


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





https://www.youtube.com/watch?v=ukZD8t8OkDQ


Varianten



Ons centrum is variant A, 
met alle aspecten



Ons centrum voor leven met en na kanker is aangesloten bij 
brancheorganisatie IPSO

➢ IPSO staat voor Instellingen Psychosociale Oncologie
➢ Verdeeld over Nederland zijn er 75 IPSO centra voor leven met en na kanker
➢ Er werken ruim 4500 bevlogen vrijwilligers in de centra

Via IPSO krijgt ons centrum:

➢ Toegang tot diverse trainings-en scholingsprogramma’s
➢ Toegang tot de IPSO-academie
➢ AVG-proef registratie van al onze relaties in de IPSO-community
➢ Belangenbehartiging
➢ Versterking van samenwerking tussen centra voor leven met en na kanker
➢ Deelname aan het kwaliteitsprogramma



Onze visie 
en missie

Onze missie

Wij zijn er voor iedereen die geraakt worden door kanker. Wij bieden aandacht, 
ondersteuning en lotgenotencontact vanuit ons inloophuis,  in onze Toon Tuin en 
in het Oncologisch Centrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei. 

Onze visie

Wij bieden mensen met kanker, hun naasten, vrienden en nabestaanden 
psychosociale ondersteuning en begeleiding. Zij kunnen bij ons terecht voor 
steun, advies en contact met lotgenoten. Oprechte betrokkenheid en 
gastvrijheid vormen de basis voor een plek waar je jezelf mag zijn en even kunt 
leunen als dat nodig is. Wij organiseren vraaggerichte activiteiten en bieden 
ruimte voor het ontwikkelen van talenten. Wij zijn samen sterker dan alleen.



Organisatie

Continuïteit

• Jaarplan

• Begroting

• Financieel gezond

oSubsidie gemeente Ede

oGiften

oSteunstichting

Veilige omgeving

• ARBO-normen

• BHV-ers

• Privacybeleid

• Vertrouwenspersoon

• Klachtenprocedure



Jaarcijfers*
spreken
voor zich

*cijfers 2019 (pre-corona )

Toon Hermans Huis Ede

• 30 vrijwilligers

• 9 buddy’s

• 398 activiteiten

• 1927 bezoekers

Oncologisch centrum ZGV

• 60 vrijwilligers

• 44.344 contacten



Onze 
activiteiten

Luisterend oor tijdens inloop, Bakkie Troost en in het Oncologisch Centrum

Lotgenotencontact en ontspanningsactiviteiten bij (creatieve) activiteiten, ons koor Zingen 
voor je Leven, Toon Tovenaars Kinderinloop en Toon Tuin

Lotgenotencontact tijdens inloop, activiteiten en het buddyproject in samenwerking met 
Ziekenhuis Gelderse Vallei

Leren leven met deze ervaring: verwerking en afleiding

Voorlichting op scholen 

Themabijeenkomsten

Klimopgroep

Weer naar werk/school: re-integratie

Luisterend oor en lotgenotencontact tijdens inloop en Klimopgroep

Als je niet meer beter wordt: rouwverwerking

Cursussen zoals mindfulness

Spreekuur van ProstaatKankerVereniging

Themabijeenkomsten  bijv. over palliatieve zorg, kanker in het gezin, kanker en voeding

Nazorg ambulant

Bibliotheek met tijdschriften van diverse patiëntenverenigingen en boeken

Bibliotheek



Activiteiten 
Inloophuis

Toon Tovenaars 
Kinderinloop

Inloopmiddagen
Creatieve 
activiteiten

Koor Zingen voor 
je Leven

Thema-
bijeenkomsten

Teken- en 
schildergroep 
Lijn en Kleur 



Activiteiten 
Toon Tuin



Activiteiten 
Toon Tuin

https://www.youtube.com/watch?v=cL4Dnm6bJFI


Activiteiten 
samen met 
Ziekenhuis 
Gelderse 
Vallei

https://www.youtube.com/watch?v=mxdfSBaiuDg




9 punten van 
kwaliteit in 
de dagelijkse 
praktijk





Wat doen we 
wel en niet?

Er zijn voor wie geraakt wordt door kanker op drie 
locaties: inloophuis, Toon Tuin en het Oncologisch 
Centrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei

Geven van aandacht en ondersteuning 

Bieden van lotgenotencontact

Oprechte betrokkenheid en gastvrijheid

Organiseren van vraaggerichte activiteiten

Voldoen aan de wettelijke eisen m.b.t. AVG en 
klachtenprocedure

Zorgen dat we financieel gezond zijn

We zijn geen therapeutisch centrum

We zijn geen zorgverlener

We zijn geen buurthuis



Hoe doen wij 
dit?

Gasten

Bestuur

Overige vrijwilligers

Comité van 
aanbeveling

Coordinatoren

Gastvrouwen/heren

Functieomschrijvingen 
Bestuursleden 

(conform statuten)

Coördinatoren
Vrijwilligers 

Sollicitatieprocedure
Bestuur en 

coördinatoren
Intake voor vrijwilligers

Alle vrijwilligers een 
contract

Hoe doen 
we dit?

Gasten

Bestuur

Overige 
vrijwilligers

Comité van 
Aanbeveling

Coördina-
toren

Gastheren/
vrouwen

Functie 
omschrijvingen 

Bestuursleden 
(conform statuten)

Coördinatoren

Vrijwilligers 

Sollicitatieprocedure
Bestuur en 

coördinatoren
Intake voor 
vrijwilligers

Alle vrijwilligers 
krijgen een contract





Informatie 
geven en 
inwerk-
periode

Interne 
communi-

catie
-structureel 

werkoverleg alle 
niveau’s

- interne mailing 
met informatie 

over 
ontwikkelingen

Website
-Altijd up-to-

date

Activiteiten-
agenda

-Maandelijks

Nieuwsbrief
-3x per jaar

Hoe doen 
we dit?





Hoe doen 
we dit?

• Vrijwilligers – m.u.v. bestuursleden - hebben een 3-daagse 
basistraining IPSO gevolgd. 

• M.i.v. 2021 verplichte 4e bijeenkomst over onze THHE 
uitgangspunten, waarden en het kwaliteitsbeleid

• Bestuursleden en coördinatoren zijn door opleiding en/of 
werkervaring gekwalificeerd 

• Docenten zijn gekwalificeerd in hun vakgebied

• VOG verklaring voor bestuur, MT, vrijwilligers van 
kinderactiviteiten en buddy’s

Alle medewerkers van ons Toon Hermans Huis 
zijn vrijwilligers! 

N.B. eind 2022 beschikken alle vrijwilligers over VOG verklaring





NB. Afspraken worden genotuleerd en opgeslagen in ons digitale archief

Hoe doen 
we dit?

• Feeling houden  door regelmatig op locatie aanwezig te 
zijn

• In gesprek  gaan met vrijwilligers 

• Feedback vragen en geven 

• Lunchbijeekomsten (werkoverleg) elk kwartaal 

• Jaarlijks evaluatiegesprek vrijwilligers Oncologisch 
Centrum 

Rol coördinatoren 

• Bespreken van dagelijkse gang van zaken

• Beleidsvoorbereiding en evaluatie

MT overleg (maandelijks)

• Jaarplanning, begroting en uitvoering

• (Kwaliteits)beleid en evaluatie

Overleg bestuur en MT (3-4x per jaar)





Ons uitgangspunt:  
Kwaliteitsdenken en doen is van en voor ons allemaal

Hoe doen 
we dit?

• Voorbereiding in MT

• Vastgesteld in gezamenlijk overleg MT-bestuur april 2021

• Jaarlijkse evaluatie MT- bestuur 

• Jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek

Kwaliteitsbeleid

• Basisversie conform IPSO-model

• Afhankelijk van doelgroep aangepast

PP presentatie kwaliteitsbeleid

• Tijdens 4e bijeenkomst na IPSO training

• In nieuwsbrief

• Agendapunt in lunchbijeenkomsten 

Uitleg kwaliteitsbeleid





Hoe doen 
we dit?

Vraag/situatie wordt door vrijwilliger gemeld bij een van de 
coördinatoren en/of coördinator signaleert

• Niets doen en/of doorverwijzen? 

• Aanpassen beleid? 

• Informeren vrager/melder

Overleg in MT

• Voorstel aanpassen beleid 

Overleg bestuur en MT 

• Geen doorverwijzing naar individuele hulpverleners

Sociale kaart Ede, Maatschappelijk Netwerk 
Ede en Palliatief Netwerk





Hoe doen 
we dit?

• Informatie bij eerste bezoek/op oncologische afdeling

• Rondleiding en inschrijving

• Actief onderhouden website

• Activiteitenagenda (maandelijks): per mail en gedrukt

• Nieuwsbrief (3x per jaar): per mail en gedrukt

• Magazine o.a. in gezondheidscentra/ZGV 

• Film over onze Toon Tuin en het buddyproject

• Flyer's van activiteiten 

• Banner in ZGV

• Tijdelijke infostand op evenementen: o.a. Heideweek, 
voorlichting ZGV

• Doelgroep informatie op locatie, bijvoorbeeld in Moskee

• Persberichten

Gasten worden op diverse manieren geïnformeerd





Hoe doen 
we dit?

• Website

• Magazine

• Jaarplan, jaarverslag en jaarrekening

• Presentaties en films o.a. bij Maatschappelijk Netwerk Ede 
en in Ziekenhuis Gelderse Vallei

• Persoonlijk contact met zorgverleners en verpleegkundigen 
van oncologische afdeling Ziekenhuis Gelderse Vallei

• Persberichten

• Rondleidingen

(Potentiële) samenwerkingspartners worden 
op diverse manieren geïnformeerd





Hoe doen 
we dit?

Nieuwe ideeën en kansen aangedragen door gasten, 
vrijwilligers, stakeholders en gemeente

• Beoordeling: passend binnen onze visie én kansrijk?

MT

• Beoordeling en besluit

Bestuur MT

• Bespreken werkwijze 

Overleg vrijwilligers

• Aanpassingen vastleggen in o.a. jaarplan

• Website 

• Nieuwsbrief

• Persbericht

• Informeren aandrager

Communicatie intern en extern
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