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Voorwoord
  

Het Adamas Inloophuis bestaat in 2014 alweer zeven jaar. In deze zeven jaar 
hebben we enorm veel geleerd. Niet alleen over onze eigen organisatie maar 
ook over (en van!) onze vrijwilligers, gasten die ons hun vertrouwen schenken 
en (zorg)partners in de wijde regio. We zijn dankbaar dat we daarvan mogen 
leren en elk jaar opnieuw de lijnen kunnen uitzetten om weer een nieuw jaar 
samen te stralen. Inmiddels is er al bijna 45.000 keer iemand over de drempel 
van ons inloophuis in Nieuw-Vennep gekomen. Een onvoorstelbaar aantal.  

We starten het nieuwe jaar met een nieuwe voorzitter. We hebben afscheid 
genomen van Bab van Groenigen, die niet alleen onderdeel was van de initia-
tiefgroep voor de oprichting van het inloophuis maar ook sinds de opening op 
14 februari 2007 de functie van bestuursvoorzitter bekleedde. Vol warmte en 
opgewektheid, en vooral vol respect, stond hij met raad en daad klaar — niet 
alleen voor ons coördinatoren maar voor de gehele organisatie, en vooral ook 
voor onze gasten. We zijn hem heel erg dankbaar voor alles wat hij voor Ada-
mas heeft betekend en gaan hem enorm missen! 
Maar waar een deur dichtgaat, gaat een andere open. We hebben Arthur van 
Dijk, oud-wethouder van de Gemeente Haarlemmermeer, bereid gevonden om 
het stokje van Bab over te nemen. Hij is de huidige voorzitter van Transport en 
Logistiek Nederland en heeft met al zijn ervaring van de afgelopen decennia 
kennis die voor Adamas van onschatbare waarde is. Daarnaast is Arthur vooral 
ook een heel fijne en warme persoonlijkheid en we zien onze toekomst met 
hem dan ook met heel veel vertrouwen tegemoet!

We zijn in 2013 gestart met ons samenwerkingstraject met het Spaarne Zieken-
huis in Hoofddorp. Onze vrijwilligers werken nu, onder begeleiding van een 
coördinator, in het ziekenhuis om mensen die getroffen zijn door kanker nog 
sneller ondersteuning te bieden. Daarmee verlagen we ook de drempel om naar 
het inloophuis in Nieuw-Vennep te komen en kunnen we nog beter inspelen op 
de behoeften van de gasten. Een spannend project dat zich in 2014 verder zal 
gaan ontwikkelen. 
Wat we daarnaast allemaal nog van plan zijn aankomend jaar kun je lezen in dit 
jaarplan. Naast de plannen die we voor 2014 ontwikkelen zijn we ook bezig met 
een meerjarenplan, omdat we het belangrijk vinden om verder vooruit te kijken 
en ook onze langetermijnstrategie en -visie willen vastleggen.

We kijken uit naar weer een jaar ‘samen stralen’ en willen je vanaf deze plaats 
nogmaals danken voor het vertrouwen dat je in ons en onze organisatie hebt!

Anita Notenboom
José Kortekaas
Carla Rodenburg
Jane Poerwoatmodjo
Nicky Westerhof

Coördinatoren Adamas Inloophuis
December 2013

In de huiskamer van het onco-
logiecentrum van het Spaarne 
Ziekenhuis ontvangen gast-
vrouwen en -heren van Adamas 
mensen met kanker en hun 
naasten. 
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1. Over het Adamas Inloophuis

visie
Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat veel mensen met kanker 
een positief effect op hun algeheel welbevinden ondervinden van psychosoci-
ale ondersteuning. Naast de reguliere, vooral somatische gerichte zorg, hebben 
veel mensen met kanker en hun naasten behoefte aan aanvullende begeleiding.  
Zij ervaren daarbij dat het maken van bewuste keuzes, het in stand houden van 
communicatie met naasten en het bewust stilstaan bij de levensfase waarin zij 
zich bevinden erg belangrijk is. Daarom zijn we van mening dat de psychoso-
ciale ondersteuning voor mensen met kanker en hun naasten die daaraan be-
hoefte hebben in heel Nederland beschikbaar en op redelijke afstand bereik-
baar moet zijn.

missie
Het Adamas Inloophuis in Nieuw-Vennep biedt mensen met kanker en hun 
naasten in een warme, huiselijke omgeving psychosociale ondersteuning in de 
vorm van een luisterend oor, informatievoorziening, lotgenotencontact, activi-
teiten en workshops. Daarnaast kan indien gewenst een therapeut aanbevolen 
worden. Voor Adamas is het uitgangspunt dat de behoefte van de gast centraal 
staat, daar gaan we actief naar op zoek en sluiten we zoveel mogelijk op aan. 
Uiteindelijk streven we er gezamenlijk naar dat onze gasten door kanker bewust 
leven.

voor wie?
Het Adamas Inloophuis is er voor volwassenen en kinderen die kanker hebben 
(gehad) maar heel nadrukkelijk ook voor hun naasten. En naasten is een breed 
begrip. Van familieleden tot de juf op school, vrienden, buren, werkgevers en 
hulpverleners; iedereen die op welke 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 goed welkom als iemand 
die midden in de behandeling zit of misschien twintig jaar geleden getroffen is 
door kanker. Onze gasten komen voornamelijk uit de regio Haarlemmermeer, 
Duin- en Bollenstreek, Kennemerland en Amstelland. Maar ook voor mensen 
hier buiten staan de deuren van het inloophuis vanzelfsprekend open.

Het Adamas Inloophuis ont-
vangt mensen met kanker en 
hun naasten in een warme, 
huiselijke omgeving.
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2. Aanbod

We hebben de afgelopen jaren geleerd dat ieder mens eigen behoeften heeft. 
Daarom vinden we het belangrijk dat we onze gasten een breed aanbod kunnen 
bieden. Op die manier kunnen we zo dicht mogelijk aansluiten bij die behoefte. 
Uiteraard is ons grootste goed dat gasten tijdens onze openstelling (maandag 
tot en met donderdag 9.30–16.30 uur en dinsdagavond 19.00–21.30 uur) onvoor-
waardelijk kunnen komen binnenlopen. Mede dankzij een nieuwe lichting vrij-
willigers kunnen we daaraan ook in 2014 weer voldoen.  Daarnaast organiseren 
we activiteiten, evenementen en kunnen gasten binnen Adamas ondersteund 
worden door professionals indien dat nodig of wenselijk is.

activiteiten
We hebben inmiddels een aantal vaste activiteiten die we ook in 2014 blijven 
aanbieden. Binnen de volgende pijlers zijn dat:

1. Bewegen en ontspannen: yoga, Tai Chi, zwemmen
2. Creatief: open atelier, groenworkshop, tekenen, kookworkshops
3.  Gespreksgroepen: mannen, jonge vrouwen (voorheen jongvolwasse-

nen), naasten en nabestaanden. Daarnaast: mindfulnesscursus (i.s.m. 
Ingeborg Douwes Centrum Amsterdam)

4.  Verwennen: Beauty Inn (i.s.m. Spaarne Ziekenhuis), ontspanningsmas-
sages

5.  Informatiebijeenkomsten: lezingen en informatiebijeenkomsten (i.s.m. 
Spaarne Ziekenhuis en diverse patiëntenverenigingen)

In 2014 gaan we onze yogagroepen verder uitbreiden. De afgelopen maanden 
is namelijk gebleken dat de vraag het aanbod oversteeg. We gaan daarom in 
2014 naar vier yogagroepen per week. Daarnaast starten we dit jaar met een 
gespreksgroep voor vrouwen die te maken hebben met kanker. We hebben al 
een groep voor jonge vrouwen (25-40 jaar) maar voegen daar nog een gespreks-
groep voor vrouwen in een hogere leeftijdscategorie aan toe. 
Tot slot kiezen we ervoor om aankomend jaar een nieuwe activiteit binnen de 
pijler ‘bewegen en ontspannen’ aan te bieden. We beginnen een wandelgroep 
die start en eindigt bij Adamas. We creëren deze groep vanuit een behoefte die 
leeft onder onze gasten, dus we zijn erg benieuwd naar het animo.

evenementen
In 2014 staat een aantal evenementen op het programma. Twee evenementen 
zijn gekoppeld aan fondsenwervende acties die verschillende groepen voor ons 
organiseren. Deze twee grote evenementen hebben ons er echter wel toe ge-
bracht om niet vanuit Adamas zelf nog een grote actie te organiseren. We willen 
particulieren en bedrijven in de regio immers niet overbelasten. Daarover kunt 
u meer lezen in het hoofdstuk PR, Fondsenwerving & Communicatie.

We spreken op deze plaats wel weer de intentie uit om aankomend jaar de zesde 
editie van onze modeshow Stralend de Wereld in! te organiseren. De modeshow 
die we in 2013 hebben georganiseerd heeft ons wederom laten zien wat een 
enorme toegevoegde waarde een dergelijk evenement heeft; voor de modellen 
maar ook voor hun naasten, die minstens zo stralen, en voor alle andere aanwe-
zigen. Daarnaast hebben we inmiddels de planning voor de verwendagen voor 

Het activiteitenaanbod van 
het Adamas Inloophuis is zeer 
breed, en varieert van lezingen 
tot grote evenementen, en van 
therapeutische groepsbijeen-
komsten tot creatieve work-
shops. 
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2014 rond. In wisselende samenstelling werken we voor het organiseren van de 
verwendagen samen met het Spaarne Ziekenhuis en Hospice Bardo.

professionals
In het inloophuis wordt behoeftegericht gewerkt: gasten krijgen alle ruimte om 
zelf aan te geven aan welke vorm van ondersteuning ze behoefte hebben. Als 
dat bijvoorbeeld intensievere of meer specifieke begeleiding is, helpen de gast-
vrouwen en gastheren van het inloophuis om een gespecialiseerde hulpverle-
ner te vinden. Ze kunnen in contact gebracht worden met een (zorg)instantie 
in de regio, maar er kan ook een afspraak worden gemaakt met een van de pro-
fessionele therapeuten die verbonden zijn aan het inloophuis. Zij hebben zich 
binnen verschillende disciplines gespecialiseerd in de begeleiding van mensen 
met kanker en hun naasten.  De aan Adamas verbonden therapeuten werken op 
afspraak, zowel in hun eigen praktijk als binnen het inloophuis. 

Momenteel werken we met therapeuten samen op de volgende gebieden: 
• Oedeemtherapie 
• Psycholoog
• Psychosomatische oncologiefysiotherapie
• EMDR
• Gestalttherapie
• Hartcoherentietraining
• Lichaamsgerichte traumatherapie
• Integratieve relatietherapie
• Integratieve kinder-/jeugdtherapie

We hebben voorlopig geen voornemens het huidige aanbod verder uit te brei-
den. Indien de behoefte aankomend jaar toch ontstaat, kunnen we dat alsnog 
vormgeven.
 

Voor 2014 staat opnieuw de 
modeshow Stralend de Wereld 
in op het programma.
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3. Kinderen, jongeren en jongvolwassenen

Binnen het Adamas Inloophuis besteden we veel aandacht aan kinderen en jon-
geren. Momenteel staan er ongeveer 125 kinderen en jongeren bij het inloop-
huis ingeschreven. Deelname aan activiteiten wisselt enorm gezien de verande-
rende gezinssituatie en andere ontwikkelingen. 
De kinderen en jongeren worden verdeeld over twee groepen: de KidsClub voor 
kinderen tot 12 jaar en de ChillClub voor jongeren vanaf 12 jaar.

Als een ouder kanker heeft of iemand anders uit de familie en/of omgeving, dan 
kunnen kinderen daar, logischerwijs, aardig over in zitten. Zeker als die per-
soon niet meer beter wordt en komt te  overlijden. Veel jongeren zijn verdrietig, 
bang, boos of voelen zich alleen. Sommige kinderen maken zich zorgen om de 
toekomst; andere kinderen halen hun schouders op en “zien wel weer”. We zien 
vaak dat kinderen, jong en oud, aansluiting missen met hun leeftijdsgenootjes. 
Vriendjes, vriendinnetjes en klasgenootjes weten (gelukkig!) vaak niet hoe het 
voelt om een zieke ouder te hebben of zelfs een ouder te verliezen. Bij Adamas 
vinden deze kinderen, maar uiteraard ook kinderen die zelf ziek zijn (geweest), 
elkaar en hebben veel steun aan elkaar. Adamas is voor hen een veilige plek in 
een periode waarin ze erg kwetsbaar zijn.

Met veel liefde en zorg geven we vorm aan de dagdelen waarop we de kinderen 
en jongeren ontvangen. We hebben speciaal opgeleide kindervrijwilligers en, 
afhankelijk van de activiteit, nodigen we een professionele (workshop)bege-
leider uit. Voor de kinderen van 4 tot 12 jaar organiseren we op de eerste en 
derde woensdagmiddag van de maand de KidsClub. Voor de kinderen van 12 
tot 16 jaar organiseren we de tweede en vierde donderdagavond van de maand 
de ChillClub. Daarnaast hebben we in 2013 en pilot gedraaid met de Chill+, een 
avond voor jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 20 jaar. We constateerden 
namelijk dat het onderlinge leeftijdsverschil tussen de kinderen in de ChillClub 
te groot werd en de jongste chillers andere behoeften hadden dan de oudere. 
We hebben de Chill+-avonden eens per maand georganiseerd, om ook deze jon-
geren een plaats te geven waar ze hun emoties en ervaringen kunnen delen. 
De reacties op deze groep waren bijzonder positief en daarom continueren we 
deze avonden ook in 2014.

Mooie bijkomstigheid van de KidsClub op woensdagmiddag, is dat de ouders/
verzorgers vaak in het huis blijven terwijl hun kinderen aan de activiteiten 
meedoen. Zij hebben op deze manier hun eigen lotgenotengroep gevormd. Wij 
moedigen dit aan en zorgen dat zij worden ondersteund door de gastvrouwen 
en gastheren. Op die manier kunnen ouders onderling ervaringen uitwisselen 
en ontstaan er mooie en waardevolle momenten. 

De vrijwilligers die de kinderen op de woensdagmiddag en/of donderdagavond 
begeleiden krijgen naast de bij Adamas verplichte basistraining een aanvullen-
de training van onze kindertherapeuten. In deze training houden we ons bezig 
met de manier waarop we kinderen en jongeren het best kunnen benaderen en 
hoe we ze, naar behoefte, zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. We vinden 
het belangrijk dat we als team een veilige omgeving scheppen waar de kinderen 
zich comfortabel, vertrouwd en op hun gemak voelen.  
Naast alle activiteiten die we in het inloophuis voor kinderen en jongeren or-
ganiseren bezoekt de coördinator Kinderen en Jeugd, soms samen met de kin-

Momenteel staan er ongeveer 
125 kinderen ingeschreven bij 
het Adamas Inloophuis.
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dervrijwilligers, ook scholen. Het komt helaas steeds vaker voor dat kinderen 
al op jonge leeftijd in hun directe omgeving te maken hebben met kanker. Voor 
leerkrachten, zowel op basisscholen als middelbare scholen, is het soms moei-
lijk om dat onderwerp  bespreekbaar te maken. Daarom bezoekt een team van 
Adamas scholen om leerkrachten te ondersteunen.  Op die manier zijn de kin-
deren op de hoogte van wat er speelt bij klasgenootjes en is er meer begrip en 
(h)erkenning voor degene die met kanker te maken heeft. 

In 2013 zijn we gestart met het maken van een AdamasKids-boek, dat we in 2014 
willen publiceren. In 2013 zijn al verschillende creatieve workshops georgani-
seerd, onder meer over schrijven en fotograferen, en in 2014 zal het boekproject 
worden afgerond.

 

 

In 2014 zal het AdamasKids-
boek verschijnen. 
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4. Vrijwilligers

Onze vrijwilligers zijn de basis van onze organisatie. Zonder onze vrijwilligers 
zouden de deuren niet dagelijks open gaan en zouden er zeker geen 8.000 be-
zoeken per jaar kunnen plaatsvinden. We hebben diep respect voor al die men-
sen die vanuit hun eigen kracht wekelijks tijd  vrij maken om vrijwilligerswerk 
te doen voor Adamas en daarmee een verschil te maken voor hun medemens 
die getroffen is door kanker.

Bij de start van het jaar telt Adamas ruim honderd vrijwilligers. Daar zijn ook 
tien enthousiaste nieuwe gastvrouwen bij die de basistraining in december 2013 
hebben afgerond. De zorg en aandacht voor onze vrijwilligers hebben we ook in 
2014 hoog in het vaandel staan. We vinden het namelijk heel belangrijk om de 
kwaliteit van onze ondersteuning en begeleiding continu hoog te houden. 

We gaan aankomend jaar (nog) meer aandacht besteden aan het inzetten van 
onze vrijwilligers op hun eigen kracht en capaciteit. Met zo’n breed vrijwilli-
gersbestand streven we ernaar om verschillende taken die nu nog bij de coör-
dinatoren liggen over te dragen op vrijwilligers. Je kunt hierover meer lezen 
in het hoofdstuk Professionalisering van de Organisatie. Een manier om onze 
vrijwilligers op hun eigen capaciteit in te kunnen zetten is het organiseren van 
thema-avonden waarop de deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers 
centraal staat. Afhankelijk van het thema kunnen vrijwilligers besluiten om aan 
te sluiten. Ook gaan we in 2014 bijscholingsavonden opzetten met organisaties 
als Hospice Bardo. Door op het gebied van deskundigheidsbevordering samen 
op te trekken deel je niet alleen kosten maar vooral ook waardevolle kennis en 
ervaring van twee grote vrijwilligersorganisaties.

De zorg voor onze vrijwilligers uit zich ook in de dagelijkse evaluatiemomenten 
met gastvrouwen en gastheren. Elk dagdeel wordt afgesloten met een evaluatie 
waarin de ochtend en/of middag met elkaar besproken wordt. Door alles wat er 
is voorgevallen nog eens met elkaar door te nemen, kunnen dingen die niet goed 
gingen worden rechtgezet en kan een eventuele overdracht aan de coördinator 
plaatsvinden. Ook een follow-up van werkzaamheden wordt hier besproken. 
Het is ook een goed moment voor de coördinator om te zien of een gastvrouw 
of gastheer ‘goed’ naar huis gaat. Wanneer er een heftig gesprek heeft plaats ge-
vonden, is dit het moment om het te delen met elkaar en het achter je te laten.

In de loop van 2013 hebben we zorgvuldig vrijwilligers geselecteerd om naast 
de werkzaamheden binnen het Adamas Inloophuis ook deel te nemen in ons 
project in het Spaarne Ziekenhuis. De werkzaamheden op de vloer van het zie-
kenhuis zijn anders dan die in het inloophuis, en daarom geven we deze vrij-
willigers extra training om met deze specifieke omstandigheden om te gaan. 
We hebben er alle vertrouwen in dat we dit project in 2014 succesvol kunnen 
voortzetten. Daarbij is niet alleen de inzet van de vrijwilligers van belang maar 
vooral ook de kennis, de ervaring en de wil om mee te pionieren en mee te 
denken. 
 

De vrijwilligers zijn de basis van 
Adamas.
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5. Pr, communicatie en sponsorwerving 

Het Adamas Inloophuis is afhankelijk van de giften van bedrijven, fondsen en 
particulieren. Gelukkig dragen veel mensen het Adamas Inloophuis een warm 
hart toe. We zijn momenteel in gesprek met een aantal partijen die ons komend 
jaar graag willen helpen om geld in te zamelen. Daarnaast starten we in 2014 
met de voorbereidingen voor een groot fondsenwervend evenement dat we in 
2015 willen uitrollen. Een prachtige manier om Adamas onder de aandacht te 
brengen en regionaal nog verder op de kaart te zetten.

Naast het organiseren van fondsenwervende evenementen worden er ook an-
dere initiatieven ontplooid. Een daarvan is natuurlijk de continuering van de 
relaties die we onderhouden met onze vaste sponsoren en stichtingen. Ook zul-
len we particulieren, zowel binnen als buiten onze organisatie, aanmoedigen 
om acties te organiseren waarvan de opbrengst voor Adamas bestemd is. In 
het verlengde daarvan ligt de opbouw van ons ‘Vrienden van Adamas’-bestand.  
We willen mensen uitnodigen om vaste donateur te worden. Hiertoe is onder 
meer een prachtige folder met machtigingskaart ontwikkeld. Vaste donateurs 
hoeven zich niet op grote bedragen vast te leggen, alle kleine beetjes helpen im-
mers, maar we vinden het belangrijk om mensen betrokken te houden bij onze 
organisatie. We gaan de Vrienden van Adamas door middel van een (digitale) 
nieuwsbrief op de hoogte houden van wat we met het geschonken geld doen. 
Wellicht dat er zelfs al een moment komt waarop we hen in het huis kunnen 
uitnodigen voor een inspirerende avond. Daarmee creëren we meer betrokken-
heid én transparantie naar de mensen die ons een warm hart toedragen.

Inmiddels is de totstandkoming van onze nieuwe koepelorganisatie, IPSO, een 
feit. IPSO behartigt is als landelijk orgaan de belangen van inloophuizen en psy-
cho-oncologische centra bij instanties als KWF Kankerbestrijding, onder meer 
om fondsen te genereren. Daarnaast lopen er diverse door KWF Kankerbestrij-
ding gefinancierde onderzoeken. Een daarvan is een onderzoek naar de kwali-
teitscriteria waaraan inloophuizen moeten voldoen. Adamas participeert in dit 
onderzoek door deel te nemen aan werkgroepen en door zitting te nemen in de 
stuurgroep. Daarnaast loopt een wetenschappelijk onderzoek naar de behoefte 
van gasten waar Adamas ook aan meewerkt. We vinden het belangrijk om ook 
in 2014 zichtbaar te zijn in deze onderzoeken en landelijke netwerkorganisa-
ties. 

Ondanks dat het een lastige tijd is om fondsen te werven, zien we 2014 met veel 
vertrouwen tegemoet!

Met een Vriendenfolder en 
machtigingskaart willen we 
nieuwe vaste donateurs werven.
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6. Professionalisering van de organisatie

Adamas groeit. Steeds meer mensen weten het inloophuis te vinden, en daar 
zijn we ontzettend blij mee. Daar staat tegenover dat er ook meer vrijwilligers 
nodig zijn. Bovendien vragen de organisatorische zaken die moeten worden 
geregeld om de kwaliteit van de ondersteuning hoog te houden steeds meer 
tijd. Het aantal uren van de coördinatoren (totaal 2 fte) worden echter niet uit-
gebreid, en dat heeft ons al meerdere malen voor een (persoonlijke) uitdaging 
gesteld. 
In 2014 gaan we aan de slag met de resultaten van een onderzoek naar de interne 
werkprocessen, de mate van efficiëntie en de manieren waarop we gezamenlijk 
kunnen komen tot een acceptabele werkdruk voor de coördinatoren. Een be-
langrijke constatering uit dit eind 2013 uitgevoerde onderzoek is dat de werk-
processen binnen Adamas goed geregeld zijn. We werken (kosten)efficiënt, zijn 
een professionele organisatie en hebben onze zaken goed op orde. Voor ons als 
coördinatoren was dat vanzelfsprekend een plezierige uitkomst. Dat betekent 
echter dat de gewenste verlaging van de werkdruk niet kan worden bereikt 
door werkprocessen efficiënter in te richten, maar dat we op een andere wijze 
tot een acceptabele werkdruk moeten komen. We gaan derhalve een transfor-
matie maken naar ‘coachend leiderschap’. We gaan niet langer taken overdra-
gen aan vrijwilligers, we gaan verantwoordelijkheden overdragen. We gaan nóg 
meer uit van de kracht, het enthousiasme en de capaciteit van onze vrijwilli-
gers. Om die transformatie goed te laten verlopen zullen de coördinatoren, elk 
op hun eigen vakgebied en expertise, verder getraind en gecoacht worden. In 
combinatie met het nieuwe voorzitterschap van Arthur van Dijk en zijn brede 
kennis en ervaring op bestuurlijk gebied, hopen we in 2014 een aantal belang-
rijke stappen te maken. We streven naar een acceptabele werkdruk, minder 
kwetsbaarheid en uiteindelijk een nog sterkere organisatie.

Adamas Inloophuis
Eugenie Prévinaireweg 61
2151 BB Nieuw-Vennep

 0252-680233
 mail@adamas-inloophuis.nl 
 www.adamas-inloophuis.nl

Adamas is uitgegroeid tot een 
professionele organisatie waar 
maximaal (kosten)efficiënt 
wordt gewerkt.


