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Brandingstrategie

Het verhogen van de naamsbekendheid is noodzakelijk 
voor het verder positioneren van de IPSO Inloophuizen als 
gelijkwaardige partner binnen het oncologisch 
zorgnetwerk.

• Het is duidelijk dat de inloophuizen staan voor informele 
psychosociale zorg en ondersteuning.

• Het merk staat voor kwaliteit, laagdrempeligheid en is 
verbinder van de regionale sociale kaart.

• Er is duidelijkheid over de naamstelling IPSO 
Inloophuizen / IPSO huizen of anderszins.



Te veel mensen geraakt door kanker
weten niet van het bestaan van de 
inloophuizen af. 

Hoe kunnen we met behulp van branding 
de huizen landelijk en lokaal zichtbaarder
maken? Bij zowel de mensen geraakt
door kanker als bij de verwijzers? 

En hoe zorgen we daarbij voor
herkenbaarheid en betrouwbaarheid? 



Huidige situatie



Als sterk en bekend
merk zijn we 

makkelijker vindbaar
voor eenieder geraakt
door kanker en zijn we 
voor de formele zorg

een partner waar
makkelijk naar

verwezen kan worden. 



Hoe doen we 
dit?

Om dit te bereiken is het van belang dat we 
eenduidiger naar buiten treden dan dat nu het 
geval is. 

Betekent dit dat de huizen hun eigen identiteit 
opgeven? Zeer zeker niet! 

Wel is het goed om te kijken waar onze 
gemeenschappelijkheid zit en deze meer uit te 
dragen.



Werkgroep Branding

In deze werkgroep zijn we met elkaar gaan onderzoeken wat 
onze merkidentiteit precies is. 

De werkgroep bestaat uit: De Eik, ’t Praethuys, Vicki 
Brownhuis, Inloophuis Oude IJssel, Marikenhuis, Adamas, 
Hamelhuys en Het Parkhuys. 



De WHY



De WHY

Eenduidigheid in de WHY 
/ een overkoepelende 
WHY is cruciaal voor het 
bouwen van een sterk 
landelijk merk.



Evelien omschreef het mooi:

‘75 verschillende inloophuizen 
die van binnenuit precies 
hetzelfde doen’



Woordwolk

Ontmoeten – Kanker heb je niet alleen – in zijn kracht zetten 
– de mens zien – gast centraal – zelf-regie aanreiken –

kwaliteit van leven – netwerkfunctie – ondersteunen –

leven met kanker – veerkracht – empowerment –

kanker draag je samen – gemeenschap – Doorgaan –

Brengen & halen: wederkerigheid – erkenning & herkenning –

Aanvullend op formele zorg – Verbindingshuis



Belangrijk dat de WHY kort 
en krachtig is en dat we 
daarbij rekening houden 
met laaggeletterdheid. 

Daarom vallen moeilijkere 
woorden als ‘oncologie’ af. 
Ook mag het niet 
aanmatigend klinken. 

Verder moet de WHY een 
positieve lading hebben, 
want we staan immers voor 
Positieve Gezondheid.



Het woord ‘zorg’ viel bij velen 
verkeerd, dit valt te zwaar. Ook 
het woord ‘helpen’ vond men 
niet gepast. 

Het woord ‘ondersteuning’ 
heeft daarom de voorkeur. Je 
faciliteert dan als inloophuis de 
gast om zelf weer uit het gat te 
klimmen. 

Het woord ‘leven’ moest erin 
terugkomen, want dat bevat 
ontzettend veel positiviteit. 

Dit neemt meteen het 
vooroordeel weg dat de sfeer 
bij inloophuizen somber en 
zwaarmoedig is. 



Overkoepelende 
WHY

Op basis van deze discussie kwam de groep tot 
de volgende overkoepelende WHY:

Ondersteuning van leven 
met en na kanker



De aanwezigen werd gevraagd naar hun 
mening. De WHY kreeg een 8,3



Suggesties voor verbetering van de WHY  
van de inloophuizen:
• ‘van’ moet ‘bij’ worden: Ondersteuning bij leven met en na kanker

• Kort hem in: Ondersteuning bij leven met kanker – ‘en na’ komt dan 
te vervallen

• Vergeet de nabestaanden en naasten niet

De bovenste twee bullets verwerken we in de uiteindelijke 
gemeenschappelijke WHY. Dat de huizen ook bedoeld zijn voor 
nabestaanden en naasten en hoe dat eruit ziet kun je kwijt bij de WHAT 
en de HOW. De WHY dient namelijk zo kort mogelijk te zijn om te 
beklijven.



Overkoepelende 
WHY

Na de sessie op 16 september hebben we de 
overkoepelende WHY als volgt geformuleerd:

Ondersteuning bij leven 
met kanker



Naamstelling



Dezelfde term

Om nog een stapje verder te gaan is het natuurlijk heel 
krachtig als we allemaal dezelfde term hanteren. Nu lopen 
de namen uiteen van inloophuis tot nazorgcentrum. 

Dit werkt verwarrend voor verwijzers, gasten en 
stakeholders, want het principe is toch hetzelfde? Mensen 
geraakt door kanker zijn immers bij alle varianten welkom 
voor ondersteuning. 



Eenduidigheid

Bij de vraag of we de term inloophuis in 
de toekomst zouden moeten blijven
hanteren, stak niemand zijn hand op. 

De leden uit de werkgroep staan open 
voor een term die de lading beter dekt. 
Zodat gasten en verwijzers meteen
weten wat ze bij het huis kunnen
vinden. 



De kracht van de term inloophuis is dat hij zo 
laagdrempelig is, maar er zijn te vaak misverstanden
over welke doelgroep we bedienen. Daarnaast moet
je hem uitleggen.

Bij het zoeken naar een meer passende naam, 
hebben we eerst gekeken waar de deelnemers aan 
de werkgroep niet mee geassocieerd willen worden: 

Stoffig, grijs, commune, knutselplek voor ouderen, 
vooral voor vrouwen, bezigheidstherapie, 
amateuristisch, verslaafden, zweverig, pamperen, 
buurthuis, huilen.



Een term die de 
lading beter dekt

Hoe zorg je voor 
laagdrempeligheid, maar 
straal je tegelijkertijd 
professionaliteit uit? 

En daarbij: We moeten 
een naam hebben die zo 
aansprekend mogelijk is 
voor onze (potentiële) 
gasten.



‘Centrum’ klinkt professioneler 
dan ‘inloophuis’, omdat dit te veel 
het buurthuisgevoel oproept. 
Door het woord ‘kanker’ toe te 
voegen, bestaat er geen twijfel 
meer over voor wie we bedoeld 
zijn. 

Door het gebruik van de woorden 
‘ondersteuning’ of ‘ontmoeting’ 
maak je het weer laagdrempelig 
en blijft professionaliteit en 
laagdrempeligheid in balans. 



Alternatieven 
die de lading 
beter dekken

• Kanker ondersteuningscentrum/huis

• Kanker ontmoetingscentrum/huis

• Centrum/Huis voor leven met en na kanker



En de overduidelijke winnaar is…



Een eenduidige, herkenbare term helpt
ons allemaal:

• Om beter gevonden te worden door gasten en verwijzers

• Om de naamsbekendheid te vergroten 

• Bij fondsenwerving: want herkenbaar en betrouwbaar

• Geassocieerd te worden met de landelijke campagnes

• Bij wachtkamercommunicatie in ziekenhuis en huisartsenpraktijk 

• Om elkaar te versterken



IPSO-huis

Tijdens de meeting werd er ook nog geopperd om IPSO-huis als 
vervanger voor inloophuis te gebruiken. Wij pleiten voor een van de in 
deze presentatie genoemde namen omdat:

- Men wil graag een term die helder maakt wat ze kunnen verwachten

- Het woord ‘kanker’ moet erin voorkomen

- IPSO is nog geen sterk merk, zoals bijvoorbeeld KWF. Hier bouwen we 
aan, maar dit kost veel tijd (én geld). 

- Wij proberen IPSO (inloop)huis al enige tijd te laden, maar dit wordt 
slechts door een handjevol huizen/samenwerkingspartners gebruikt. 

- Tot slot is IPSO-huis in een eerdere ALV al verworpen



Budget

Vanuit de zaal werd er een terechte vraag over de kosten gesteld. Denk 
aan nieuw drukwerk, naambordje etc. 

IPSO realiseert zich dat een vernieuwde positionering kosten en extra 
werk voor jullie met zich meebrengt. We hebben er dan ook alle begrip 
voor dat dit niet van het ene op het andere moment kan. Wij stellen 
dan ook voor om dit gefaseerd te doen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld 
stickers met de nieuwe tagline plakken tot de huidige voorraad 
briefpapier op is. IPSO kan hierin faciliteren en denkt graag mee. 



Reacties van gasten



Reacties van gasten

Carin Delisse (57), uitgezaaide kanker en gast van De Eik: 

‘Kanker Ontmoetingscentrum spreekt mij het meeste aan. Het is heel 
duidelijk dat het bedoeld is voor mensen geraakt door kanker en in het 
woord ontmoeten zit zóveel. Ik vind dit de meest laagdrempelige van 
de drie. Er zit een soort van samenkomst/verbinding in. Daarom vind ik 
het ook een vriendelijke naam. Kanker is natuurlijk heel erg, maar 
opnieuw leren ontmoeten is positief. Dat laat zien dat kanker naast 
negatieve ook positieve kanten heeft.’



Reacties van gasten

Laurine Corten (46), borstkanker, online gast van De Eik: 

‘Ik ga voor Kanker Ontmoetingscentrum. Het woord kanker erin vind ik 
best heftig, want het is confronterend, maar omdat het woord 
ontmoeten centraal staat vind ik hem zachter in zijn totaliteit. 

Ontmoeten betekent voor mij dat ik zelf kies om te ontmoeten. Dat ik 
zelf de regie pak. Bij Kanker Ondersteuningscentrum voelt het alsof 
voor mij de keuze wordt gemaakt dat ik ondersteuning nodig heb. Dit 
zit heel erg op het mentale vlak. Ontmoeten voelt veel vrijer en 
positiever.’



Reacties van gasten

Renate Spijkerman (53), uitgezaaide eierstokkanker, gast bij de Eik en 
vrijwilliger bij Infopunt Leven met kanker in het Catharinaziekenhuis: 

‘Ik vind het heel prettig dat in alle drie de opties het woord kanker 
voorkomt. Noem het beestje maar bij de naam. Je hoort de oudere 
generatie nog wel eens over het ‘k-woord’ spreken, dat vind ik niet 
meer van deze tijd. De mensen van nu willen in één oogopslag zien wat 
ze ergens kunnen vinden. Ik heb een voorkeur voor Centrum voor leven 
met en na kanker. Ik ga erg voor de positiviteit die in deze naam 
doorklinkt. Want er ís dus een leven met en na kanker.’



Reacties van gasten

Gijs van den Goor (38), hersentumor, volgt 'Mannen en Kanker' en ‘Tai 
Chi' bij De Eik:

‘Alle drie de termen vind ik beter dan inloophuis, want dat dekt de 
lading niet. Als ik in mijn omgeving vertel over De Eik voeg ik zelf altijd 
toe: ‘voor mensen met kanker’, omdat men niet snapt wat een 
inloophuis is. Centrum voor leven met en na kanker dekt de lading het 
beste. Want je vindt er zowel ondersteuning als ontmoeting. Dus ik 
denk dat je daarmee de breedste doelgroep aanspreekt. Hij klinkt ook 
zachter dan de andere twee, omdat hij niet begint met kanker. Voelt 
aangenamer.’



Reacties van gasten

Martijn (48), gast Adamas: 

‘Het woord kanker hoort absoluut in de nieuwe naam te huis. Omdat ik 
genezen ben van kanker is het stukje ‘na kanker’ voor mij van belang. 
Dus dat zou pleiten voor Centrum voor leven met en na kanker. In de 
drie voorstellen mis ik wel de openheid van het woord inloophuis. Het 
klinkt wat formeler, wat groter.’



Reacties van gasten

Ilse (47), borstkanker, gast Adamas:

‘De term inloophuis associeer ik met het Leger des Heils dus goed dat 
jullie nadenken over alternatief. Kanker Ondersteuningscentrum valt af 
voor mij. Daarbij krijg ik een zorginstelling gevoel. Het woord centrum 
vind ik professioneler klinken dan inloophuis.’ 



Reacties van gasten

Sophie (20), naaste, gast van Adamas:

‘Centrum voor leven met en na kanker past het beste bij de activiteiten 
en de doelgroep. Wel is hij vrij lang. Deze maakt duidelijk dat je je niet 
alleen op zieke mensen richt. Kanker Ondersteuningscentrum vind ik 
het minst, want het lijkt dan of je de kanker ondersteunt in plaats van 
de gast.’



Samenvattend

• Deze gasten vinden het een goed idee om de term ‘inloophuis’ te 
vervangen

• Het gebruik van het woord ‘kanker’ wordt gewaardeerd

• Kanker Ondersteuningscentrum kreeg de minste stemmen

• Positief gevoel bij nieuwe terminologie is belangrijk



Visualiseren op geheel eigen wijze



Visualiseren met je eigen logo en naam, 
maar ondersteund door een landelijke tagline



Hoe nu verder?

Ontzettend fijn om alle input te ontvangen op de WHY en de tagline die 
‘inloophuis’, ‘nazorgcentrum’ etc. vervangt. Naar aanleiding van de 
suggesties tijdens de brandingsessie kunnen we de tagline iets inkorten:

Centrum voor leven met kanker 
of 
Huis voor leven met kanker

Het team van IPSO gaat nu verder onderzoek doen onder verwijzers, 
ondernemers én onder mensen geraakt door kanker die nog geen inloophuis 
bezoeken. Op basis daarvan komen we met een advies voor een van de twee 
varianten. Hierover kan vervolgens gestemd worden tijdens de ALV. 



Bedankt voor je aandacht!
Neem voor vragen contact op met Djoeke Barkey van IPSO

Tel: 06 49123455

Mail: djoekebarkey@ipso.nl


