vindt een check plaats of dit bij de activiteiten van het Alma 
Inloopershuis passend is.

• Kans/idee wordt besproken met het bestuur, indien akkoord dan:

• Beschrijven

• Plan van aanpak /kwalificeren

• Infomeren betrokkenen

• Borging in jaarplan  / beleidsdocumenten

• Evaluatie en zo nodig bijsturen (PDCA)



Kennis maken?
Contact:

• Bel: 0546 – 627203.

• Mail: info@almainloopershuis.nl

Adres

• Zilvermeeuw 14 , 7609 RZ Almelo.

(gesitueerd In ZGT Almelo, zorgboulevard, richting 0.1)

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag 10 uur- 16 uur.

Vrijdag van 10 uur tot 13.00 uur.

Vakanties en feestdagen afwijkende tijden, zie website 
almainloopershuis.nl

mailto:info@almainloopershuis.nl
http://www.almainloopershuis.nl/

