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voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden
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1. Inleiding

In 2016 zijn wij begonnen met de implementatie van het thema van ons beleidsplan 2016-

2018: maatschappelijk ondernemen met kwalitatieve groei.

Het Adamas Inloophuis is een vast onderdeel van de regionale oncologische zorgketen. Met 

gemiddeld 7.000 bezoeken in het inloophuis in Nieuw-Vennep en 6.500 contactmomenten 

in het Spaarne Gasthuis heeft Adamas aantoonbaar bestaansrecht. Mensen die met kanker 

geconfronteerd zijn, weten Adamas te vinden. Gasten, stakeholders, ondernemers, maar ook 

zorgverleners, waarderen de professionaliteit en kwaliteit die Adamas biedt. Daarom kiezen 

wij bewust voor kwalitatieve groei en niet voor kwantitatieve groei. Wij zullen ons de vraag 

blijven stellen hoe wij de kwaliteit kunnen waarborgen en waar nodig zelfs vergroten.

In 2016 hebben we de lijn doorgezet die reeds in 2015 was ingezet om op allerlei terreinen 

te laten zien welke meerwaarde het Adamas Inloophuis heeft voor mensen met kanker, hun 

naasten en nabestaanden. Niet alleen voor de gasten, zorgverleners, bedrijven, netwerken, 

maar ook voor mensen die Adamas nog niet (goed) kennen 

Om te zorgen dat de deuren van Adamas onvoorwaardelijk open kunnen blijven is het essen-

tieel dat we onze inkomstenstroom zoveel mogelijk spreiden. In een tijd als deze, waarin sub-

sidies gekort worden en steeds meer organisaties afhankelijk zijn van giften, dwingt het ons 

om na te denken hoe we op een maatschappelijk verantwoorde manier nóg ondernemender 

kunnen zijn. In 2016 zijn de eerste stappen gezet. 

We willen laten zien dat Adamas staat voor kwalitatief hoogwaardige psychosociale bege-

leiding en ondersteuning van volwassenen en kinderen die (in)direct te maken hebben met 

kanker. Dat we met de inzet van ruim honderd vrijwilligers een bijdrage willen leveren aan 

het welbevinden van mensen die door een moeilijke tijd in hun leven gaan. Dat onze gasten 

onvoorwaardelijk welkom zijn in ons prachtige huis en dat we ons dagelijks met alle liefde 

voor hen inzetten. Dat gasten bij ons terecht kunnen voor een kop koffie en een luisterend oor. 

En om kennis te maken met verschillende activiteiten die ontspanning, kracht en zingeving 

kunnen bieden, om uiteindelijk door kanker bewust te leven. 

In 2016 hebben we ook weer kunnen rekenen op ongelofelijk veel steun en inzet van vele 

mooie mensen. Zonder hen is het succes van Adamas niet mogelijk. Onze hartelijke dank aan 

alle vrijwilligers, stakeholders, financiers, sponsoren en Vrienden van Adamas!

Daarom presenteren we met trots dit jaarverslag, dat je hopelijk met net zoveel enthousiasme 

zult lezen als wij het afgelopen jaar ervaren hebben.

Met vriendelijke groet, 

Het team van coördinatoren, 

José Kortekaas 

Anita Notenboom 

Marcia de Groot

Ivon van Meel

Annelies Osinga

Nieuw-Vennep, maart 2017
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2. Over het Adamas Inloophuis

Visie en missie
De missie van waaruit er in het Adamas Inloophuis gewerkt wordt is:

door kanker bewust leven

De daarmee verbonden visie is om volwassenen en kinderen die met kanker geconfronteerd 

zijn psychosociale ondersteuning en begeleiding te bieden. Adamas biedt iedere gast be-

hoeftegerichte ondersteuning waardoor de gast zijn of haar kracht (weer) leert inzetten. Op 

die manier maken we een essentieel en concreet verschil in het leven van kankerpatiënten, 

hun naasten en hun nabestaanden, ongeacht de fase van het ziekte-, genezings- of accepta-

tieproces waarin zij zich bevinden.

Voor wie?
Het Adamas Inloophuis is er voor volwassenen en kinderen die kanker hebben (gehad) maar 

heel nadrukkelijk ook voor hun naasten en nabestaanden. En naasten is een breed begrip. 

Van familieleden tot de juf op school, vrienden, buren, werkgevers en zorgverleners; iedereen 

die op wat voor manier dan ook geconfronteerd is met kanker is bij ons van harte welkom. 

Dat geldt ook voor alle fasen van de ziekte. Iemand die de diagnose net gehoord heeft is net 

zo welkom als iemand die midden in de behandeling zit of iemand die twintig jaar geleden 

kanker heeft gehad. Onze gasten komen voornamelijk uit de regio’s Haarlemmermeer, Duin- 

en Bollenstreek, Kaag en Brasem, Kennemerland en Amstelland. Ook voor mensen daarbui-

ten staan de deuren van het inloophuis vanzelfsprekend open.
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3. Gasten

In 2016 hebben 6.769 bezoeken aan het Adamas Inloophuis plaatsgevonden.

  Bezoeken aan het Adamas Inloophuis      Contactmomenten in het Spaarne Gasthuis

Uit bovenstaade grafiek blijkt dat het aantal bezoeken in het Adamas Inloophuis redelijk con-

stant is gebleven ten opzichte van 2015. In zowel 2015 als 2016 hebben wij méér ingezet op 

kwaliteit en minder op kwantiteit. Door dit nieuwe beleid stromen gasten sneller uit. Daar-

naast wordt soms vanuit ditzelfde beleid bewust gekozen voor kleinere groepen deelnemers 

per workshop.

Het aantal contactmomenten in het Spaarne Gasthuis is daarentegen substantieel toegeno-

men ten opzichte van 2015. In hoofdstuk 7 zullen wij hier nader op ingaan. 

Gemiddeld ontvangt Adamas 31 bezoeken per dag. Dat is met 221 dagen openstelling nage-

noeg gelijk gebleven aan het gemiddelde van 2015. In 2016 hebben 204 nieuwe gasten de 

weg naar het inloophuis weten te vinden. In onderstaande grafiek zie je de verdeling van het 

aantal bezoeken per maand ten opzichte van 2015.
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Het verzorgingsgebied van Adamas
 

  Haarlemmermeer

  Hillegom

  Lisse  

  Teylingen

  Overige gemeenten

Ten opzichte van 2015 zien wij een toename van 4% naar de wijde regio. Dit is onder andere te 

danken aan toename van de naamsbekendheid in de regio. De verdeling is als volgt:

• 57% uit Haarlemmermeer 

• 20% uit de Bollenstreek (Lisse, Hillegom, Teylingen)

• 23% uit de wijde regio om Haarlemmermeer en de Bollenstreek (o.a. Heemstede, Haar-

lem, Noordwijkerhout, Bennebroek, Gemeente Kaag en Braassem, Oude-Wetering en 

Nieuwkoop).

Samenstelling van het gastenbestand

  vrouw (75%)

  man (20%)

  meisje (3%)

  jongen (2%)

In 2016 hebben we opnieuw gezien dat er meer vrouwen dan 

mannen over de drempel komen. In 2016 was 75% van onze 

gasten vrouw. In totaal is 5% van onze gasten jonger dan 18 jaar. 

  0-9 jaar (3%)

  10-19 jaar (10%)

  20-29 jaar (4%)

  30-39 (4%)

  40-49 (12%)

  50-59 (23%)

  60-69 (24%)

  70-79 (15%)

  80-89 (5%)

De meest gasten vallen binnen de leeftijdscategorieën 50-59 jaar en 60-69 jaar.

Een uitgebreider schema van de instroom van onze gasten is opgenomen in bijlage 1.

Externe contactmomenten
Naast de bezoeken in het huis hebben we ook veel externe contactmomenten, bijvoor-

beeld tijdens presentaties over Adamas, evenementen en bijeenkomsten van zorgverleners. 

Mensen die tijdens deze ontmoetingen geïnspireerd raken door het verhaal van Adamas 

worden vaak ‘sociale ambassadeurs’, die helpen de naamsbekendheid en merkinhoud van 

Adamas verder te vergroten. 

In 2016 hebben wij 995 externe contactmomenten gerealiseerd. 
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4. Aanbod

Het uitgangspunt van ons activiteitenaanbod is dat wat iemand nodig heeft om weer in zijn of 

haar kracht te komen, voor ieder mens anders is. Daarnaast is ieder mens zich op een andere 

manier en een ander niveau bewust van waar hij of zij zich bevindt in het proces van accepta-

tie of zingeving rondom kanker.

Daarom kiest Adamas uitdrukkelijk voor een persoonlijke, behoeftegerichte aanpak voor 

iedere gast. Met elkaar kijken wij wat een gast nodig heeft om weer in zijn of haar kracht 

te komen en ‘door kanker bewust te leven’. We streven daarom naar een veelzijdig aanbod 

waarin we ook nieuwe activiteiten ontwikkelen op basis van de behoefte van onze gasten.

Wij blijven kritisch op wat we aanbieden, maar vooral ook op de manier waarop we dat doen. 

Met een toenemend aantal mensen dat te maken heeft met kanker, de groei vanuit het sa-

menwerkingsproject met het Spaarne Gasthuis en een visie waarbij we willen dat onze gasten 

zich onvoorwaardelijk welkom voelen, moet er voor iedereen die daar behoefte aan heeft 

ruimte zijn om in te stromen. Iedereen kan dus overal op inschrijven en overal aan deelnemen 

als er voldoende plaats is. 

Activiteiten
We hebben onze activiteiten in 10 pijlers ingedeeld (zie onderstaande grafiek). Door onze ac-

tiviteiten op deze manier in te delen kunnen we goed beoordelen of het aanbod evenwichtig 

is en aansluit op de behoeften van onze gasten. 

We hebben met een aantal activiteiten ook meer verdieping aangebracht. Deze verdieping is 

niet specifiek per pijler terug te vinden, maar valt onder de verschillende pijlers. Bij de verdie-

ping hopen we nog meer de bewustwording van de gasten te verhogen.
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Nieuwe activiteiten in 2016
Een aantal voorbeelden van nieuw gestarte activiteiten in 2016 zijn:

Meditatie en Ademhaling

In een serie van 8 bijeenkomsten hebben gasten ontdekt wat stilte en ademhaling kan bete-

kenen voor hun algemene welzijn. 

Samen aan de koffie voor nabestaanden

Eens per maand komen nabestaanden bijeen om ervaringen te delen en (h)erkenning te 

vinden bij elkaar.

Ondersteuning in de palliatieve fase

Steeds meer gasten komen in een (langdurige) palliatieve fase terecht. In 2016 zijn wij gaan 

onderzoeken hoe we hen in deze fase kunnen ondersteunen. Dit hebben wij onder meer 

gedaan door samen met Hospice Bardo te kijken hoe wij van elkaars kwaliteiten gebruik 

kunnen maken en de lijntjes kunnen verkorten. Daarnaast heeft onze coördinator Spaarne 

Gasthuis regelmatig contact met de palliatief arts die zowel in het Spaarne Gasthuis als Hos-

pice Bardo werkzaam is. Afgelopen jaar is deze samenwerking voor enkele van onze gasten 

van grote toegevoegde waarde geweest. 

Bestaande activiteiten in 2016
Inmiddels hebben diverse activiteiten hun toegevoegde waarde meer dan bewezen, zowel 

voor gasten die kanker hebben (gehad) als voor hun naasten en nabestaanden. Vaste acti-

viteiten zijn o.a. zwemmen, yoga, het open atelier, het Heart Pillow Project, wandelcoaching 

in de duinen, creatief schrijven, de Beauty Inn en diverse lotgenotengroepen voor specifieke 

doelgroepen (mannengroep, jonge vrouwen, naasten en nabestaanden).

Verwendagen

In 2016 hebben we vijf verwendagen georganiseerd voor onder andere mensen in de pal-

liatieve fase, nabestaanden, vrouwen met borstkanker en mensen met andere vormen van 

kanker. Twee verwendagen zijn met het Spaarne Gasthuis georganiseerd (uitgebreid be-

schreven in hoofdstuk 7) en drie met Hospice Bardo. 

Massages 

Een andere vorm waarmee we zowel mensen die ziek zijn als hun naasten even kunnen laten 

ontspannen zijn de massages. In 2016 hebben onze vrijwillige masseurs 384 massages ver-

zorgd.

Informatiebijeenkomsten

Mensen die met kanker te maken hebben, ervaren vaak onzekerheid over het ziekteproces en 

alles wat hiermee samenhangt. Daarom organiseren wij regelmatig informatiebijeenkomsten 

over specifieke ziektebeelden of aan kanker gerelateerde thema’s. Dit doen wij met verschil-

lende samenwerkingspartners, in veruit de meeste gevallen met het Spaarne Gasthuis. De 

lezingen worden in het inloophuis gehouden door bijvoorbeeld een medisch specialist en 

een oncologieverpleegkundige van het Spaarne Gasthuis. 

Tijdens de bijeenkomsten kunnen gasten vragen stellen, handvatten krijgen om met hun 

ziekte om te gaan en verhalen delen met lotgenoten. Bovendien kunnen ze op een laagdrem-

pelige manier kennis maken met het fenomeen inloophuis. In 2016 zijn de volgende thema’s 

aan de orde gekomen:

• Prostaatkanker

• Blaaskanker

• Late gevolgen van kanker en terugkeer naar het werk 
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• Uw partner heeft kanker, hoe gaat het met u?

• Hormonale therapie bij borstkanker 

• Botontkalking

Per 1 maart heeft de fusie tussen het Spaarne Ziekenhuis en het Kennemer Gasthuis gere-

sulteerd in een verhuizing van de afdeling Oncologie van Haarlem naar Hoofddorp. De Ada-

mas-vrijwilligers in het Spaarne Gasthuis ontmoeten derhalve veel patiënten en naasten uit 

de regio Kennemerland. Daarom is ook Inloophuis Kennemerland uit Santpoort-Noord bij de 

samenwerking betrokken. De informatiebijeenkomsten worden in beide inloophuizen aange-

boden, en de vrijwilligers in het Spaarne Gasthuis verwijzen mensen naar beide inloophuizen 

door. 

Evenementen
In 2016 is, evenals in voorgaande jaren, een herdenkingsdienst gehouden voor alle nabe-

staanden van wie de partner dat jaar is overleden. Ook ontbrak de jaarlijkse Kerst Inn niet met 

een gezellig kerstsing-a-long en diverse kerstactiviteiten. 

Professionele therapeuten
Wanneer een gast meer nodig heeft dan een luisterend oor en deelname aan een van de 

activiteiten, wordt in overleg onderzocht of professionele zorg nodig en gewenst is. Adamas 

werkt samen met een aantal therapeuten die over specialistische (psycho-)oncologische 

kennis beschikken en snel te bereiken zijn. Zij komen voor consulten naar het inloophuis, 

zodat gasten niet opnieuw naar een onbekende plek hoeven te gaan. Voor en na het gesprek 

is er ruimte om even met een vrijwilliger te zitten, en dat geeft veel gasten een prettig gevoel. 

In 2016 hebben 7 therapeuten gezamenlijk 105 gesprekken/behandelingen in Adamas (uit)

gevoerd binnen de volgende disciplines:

• Oedeemtherapie 

• Psychologie

• Psychosomatische oncologiefysiotherapie

• EMDR

• Gestalttherapie

• Lichaamsgerichte traumatherapie

• Integratieve relatietherapie

• Integratieve kinder-/jeugdtherapie
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5. Kinderen en jeugd

Als een familielid of iemand anders in de omgeving kanker heeft kunnen kinderen daar, logi-

scherwijs, aardig over inzitten. Zeker als die persoon niet meer beter wordt en komt te over-

lijden. Veel jongeren zijn verdrietig, bang, boos of voelen zich alleen. Sommigen maken zich 

zorgen om de toekomst en anderen halen hun schouders op en zien wel weer. We merken 

vaak dat kinderen en jongeren aansluiting missen binnen hun klas. Vriendjes en vriendinne-

tjes weten (gelukkig!) vaak niet hoe het voelt om op jonge leeftijd met ziekte of overlijden te 

worden geconfronteerd. Bij Adamas vinden deze kinderen, maar ook kinderen die zelf ziek 

zijn (geweest), steun bij elkaar. Adamas is voor hen een veilige plek in een periode waarin ze 

erg kwetsbaar zijn.

KidsClub en ChillClub
4-12 jaar   KidsClub, elke eerste en derde woensdagmiddag van de maand

12-16 jaar ChillClub, elke tweede en vierde donderdagavond van de maand

16-20 jaar Chill+, elke eerste dinsdagavond van de maand

 

Aantal bezoekers KidsClub, ChillClub en Chill+
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Uit de grafiek valt te lezen dat het aantal bezoeken aan de Kidsclub en Chill+ gelijk is gebleven. 

Het aantal bezoeken aan de ChillClub is afgenomen als gevolg van de natuurlijke uitstroom 

van kinderen die ons (gelukkig) niet meer nodig hebben. Het is mooi om te zien dat kinderen 

na een bepaalde periode afscheid nemen en weer op eigen kracht verder kunnen. 

De bijeenkomsten worden begeleid door jeugdvrijwilligers en soms door workshopleiders. 

Zo hebben we in 2016 een gevarieerd programma kunnen aanbieden. Daarnaast hebben 

enkele van onze sponsoren zich voor de kinderen ingezet. Personal trainer Sven Maarschalk 

organiseerde voor het tweede jaar een sport-en-spelmiddag; Raadsleden van GroenLinks en 

de VVD verzorgden voor de ChillClub een kookworkshop. 

kidsclub chillclub chill+



— 9 — 

Tijdens de KidsClub-activiteiten op woensdagmiddag blijven ouders/verzorgers vaak in het 

huis. Zij hebben vervolgens een eigen lotgenotengroep gevormd, die wordt ondersteund 

door gastvrouwen en -heren. Hier wisselen ze ervaringen uit en ontstaan er mooie en waar-

devolle contacten en momenten. 

Adamas-film
Naast alle activiteiten die we in het inloophuis voor kinderen en jongeren organiseren hebben 

we samen met filmmaker Henny Beijer ook twee prachtige Adamas-films gemaakt, getiteld 

Van alle kanten stralend sterk. De films zijn, in aanwezigheid van de burgemeester van Ge-

meente Haarlemmermeer, in Het Oude Raadhuis in Hoofddorp in première gegaan. Er was 

een Hummer-limousine geregeld voor de kinderen en jongeren die in de films hun verhaal 

vertellen en zij werden binnengehaald als de sterren van deze middag. 

Op bezoek bij scholen
De Adamas-vrijwilligers hebben scholen in de regio bezocht om met leerlingen in gesprek te 

gaan over kanker en wat het betekent als je er (in)direct mee geconfronteerd wordt. Zo on-

dersteunen we de doelgroep, maar brengen we ook Adamas onder de aandacht. Daarnaast 

staan wij ook, als daar behoefte aan is, leerkrachten bij die in hun klas te maken krijgen met 

kanker.

Het afgelopen jaar is heel druk gewerkt aan het in kaart brengen van alle scholen in de regio. 

Deze hebben we een informatiebrief gestuurd, en nagebeld om te vragen of zij bekend zijn 

met wat Adamas voor hen kan betekenen en/of er interesse is dat wij bij hen langs komen 

om kanker bespreekbaar te maken in de klassen. Naar aanleiding hiervan hebben we bij twee 

scholen alle klassen mogen bezoeken om te vertellen over Adamas en de film Van alle kanten 

stralend sterk te laten zien. Dit werd als zeer positief ontvangen door de leerlingen, maar ook 

de leraren en ouders. 

Onze scholendatabase is nu weer up-to-date en in 2017 gaan we de actie continueren. Hier-

door kunnen we nog meer kinderen bereiken en waar mogelijk helpen.

Jeugdvrijwilligers
Het team van jeugdvrijwilligers bestaat uit vier vrijwilligers en één coördinator. Alle jeugdvrij-

willigers krijgen naast de verplichte basistraining ook ieder jaar een aanvullende training. Dit 

jaar heeft Ernst Jan van Heyningen van Praktijk Balans de training verzorgd. 
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6. Vrijwilligers

Onze vrijwilligers zijn de basis van Adamas. De gastvrouwen, en tegenwoordig ook behoorlijk 

wat gastheren, heten al onze gasten onvoorwaardelijk welkom, bieden hen een luisterend 

oor, inventariseren behoeften en bieden gerichte ondersteuning met als doel de gast weer in 

haar/zijn kracht te krijgen. Ook zijn er administratief medewerkers, bestuursleden, bloemen-

verzorgers, klusjesmannen, masseurs, therapeuten, taxichauffeurs en een tuinman. 

Op 31 december 2016 stonden bij Adamas 106 vrijwilligers geregistreerd, waaronder: 

• 38 gastvrouwen/-heren inloophuis Nieuw-Vennep

• 15 gastvrouwen/-heren Spaarne Gasthuis

• 5 gastvrouwen-/heren voor kinderen en jeugd

• 10 masseurs

• 9 projectmedewerkers

• 8 taxichauffeurs

• 7 bestuursleden

• 5 administratief medewerkers

• 4 klusjesmannen

• 2 bloemenverzorgers

• 1 tuinman

• 1 ICT-expert

• 1 vormgever/communicatieadviseur

Vrijwilligersverloop 2016
Afgelopen jaar hebben wij afscheid genomen van 24 vrijwilligers. De redenen van vertrek zijn 

onder meer het verkrijgen van een vaste baan, ziekte van de vrijwilliger of ziekte in de directe 

omgeving en het niet meer voldoen aan de kwaliteitseisen die Adamas stelt aan haar vrijwil-

ligers. 

Inchecken, evaluatie en voortgangsgesprekken
In 2016 is gestart met het ‘inchecken’ van onze gastvrouwen en -heren. Zij delen hoe het met 

hen gaat en waar zij privé en/of bij Adamas eventueel tegenaan lopen. Vervolgens worden, 

voordat de gasten komen, de werkzaamheden van de komende dag besproken. Gastvrou-

wen en -heren werken een dagdeel (4 uur) en na afloop wordt gezamenlijk geëvalueerd. Ie-

dereen geeft elkaar duidelijke en eerlijke feedback en deelt wat hij of zij kwijt wil én waar hij 

of zij (meer) ondersteuning bij nodig heeft. Het doel hiervan is dat ook de gastvrouwen en 

-heren lichter naar huis gaan. Tussendoor worden regelmatig coachingsgesprekken gevoerd 

met vrijwilligers die thuis te maken hebben met bijvoorbeeld ziekte, verlies of een scheiding.  

Met alle vrijwilligers worden jaargesprekken gevoerd om te evalueren hoe het gaat. 

De vrijwilligers die werkzaam zijn in het Spaarne Gasthuis worden uitgebreider besproken in 

hoofdstuk 7. 
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Trainingen en bijeenkomsten
Vrijwilligers komen iets brengen (hun tijd, aandacht, expertise), maar zij mogen zeker óók iets 

komen halen (verdieping, groei, hun talenten ontwikkelen). 

Om de kwaliteit van de ondersteuning en begeleiding in het inloophuis hoog te houden, be-

steden we veel aandacht aan deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers. Adamas biedt 

hen een gevarieerd programma voor deskundigheidsbevordering, bestaande uit diverse trai-

ningen, bijeenkomsten en teambuildingactiviteiten.

Basistraining

Alle gastvrouwen/-heren krijgen voordat zij op de werkvloer worden ingezet een basistrai-

ning. Deze training bestaat uit zes dagdelen en wordt gegeven door een trainer van branche-

organisatie IPSO en de Coördinator Vrijwilligers van Adamas. 

Training ‘on the job’ 

Afgelopen jaar zijn wij de gastvrouwen/-heren actief ‘on the job’ gaan trainen. Wij hanteren 

hierbij onder andere de methode Schokbrekers. De training geeft de vrijwilligers inzicht en 

structuur in hoe zij werken, maar ook welke verbeterpunten er zouden kunnen zijn. Daarnaast 

krijgen de vrijwilligers tips voor gesprektechnieken, waardoor zij zich zekerder voelen in hun 

rol als gastvrouw/-heer. 

Bijscholing en teambuilding

De overige activiteiten voor vrijwilligers zijn onder te verdelen in: 

• Sportieve activiteiten (wandelen tegen kanker, Dam-tot-Damloop, tennis)

• Teambuildingactiviteiten (jaarlijkse BBQ na de zomer, extern uitje)

• Persoonlijke ontwikkeling (mindful art, privécoaching, Stip op de horizon, Oei ik groei)

• Externe bezoeken/trainingen (Hospice Bardo, Spaarne Gasthuis)

• Informatieve trainingen (intervisie, informatieavond Adamas, therapeutenavond)

Hieronder zijn enkele bijzondere workshops en bijeenkomsten uitgelicht:

Schokbrekers

Tijdens deze externe training leerden de deelnemers hoe je een verdiepend gesprek staps-

gewijs kan opbouwen. Alle gastvrouwen en –heren zijn unaniem van mening dat deze training 

bijzonder was en hen veel zekerder heeft gemaakt op de werkvloer. Schokbrekers werd in 

samenwerking met Hospice Bardo georganiseerd.

Oei, ik groei

De initiatiefnemer van Adamas, Lily Nieuwenhuizen heeft vrijwilligers inzicht gegeven in ‘het 

stemmetje in je hoofd’. Deze stemmetjes beïnvloeden je vaak in het dagelijkse leven en werk-

zaamheden. Bewustwording helpt mee met een open blik de gast tegemoet te treden.

Verwendag voor vrijwilligers

Adamas organiseert regelmatig verwendagen voor gasten. Dit keer werden de vrijwilligers 

verwend met onder meer een fotoshoot, een workshop mindful art, een djembésessie, een 

Beauty Inn én natuurlijk een uitgebreide lunch. Niet alleen leuk voor de vrijwilligers, maar nu 

ze zelf hebben ervaren wat zo’n dag met je doet kunnen ze deze verwendag (nog) beter onder 

de aandacht brengen bij de gasten.

Attentie voor de feestdagen

Tijdens de feestdagen ontvingen alle vrijwilligers een attentie: een speculaaspop met Sinter-

klaas en een leuk kerstpakket. Dit wordt altijd zeer gewaardeerd. 
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7. Spaarne Gasthuis en Adamas: strategische partners

Inmiddels is Adamas ruim drie jaar actief in het Spaarne Gasthuis en hebben we onze plek 

helemaal gevonden en gekregen. Onze gastvrouwen en -heren zijn acht dagdelen per week 

te vinden op de polikliniek Oncologie, waar Adamas een vaste spreekkamer heeft. Er zijn 

structureel twee vrijwilligers per dagdeel aanwezig, die gasten op de dagbehandeling, in de 

wachtkamer op de polikliniek en in de wachtkamer van het AVL bezoeken. Wij bieden een 

luisterend oor, ondersteuning bij niet-medische vraagstukken, en waar nodig denken we mee 

met gasten en hun naasten over welke weg te bewandelen. Ook vangen we gasten op na een 

slechtnieuwsgesprek. 

De medisch specialisten weten Adamas steeds beter te vinden. Onze gastvrouwen en -heren 

zijn niet aan tijd gebonden, en als een gast erg emotioneel is wordt er altijd ruimte gemaakt 

om deze te ondersteunen. Daarnaast bieden we ondersteuning bij praktische zaken als het 

begeleiden van een gast naar een medisch specialist, een onderzoek of de apotheek. We 

geven rondleidingen aan nieuwe gasten die kort geleden de diagnose hebben gehad en 

laten hen de dagbehandeling zien, ter voorbereiding op de chemokuur. Gasten die slecht ter 

been zijn brengen we in een rolstoel naar een andere afdeling. Steeds vaker worden we voor 

buddyfuncties binnen het ziekenhuis ingezet. Dit houdt in dat wij met gasten die alleen zijn 

gekomen mee gaan naar het consult met de arts. Onze functie is dan een extra luisterend oor 

te bieden zodat de gast later nog op het gesprek terug kan komen bij de vrijwilliger. 

Door de fusie van het Spaarne Ziekenhuis en het Kennemer Gasthuis tot Spaarne Gasthuis (in 

mei 2016) is het aantal patiënten toegenomen en daarmee ook het aantal contactmomenten 

tussen patiënten en naasten en de vrijwilligers van Adamas.  

Waar we in het inloophuis in Nieuw-Vennep een groot verschil zien tussen het percentage 

vrouwelijke (75% volwassenen + 3% meisjes) en mannelijke (20% + 2% jongens) gasten, laten de 

cijfers in het Spaarne Gasthuis een ander beeld zien. Daar is 61% van de contactmomenten 

met een vrouw en 39% met een man. 
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Gezamenlijke activiteiten
Om de patiënten/gasten nog beter van dienst te kunnen zijn organiseren Adamas en het 

Spaarne Gasthuis informatiebijeenkomsten (zie hoofdstuk 4) en een aantal andere activiteiten:

Verwendagen

In 2016 zijn gezamenlijk twee verwendagen georganiseerd voor patiënten van het ziekenhuis 

en gasten van het inloophuis die dat jaar de diagnose hebben gekregen. Dit keer werden 

in samenwerking met Stichting Vaarkracht twee volledig verzorgde vaardagen in de Rotter-

damse havens aangeboden, één voor mensen met borstkanker en één voor mensen met 

een andere vorm van kanker. De verwendagen worden begeleid door Adamas-vrijwilligers 

en medisch specialisten van het Spaarne Gasthuis. Het zijn dagen waarop mensen die vaak 

in een heftig proces zitten de kans krijgen om te ontspannen en lotgenoten te ontmoeten. 

Daarnaast verlagen de verwendagen de drempel voor mensen die nog niet eerder met het 

inloophuis in aanraking zijn geweest.

Beauty Inn

Tijdens de behandeling van kanker is het belangrijk om er goed en verzorgd uit te zien. Met 

de juiste make-up kunnen veranderingen van het uiterlijk anders geaccentueerd worden. 

Tijdens de maandelijkse Beauty Inn krijgen gasten advies en praktische tips op het gebied 

van uiterlijke verzorging. Tevens maken we er een verwenmiddag van en is er gelegenheid 

voor lotgenotencontact. De ene maand wordt de Beauty Inn in het inloophuis gehouden, de 

andere maand in het Spaarne Gasthuis. 

Heart Pillow Project

Ook in 2016 zijn weer vele ‘Heart Pillows’ aan patiënten van het Spaarne Gasthuis aange-

boden. Een heart pillow, ontworpen door een Deense verpleegkundige, is een hartvormig 

kussen dat zich prettig onder de oksel laat dragen en de klachten na een borstoperatie helpt 

verlichten. De heart pillows worden in het inloophuis gemaakt door onze gasten en overhan-

digd aan patiënten van het Spaarne Gasthuis. Ze worden zeer goed ontvangen. Het project is 

tevens een mooie manier om het Adamas Inloophuis onder de aandacht te brengen.

 

Vrijwilligerstraining

Alle gastvrouwen en -heren die namens Adamas in het Spaarne Gasthuis werken hebben de 

basistraining gevolgd en nemen deel aan het algemene programma voor deskundigheids-

bevordering. Maar omdat het werk in het ziekenhuis anders is dan in het inloophuis bieden we 

hen door het jaar heen extra themabijeenkomsten aan: 

• Intervisiebijeenkomsten waarin vrijwilligers kennis delen en tips geven hoe met speci-

fieke situaties om te gaan. Tevens bieden deze bijeenkomsten de vrijwilligers de kans om 

collega’s die op andere dagen werken te ontmoeten. 

• De training ‘Rouw, een vingerafdruk van verdriet’ van Jikke Dokkum. In het Spaarne Gast-

huis ontmoeten we helaas ook vele gasten in de palliatieve fase. Deze training heeft in-

zicht gegeven in wat er allemaal kan spelen in het leven van mensen voor wie geen 

genezing meer mogelijk is, en hoe wij hen kunnen ondersteunen. 

• De training ‘Oei, ik groei’ van Lily Nieuwenhuizen geeft inzicht in het stemmetje in je 

hoofd. Deze stemmetjes beïnvloeden je vaak in het dagelijkse leven en werkzaamheden. 

Bewustwording helpt mee met een open blik de gast tegemoet te treden.

• Training ‘on the job’. Patiënten en naasten delen dagelijks heftige ervaringen met de vrij-

willigers. De coördinator heeft de taak om de vrijwilligers te ondersteunen, te begeleiden 

en een klankbord te bieden zodat de veerkracht in hun taak behouden blijft. 
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8. Marketing en communicatie

Afgelopen jaar werd verder gebouwd aan het vergroten van de naamsbekendheid en merkin-

houd. Veel mensen hebben wel eens van het Adamas Inloophuis gehoord maar weten toch 

niet precies wat wij voor voor mensen met kanker, hun naasten of hun nabestaanden kunnen 

betekenen. Sommigen zijn in de veronderstelling dat Adamas er enkel voor terminale patiënten 

is, dat er alleen maar gehuild wordt of dat zij er als naaste of nabestaande geen doelgroep zijn.

De communicatieboodschap
Besloten is vanaf 2016 niet meer met jaarlijkse thema’s te werken, maar met één duidelijke 

pay-off, te weten onze missie: Door kanker bewust leven. 

De boodschap luidt als volgt: Het Adamas Inloophuis biedt alle mensen met kanker en hun 

naasten en nabestaanden behoeftegerichte ondersteuning en begeleiding. Je kunt er terecht 

voor een kop koffie en een luisterend oor en om kennis te maken met verschillende activitei-

ten die je ontspanning, kracht en zingeving kunnen bieden. 

Daarnaast is #durftevragen ook een duidelijke boodschap naar (potentiele) financiers. 

Doelgroep en distributiekanalen
Er zijn diverse doelgroepen waar verschillende distributiekanalen voor gebruikt worden: 

Iedereen woonachtig in de regio

Daarbij maken we geen onderscheid of die mensen geconfronteerd zijn met kanker of niet. 

Distributiekanalen: sociale media, kranten, radio, regionale TV, de website, presentaties (bij de 

Rotary, de Lions, kerkgenootschappen, ondernemersverenigingen, op locatie of bij Adamas, 

etc), informatiemarkten en folders, flyers en andere huisstijlcommunicatiemiddelen. 

Zorgverleners (verwijzers)

Bijvoorbeeld het Spaarne Gasthuis, huisartsenpraktijken, praktijkondersteuners, wijkzorg, fy-

siotherapeuten)

Distributiekanalen: presentaties op locatie of bij Adamas, het neerleggen en versturen van 

folders en activiteitenkalenders, zorgnetwerken, de website, kranten, sociale media etc. 

(Potentiële) Vrienden van Adamas en sponsoren  

Distributiekanalen: kwartaalnieuwsbrief, sociale media, kranten, netwerkbijeenkomsten, een-

op-eengesprekken en presentaties op locatie of bij Adamas. 

NB: de bestaande communicatie met onze vrijwilligers en gasten blijft natuurlijk ook door-

lopen. Zij ontvangen informatie via de nieuwsbrieven, activiteitenkalenders, sociale media, 

activiteitenposters, folders etc. 

Hieronder wordt een aantal distributiekanalen toegelicht: 

De website

In 2016 zijn een nieuw logo en een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Officieel worden deze pas 

in 2017 gelanceerd, maar in 2016 heeft de website al een make-over gehad. Door de hoe-

veelheid tekst terug te dringen en meer foto’s toe te voegen oogt het geheel frisser. In april 

hebben gasten en vrijwilligers tijdens een grote fotoshoot voor de nieuwe foto’s geposeerd. 

De vernieuwde website, gemaakt door De Stijlerij, wordt door alle doelgroepen positief be-

oordeeld. 



— 15 — 

Sociale media 

In de aanloop naar het social funding event ‘The Lock Up’ (gepland in februari 2017) is in sa-

menwerking met Boom your Business een grote socialemediacampagne gelanceerd. Deze 

wordt gevoerd op diverse kanalen: Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Op al deze so-

cialemediakanalen wordt zo onze ‘social awareness’ vergroot. 

Donatieflyer

De Stijlerij heeft een nieuwe flyer ontwikkeld waarmee donateurs geworven gaan worden. De 

boodschap: Adamas is 100% afhankelijk van giften en donaties. Zonder hulp van mensen en 

organisaties die ons een warm hart toedragen kan de deur niet onvoorwaardelijk open blijven. 

Presentaties

Presentaties worden bij voorkeur in het inloophuis gegeven. Zo hoort men niet alleen het 

verhaal, maar proeft men direct de sfeer in het huis. Toch geven we ook veel presentaties 

buitenshuis, bijvoorbeeld in het Spaarne Gasthuis (voor nieuwe verpleegkundigen en spe-

cialisten), aan de wijkzorg en praktijkondersteuners, maar ook bij ondernemersnetwerken, 

kerkgenootschappen en (sociale) netwerken. 

Media

De regionale kranten zijn altijd welwillend om Adamas onder de aandacht te brengen. Er is in 

2016 bewust gekozen om niet té vaak met het overhandigen van cheques in de krant te staan, 

maar vooral ook met inhoud (zoals een interview met een gast, vrijwilliger of stakeholder). Dit 

zorgt voor een mooie balans en vergroot de merkinhoud van Adamas. 
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9. Coördinatoren en bestuur

Het Adamas Inloophuis blijft voortdurend in ontwikkeling. Dit vraagt niet alleen veel van de 

vrijwilligers maar ook van het team professionele coördinatoren. Naast de betaalde uren be-

steden zij veel vrijwilligersuren (die wij ook wel passie-uren noemen) aan Adamas en bepalen 

zij samen met het bestuur het te volgen beleid. Het coördinatorenteam is een zelfsturend 

team. Dat vergt onderling vertrouwen, maar ook dat men zichzelf en de ander goed kent. 

Het bestuur wil graag investeren in de kwaliteit en professionaliteit van de coördinatoren. Af-

gelopen twee jaar zijn er verschillende wisselingen geweest in het coördinatorenteam. Reden 

om in 2016 extra aandacht te besteden aan het team als geheel én aan de (kern)kwaliteiten 

van de coördinatoren. Hiervoor zijn diverse trainingen en intervisie gevolgd. 

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Stichting Adamas Inloophuis bestaat per 31 december 2016 uit de volgende 

personen:

Voorzitter:   Arthur van Dijk 

Penningmeester:   Maurice Kempes 

Secretaris:   Aart Beeker

Leden:    Corrie van Diemen en Heidy Peperkamp

Adviseurs:   Ed Nieuwenhuizen en Annemieke Eigenhuis

Deze personen vormen tevens het bestuur van Stichting Inloophuizen Integrale Zorg Neder-

land die de inkomsten verwerft voor de Stichting Adamas Inloophuis. Het bestuur van het 

Adamas Inloophuis is onbezoldigd.

Het bestuur en de coördinatoren hebben regelmatig met elkaar overleg. Zo houden ze elkaar 

op de hoogte van wat er speelt op de diverse gebieden.

Meerjarenbeleid
In 2015 is het meerjarenbeleid 2016-2018 geformuleerd. Dit geeft een duidelijke richting voor 

de komende jaren. De visie van ons meerjarenbeleid is: 

Maatschappelijk ondernemen met kwalitatieve groei 

Daarin zitten twee belangrijke elementen: 

1. Het zoveel mogelijk spreiden van onze inkomstenstroom, zodat wij niet teveel op één 

geldstroom blijven leunen. In een tijd als deze, waarin subsidies gekort worden en steeds 

meer organisaties afhankelijk zijn van giften, dwingt het ons om na te denken hoe we op 

een maatschappelijke manier nóg ondernemender kunnen zijn;

2. Kiezen voor kwalitatieve groei en niet voor kwantitatieve groei. Wij zullen ons de vraag 

blijven stellen hoe wij de kwaliteit kunnen waarborgen en waar nodig zelfs vergroten. 

Daaruit zijn in 2016 onder meer de volgende acties voortgevloeid:

• De introductie van een dagdeelassistent

• Het opschonen van de gastendatabase

• De implementatie van een nieuw registratiesysteem (via brancheorganisatie IPSO)

• De implementatie van een monitoringsprocedure van bestaande en nieuwe gasten

• De ontwikkeling van een nieuw logo en een nieuwe huisstijl
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• De vormgeving van activiteiten rondom het  10-jarig bestaan van Adamas in 2017 

• De introductie van een online donatiemodule en een online actieplatform

• De ontwikkeling van een social funding event, ‘The Lock Up’, dat om het jaar zal plaats-

vinden, te beginnen in 2017 
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10. Financiën

Voor de financiering van alle activiteiten van het Adamas Inloophuis is jaarlijks circa € 300.000,- 

benodigd. De activiteiten worden gefinancierd door subsidies van diverse gemeenten, giften 

van particulieren en het bedrijfsleven, donaties, evenals diverse fondsen. Daarnaast ontvangen 

we van onze gasten een geringe vergoeding voor hun deelname aan bepaalde activiteiten.

In 2016 zijn de inkomsten lager uitgevallen dan in 2015. Reden hiervoor zijn jaarlijkse wijzigin-

gen van sponsoren en donateurs, die in 2016 niet geheel opgevangen zijn. In bijlage 2 vind je 

de jaarrekening. 

Subsidies
Evenals in 2015 heeft het Adamas Inloophuis in 2016 een subsidie ontvangen van de gemeen-

ten Hillegom, Lisse en Teylingen. De gemeente Haarlemmermeer heeft ons voor 2016 geen 

subsidie toegekend. 

Fondsen
Voor een aantal specifieke projecten hebben we in 2016 vermogensfondsen aangeschreven. 

Daaruit is een aantal bijdragen voortgekomen, waarvoor we natuurlijk enorm dankbaar zijn. 

Zo hebben we onze activiteiten en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers mede kunnen 

financieren dankzij bijdragen van Ars Donandi, de Rabobank, de Stichting Hulp na Onder-

zoek, het Dr. C.J. Vaillant Fonds, de Stichting Lopen Tegen Kanker, de J.C. Ruigrokstichting, het 

Fonds Sluyterman van Loo, de Bavostichting, het Meerlandenfonds, het Kinderfonds Lisse, 

het Steunfonds Jeugdzorg, Roparun en de Janivo Stichting.

Giften en evenementen georganiseerd door derden
We prijzen ons weer zeer gelukkig dat zoveel organisaties en bedrijven een sponsoractie voor 

Adamas hebben opgezet. Een paar willen we graag uitlichten: 

• Ook dit jaar mocht de coördinator PR & Fondsenwerving weer in haar door Lexpoint ge-

doneerde Volkswagen UP rijden. Met de opvallende belettering, ontworpen door De Stij-

lerij en uitgevoerd door Logo’s en Letters valt de vrolijke Adamas-auto overal in de regio 

op. 

• Voor het negende jaar op rij zijn het Adamas Inloophuis en Hospice Bardo samen het 

goede doel van GIG Haarlemmermeer. In december vond de finale van de jaarlijkse ta-

lentenjacht plaats in Theater De Meerse. Dit jaar werd een recordbedrag opgehaald. Dit 

geld wordt besteed aan gemeenschappelijke verwen – en informatiedagen.

Dit jaar hebben wij ook vele mooie bijdragen van kleinere initiatieven en persoonlijke giften 

ontvangen, die zeker niet minder waard zijn! We zijn enorm dankbaar dat iedereen op zijn of 

haar eigen manier een bijdrage aan Adamas heeft geleverd. Op deze plaats willen wij ook 

graag een speciaal woord van dank richten aan de donateurs die ons op reguliere basis on-

dersteunen. We zijn heel blij dat jullie je op deze wijze aan Adamas hebben gecommitteerd.

Online donatiemodule en actieplatform
Dit jaar is een online donatiemodule op de website en Facebook geïntroduceerd. Helaas 

merken we dat, ondanks twee campagnes, hier nauwelijks (periodieke) donateurs mee 

worden geworven. 

In samenwerking met www.geef.nl kunnen sponsoracties online gedeeld worden op sociale 
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media. Daarnaast kan de initiatiefnemer van de actie ook zien of het financiële doel behaald 

is. Het Adamas-team dat deelnam aan de Dam-tot-Damloop merkte dat op deze wijze meer 

geld werd opgehaald.

Adamas-sponsorevenementen
Om zelf inkomsten te generen organiseert Adamas jaarlijks het benefiettennistoernooi in Hil-

legom en Lisse. Maar liefst 184 deelnemers hebben in de eerste week van juli een weekend 

getennist voor Adamas. De dagen werden afgesloten met een lekkere en vooral gezellige 

barbecue, een loterij en een welverdiend drankje. Het tennistoernooi leverde ruim € 9.100,- 

op, een recordbedrag! 

Een overzicht van de jaarcijfers vind je in bijlage 2.

Uitgaven
De uitgaven van het Adamas Inloophuis bedroegen in 2016 circa € 330.000,-. Dit betrof voor-

namelijk kosten van coördinatie van de activiteiten en de vrijwilligers in het inloophuis (circa 

€ 207.000,-). De toename van deze kosten ten opzichte van 2015 hangt samen met de ver-

vanging van een coördinator wegens ziekte. Met de vervanging van de coördinator was in de 

begroting voor een groot gedeelte rekening gehouden.

De activiteitenkosten in 2016 vielen lager dan begroot uit. Een aantal activiteiten werd in 

natura gesponsord (niet in de begroting opgenomen) en in enkele gevallen gingen begrote 

activiteiten niet door.

De huisvestingskosten waren eveneens lager dan begroot. Dit hangt onder meer samen met 

lagere kosten voor gas, water en elektra dankzij de milde winter, en het nagenoeg ontbreken 

van kosten voor de inrichting van het huis. De overige kosten liggen in lijn met de begroting. 

Op grond van de huidige stand van zaken heeft het bestuur van Stichting Adamas Inloophuis 

er vertrouwen in dat de structurele financiering van de activiteiten op de langere termijn mo-

gelijk is. Hierbij zijn de jaarlijkse bijdragen van gemeenten, particulieren en bedrijven blijvend 

benodigd. 
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Bijlage 1: Instroom Adamas Inloophuis 2016
 

Instroom 2016 2015

Volwassenen die zelf ziek zijn (geweest) 3.453 4.194

Volwassenen als naasten 1.833 1.586

Kinderen die zelf ziek zijn (geweest) 39 46

Kinderen als naasten 303 405

Zorgverleners 560 293

Overig 581 514

Totale instroom 6.769 7.038

Aantal dagen geopend 221 216

Gemiddeld aantal bezoeken per dag 31 33

Activiteiten 2016 2015

Inloop 1.613 1.976

Bewegen en ontspannen 1.493 1.282

Creatief 903 1.375

Therapeutische (gespreks)groepen 580 275

Verwennen 594 552

Spreekuren 386 344

Informatiebijeenkomsten 262 430

Scholing 502 261

Evenementen 124 150

Kinderen en jeugd 312 393

Totaal activiteiten binnen het inloophuis 6.769 7.038

Totaal activiteiten buiten het inloophuis 995 1.560

Uitsplitsing therapeutische begeleiding 2016 2015

Psychosomatische fysiotherapie 15 5

Lymfedrainage 4 71

Psychologische begeleiding 30 83

Relatietherapie 22 5

Kinder- en jeugdtherapie - -

Lichaamsgerichte therapie 2 6

Overig - -

Totaal therapie 73 170
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Bijlage 2: Jaarcijfers Adamas Inloophuis 2016
Exploitatie-overzicht Adamas Inloophuis 2016

Inkomsten Realisatie 2016 Realisatie 2015

Fondsen, giften en donaties 265.095 199.450

Subsidies gemeenten 18.620 46.521

Eigen bijdragen / huur therapeuten 21.606 21.817

Bijdragen Spaarne Gasthuis 16.500 38.050

Sponsorevenementen 9.081 7.552

Totaal inkomsten 330.902 313.390

Uitgaven

Organisatiekosten activiteiten 42.589 41.918

Coördinatiekosten (incl. vrijwilligers) 206.843 187.171

Huur inloophuis 48.570 47.994

Huisvestingskosten 17.997 17.151

Overige kosten 14.436 18.758

Totaal uitgaven 330.435 312.992

Saldo inkomsten en uitgaven 467 398

     

Het positieve exploitatieresultaat is toegevoegd aan het stichtingskapitaal. 

Balans per 31 december 2016 Adamas Inloophuis

Activa 31 december 2016 31 december 2015

Vorderingen 8.835 17.994

Liquide middelen 6.609 4.302

Totaal activa 15.444 22.296

Passiva

Stichtingskapitaal 2.220 1.753

Crediteuren en overige schulden 13.224 20.543

Totaal passiva 15.444 22.296
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