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Inleiding 
 
Eind 2012 is het idee ontstaan om in Roermond een Toon Hermans Huis te realiseren. 
Wat is een Toon Hermans Huis? 
Een Toon Hermans Huis is een inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten waar zij te-
recht kunnen voor informatie, een luisterend oor, een kopje koffie, gespreksgroepen of ont-
spannende activiteiten. 
 
De organisatie van de Samenloop voor Hoop en 2008 en 2011 heeft gezocht naar een plaat-
selijk doel dat gekoppeld kan worden aan het evenement. Het plan voor de realisatie van 
een Toon Hermans Huis in Roermond is zeer positief en warm ontvangen. Van daaruit is ver-
der gewerkt aan informatievergaring en het opbouwen van een netwerk om het plan te rea-
liseren.  
 
De initiatiefnemers Marc Breugelmans en Peter Willemse hebben diverse vergaderingen, 
bijeenkomsten en opleidingsdagen van de overkoepelende organisatie voor inloophuizen 
IPSO bijgewoond. Ook werden diverse gesprekken gevoerd met directeuren van Toon Her-
mans Huizen in het land. 
 
Eind 2013 is gestart met het werven van mensen die betrokken konden worden bij het for-
meren van in totaal zes deelprojectgroepen. Na enkele bijeenkomsten zijn deze zes werk-
groepen samengesteld (zie bijlage 6) en kregen zij de opdracht om voor hun onderdeel de 
kaders uit te werken en de eerste verkennende (veld)onderzoeken op te zetten en uit te 
voeren. De bevindingen zijn in deze rapportage samengevat. 
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Randvoorwaarden 
 
Om als Stichting Toon Hermans Huis Roermond te kunnen functioneren moet aan een aantal 
randvoorwaarden worden voldaan.  
 
Deze randvoorwaarden kunnen in twee soorten worden onderscheiden: formele en prakti-
sche randvoorwaarden. 
 
Formele randvoorwaarden 
 
Aan de volgende formele randvoorwaarden is reeds voldaan: 
De Stichting Toon Hermans Huis Roermond en de Stichting Vrienden van het Toon Hermans 
Huis Roermond zijn notarieel opgericht, zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, zijn 
ingeschreven bij de koepelorganisatie IPSO, zijn door de belastingdienst goedgekeurd als 
ANBI instelling, hebben een RSIN nummer en hebben bankrekeningen tot hun beschikking. 
Dit houdt in dat er geen formele belemmeringen zijn om van start te gaan met het Toon 
Hermans Huis in Roermond. 
Voor meer informatie over de koepelorganisatie IPSO verwijzen we naar bijlage 7. 
 
Praktische randvoorwaarden 
 
Aan de onderstaande praktische randvoorwaarden moet nog voldaan worden om het Toon 
Hermans Huis Roermond een succes te laten worden: 
 
Er moet een groot draagvlak gecreëerd worden voor het Toon Hermans Huis onder de be-
woners van  Roermond en omliggende gemeenten. Een groot aantal particulieren en bedrij-
ven moeten enthousiast gemaakt worden om financiële steun te gaan verlenen, zodat er 
voldoende financiële middelen beschikbaar komen om het huis te kunnen realiseren.  
 
Er moet een geschikte locatie gevonden worden voor het Toon Hermans Huis.  
 
Er moeten voldoende geschikte vrijwilligers gevonden en opgeleid worden om de gebrui-
kers van het huis te kunnen ontvangen.  
 
En tenslotte moeten er voldoende bezoekers aangesproken worden door het huis zodat zij 
er ook gebruik van gaan maken zodra het gerealiseerd is. Om dit te realiseren is een aan-
sprekend programma essentieel.  
 
Een gedegen, structurele en periodieke communicatieaanpak is daarbij van groot belang.
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Risico’s 
 
Welke risico’s zijn er die het slagen van het Toon Hermans Huis in Roermond in de weg kun-
nen staan? 
 
Het project is niet haalbaar als: 

 er geen geschikte en betaalbare locatie gevonden kan worden voor het Toon Her-
mans Huis. 

 er voor de korte en lange termijn niet voldoende sponsorgelden binnengehaald kun-
nen worden om het project financieel rond te krijgen. 

 niet voldoende geschikte vrijwilligers gevonden kunnen worden die zich willen inzet-
ten voor het Toon Hermans Huis. 

 als er onvoldoende gebruik gemaakt gaat worden van het Toon Hermans Huis door 
de diverse doelgroepen. 
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Projectplan Toon Hermans Huis Roermond 
 
In dit hoofdstuk werken we op hoofdlijnen de belangrijkste bevindingen van de werkgroe-
pen uit. Een zestal werkgroepen heeft een verkennende studie uitgevoerd en kaders opge-
steld voor de organisatie, inrichting, programmering en exploitatie.  
 
Huisvesting 
Het vinden van een geschikte locatie is een belangrijke randvoorwaarde. Op basis van erva-
ringen van andere inloophuizen en onderzoek in de lokale markt zijn criteria opgesteld waar 
een locatie aan moet voldoen. 
 
De belangrijkste criteria 
Omgevingscriteria 

- centraal gelegen in de buurt van Openbaar Vervoer 

- parkeren op eigen terrein 

- parkeergelegenheid in de nabijheid 

- toegankelijkheid 

- omgeving/veiligheid 

- uitstraling zowel binnen als buiten 
 

Ruimtelijke criteria 

- veel ruimte op de begane grond 

- beschikbaarheid een grote ruimte op begane grond 

- buitenruimte/terras 

- meerdere kamerruimtes redelijk aan de maat 

- uitbreidingsmogelijkheden 

- ict voorzieningen 
 

Financiële criteria 

- energieverbruik 

- huidige staat van onderhoud 
 
Een werkgroep heeft op basis van deze criteria de beschikbaarheid van panden in Roermond 
onder de loep genomen. In een brede range in prijsklasse (van € 1500,00 en meer) zijn er 
voldoende mogelijkheden om een inloophuis te huisvesten. 
 
Diverse partijen, die al dan niet zelf een pand beschikbaar hebben, zijn eventueel bereid het 
inloophuis in de huurkosten op enigerlei wijze tegemoet te komen.  
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Acties 

1. besluitvorming over locatie 
2. juridische en financiële afhandeling 
3. renovatie- en restauratieplan opstellen  
4. inrichtingsplan uitwerken 
5. aantrekken en benoemen werkgroep huisvesting en onderhoud (vrijwilligers) 

 
Programma 
Een aantrekkelijk programma is van wezenlijk belang voor het succes van een Toon Hermans 
Huis. 
 
Het is aan te bevelen om het programma in de loop van de tijd (passend bij de ontwikkeling 
van de organisatie en belangstelling) uit te laten groeien tot een compleet aanbod van activi-
teiten. 
 
In de beginfase is het inloophuis minimaal drie dagen per week geopend, bij voorkeur op de 
dinsdag, woensdag en donderdag. De openingstijden zijn van 9.00 tot 17.00 uur. Eventueel 
kunnen er in de avond doelgroepgerichte groepsactiviteiten plaatsvinden. Bij toenemende 
belangstelling en groei van het aantal vrijwilligers kan besloten worden het aantal openings-
dagen te verruimen. Het is uiteindelijk de bedoeling het inloophuis minimaal vijf dagen per 
week te openen. 
 
Het programma is gebaseerd op vier hoofdlijnen: 

1. inloopfunctie; gastvrije en laagdrempelige ontvangst 
2. eenmalige gratis workshops; gericht op kennismaking en peilen wensen en behoeften 

van toekomstige bezoekers 
3. lezingen en lotgenotencontact; elk kwartaal minimaal 1x 
4. lokale en regionale activiteiten; deelname aan en bijdrage leveren aan deze activitei-

ten om de doelgroep te bereiken (burendag, open dag, etc.) 
 
Bij verdere groei van de belangstelling kunnen ook gespreksgroepen worden ingericht. Als 
het programma in de breedte staat, ontstaat er ruimte ook aandacht om een programma 
voor jongeren te organiseren.  
Het is aan te bevelen bij de start troostkoffers aan te schaffen bij Monuta. 
 
Het verdient aanbeveling om het inloophuis een huis van iedereen te laten zijn. Dit betekent 
dat het huis ook aantrekkelijk en uitnodigend is voor mensen uit andere culturen. In de pro-
grammering kan daar rekening mee worden gehouden. Via de zorgconsulenten voor alloch-
tonen kan deze doelgroep worden aangesproken. 
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Een werkgroep heeft in kaart gebracht welke mogelijke aanbieders er in de regio zijn om 
programmaonderdelen, zoals de workshops, in te vullen. Een lijst is in bijlage 3 opgenomen. 
 
Acties 

1. benaderen aanbieders programmaonderdelen 
2. concreet startprogramma uitwerken 
3. basis uitwerken voor uitbreiding programma op onderdelen 

 
Communicatie 
Goede informatievoorziening, in- en externe communicatie en interactie met de diverse 
doelgroepen is van groot belang om de betrokkenheid en interesse in het Toon Hermans 
Huis levendig te houden. 
 
De communicatie richt zich feitelijk op drie doelgroepen: 

1. Primaire doelgroep: gasten en bezoekers (mensen met kanker, hun naasten en nabe-
staanden uit Roermond e.o.), verwijzers in de breedste zin van het woord (ziekenhuis, 
artsen, ouderencentra, uitvaartcentra, hospices, sportcentra enz.) 

2. Secundaire doelgroep: donateurs en sponsoren (ambassadeurs en “vrienden van”), aan-
bieders diensten, winkeliers(verenigingen), ondernemersnetwerken en serviceclubs.  

3. Overige doelgroepen: eigen medewerkers en arbeidsmarkt (o.a. vrijwilligers uit de regio 
die zich als medewerker binnen het inloophuis structureel willen inzetten en aanbieders 
van activiteiten), overheid en politiek, financiële wereld (o.a. fondsen) , publieke opinie 
(o.a. pers en belangenorganisaties). 

Al deze doelgroepen worden uitgebreid omschreven in de tabel doelgroepen/middelenmatrix 
die is opgenomen in bijlage 5. 

 
De doelen in de communicatie lopen uiteen van: 

- het uitnodigen van een groeiende groep gasten en bezoekers 

- het werven van vrijwilligers 

- het verwerven van middelen en goederen. 
 
Om bovenstaande doelen te realiseren kunnen vele middelen en media worden ingezet. 
Deze worden uitvoerig toegelicht in de tabel Communicatie-actieplan, die in bijlage 5 is op-
genomen. Ook het zorgnetwerk is bij uitstek geschikt om de doelgroep en betrokkenen te 
bereiken (doorverwijzing). 
 
Vanuit de randvoorwaarden en wettelijke verplichtingen (ANBI-status) is duidelijk dat een 
aantal middelen en media verplicht ingericht zijn om transparant te kunnen opereren naar 
de buitenwereld. 
 
Het motto dat wordt uitgedragen is: 
‘Een ontmoetingsplaats en wegwijzer voor mensen met kanker en hun naasten’  
 



 

 Toon Hermans Huis  
Roermond 

 
Projectplan THHR  9 21-4-2014 

 

Acties 
1. Realiseren website 
2. Realiseren diverse drukwerken (werving gasten en bezoekers, vrijwilligers en vrien-

den van ...) 
3. Uitwerken en uitvoeren PR-plan (pers en publiciteit in de regio) 
4. Realiseren van fondsenwervende materialen ter ondersteuning 
5. Uitwerken en verzorgen van presentaties bij geïnteresseerde groepen en organisa-

ties. 
 
Zorgnetwerk 
Een werkgroep heeft het zorgnetwerk van het Toon Hermans Huis Roermond in kaart ge-
bracht.  
 
Er wordt een onderscheid gemaakt in verschillende ‘soorten’ organisaties en instellingen: 

1. patiëntenorganisaties/informele zorg en ondersteuning 
2. (para-)medische  en zorgorganisaties en –instellingen 
3. psychosociale organisaties en instellingen 
4. overige organisaties 

In bijlage 4 is op basis van deze indeling een voorlopige sociale kaart met de belangrijkste 
partners opgenomen.  
 
Acties 

1. het benaderen van de netwerkpartners in het zorgnetwerk die aangeduid zijn met 
‘urgent’ (zie deelplan Zorgnetwerk in bijlage 4). 

2. Concrete afspraken maken met netwerkpartners over hun bijdrage aan het inloop-
huis 
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Personeel en organisatie 
 

 
 
De werving en selectie van medewerkers is van cruciaal belang. De toegankelijkheid en het 
succes van het inloophuis staan en vallen met de kwaliteit van de medewerkers. 
 
Het bestuur van het Toon Hermans Huis functioneert als een Raad van Toezicht en ziet op 
afstand toe dat de organisatie de afgesproken resultaten optimaal kan realiseren. De ANBI-
status verplicht de organisatie het bestuur op deze wijze in te richten. 
 
De organisatie wordt aangestuurd door een professioneel bestuurder/directeur. Hiervoor 
heeft een werkgroep een uitgebreid profiel opgesteld, dat in bijlage 2 is opgenomen. Het 
heeft de voorkeur de directiefunctie in te vullen als duobaan (minder kwetsbaar en betere 
aansluiting bij benodigde competenties in de breedte; vullen elkaar ook aan). De omvang 
van deze (duo-)baan (in fte) is afhankelijk van de financiële mogelijkheden en moet in ver-
houding staan tot de totaalkosten (niet meer dan 40%). 
 
Binnen het inloophuis zijn er zeer uiteenlopende functies en taken te vervullen. Ten aanzien 
van de functie gastvrouw/gastheren (verreweg de meeste medewerkers zullen deze functie 
vervullen) is een profielschets in bijlage 2 opgenomen.  
 
Alle medewerkers doorlopen een basisopleiding eventueel aangevuld met een opleiding 
specifiek voor de te vervullen functie.  
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Na een uitgebreide selectieprocedure starten de geselecteerde medewerkers in hun functie 
gedurende een kennismakingsperiode van 8 weken. Onder begeleiding van een inwerkcoach 
maken zij kennis met hun werkzaamheden. In een evaluatiegesprek met de directeur wordt 
beslist of de medewerker na deze periode wordt aangesteld. 
 
Acties 

1. werving en selectie directeur(en) 
2. organisatie informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden 
3. werving en selectie vrijwilligers 
4. organisatie selectiedagen 
5. opleiding en stage eerste lichting vrijwilligers 

 
Financiën 
De investering en exploitatie van het inloophuis vragen om een verantwoord en beheersbaar 
financieel beleid.  
 
Met name de inkomsten zijn onzeker, zowel op de korte als lange termijn. Een proactieve 
fondsenwerving is van levensbelang voor de continuïteit van het Toon Hermans Huis. 
 
Een werkgroep heeft zich over de inkomstenstromen gebogen en onderscheidt een drietal 
inkomstenbronnen: 

1. ambassadeurs; bedrijven en organisaties die een substantiële bijdrage  
(minimaal € 1000,00 per jaar) leveren gedurende drie tot vijf jaren 

2. vrienden van ...; particulieren en kleine ondernemers die maandelijks of jaarlijks een 
vast bedrag ter beschikking stellen. Je kunt al vriend zijn vanaf € 3,00 per maand. 

3. serviceclubs; jaarlijks draagt bij toerbeurt een van de regionale serviceclubs een be-
drag van minimaal € 10.000,00 bij aan het inloophuis. 

 
Daarnaast kent het inloophuis incidentele inkomsten uit bijvoorbeeld grote evenementen en 
benefietbijeenkomsten, verjaardagen, jubilea, acties, legaten, erfenissen, etc. 
 
Ook is sponsoring in natura mogelijk. 
 
Een groot aantal Fondsen en Stichtingen zijn bereid op projectbasis het initiatief van het in-
loophuis in zowel de investering als exploitatie incidenteel of in de aanloop ook structureel 
en meerjarig te ondersteunen. Incidenteel kunnen hier substantiële bijdragen worden aan-
gevraagd om de realisatie en exploitatie van het inloophuis mogelijk te maken. 
 
De minimale kostenbegroting omvat een totaalbedrag van € 100.000,00. De begroting is in 
bijlage 1 opgenomen. Dit minimale bedrag moeten we met bovenstaande inkomstenstro-
men zien te dekken. 
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De werkgroep die zich over de financiën heeft gebogen is van mening dat de aanvangsinves-
teringen voor 100% gefinancierd kunnen worden door sponsoring in natura en/of bijzondere 
giften uit diverse Fondsen en Stichtingen. 
 
Een goede administratie is belangrijk om tijdig en goed de financiën te beheren. De werk-
groep heeft inmiddels een financieel adviseur bereid gevonden de administratie van het 
toekomstige inloophuis in de vorm van sponsoring in natura op te pakken. 
 
Acties 

1. in samenwerking met de werkgroep communicatie realiseren van promotiemate-
rialen voor de fondsenwerving 

2. werven van ambassadeurs 
3. werven van vrienden van ...  
4. benaderen serviceclubs 
5. aanschrijven fondsen 
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Projectbeheersing 
 
Organisatie 
Het tijdelijke bestuur is opdrachtgever en projectleiding van het project om te komen tot het 
Toon Hermans Huis in Roermond. In de loop van 2014 wordt het bestuur uitgebreid met een 
aantal leden om te komen tot een definitief bestuur. 
 
De opdracht: het realiseren van een operationeel, voor de langere termijn gefinancierd, 
Toon Hermans Huis in Roermond per ultimo 2014. 
 
Het projectteam bestaande uit de bestuursleden en een aantal werkgroepen voert de op-
dracht uit. 
 
Elk bestuurslid beheert een portefeuille die rechtstreeks gerelateerd is aan één van de deel-
projecten. Het betrokken bestuurslid stuurt een werkgroep aan die de uitvoering van het 
deelproject voor zijn rekening neemt. 
 
Voor de uitvoeringsfase zal er opnieuw geïnventariseerd worden wie er gaat deelnemen in 
de diverse werkgroepen. De werkgroepen gaan uiterlijk medio april 2014 aan de slag met de 
uitvoering van de opdracht. 
 
In de komende maanden zal er door het bestuur een comité van aanbeveling worden sa-
mengesteld. 
 
Kosten 
De projectleiding probeert de kosten in de opstartfase zo laag mogelijk te houden. 
Dit wordt gerealiseerd doordat de bestuursleden en de deelnemers in de werkgroepen hun 
werkzaamheden als vrijwilliger en zonder vergoeding verrichten. De vergaderkosten worden 
tot nu toe op nihil gehouden, doordat de vergaderlocaties en consumpties ter beschikking 
zijn gesteld. 
 
Voor zover de opstartkosten niet ‘om niet’ gerealiseerd kunnen worden, kan er geput wor-
den uit een door KWF kankerbestrijding ter beschikking gestelde opstartsubsidie van  
€ 17.000,00. 
 
Er zullen gelden, subsidies en middelen gegenereerd moeten worden om de investeringen 
in, en de exploitatie van het Toon Hermans Huis mogelijk te maken. 
In dit stadium van het project is het nog niet mogelijk om een reëel projectbudget op te stel-
len. 
 
In bijlage 1 zijn enkele mogelijke begrotingscenario’s opgenomen. 
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Kwaliteit 
Onder kwaliteitsbewaking wordt hier verstaan het toetsen van de door de projectgroep en 
werkgroepen op te leveren producten en resultaten aan vooraf daaraan gestelde eisen. 
 
Een groot deel van de op te leveren producten en resultaten zal aan de kwaliteitseisen van 
de landelijke koepelorganisatie IPSO (moeten) worden getoetst. 
 
Voor het overige zullen bij de opdrachtverstrekking aan de werkgroepen de eisen waaraan 
producten en resultaten moeten voldoen worden meegegeven. 
 
Informatie 
Het bestuur van het Toon Hermans Huis Roermond draagt zorg voor een regelmatige voort-
gangsrapportage aan alle betrokkenen over de volgende onderwerpen: 
 

 Projectvoortgang 

 Projectplanning 

 Projectfinanciën 

 Projectorganisatie en -personeel 

 Projectgerelateerde publiciteit 

 Bijzondere projectknelpunten en te nemen maatregelen 
 
Het bestuurssecretariaat draagt zorg voor de archivering van alle (project)documenten die 
nu en later van belang kunnen zijn voor de oprichting en het functioneren van het Toon 
Hermans Huis Roermond.  
 
De bestuursleden en de werkgroepen zijn gehouden alle relevante (project)documenten (in 
kopie) gevraagd en ongevraagd te verstrekken aan het bestuurssecretariaat. 
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Bijlage 1; Begroting  
 

THH ROERMOND; BEGROTING JAAR 1 NA DE START 
 

    x 1.000 
 

Scenario 1 Scenario 2 

BATEN 
   Gemeente 
 

0 0 

Fondsen/stichtingen 
 

25 25 

Ambassadeurs 
 

30 50 

Vrienden 
 

15 25 

Serviceclubs 
 

15 25 

Donaties 
 

10 10 

Activiteiten 
 

5 5 

Totaal 
 

100 140 

    LASTEN 
   Personeelskosten 
 

35 70 

Vrijwilligerskosten 
 

8 8 

Huur 
 

26 26 

Gas/water/electra 
 

4 4 

Overige huisvestingskosten 
 

5 5 

Kantoorkosten/drukwerk 
 

5 5 

Telefoon/website 
 

2 2 

Advieskosten 
 

4 4 

Kosten activiteiten 
 

6 10 

Overige kosten 
 

5 6 

Totaal 
 

100 140 

    * De inkomsten na de start dienen nog onderbouwd te worden door de Werkgroep Sponsorcommissie, 
vooralsnog o.b.v. inschattingen. 

* Kosten Personeel o.b.v. 0,5 fte bij scenario 1 en 1,0 fte bij scenario 2 

* Huur, gas/water/electra en overige huisvestingkosten o.b.v. voorzet Werkgroep Huisvesting. 

* Kantoorkosten en telefoon/website o.b.v. jaarrekeningen andere THH's. 
* Advieskosten o.b.v. jaarrekeningen andere THH's. Deze worden gesponsord door BPV Accountants en 
Belastingadviseurs. 
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Bijlage 2; P&O 
Werving en selectie van Professional en vrijwilligers  
 
Planning 
 
1 april 2014 Start werven Directeur(s) 
Uitgangspunten: 

 Voorkeur voor invulling als duobaan (minder kwetsbaar v.w.b. continuïteit en betere aanslui-
ting bij verschillende competenties); 

 Totale bezetting 0,8 - 1 fte
1
; 

 Naam/namen bekend tijdens Samenloop, om letterlijk meteen een gezicht aan het THH Roer-
mond te kunnen geven; 

 Aandachtspunt is financiering (ook in relatie tot start van de bezoldiging – liefst zo laat mogelijk 
in het jaar). Fondsenwerving hiervoor dient zo snel mogelijk worden opgestart (Commissie Fi-
nanciën / Bestuur). 

24/25 mei’14 Inschrijven geïnteresseerden voor informatiebijeenkomst  
Tijdens Samenloop voor Hoop, bij voorkeur  onder leiding van reeds aangenomen Directeur  
 
Begin juli ’14 Informatiebijeenkomst:  
Duidelijk informatie geven over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de vrijwilligers. Wat er 
van ze verwacht wordt en aan welke competenties zij moeten voldoen. 
In groepsgesprekken met huidige vrijwilligers de vragen van de geïnteresseerden zo goed mogelijk beantwoor-
den en een realistisch beeld neer zetten van een vrijwilliger.    
 
Begin juli ’14 Start sollicitatie procedure vrijwilligers. 
Er zal rekening worden gehouden met de wensen van de verschillende werkgroepen zodat de verschillende 
competenties die daar nodig zijn ook aan bod komen. 
 
September’14 Selectiedagen:  
Afhankelijk van hoeveel aanmeldingen wij hebben kandidaten screenen en middels rol spellen en gesprekken 
een grove selectie maken.  De mensen die wij selecteren krijgen vervolgens een persoonlijk gesprek. 
 

Oktober ’14 Opleidingsdagen en stages  
organiseren bij andere THH 

                                                
1
 hierbij is er vanuit gegaan dat er -in aanvang- geen bezoldigde managementassistent/ secretaresse wordt aangesteld. 
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Functieprofiel Directeur THH Roermond - versie 1 
 
Uitgangspunt:  

- Voorkeur voor invulling als duobaan (minder kwetsbaar v.w.b. continuïteit en betere aansluiting bij 
verschillende competenties); 

- Totale bezetting 0,8 - 1 fte*; 

- Naam/namen bekend tijdens Samenloop, om letterlijk meteen een gezicht aan het THH Roermond te 
kunnen geven; 

- Aandachtspunt is financiering (ook in relatie tot start van de bezoldiging – liefst zo laat mogelijk in het 
jaar). Fondsenwerving hiervoor dient zo snel mogelijk worden opgestart (Commissie Financiën / Be-
stuur). 
 

*hierbij is er vanuit gegaan dat er -in aanvang- geen bezoldigde managementassistent/ secretaresse wordt 
aangesteld. 
 
De functie 
De Directeur is eindverantwoordelijk voor de opzet, aansturing, programmering en exploitatie van het nieuw 
op te starten THH Roermond. De Directeur legt verantwoording af aan het Bestuur. Tijdens de voorbereiding 
wordt de Directeur ondersteund door een aantal commissies met inhoudelijke expertise en bij de uitvoering 
door een groep medewerkers op vrijwillige basis. De belangrijkste taken zijn: 

- Het (door)ontwikkelen van visie en beleid. 
Schrijft, op basis van de bestuurlijke uitgangspunten, het beleidsplan voor de korte en middellange 
termijn. 

- Vormt het boegbeeld en de drijvende kracht, zowel intern als extern.  
Is in staat het THH Roermond bekend te maken en te houden bij potentiële bezoekers, vrijwilligers, 
samenwerkingspartners en financiers. Participeert actief in verschillende (lokale) netwerken en is ver-
antwoordelijk voor fondsenwerving. 

- Het opzetten van de organisatie. 
Het verder inrichten van de organisatie, door middel protocollen, procedures en over-eenkomsten, 
maar ook zaken als communicatiemiddelen, administratie en ICT/website. 

- Huisvesting en facilitaire zaken. 
Is eindverantwoordelijk voor de inrichting van het huis en coördineert alle facilitaire zaken (eventueel: 
geeft onderbouwd advies over de keuze van het pand). 

- Opzetten en aansturen van het team. 
Is actief betrokken bij de werving, selectie en opleiding van vrijwilligers (met name gastvrouwen en –
heren). Is een verbindend leider die in staat is een team te vormen en verder te ontwikkelen, creëert 
een prettig en open werkklimaat. Leidt vergaderingen en besprekingen en coördineert de daaruit 
voortkomende acties. Is aanspreekpersoon voor alle medewerkers of wijst daarvoor coördinatoren 
aan. Voert evaluatiegesprekken. 

- Ontwikkelen en coördineren van het programma. 
Ontwikkelt een aansprekende ontmoetingsplek en een gevarieerd aanbod van activitei-ten, in af-
stemming en samenwerking met externe zorg- en activiteitenaanbieders. Is coördinator van en aan-
spreekpersoon voor externe dienstverleners en zorgpartners. 

- Exploitatie en verslaglegging. 
Richt een adequate planning- en control cyclus in, is verantwoordelijk voor een deug-delijke financiële 
administratie en stelt het jaarverslag op. Is contactpersoon voor het Bestuur. 

- Overig. 
Neemt deel aan het regionale directeuren-overleg, onderhoudt contacten met IPSO, KWF e.d., organi-
seert intervisies, maakt werkroosters, organiseert ….. enz. 
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Het profiel 
De ideale kandidaat heeft zowel een zorg-gerelateerde als een managerial achtergrond, waarbij de 
functie verdeeld kan worden over twee kandidaten (duobaan).  
De belangrijkste eisen zijn: 

- Ervaring of aantoonbaar sterke affiniteit met de doelgroep. 

- Ten minste HBO werk- en denk niveau. 

- Ten minste 10 jaar werkervaring in een eindverantwoordelijke managementfunctie, bij voorkeur in de 
zorg en/of de dienstverlening. 

- Aantoonbare leidinggevende ervaring, bij voorkeur mede opgedaan in een vrijwilligers organisatie. 

- Legt en onderhoudt gemakkelijk contact met een verscheidenheid aan doelgroepen. Spreekt gemakke-
lijk in het openbaar en weet enthousiasme en binding te creëren.  

- Is integer, betrouwbaar, empathisch en professioneel. 

- Kan goed plannen, organiseren en coördineren. Behoudt het overzicht, zonder de details uit het oog te 
verliezen.  

- Geeft duidelijk richting en sturing, zonder voorbij te gaan aan de inbreng van anderen. Is kordaat en 
besluitvaardig. 

- Bevlogen en beschikbaar, geen 9 tot 5 mentaliteit.  

- …………………. 

- ………………………………………………… 
 
De procedure 
Heeft u interesse in deze uitdagende functie, dan komen we graag met u in contact. Stuur uw cv, voorzien van 
een overtuigende motivatie, voor ….. per e-mail naar ……. 
De gesprekken vinden plaats op …. 
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Profielschets gastvrouw/gastheer 
 
Kader 
De gastvrouw / gastheer (G) werkt binnen het kader gesteld door het bestuur van de Stichting Toon Hermans 
Huis Roermond (THHR) en uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de directeur. G is aan de directeur 
verantwoording verschuldigd. 
G is zich in haar / zijn optreden ervan bewust dat zij /hij een vertegenwoordiger is van de Stichting THHR en uit 
dien hoofde wordt verwacht dat zij / hij instemt met de doelstelling en het beleid van de Stichting. 
Gastvrouw / gastheer zijn is vrijwilligerswerk, maar geen vrijblijvendheid! 
 
Taken 

a. Ten aanzien van de gasten 

 G draagt zorg voor ontvangst van de gast aan de deur, stelt deze op zijn gemak, biedt koffie of 
thee aan en luistert actief naar wat de gast te zeggen of te vragen heeft. 

 G geeft, bij gebleken behoefte, informatie of wijst de gast op het aanwezig informatiemateri-
aal, op folders dan wel boeken. 

 G informeert de gast over de activiteiten in het Huis, wanneer daar aan behoefte is gebleken. 

 G is verplicht tot geheimhouding van alle aan G, door werkzaamheden in het THHR, beken-
de gegevens over gasten. 

 In overleg met de gast wordt de gastenkaart ingevuld. 
  

b. Ten aanzien van het Huis 

 G draagt er aan bij dat het huis en interieur een verzorgde indruk maken, waarin gasten zich 
thuis voelen. G creëert een warme, gastvrije sfeer. G verricht eventueel licht huishoudelijke 
taken. Beschadigingen en onregelmatigheden in en om het Huis worden aan de directeur 
gemeld. 

 G beantwoordt de telefoon, geeft desgevraagd informatie en maakt eventueel een afspraak 
voor een bezoek. 

 Bij wisseling van de dienst worden bijzonderheden correct overgedragen. 

 G verricht de taken op 1 dagdeel per week in overleg, waarbij een redelijk flexibele instelling 
verwacht wordt. In wederzijds overleg kan een aanpassing van het rooster plaatsvinden.  

 
Overleg 
G neemt deel aan het teamoverleg, dat eenmaal per 2 maanden volgens rooster plaatsvindt. Dit overleg betreft 
het onderlinge contact, advisering, bespreking van lopende zaken, werkbespreking, coaching door directeur en 
/ of begeleiding. 
 
Scholing en geschiktheid 
G neemt deel aan de activiteiten die door het THHR met het oog op verdere vorming georganiseerd worden 
(trainingen en intervisie) 
Er wordt een overeenkomst aangegaan, waarin is opgenomen dat G start met een kennismakingsperiode van 8 
weken, verspreid over verschillende dagdelen. Onder begeleiding van de inwerkcoaches wordt het inwerkpro-
gramma van THHR gevolgd. Aansluitend aan deze periode volgt een evaluatiegesprek met de directeur. Pas dan 
zal worden besloten of het G-schap zal worden voortgezet dan wel beëindigd. Tenminste 2 maal per jaar zal G 
een functioneringsgesprek hebben met de directeur. 
 
Verzekeringen 
Er is een collectieve WA-verzekering voor de vrijwilligers die werkzaam zijn in het THHR 
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Gedragsregels 

 G toont een nette en verzorgde uitstraling 

 De houding van G wordt gekenmerkt door respect voor een ieder, betrokkenheid en rust. G is empa-
tisch, luistert actief (doorvragen en samenvatten) en toont een ondersteunende rol. 

 In de adviezen aan de gasten sluit G zich aan bij de vraag van de gast en spreekt niet over eigen pro-
blemen of oplossingen, tenzij duidelijk is dat dit de gast kan helpen. G moet een gesprek kunnen voe-
ren gericht op de wensen van de gast en moet een gesprek goed kunnen afronden. 

 Het recht en het vermogen van de gast om eigen oplossingen te vinden staat steeds voorop. 

 G domineert niet in het contact met de gast; tenzij dit in uitzonderingssituaties (bijv. acute crisis) ge-
boden is. 

 Het aangaan van therapeutische contacten c.q. contacten die een veranderingsproces in gang zetten, 
behoort niet tot de taken van G. 

 G bezoekt ook geen gasten thuis, tenzij hierover overleg heeft plaatsgevonden met de directeur. 

 Het teamoverleg en de intervisie zijn de plaatsen waar eigen emoties en problemen van G in verband 
met de werkzaamheden naar voren worden gebracht. 

 G bezoekt geen crematie / begrafenis van gasten tenzij hierover overleg en fiattering heeft plaatsge-
vonden met de directeur, dit om professionele afstand te bewaren. 
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Bijlage 3;  
Programma 
 

Mogelijke aanbieders voor workshops: 
 
Lichaam en geest: 
Gezondheidscentrum de Boog (Keulsebaan 506, 6045 GL Roermond, E: zinpsira-
tie@live,nl) voorziet in reguliere en complementaire gezondheidszorg voor de bewoners 
in en rondom Roermond. Het centrum biedt onderdak aan een groot aantal disciplines, 
variërend van fysiotherapiepraktijk tot een praktijk voor psychologie, gewichtsbeheer-
sing, osteopathie en nog veel meer. In het activiteiten- en cursuscentrum ‘de Boog’ 
wordt een keur aan yogalessen, inspirerende opleidingen en workshops gegeven op het 
gebied van   manuele therapie, geestelijke gezondheid, preventieve gezondheidszorg, 
nazorg ( oa. MaCare), bewustzijn (meditatie), ontspanning (yoga, tai chi,  dans en bewe-
ging), ontwikkeling (mindfullness, adem- en ontspaninngstraining). 
 
Het Heelcentrum (Julianaplein 9, 6049 BS Roermond-Herten, T (0475) 399199,  
E: info@heelcemtrum.nl) biedt alternatieve en reguliere geneeswijzen zoals acu-
puntuur, osteopathie, EMDR, NLP coaching en training. Daarnaast worden er cursussen 
en workshops aangeboden zoals Biodanza, drumcirkel, grenzen, leven is je lief, medit a-
tie, mindfullness en ontspanningsmassages.  
 
Creatief: 
 
De ECI-fabriek (ECI 13, 6041 MA Roermond, T (0475) 317171, E algemeen: 
receptie@ecicultuurfabriek.nl) organiseert cultuureducatie bestaande uit de disciplines 
beeldend, muziek, toneel, dans en literatuur, maar ook losse workshops. 
 
Creatief Roermond (Plesmanstraat3, 6044 KK Roermond, E: info@creatiefroermond.nl) 
biedt workshops voor bedrijfsuitjes, teambuilding en personeelsfeesten. Daarnaast ook 
individuele workshops, zoals vrij acrylschilderen, Bob Ross schilderen, mozaïek, glasde-
coratiesmaken, porselein schilderen, sieraden maken en sjaal vilten.   
 
Aanbod vanuit creatieve therapie (Hogeschool Zuyd). 
 
Kanker en werk: 
 
Stichting Do Some Good is gespecialiseerd op het gebied van ingrijpend ziek zijn en werk 
en ontwikkelt en biedt op dit vlak interventies aan, met name voor werknemers voor 
wie een redelijke kans bestaat dat de re-integratie moeizaam gaat verlopen, stagneert 
of bij wie zelfs een langdurige terugval kan plaatsvinden. Do Some Good organiseert 
workshops in inloophuizen.  
Stichting Do Some Good is landelijk actief en het hoofdkantoor bevindt zich:  

mailto:info@heelcemtrum.nl)
mailto:receptie@ecicultuurfabriek.nl
mailto:info@creatiefroermond.nl
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Dr. Nolensplein 157 
6136 GM Sittard 
T: (043) 30 20 233 
Website: www.dosomegood.nl 
 
Mogelijke aanbieders uiterlijke verzorging: 
 
Praktijk voor huid- en oedeemtherapie Roumen, Pol & Sanders 
Gebroeklaan 31 
6042 GN Roermond 
T: (0475) 332768 
www.huidtherapeutenlimburg.nl 
 
Via www.massagebijkanker.nl: 
Balance massagepraktijk  
Bernadette van Lierop-Nijland 
T: 06 12275950 
E: info@balancemassagepraktijk.nl 
www.balancemassagepraktijk.nl 
 
Workshops ‘Look Good.. Feel Better’  
De workshops ‘Look Good .. Feel Better’ worden aangeboden in ziekenhuis. Het zijn gra-
tis workshops over uiterlijke verzorging bij kanker. Binnen het Laurentius ziekenhuis is 
Riëtte Ruijten, verpleegkundig specialist oncologie, contactpersoon. T: 06 29319494 
Contactgegevens ‘Look good… Feel Better’: T: (030) 6971511, E: in-
fo@lookgoodfeelbetter.nl,  
Website: www.lookgoodfeelbetter.nl  
Algemeen: 
 
Op de website www.kankerwiehelpt.nl is bij ‘hulpwijzer’ een overzicht (ook op postcode 
gebied) te vinden met hulpverleners variërend van bekkenfysiotherapeut, borstprothese 
leverancier, creatief therapeut tot lymfoedeemtherapeut, psycholoog, etc.     
 
Regionale kankerpatiëntenverenigingen:  
 
Patiëntenvereniging Stichting van Patiënten met kanker aan het spijsverteringskanaal – 
Limburg, contactpersoon: Mw. J. Janzen, Prof. Kernstraat 23, 6224 BG Maastricht, T: 043 
– 3633606, E: jean-zen31@zonnet.nl; info@valiance.nl 
 
Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN); dhr. L. Widdershoven (voorzitter), Ijs-
straat 5, 6114 RM Susteren, T: (046) 4493570 
 

http://www.dosomegood.nl/
http://www.huidtherapeutenlimburg.nl/
http://www.massagebijkanker.nl/
mailto:info@balancemassagepraktijk.nl
http://www.balancemassagepraktijk.nl/
mailto:info@lookgoodfeelbetter.nl
mailto:info@lookgoodfeelbetter.nl
http://www.lookgoodfeelbetter.nl/
http://www.kankerwiehelpt.nl/
mailto:jean-zen31@zonnet.nl
mailto:info@valiance.nl
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Stichting Olijf (gyn. kanker, kanker van vagina, baarmoeder en eierstokken), Postbus 
1478, 1000 BL Amsterdam, T: (033) 463 3299. E: olijf@olijf.nl; houden lotgenotenbij-
eenkomst verspreid over het land; in Limburg in Venlo en Sittard  
 
Borstkankervereniging Nederland (B-actief Roermond), E: roermond@borstkanker.nl,  
Miriam Kemish T: 0613944389 
Linda Naus   T: 0774743216 
Desiree van Goor T: 0475465819  
 
Stichting Contactgroep prostaatkanker (SCP); contactpersoon: dhr. B. Denessen, kwist-
beklaan 8b, 5991 XJ Baarlo, T: (077) 4771635 / 06 14646167, E: 
bert.denessen@planet.nl (organiseren 2 à 3 keer per jaar in THH Venlo, Maastricht en 
Sittard contactbijeenkomsten). 
 
Stichting Longkanker; contactgroep van en voor longkankerpatiënten; Guus Houben; T: 
(043) 3065103 (Vaals) 
 
Zorgconsulent voor allochtonen: 
 
Arslan Gezondheidsbegeleiding (Tulay Arslan) 
Kasteel Hillenraedtstraat 94 
6043 HK Roermond 
T: 06 55813309 
E: info@arslanzorg.nl 
Website: www.arslanzorg.nl 
 
Arslan gezondheidsbegeleiding biedt ook cursussen en lezingen op maat met als thema: 
interculturele communicatie, cultuurverschillen in de zorg, zorg en welzijn van allocht o-
ne ouderen en vrouwen. 

mailto:olijf@olijf.nl
mailto:roermond@borstkanker.nl
mailto:bert.denessen@planet.nl
mailto:info@arslanzorg.nl
http://www.arslanzorg.nl/
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Bijlage 4; Zorgnetwerk 
A. Patiëntenorganisaties / informele zorg en ondersteuning 

 

Organisatie THH biedt hen THH ontvangt van hen Urgent 

Stichting Wel.Kom 077-3266666 
www.welkomroermond.nl / info@welkom.nu 

Info en bekendheid 
geven 

Vrijwilligers in natura 
geven van workshop 

 

Groene Kruis Vrijwilligerzorg, De Zorggroep 
Ondersteuning Mantelzorgers en Inzet Vrijwilligers  
Steunpunt Mantelzorg  www.dezorggroep.nl  
ArletteReijnen@dezorggroep.nl   0644349496  

Info en bekendheid 
geven 

Vrijwilligers in  
natura  
geven van 
workshop 

 

Stichting ProteionWelzijn / De Zorgondersteuner, Baexem  
www.proteionwelzijn.nl / 0475-453033 

Info en bekendheid 
geven 

Vrijwilligers in natura   
geven van workshop 

 

Vrijwilligerscentrale Roermond (VCR) :   0610030608   
www.vrijwilligerscentraleroermond.nl                                                                                                         

Info en bekendheid 
geven 

Vrijwilligers in natura  
geven van workshop 

 

Buddyzorg Limburg 045-5657590                                                                                       
www.buddyzorglimburg.nl                                                                                     

Info en bekendheid 
geven 

Vrijwilligers in natura 
geven van workshop 

 

Platform Allochtone Zorgvragers (PAZ) Limburg 046-
4208159  
www.pazlimburg.nl info@pazlimburg.nl 

Info en bekendheid 
geven 

Vrijwilligers in natura 
geven van workshop 

 

Arslan gezondheidsbegeleiding 
 

Info en bekendheid 
geven 

THH ontvangt bezoekers 
 

 

Gezondheidscentrum de Boog 
06-38000324 

Info en bekendheid 
geven 

THH ontvangt bezoekers 
 

 

Huis voor de Zorg, belangenorganisatie zorgvragers. 
www.huisvoordezorg.nl 

Info en bekendheid 
geven 

Advies aan THH 
Ondersteuning in de vorm van 
patiëntenbelangen 

! 

Platform Mantelzorgers  
www.platformmantelzorglimburg.nl 

Info en bekendheid 
geven 

Vrijwilligers in natura 
geven van workshop 

! 

Stichting IOCOB: informatie over complementaire en alter-
natieve geneeskunde  www.iocob.nl 

Info en bekendheid 
geven  

geven van workshop  

Stichting “Do Some Good”, Sittard.  
Tel. 043-3020233 www.dosomegood.nl    

Ontvangen van werk via 
klanten THH 

Brengen van info  

Geestelijke - spirituele begeleiding verzorging / Steunpunt 
Terzijde 

- Hetty Callens: 0644351243 
- Josefien Hoeben: 0644349810 

Ontvangen van werk via 
klanten THH 

Brengen van info  

Stichting Instellingen voor PsychoSociale Oncologie (IPSO) 
06-38823597  
www.ipso.nl 

 THH ontvangt ad-
vies,ondersteuning bij het opzet-
ten en inrichten van THH  
Roermond 
 

! 

Toon Hermans Huizen  
www.toonhermanshuis.nl doorklikken naar  
Toon Hermans Huis van voorkeur 
 

 Zie IPSO ! 

Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), 
Utrecht 
030 2916090 / www.NFK.nl  / secretariaat@nfk.nl 

Info en bekendheid 
geven, ontvangen van 
klanten 

THH krijgt ondersteuning  
! 

Borstkankervereniging Nederland / in Roermond actief als B 
actief 
www.borstkanker.nl/b_actief_roermond 
roermond@borstkanker.nl 

- Miriam Kemish 0613944389 
- Linda Naus  0774743216 
- Desiree van Goor 0475465819  

Info en bekendheid 
geven 

Vrijwilligers in natura 
workshops geven 
THH ontvangt huur, 
Evt vrijwilligers 

! 

http://www.welkomroermond.nl/
mailto:info@welkom.nu
http://www.dezorggroep.nl/
mailto:ArletteReijnen@dezorggroep.nl
http://www.proteionwelzijn.nl/
http://www.vrijwilligerscentraleroermond.nl/
http://www.buddyzorglimburg.nl/
http://www.pazlimburg.nl/
mailto:info@pazlimburg.nl
http://www.huisvoordezorg.nl/
http://www.platformmantelzorglimburg.nl/
http://www.iocob.nl/
http://www.dosomegood.nl/
http://www.ipso.nl/
http://www.toonhermanshuis.nl/
http://www.nfk.nl/
mailto:secretariaat@nfk.nl
http://www.borstkanker.nl/b_actief_roermond
mailto:roermond@borstkanker.nl
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B.  (para-)medische en zorgorganisaties en -instellingen 
 

Organisatie THH biedt hen THH ontvangt van hen Urgent 

Huisartsenpost HAP Roermond                                                                                
0475-851127 

 Info en bekendheid 
geven 

 

Roermond Laurentius Ziekenhuis                                                                         
0475-382222  
www.lzr.nl  

 THH ontvangt bezoekers 
LZR brengt financiële middelen 
voor personele kosten of structu-
rele middelen voor exploitatie-
kosten 
Deskundigheid dmv presentaties 
bv MW, fysiotherapie, Consulte-
rend oncologieverpleegkun-digen 

! 

De Zorggroep, locaties in Roermond eo 
http://www.dezorggroep.nl  
Klantenservice: 08861 08861 /  klantenservi-
ce@dezorggroep.nl 

 THH ontvangt financiële midde-
len voor personele kosten of 
structurele middelen voor exploi-
tatiekosten 

! 

Proteion  http://www.proteion.nl     
Klantenservice thuiszorg: 088 850 0000 
Zorgloket voor zorglocaties: 0475 8500360                                                                                                              

 THH ontvangt financiële midde-
len voor personele kosten of 
structurele middelen voor exploi-
tatiekosten 

! 

Maastro clinic, bestralingsinstituut Maastricht/Venlo  tel: 
0884455666 
www.maastro.nl / info@maastro.nl 

 THH ontvangt bezoekers  

Herstel en Balans / CIRO+ / Expertisecentrum  voor chro-
nisch orgaanfalen, Horn / 
www.herstelenbalans.nl/instellingen  
contactpersoon: mevr. P. Scheres  
0475-587656  

Ontvangen van werk via 
klanten THH 

Geven van workshop  

Thuiszorgorganisaties 

 Groene Kruis Thuiszorg / de  Zorggroep Roer-
mond/Echt/Roerdalen en Maasgouw 0475-356276 
zorgbemiddelingregioroermond@dezorggroep.nl 

 Thuiszorg Proteion midden/noord Limburg 0475-
566202 
PTZzorgconsulent@proteion.nl                                                                            
Land van Horne                                                                                                   
0800-3333888 
info@landvanhorne.nl 

 Orbis Thuiszorg 

 Privazorg  06-22207273 
www.privazorgnoordenmiddenlimburg.nl                                                                                                                                                                      

 Buurtzorg Roermond 
    06-10360249     roermond@buurtzorgnederland.com 

 Buurtzorg Maasgouw                                                                                              
06-23459828    maas-
gouw@buurtzorgnederland.com 

- Marcanto 0475-470600  
    www.markantozorg.nl 

 THH ontvangt bezoekers 
 

 

   

Apotheek Roermond Zuid Keulsebaan 47                                                             
0475-320795 

Info en bekendheid 
geven 

  

Regionaal Consultatieteam PZ / Expertisecentrum pallia-
tieve zorg 0900-7255486 www.palliatievezorg.mumc.nl  

Info en bekendheid 
geven 

  

 

http://www.lzr.nl/
http://www.dezorggroep.nl/
mailto:klantenservice@dezorggroep.nl
mailto:klantenservice@dezorggroep.nl
http://www.proteion.nl/
http://www.maastro.nl/
mailto:info@maastro.nl
http://www.herstelenbalans.nl/instellingen
mailto:zorgbemiddelingregioroermond@dezorggroep.nl
mailto:PTZzorgconsulent@proteion.nl
mailto:info@landvanhorne.nl
http://www.privazorgnoordenmiddenlimburg.nl/
mailto:roermond@buurtzorgnederland.com
mailto:maasgouw@buurtzorgnederland.com
mailto:maasgouw@buurtzorgnederland.com
http://www.markantozorg.nl/
http://www.palliatievezorg.mumc.nl/
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Euthanasie / NVVE Nederlandse  
Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde  
0900-6060606 www.nvve.nl 

Info en bekendheid 
geven 

  

SCEN artsen Noord en Midden Limburg (voor steun en 
consultatie aan artsen bij euthanasievragen 077- 387 
24 62                                                                            

Info en bekendheid 
geven 

  

Hospices 
- Centrum voor palliatieve zorg ‘de Ark’ (de Zorg-

groep)  
Roermond 088-6108861 / www.dezorggroep.nl 
(woon- en zorglocaties) 

- Hospice Mariaweide (Orbis Concern), Susteren  
046-4496000 / www.orbisconcern.nl  

- Hospice Franciscus (Stg Eerbied voor het Leven), 
Weert 
0495-498977  franciscus-hospcie@home.nl 
www.franciscushospice.nl 

Info en bekendheid 
geven 

  

Paramedische zorgverleners (gespecialiseerde in oncolo-
gie) diëtisten, oncologische fysiotherapeuten, huidthera-
peuten via werkgroepen IKNL, locatie Maastricht 043-
3254059 

Info en bekendheid 
geven 

  

 

C. Psychosociale organisaties en instellingen 
 

Organisatie THH biedt hen THH ontvangt van hen Urgent 

Geestelijke Gezondheidszorg / RIAGG  Roermond  
0475-387474 of  0475-335766 
www.riaggzuid.nl       roermond@riaggzuid.nl   

 Levert expertise in psychosociale 
zorg 

! 

Algemeen Maatschappelijk Werk Midden Limburg 
(AMWML) 
www.amwml.nl / info@amwml.nl  /  
088-6560600  

Loketfunctie ism bv speci-
alistisch 
MW uit LZR 

  

Landelijk Steunpunt Rouw (LSR)   
033-4616896 

Info en bekendheid 
geven 

  

GGD Zuid Limburg (wegwijzer Rouwverwerking)Voor 
adressen van hulpverleners in de regio (individuele en 
groepsbegeleiding):kijk onder documenten) 
www.ggdzl.nl 

Info en bekendheid 
geven 

  

Rouwverwerking bij kinderen: Stichting Achter de Regen-
boog www.achterderegenboog.nl 

Info en bekendheid 
geven 

Geven van workshop  

 
D.Overige organisaties 
 

Organisatie THH biedt hen THH ontvangt van 
hen 

Urgent 

Integraal Kankercentrum NL,  locatie Maastricht  043-3254059                                                                                 
www.iknl.nl    info@iknl.nl 

Info en bekendheid 
geven 

  

Stichting Roparun Schiedam 010431165 info@roparun.nl  THH ontvangt 
financiële onder-
steuning 

 

 

http://www.nvve.nl/
http://www.dezorggroep.nl/
http://www.orbisconcern.nl/
mailto:franciscus-hospcie@home.nl
http://www.franciscushospice.nl/
http://www.riaggzuid.nl/
mailto:roermond@riaggzuid.nl
http://www.amwml.nl/
mailto:info@amwml.nl
http://www.ggdzl.nl/
http://www.achterderegenboog.nl/
http://www.iknl.nl/
mailto:info@iknl.nl
mailto:info@roparun.nl
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Meditta, Huisartsen organisatie Midden Limburg 
www.meditta.nl / info@meditta.nl /  
046-4262322 

 THH ontvangt 
financiële midde-
len voor persone-
le kosten of struc-
turele middelen 
voor exploitatie-
kosten 

! 

WMO Gemeente Roermond 
0475-359999 
www.roermond.nl 

THH  organiseert 
(vrijwillige) bege-
leiding en onder-
steuning. Moge-
lijkheden loket-
functie 

THH ontvangt 
financiële onder-
steuning 

! 

Netwerk Palliatieve Zorg Roermond e.o. coordinator: Desiree Meertens 
0644349808 desireemeertens@dezorggroep.nl 
www.palliatievezorglimburg.nl 

Ruimte voor pu-
bliek voor 1-2 per 
jaar activiteit bv 
lotgenotencontact 

THH ontvangt  
Bezoekers dmv 
verwijzing 
expertise dmv 
workshop 

 

CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) Zuid-Limburg                                                                                                         
088-7891650 www.ciz.nl                                                                                                       

Info en bekend-
heid 
geven 

  

Uitvaartorganisatie Monuta 
0800-02222290 
www.monuta.nl 
Uitvaartorganisatie Willems 
0475-333040 
www.willemsuitvaartverzorging.nl 

Info en bekend-
heid 
geven 

THH ontvangt 
financiële onder-
steuning 

 

Instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking: verblijf, zorg 
en ondersteuning 

 St. Anna, Heel (Koraalgroep) Tel: 0475 579700  en klantenservicebu-
reau: 0475 579953 
www.stanna.nl / info@stanna.koraalgroep.nl  

 Daelzicht, Heel, servicebureau: 0475 577777  daelzicht@daelzicht.nl 
/ www.daelzicht.nl  

 Stichting Pergamijn, Echt : informatie: 0475 479666 
www.pergamijn.org / info@pergamijn.org 

 PSW, Roermond Tel: 0475 474400 
www.pswml.nl                           

Info en bekend-
heid 
geven 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.meditta.nl/
mailto:info@meditta.nl
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Desiree.Meertens/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLKE/www.roermond.nl
mailto:desireemeertens@dezorggroep.nl
http://www.palliatievezorglimburg.nl/
http://www.monuta.nl/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Desiree.Meertens/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLKE/www.willemsuitvaartverzorging.nl
http://www.stanna.nl/
mailto:info@stanna.koraalgroep.nl
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+ebfmajdiuAebfmajdiu/om');
http://www.daelzicht.nl/
http://www.pergamijn.org/
mailto:info@pergamijn.org
http://www.pswml.nl/
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Bijlage 5;  
Communicatie  
 
Actieplan 
 
Middelen-doelgroepen matrix 
 

                                 Doelgroepen 
Middelen 

Donateurs 
(groot) 

Donateurs 
(klein) 

Vrijwilligers Gasten/ 
bezoekers 

Verwijzers 

      

Website  * * * * * 

Flyers * * * * * 

Visitekaartjes * * * * * 

Brochures/folders * * * * * 

Sponsormap * * *   

Banner * * * *  

Kastje buiten   * *  

Prikbord/activiteitenkalender   * *  

Evenementen * * * *  

E-Mails * * * * * 

(Digitale) Nieuwsbrief * * * * * 

Persberichten  * * * * * 

Redactionele artikelen * * * * * 

Presentaties op maat/ Bijeen-
komsten 

*  *  * 

Toon Hermans Huisjes  *  *  

Beeldmateriaal  * * *  * * 

LinkedIn   *   

Facebook/twitter   * *  

Collectes  * * * *  

Persoonlijke benadering/brief  * * * * * 

TV Limburg * * * * * 

L1 * * * * * 

Radio spotjes * * * * * 

Intranet ziekenhuis     * * 

Landelijke TV * * * * * 

kabelkrant * * * * * 

ANWB routebordjes    *  
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Communicatie Actieplan 
 
Doelgroep Donateurs groot, inclusief fondsen 

Boodschap/doel Informeren omtrent oprichting en bestaan, doelstel-

ling en resultaten THH Roermond; Belang van een 

THH voor Roermond en omgeving benadrukken; 

Maatschappelijk en sociale betrokkenheid; ANBI-

certificering biedt mogelijkheid om in aanmerking te 

komen voor de grote fondsen 

Middelen Actieve- en persoonlijke benadering via bestaande 

netwerken; krant; E-mail; presentaties op maat; spon-

sormap; uitnodiging evenementen; TV; Radio; rond-

leidingen geven 

Periode April 2014-april 2015 

Wie onderneemt actie Bestuur THHR; directeur THH Roermond; financiën; 

betrokkenen bij THH Roermond die een netwerk kun-

nen benaderen 

Opmerkingen  Zorgen voor continuïteit in relatie zodat er een struc-

turele geldstroom ontstaat; specialistische kennis is 

noodzakelijk bij benaderen van fondsen 

 

Doelgroep  Donateurs (klein) 

Boodschap / doel Een kleine financiële bijdrage betekent een grote 

maatschappelijke bijdrage; onmisbaar voor voortbe-

staan THH Roermond 

Middelen Visitekaartjes; website; e-mail; nieuwsbrief; folder; 

collectes; Toon Hermans Huisjes; kranten; huis-aan 

huis bladen; radio, TV, donateurskaart; kabelkrant, 

intranet Laurentius Ziekenhuis 

Periode April 2014-april 2015 

Wie onderneemt actie Vrijwilligers (netwerken); financiën; coördinator;  

Opmerkingen Donateursknop op website; vermelding in nieuws-

brief; vermeld bij elk communicatiemiddel het reke-

ningnummer om donateurs te werven. 
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Doelgroep  Vrijwilligers  

Boodschap / doel THH Roermond heeft behoefte aan personen die op 

vrijwillige basis zich willen inzetten voor een goed 

doel als ook vrijwilligers met specifieke kennis of erva-

ring.  

Middelen Werving en Selectie via regionale kranten, tijdschrif-

ten, website, persoonlijke benadering; LinkedIn, 

nieuwsbrief; radio; TV; Kabelkrant; L1 

Periode April 2014- april 2015 

Wie onderneemt actie P&O 

Opmerkingen Vrijwilligers zijn essentieel; wees selectief in het aan-

name beleid; benadruk het belang van een positieve 

onderlinge relatie zonder groepsvorming te creëren. 

Vrijwilligers verdienen respect en waardering. Alle 

vrijwilligers volgen een op de doelgroep gerichte trai-

ning; mappen maken van interne procedures 

 

Doelgroep  Gasten / bezoekers 

Boodschap / doel Drempelverlagend werken. Ontmoetingsplaats en 

wegwijzer in een gastvrij, open huis; jaarlijks aanhou-

dende groei van bezoekers; vaste ontmoetingsplaats 

zijn voor bepaalde periode;  

Middelen Website; Facebook; Twitter; foldermateriaal; banner; 

kastje buiten; krant; persberichten; redactionele arti-

kelen; collectes; visitekaartjes; TV spotjes; radio spot-

jes; Kabelkrant; Intranet Laurentius Ziekenhuis 

Periode April 2014-april 2015 

Wie onderneemt actie Vrijwilligers; directeur; bestuur; verwijzers  

Opmerkingen Voorlichting richten op omgeving curatieve zorg. Lot-

genoten netwerken; bekendheid verspreiden binnen 

patiëntenorganisaties en zorgkoepels 

 

Doelgroep  Verwijzers  

Boodschap / doel Informeren over THH Roermond 

Middelen Brochures en folders 

Periode April 2014-april 2015 

Wie onderneemt actie Netwerken van vrijwilligers; directeur; bestuur in 

samenwerking met werkgroep Zorg, Communicatie en 

P&O; folders twee keer per jaar op locatie verversen 

(ong. 8 folders per locatie). 

Opmerkingen Minder (langdurig) uitval op werk, zowel patiënt zelf 

als familieleden; betere concentratie op het werk. 
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Bijlage 6  

Samenstelling werkgroepen 
 

Marc Breugelmans voorzitter 
Peter Willemse secretaris 
Marco Rijk penningmeester 
Nathalie van Houtum financiën 

Jos Biermans financiën 
Hans Schroots financiën 
Guus Eijssen financiën 
Hetty Smeets huisvesting 
Marielle Vroemen huisvesting 
Thea Sevriens huisvesting 
Frans van Elven huisvesting 
Monique Cobben huisvesting 
Maurice Zwanenberg huisvesting 
Gerard Zeelen huisvesting 
Corry Wouters P&O 
Camilla Forsman P&O 
Rian Crins P&O 

Ankie Hoppener P&O 
Manon Janissen P&O 
Ans Tummers PR & communicatie 
Elene Wolfs PR & communicatie 
Liliane Leenaers PR & communicatie 
Marie Jose Geraedts programma 
Miriam Kemish programma 
Inge Hensen programma 
Hanny Leurs zorgnetwerk 
Sjoerd Ijdema zorgnetwerk 
Wilma Mesman zorgnetwerk 
Desiree Meertens zorgnetwerk 
Wil Cox-Theelen zorgnetwerk 
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Bijlage 7 
Informatie over IPSO 
 
Over IPSO  

IPSO is de brancheorganisatie voor inloophuizen en psycho-oncologische centra in Nederland.  

Visie 

IPSO is er om inloophuizen en psycho-oncologische centra te versterken, zodat deze – ieder op hun eigen wijze 

– alle mensen met kanker en hun naasten op maat gesneden zorg en ondersteuning kunnen bieden. 

Missie 

IPSO en haar leden voorzien elkaar van alle benodigde kennis en informatie, om zodoende samen de best mo-

gelijke zorg en ondersteuning aan mensen met kanker en hun naasten te realiseren. 

Psycho-oncologische zorg en ondersteuning is net zo vanzelfsprekend en belangrijk als medische zorg, en is 

bereikbaar voor alle mensen met kanker en hun naasten in Nederland. 

IPSO is dé gesprekspartner van overheid, zorgverzekeraars, zorgverleners, patiëntenorganisaties en onderzoe-

kers wanneer kwesties rondom psycho-oncologische zorg en ondersteuning aan de orde zijn. 

Doelstellingen 

IPSO spant zich in om psycho-oncologische zorg vanzelfsprekend en voor iedereen die daaraan behoefte heeft 

toegankelijk te maken. De acties en handelingen van IPSO zijn gericht op het stimuleren en bewerkstelligen 

van: 

 erkenning van het nut en de noodzaak van psycho-oncologische zorg en ondersteuning 

 inbedding van psycho-oncologische zorg en ondersteuning in de oncologische zorgketen 

 landelijke bekendheid van psycho-oncologische zorg en ondersteuning 

 continue kwaliteitsverbetering en -bewaking van psycho-oncologische zorg en ondersteuning 

 toegankelijkheid en laagdrempeligheid van psycho-oncologische zorg en ondersteuning 

 structurele financiële ondersteuning van psycho-oncologische zorg en ondersteuning 

Daarnaast onderschrijft IPSO de doelstellingen die zijn opgenomen in het Nationaal Programma Kankerbestrij-

ding en draagt zij bij aan de realisatie daarvan. IPSO zoekt tevens aansluiting bij de uitgangspunten van KWF 

Kankerbestrijding, zoals geformuleerd in de beleidsvisie 2011-2014, in het bijzonder waar het gaat om het ver-

beteren van de kankerzorg in Nederland. 
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Bijlage 8 
Belangrijke cijfers 
 

Inwoneraantal verzorgingsgebied van THH Roermond 

  
Roermond 56695 

Roerdalen 21287 

Leudal 36745 

Maasgouw 23921 

Echt-Susteren 32180 

Beesel 13844 

  
Totaal 184672 
 


