






Animatie

https://www.youtube.com/wat
ch?v=ukZD8t8OkDQ

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


Varianten



Ons centrum “Het Vechtgenotenhuis” is 
variant C







Ons aanbod 
bestaat uit:

• Ontspannen
• Ontdekken
• Ontmoeten
• Ontzorgen

4 O's



Ontspanning is belangrijk, even 
niets aan je hoofd, even niet ziek 
zijn.

Dit kan o.a. door in groepsverband 
creatief bezig te zijn met schilderen 
of mozaïeken of door een yogales of 
klankschalensessie te volgen.

Individuele activiteiten zijn 
voetmassage of stoelmassage.

Ontspannen



Wat heb ik nodig om mijn weg 
weer te vinden.

De vrijwilligers bieden een 
luisterend oor en zijn 
bruggenbouwers.

Door een gesprek te voeren 
probeert men jou te helpen om 
weer grip op je leven te krijgen.

Ontdekken



Mensen die hetzelfde mee hebben 
gemaakt als jij, lotgenoten die 
weten wat jij voelt.

Dit is ook heel belangrijk, niets 
hoeven uit te leggen, maar er 
gewoon kunnen zijn.
Dit kan tijdens een workshop of 
een wandeling.

Ontmoeten



Ook voor (ex)mantelzorgers is 
er plek binnen het 
Vechtgenotenhuis.

Hoe pak je je leven weer op, 
tijdens een workshop of door 
samen te koken is er tijd voor 
ontmoeting en ontspanning.

Even geen zorgen.

Ontzorgen



Positieve gezondheid als gespreksinstrument



Positieve gezondheid als gespreksinstrument



Onze 
activiteiten:

Activiteiten

Naast de vaste activiteiten streven 
we naar een divers aanbod.

Creatieve workshops zoals een 
fotoworkshop, sieraden maken of 
maak een "beeld" van jezelf.
Ook staan er beauty verwen-dagen 
en bloemschikken op het 
programma.

De seizoenen worden afgesloten 
met een gezellig samenzijn.



• Vechtgenotenrit
• Mont Ventoux
• Jeugdgroep
• Extern informatie geven
• Informatie bijeenkomsten en lezingen 

organiseren samen met o.a. 
patiëntenorganisaties en ziekenhuizen uit 
de regio (Saxenburgh Medisch Centrum 
en Isala)

...en nog meer









Algemene visie stichting Vechtgenoten
Met hart en ziel zetten wij ons in om iedereen die 
getroffen is (geweest) door kanker een warm huis te 
bieden. Een plek waar je jouw verhaal mag vertellen, 
waar je helemaal jezelf kunt zijn en mag omgaan met de 
ziekte zoals jij dat wilt. Dit doe je niet alleen, maar 
samen met lotgenoten of met diegenen die dicht naast 
je staan. Ook zij zijn meer dan welkom.





! Bestuur
! Coördinator
! Administratieve kracht
! PR
! ICT
! Gastheren/dames
! Workshopleiders



! Goede voorlichting, informatie en inwerkperiode
! Informatie voor de website
! Nieuwsbrief
! Interne communicatie: updates coördinator, berichten 

vanuit het bestuur, er wordt verslag gedaan van diverse 
overlegsituaties

! Verschillende overlegstructuren: bestuur, 
activiteitencommissie, vrijwilligersoverleg

! Huisregels

De coördinator is de schakel tussen 
het bestuur, administratie, commissies en vrijwilligers

Hij/zij zorgt voor:





De vrijwilligers en tevens het 
bestuur, hebben een professionele 
achtergrond, zijn coach of hebben 
gewerkt in de (palliatieve) zorg.
Een aantal gastheren en 
dames zijn ervaringsdeskundigen. 
Zij hebben hun partner verloren aan 
kanker en zetten zich nu in voor 
lotgenoten.



Om de kwaliteit van zorg en uniformiteit 
te waarborgen, vragen we onze mensen 
een training te volgen waarin men 
geschoold wordt op het gebied van 
communicatie, hierbij oefen je diverse 
gesprekstechnieken.

Basistraining IPSO





! Door middel van interne communicatie en 
de Nieuwsbrief

! Men kan deelnemen aan trainingen en lezingen
! 1x per jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats 

tussen de coördinator en de vrijwilliger
! 1x per jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats 

tussen de coördinator en de voorzitter van het 
bestuur

! 2x per jaar bijeenkomsten waarbij de successen en 
doelen gedeeld worden





Er wordt een intake gesprek gevoerd met een 
nieuwe vrijwilliger en uitgelegd wat vrijwilliger 
zijn van het Vechtgenotenhuis inhoudt.
Formulieren die gebruikt worden zijn:
• vrijwilligersovereenkomst
• geheimhoudingsverklaring
• er wordt een evaluatiegesprek gehouden
• er worden vrijwilligersbijeenkomsten 

gehouden





Vraag/situatie wordt door vrijwilliger gemeld bij de 
coördinator of coördinator signaleert

Overleg met bestuur
• Niets doen en/of doorverwijzen
• Aanpassen beleid?
• Informeren vrager/melder
• Voorstel aanpassen beleid

Verwijzen naar sociale kaart gemeenten
• Attenderen op andere hulporganisaties/hulpverleners





Een gast wordt een eerste keer ontvangen door een 
gastvrouw of gastheer en ingelicht over het 
Vechtgenotenhuis.
Komt een gast voor een tweede keer dan wordt een 
intakeformulier ingevuld en ondertekend.
Nieuws kan men volgen via de Nieuwsbrief, website, 
persberichten en Facebook.
Daarnaast wordt het activiteitenrooster gedeeld met 
de gasten.



Een gast moet zich welkom voelen, het is vaak 
een drempel waar men overheen moet stappen, 
de begeleiding hierin is heel belangrijk.
Zoals een gast zelf zegt: "Je bent kwetsbaar en 
beseft nu pas in wat voor achtbaan je 
terechtgekomen bent. Je moet met jezelf aan het 
werk. En hoe ga je je leven eigenlijk weer 
oppakken?"
Maar ook: "Ik weet alleen nog dat ik bij 
binnenkomst ontzettend gehuild heb. Ik werd 
opgevangen door een paar gastdames. Daarna 
heb ik hier nooit meer gehuild. Het is het beste 
besluit dat ik na mijn diagnose genomen heb. Ik 
ben niet meer zo droevig, ik straal weer.”





Communicatie intern en extern

! Website
! Jaarverslag
! Presentaties
! Persoonlijk contact met zorgverleners, 

verpleegkundigen oncologische afdeling SMC 
Hardenberg en Isala Zwolle

! Persberichten
! Facebookberichten
! Nieuwsbrief
! Flyers





!Zelf actief op zoek gaan naar mogelijkheden, waar kan het 
Vechtgenotenhuis bij aansluiten of welke clubs of verenigingen
kan het Vechtgenotenhuis uitnodigen voor een overleg of 
brainstormsessie.

!Samenwerking zoeken met ziekenhuizen, 
lokale (patiënten)verenigingen, buurtzorg, mantelzorgnetwerk, 
Vitaal Vechtdal, huisartsen, fysiotherapeuten is erg belangrijk.

!Input van gasten en vrijwilligers, waar ligt de behoefte?
!Vrijwilligers en gasten betrekken bij activiteiten en acties.



Zoek de verbinding
Een mooi voorbeeld:
Saxenburgh Medisch Centrum en het Vechtgenotenhuis
Ommen hebben een samenwerking om elkaar regionaal
te versterken in de formele en informele zorg voor onze
patiënten met kanker.


