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1.  Inleiding 
 
Een op de drie mensen krijgt kanker. Het horen van deze diagnose heeft een 
ingrijpende invloed op het leven van de patiënt en zijn naasten. Niet alleen 
lichamelijk maar vooral ook  emotioneel en sociaal zijn de gevolgen groot. 
 
De zorglijn bij kanker bestaat uit diagnostiek, behandeling, nazorg en 
ondersteunende palliatieve zorg. Bij de nazorg van de patiënt met kanker zijn vele 
zorgaanbieders betrokken. De formele zorgaanbieders zijn medici, 
verpleegkundigen, fysiotherapeuten en psychologen. Daarnaast zijn er ook vele 
informele zorgaanbieders, die dit veelal op vrijwillige basis doen zonder structurele 
ondersteuning door overheden of zorgverzekeraars. Bekende voorbeelden op dit 
gebied zijn de inloophuizen met als koepelorganisatie het IPSO, en de vrijwilligers 
palliatieve zorg verenigd in het VPTZ. De samenhang tussen de verschillende 
informele zorgaanbieders is vaak onvoldoende. Hierdoor is het voor cliënten vaak 
niet duidelijk welke aanvullende informele zorg er voor hun beschikbaar is, en hoe 
ze met deze zorgaanbieders in contact kunnen treden. 
 
Eind 2017 is de stichting „ Ondersteuningscentrum de IJssel” opgericht om de 
informele zorg voor patiënten met kanker en hun naasten te optimaliseren en 
beschikbaar te stellen. 
Hoewel Capelle beschikt over een ziekenhuis waar veel patiënten uit de regio met 
kanker behandeld worden, is er geen inloophuis waar informele zorg aangeboden 
wordt. Patiënten zijn hiervoor aangewezen op inloophuizen in Rotterdam of 
Nieuwerkerk aan den IJssel. De stichting wil in dit opzicht voorzien in een behoefte 
voor de gemeente Capelle aan den IJssel maar ook de direct aangrenzende 
deelgemeenten van Rotterdam (Rotterdam Nesselande, Prins Alexander) en 
Krimpen aan den IJssel.  
 
Essentieel in deze plannen is de ambitie om bestaande zorgaanbieders te laten 
samenwerken waarbij vooral de koppeling van formele met informele zorg een 
speerpunt is. 
 
 
 



 

 

 

2.  Statuten, Missie, Identiteit en Strategie 
 

2.1. Statuten 
De stichting heeft ten doel het samenbrengen van aanbieders van formele en informele 
zorg aan patiënten met kanker en hun naasten, en mede hierdoor het aanbod inzichtelijk 
en bereikbaar te maken. Voor zover bepaalde informele palliatieve voorzieningen in de 
regio ontbreken, zal de stichting zelf initiatieven ondernemen om de zorg op niveau te 
brengen. De stichting zal activiteiten ondernemen om de financiën te verkrijgen voor de 
uitvoering van deze taken. 
 
De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. De stichting zal geen uitkering doen 
aan een oprichter, een bestuurder of een lid van de Raad van Toezicht. Een ANBI status is 
aangevraagd. 
 

2.2. Missie 
 
Mede hierom is eind 2017 de stichting „ Ondersteuningscentrum de IJssel” opgericht om 
de informele zorg voor patiënten met kanker en hun naasten te optimaliseren en 
beschikbaar te stellen. 
 

2.3. Visie 
 
Veel mensen en organisaties spelen een rol bij de palliatieve zorgverlening aan patiënten 
met kanker en hun naasten. De samenwerking tussen deze verschillende partners is vaak 
niet optimaal, mede omdat velen niet op de hoogte zijn van elkaars bestaan. Dit geldt 
vooral voor de formele en informele zorgverleners. Dit leidt niet alleen tot inefficiency, 
maar het is voor veel patiënten met kanker daardoor niet duidelijk welke zorgverleners die 
zich concentreren op palliatieve zorg er voor hun beschikbaar zijn.  
 
Het is de visie van de stichting om deze kwaliteit van zorg te verbeteren door de 
samenwerking en zichtbaarheid van zorgaanbieders te optimaliseren. Met name de 
koppeling van informele aan formele zorg (IJsselland ziekenhuis!) wordt hier als belangrijk 
gezien. De stichting zal hierin een actieve rol spelen. Waar bepaalde zorgactiviteiten in 
regio niet aanwezig zijn, zal de stichting deze zelf opzetten en op niveau houden. 
Inloopfaciliteiten zijn hiervan een voorbeeld. 
 
 



 

 

2.4. Identiteit 
 
Het ondersteuningscentrum „de IJssel” staat voor ondersteuning door verbinding, 
samen sterk staan, in het palliatieve landschap. De stichting wil in een praktische 
behoefte voorzien, en zoveel mogelijk gebruik maken van initiatieven die in de regio al 
voorhanden zijn. Mede hierdoor kan een saamhorigheid ontstaan waarin het belang van 
de cliënt centraal staat. 
 

 

2.5. Gedeelde waarden 
 
Onze gedeelde waarden toegelicht. 
 

Betrouwbaarheid 
Voor een zorginstelling is het essentieel dat zij betrouwbaar is 
en navenant transparant. De stichting „de IJssel” heeft 
integriteit hoog in het vaandel staan. Dit betekent dat zij 
zorgvuldig omgaat met haar stakeholders, besluiten goed kan 
uitleggen, en ook standvastig is. Een goed ingerichte 
governance is hierin een belangrijk instrument. 
 
 Leiderschap 
De stichting laat zien dat ze gelooft in haar missie, en 
gepassioneerd is voor haar visie. Voor een optimale 
samenwerking kan de stichting niet achterover leunen, maar zal 
zich proactief opstellen en gedragen als een onafhankelijke en 
neutrale partner, met de Client Centraal. 
 
 
 Vernieuwing 
Het is voor iedere organisatie, dus ook het het 
ondersteuningscentrum „de IJssel” , essentieel om niet op de 
lauweren te rusten, maar voortdurend open te staan voor 
nieuwe ontwikkelingen en hierop actief te reageren. Het 
ondersteuningscentrum zal daarom actief optrekken met 
andere inloophuizen in den lande die vernieuwend bezig zijn. 
 
 
 Verbinding 
De stichting wil de verbinding tussen zorgaanbieders 
verbeteren, wat zal leiden tot een efficiëntere en betere zorg. 
Daarmee wil de stichting een optimaal resultaat boeken voor  



 

 

alle donateurs die het vertrouwen hebben gegeven aan de stichting in de besteding van 
de gelden 

 

2.6. Positionering 
 
De stichting concentreert zich op een optimaal aanbod van palliatieve zorg aan patiënten 
met kanker en hun naasten. Centraal voor deze zorg is de cliënt, en niet het 
ontmoetingscentrum. Waar een bepaalde zorg al wordt aangeboden in de regio, heeft de 
stichting niet de ambitie deze te dupliceren. Belangrijker is het helder aanbieden van 
bestaande voorzieningen aan de cliënt en zijn omgeving. Een belangrijke rol wat betreft 
eerste informatie is hier weggelegd voor de afdelingen in het IJsselland Ziekenhuis die 
patiënten met kanker behandelen. 
 

2.7 Strategie 
 
Strategische doelen: 
 

§ Samenwerking, verbinding zoeken 
§ Naamsbekendheid ontwikkelen 
§ Doelstelling helder maken 
§ Bronnen van financiering aanboren 
§ Netwerk van vrijwilligers 

 
De stichting wil vernieuwend zijn in het palliatief landschap in onze regio door haar streven 
naar verbinding. De stichting wil hierin een actieve rol spelen en leiderschap tonen. Focus 
is de samenwerking met alle partners, naast het aanbieden van zorg die momenteel niet 
aanwezig is, zoals de inloopfunctie. Om deze rol te duiden is het belangrijk dat de 
stichting naamsbekendheid krijgt. Actief communiceren met alle stakeholders  over de 
doelstellingen is daarom essentieel. 
 
De stichting „Ondersteuningscentrum de IJssel” kiest voor een model van „Morele 
Solidariteit”. Wat betekent dit? 
 

ü Solidariteit betekent saamhorigheid hebben en tonen 

ü Solidariteit betekent dat stakeholders een gemeenschappelijk belang          

onderschrijven  ten gunste van het doel, soms ten koste van zichzelf. 

ü Solidair gedrag is iedere vorm van gedrag die bewust aan anderen ten 

goede komt, zonder onmiddellijk een tegenprestatie. 

 

 
 
 



 

 

3.  Doelstell ingen 2018-2019 
 

3.1 Doelstell ingen 2018 

ü Aanstellen van een coördinator voor 24 uur per week 

ü Huren van een eenvoudige locatie voor de eerste 2 jaar 

ü Samenwerking met inloop de IJssel in Krimpen opzetten 

ü Opstarten inloopfunctie 

ü Overleggen met de stichting OOK over gebruik van de OOK-wijzer. 

ü Afspraken maken met het IJsselland ziekenhuis over de verbinding van zorg 

ü Naamsbekendheid vergroten: bekendmaken van de stichting en haar activiteiten. 

ü Sponsoren zoeken voor de exploitatie van de eerste 2 jaar: werven van fondsen ten 

behoeve van activiteiten. 

ü Informele zorgaanbieders in de regio in kaart brengen 

ü Aanmelden bij het IPSO 

ü Organiseren van tenminste een regionale ontmoetingsdag of themadag 

ü Opbouwen van een regionaal  netwerk van hulpverleners voor doorverwijzing.  

ü Opzetten en actueel houden van een website voor de stichting  

 

3.2 Doelstell ingen 2019 

ü Concrete afspraken maken met andere aanbieders van informele zorg, met name 

Camino in Nieuwerkerk. 

ü Naamsbekendheid vergroten 

ü Sponsoractiviteiten ontwikkelen 

ü Contact zoeken met andere inloophuizen cq ondersteuningscentra in de regio 

ü Nadenken over een Raad van Toezicht 

ü (Op zoek gaan naar) definitieve huisvesting 

ü Professionaliseren en uitbreiden van deskundigheid van betrokkenen bij de 

stichting.   

ü Organiseren van tenminste één regionale ontmoetingsdag of themadag   

ü Opbouwen en in stand houden van contacten met diverse organisaties en 
instanties. � 

 



 

 

4.  Stakeholders 
 

4.1 IJsselland Ziekenhuis 
Als medeoprichter van de stichting is het IJsselland Ziekenhuis ook een der belangrijkste 
stakeholders. Het is hier dat de meeste patiënten de diagnose kanker te horen krijgen, en 
de eerste behandelingen en begeleiding. In het kader van de verbinding van formele en 
informele zorg is het essentieel dat iedere patiënt goed en tijdig geïnformeerd wordt over 
het bestaan van het ondersteuningscentrum. Door wie en waar dat gebeurt is in essentie 
minder belangrijk. Daarbij kunnen activiteiten die nu nog in het ziekenhuis plaatsvinden 
verschoven worden naar het ondersteuningscentrum. Hierbij kan gedacht worden aan 
voorlichtingsavonden voor patiënten, verwenavonden, of bijeenkomsten voor 
rouwverwerking. Omgekeerd kunnen de vrijwilligers van het ondersteuningscentrum 
ingezet worden op de poliklinieken oncologie van het ziekenhuis, zoals dat elders in den 
lande reeds gebeurt. 
 

4.2. Gemeente Capelle aan den IJssel 
Hoewel de stichting op termijn een regiovisie heeft, is het ontstaan toch vooral een Capels 
initiatief, waarbij de gemeente vanaf het begin betrokken is geweest. De eerste financiële 
ondersteuning werd navenant gedaan door de gemeente Capelle. Het blijft daarom 
belangrijk om een goed contact te houden met de gemeente Capelle over 
ontwikkelingen rond het centrum, en om ze tijdig te betrekken bij belangrijke 
beslissingen. 
 

4.3. Vri jwil l igers 
Omdat er nog geen goede financiering is voor inloophuizen, is ook het 
ondersteuningscentrum voor haar werkzaamheden aangewezen op vrijwilligers. 
Vrijwilligers dienen een scholing te ondergaan, die geregeld kan worden via het IPSO. 
 
Op termijn moet nagedacht worden op welke wijze de vrijwilligers een stem krijgen in het 
functioneren van het ondersteuningscentrum. Dit zou kunnen via een vrijwilligersraad, die 
het bestuur gevraagd en ongevraagd kan adviseren. 
De vrijwilligers vallen functioneel onder de nog aan te stellen coördinator, en dienen als 
vrijwilliger geregistreerd te worden. 
 

4.4 Overige stakeholders 
 
Vrienden van Inloop de IJssel (nog op te richten 2019) 
Van Capellen Stichting  
 



 

 

4.4. Cliënten 
De cliënten vormen als doelgroep eveneens een belangrijke stakeholder. Vanuit het IPSO 
wordt benadrukt dat het bedrijfsmatig belangrijk is om een goede registratie van de 
cliënten te hebben. De landelijke richtlijnen over privacy moeten hierbij goed in het oog 
worden gehouden. 
 
Periodiek zal klanttevredenheidsonderzoek gedaan moeten worden. Dit enerzijds voor de 
stichting zelf om het beleid op aan te passen, maar ook als een stuk transparantie naar 
andere stakeholders toe. 
 

4.5. Sponsoren/financiering/fondsenwerving 
In 2018 en 2019 is de gemeente Capelle en de Van Capellen Stichting belangrijke partijen 

die een bijdrage leveren aan de exploitatie. De komende jaren zal gezocht moeten 

worden naar medefinanciers. Hierbij kan gedacht worden aan grote instellingen die 

eenmalig doneren, anderzijds aan lokale burgers en bedrijven (Lions, Rotary). In dit verhaal 

bestaat de ambitie om nauw samen te werken met de stichting Vrienden van het 

IJsselland Ziekenhuis, en de stichting van het Hospice IJsselthuis. In samenwerking met 

lokale serviceclubs kan gekeken worden naar het organiseren van sponsoractiviteiten zoals 

een golftoernooi of sponsoravond. Belangrijk hierin is een open en regelmatige 

communicatie naar (toekomstige) sponsoren toe. 

 

5.  Organisatie 
 
De organisatie bestaat op dit moment (maart 2018) uit een bestuur van drie personen, 
aangevuld met een zorginhoudelijke kerngroep van 3 personen. 
 
Bestuur: 
Auke de Boer – Voorzitter.  
Functie: Oud-Oncoloog IJsselland Ziekenhuis 
Nevenfuncties: Voorzitter Stichting RoPaRun 
 
Eric Sandman – Secretaris.  
Functie: Product Manager Rabobank Nederland 
 
Willem Groenendijk – Penningmeester.  
Functie: Rayondirecteur Rabobank Rotterdam.  
Nevenfuncties: Penningmeester Voedselbank Capelle, Penningmeester Green Business 
Club Rotterdam Alexander, bestuurslid Stichting THEMATER, Lid RVA Zadkine Business 
School. 
 



 

 

Taken en verantwoordelijkheden: 
• Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud van de stichting, de bedrijfsvoering, 

het opstellen en vaststellen van de jaarrekening, de begroting, houdt toezicht op 
het beleidsplan en het jaarplan. 

• Het bestuur en de kerngroep ondersteunt de vrijwilligers en de coördinator 
• Het bestuur waakt ervoor en vermijdt elke vorm en schijn van 

belangenverstrengeling die de uitoefening van zijn taak kan beïnvloeden. Mocht 
een incidentele belangenverstrengeling voorkomen dan onthoudt dit bestuurslid 
zich van stemming. Dit geldt tevens voor zakelijke en familierechtelijke 
betrekkingen. 

 
Coördinator: 
De coördinator is aangesteld voor 24 uur per week, die het merendeel van het 
operationele werk voor zijn of haar rekening neemt. De coördinator zal functioneel onder 
het bestuur komen te staan. 
 
Op termijn dient het bestuur uitgebreid te worden tot 5 personen, waarbij vooral een 
huisarts gezocht wordt gezien de affiniteit met de doelgroep en de vertegenwoordiging 
naar buiten toe. Het komend jaar moet ook onderzocht worden of een Raad van Toezicht 
meerwaarde heeft. 
 
Van de vrijwilligers zal een VOG verlangd worden. Op termijn zal een vrijwilligersraad 
gevormd worden, die het bestuur (of de coördinator) kan adviseren. Met uitzondering van 
de coördinator zijn alle functies onbezoldigd. 

6.  Informatie & ICT 
 
Het ondersteuningscentrum heeft uiteraard ICT nodig voor communicatie, 
correspondentie, en de bedrijfshuishouding. Daarnaast zal de ICT nodig zijn voor privacy 
gevoelige informatie van vrijwilligers en cliënten. Het is van groot belang dat hierbij aan 
de landelijke normen van privacy regelgeving wordt voldaan. Het IPSO kan hierbij hulp 
bieden. 
 

7.  Marketing & Communicatie 
 
De stichting is zeker de komende jaren voor haar voortbestaan afhankelijk van sponsoren, 
en marketing is dus een belangrijk bedrijfsonderdeel. Dit betekent dat het een onderwerp 
is dat niet incidenteel maar structureel de grootste aandacht moet hebben. Dit is een 
primaire taak van de coördinator. Samenwerking met de stichting Vrienden van het 
Hospice is hierin belangrijk, omdat in eenzelfde vijver wordt gevist. 
 



 

 

8.  Huisvesting 
 
Op korte termijn zal een (eenvoudige) huisvesting gehuurd moeten worden, waar het 
Ondersteuningscentrum van start kan gaan en zich ontwikkelen. De gedachte is dit voor 
een periode van 2 jaar te huren. In deze tijd kan dan gezocht worden naar een locatie in 
een meer huiselijke setting, wat past bij de inloopfunctie. Het is niet de visie om met 
andere zorgaanbieders per definitie onder 1 dak samen te werken. Samenwerking hoeft 
niet fysiek te zijn.  
 
Omgekeerd kunnen incidentele activiteiten van het Ondersteuningscentrum op een 
andere locatie georganiseerd worden, zoals bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten voor 
grotere groepen patiënten.  
 

9.  Financiën 
 
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari t/m 31 december. 
 

9.1 Baten 
 
De opbrengsten zullen bestaan uit steun van de gemeente en grote stichtingen, bedrijven 
en particulieren en serviceclubs. Er zullen fairs georganiseerd gaan worden die baten 
moeten genereren. De operationele exploitatie is gedekt vanuit lokale fondsen. 
 
Een belangrijk deel zal dus moeten komen uit eigen fondsenwerving. Daarbij is het niet 
ongebruikelijk dat cliënten bij bijzondere activiteiten een kleine bijdrage betalen. 
 

9.2 Opzet baten en lasten 2018-2019 
De lasten voor de komende 2 jaar kunnen als volgt worden begroot: 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


