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OPLEGGER 

Algemeen 
Omschrijving Onderwerp Voorstel Viore 
Verspreiden Ja 
Contactpersoon Saloua Chaara 
Eenheid Sturing 
E-mail s.chaara@regiogv.nl 
Kenmerk 18.0006157 
Datum 7 maart 2019 

 
Voorstel 

Nummer Omschrijving 
Voorstel 1.  Kennisnemen van bijlagen 1 t/m 5. 
Voorstel 2.  Het voorstel om te werken met een basisfinanciering van € 75.000 per jaar 

bespreken. 
Voorstel 3.  Het voorstel om te werken met een verdeling van de kosten op basis van 

inwoneraantal bespreken. 
Voorstel 4.  (Laten) onderzoeken hoe de subsidiebeoordeling van aanvragen van Viore (en 

andere subsidieaanvragers met een duidelijke regionale functie en werkwijze) 
meer uniform/geharmoniseerd kan plaatsvinden en hiervoor scenario’s uit te 
werken. Op basis van de uitwerking van bovenstaande scenario’s maken 
portefeuillehouders keuzes over de wijze waarop en tot in hoeverre de 
gezamenlijke afstemming vorm krijgt.  

Voorstel 5.  De lijn die volgt uit punten 1,2 en 3 gezamenlijk terug te koppelen aan Viore. 
 
Behandeling  

Datum Overleg Doel Conclusie 
21-2-19 Portefeuillehoudersoverleg Bespreken Het agendapunt is niet behandeld. De 

portefeuillehouders willen dat dit 
onderwerp eerst wordt besproken in 
het ambtelijke kernteam welzijn en 
dat uit dat kernteam een 
reactie/advies volgt.  

5-3-19 Kernteam welzijn Bespreken  Het kernteam geeft het volgende mee: 
1. Over de afstemming rondom Viore: 
in het regionaal overleg Versa Welzijn 
wordt de afstemming rondom de 
subsidie van Viore opgepakt. 
Ambtelijk wordt voorgesteld om niet 
uit te gaan van een regionale 
aanvraag, maar wel regionale 
afstemming. 
2. Over het gevraagd subsidiebedrag: 
Ambtelijk wordt het gevraagd 
subsidiebedrag als te hoog gezien. 
Verder moet het gevraagd 
subsidiebedrag gaan over 2020. 

21-2-19 Portefeuillehoudersoverleg Bespreken Volgt. 
 
Toelichting 

Beknopte toelichting 
Op 24 januari zijn de wethouders gezondheid en ondersteuning op werkbezoek geweest bij Viore. Bij 
deze bijeenkomst waren wethouders gezondheid en ondersteuning en ambtenaren aanwezig. 
Voorafgaand aan het werkbezoek heeft Viore twee voorstellen aan de portefeuillehouders doen 
toekomen. Deze voorstellen zijn tijdens de bijeenkomst van 24 januari besproken:  

1. Viore dient tot nu toe bij bij 8 regiogemeenten een subsidieaanvraag in. Viore heeft een 
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nadrukkelijk regionale functie (en staat als vrije inloop functie open voor alle inwoners in de 
Gooi en Vechtstreek), maar de beoordeling van de subsidieaanvragen vindt op lokaal niveau 
en veelal zonder onderlinge afstemming door gemeenten plaats. Viore geeft aan dat dit 
proces zeer tijdrovend is (er worden 8 dezelfde aanvragen ingediend, vervolgens voert Viore 
met 8 gemeenten afzonderlijke gesprekken over hetzelfde en heeft Voire te maken met 
verschillen in tempo en dynamiek). Viore vraagt gemeenten om het subsidieproces meer 
praktisch en efficiënt vorm te geven.  

2. Daarnaast heeft Viore het principe van basisfinanciering voorgelegd. Voor 2020 en verder 
wil Viore een totale subsidiebedrag van € 75.000 bij gemeenten aanvragen. Zie de bijlagen 
voor een onderbouwing. Voire stelt hierbij voor om een vaste verdeelsleutel per gemeente 
(een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal) af te spreken.  

 
Op 24 januari hebben de wethouders: 

- zich in principe positief uitgesproken over het subsidiebedrag van € 75.000 en het verdelen 
van de kosten op basis van inwoneraantal. Wel is aan Viore gevraagd een nadere 
onderbouwing/uitwerking van de begroting aan te leveren. Deze onderbouwing heeft Viore u 
reeds doen toekomen. In de bijlage ontvangt u deze opnieuw.  

- aangegeven te willen onderzoeken hoe de gezamenlijke afstemming rondom de beoordeling 
van subsidieaanvragen het best vormgegeven kan worden.  

- aangegeven het verzoek van Viore te willen bespreken in het portefeuillehoudersoverleg van 
21 februari. Aan dit verzoek geven wij momenteel invulling. 

  
 
Bijlage(n) 

Nummer Omschrijving 
Bijlage 1.  Mail Viore d.d. 29-1-2019  
Bijlage 2.  Subsidieaanvraag Viore 
Bijlage 3.  Begroting 2019 
Bijlage 4.  Verdeelsleutels kosten 
Bijlage 5.  Presentatie die op 24 januari gehouden is 
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Van: Miranda van den Eijnden <miranda.vandeneijnden@viore.org>  

Verzonden: vrijdag 18 januari 2019 18:12 

Aan: g.knoop@blaricum.nl; b.boudewijnse@gooisemeren.nl; m.hoelscher@huizen.nl; k.vanhunnik@laren.nl; 

aheijstee@weesp.nl; r.vanrijn@wijdemeren.nl; s.lankreijer@eemnes.nl; a.vanroshum@baarn.nl; 

k.walters@hilversum.nl 

CC: Saloua Chaara <s.chaara@regiogv.nl>; h.kukler@hilversum.nl; f.degroot@gooisemeren.nl; 

ra.zoetmulder@wijdemeren.nl; Stam, Sigrid <SStam@weesp.nl>; tosca.dejong@belcombinatie.nl; Hooft van 

Huysduynen, Sylvia <s.hooftvanhuysduynen@huizen.nl>; Pieter Brandjes <P.Brandjes@baarn.nl> 

Onderwerp: uitnodiging voor werklunch bij Viore centrum voor iedereen die leeft met kanker op donderdag 24 

januari om 12.15 uur 
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Van: Miranda van den Eijnden <miranda.vandeneijnden@viore.org>  

Verzonden: donderdag 13 december 2018 20:53 

Aan: g.knoop@blaricum.nl; b.boudewijnse@gooisemeren.nl; m.hoelscher@huizen.nl; k.vanhunnik@laren.nl; 

aheijstee@weesp.nl; r.vanrijn@wijdemeren.nl; s.lankreijer@eemnes.nl; a.vanroshum@baarn.nl; 

k.walters@hilversum.nl 

CC: Saloua Chaara <s.chaara@regiogv.nl>; y.brouwer@hilversum.nl; c.driessen@huizen.nl; 

T.vanderVeen@gooisemeren.nl; i.Buisman@wijdemeren.nl; inge.hogeveen@baarn.nl; 

linda.verkroost@belcombinatie.nl; bestuurssecretariaat@weesp.nl; bestuurssecretariaat@eenmes.nl; 

Bestuurssecretariaat@Blaricum.nl 

Onderwerp: uitnodiging voor werklunch bij Viore centrum voor iedereen die leeft met kanker op donderdag 24 

januari om 12.15 uur 
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Aan:   De gemeenten in de regio  
Van:  Bestuur van stichting Viore 
Betreft:  Subsidieaanvraag voor Viore 2019 e.v. 
D.d.:  16 maart 2018 
 

Aanvraag 

Viore, het informatie-, activiteiten- en inloopcentrum voor iedereen die leeft met kanker, gevestigd op 
het terrein van ziekenhuis Tergooi (Hilversum) is geopend in 2012. In de afgelopen jaren is de basis 
gelegd voor een laagdrempelig en kwalitatief hoogwaardig aanbod voor ondersteuning van (ex-) 
kankerpatiënten, hun mantelzorgers en nabestaanden.  

Bij Viore worden alle werkzaamheden verricht door ruim 70 vrijwilligers, daarbij ondersteund door een 
kleine gehonoreerde staf. Vrijwilligers werken er veelal vanuit hun betrokkenheid bij de samenleving. 
Alle vrijwilligers zijn geschoold op psycho-oncologisch en communicatief gebied. Bij Viore wordt niet 
(medisch) behandeld.  

Viore is sinds de opening ruim 34.000  keer bezocht. In 2017 telde Viore 6.930 bezoeken. De leeftijd 
van de bezoekers varieert van 6-92 jaar. De bezoekers komen veelal uit de Gooi- en Vechtstreek 
(92%1). Viore is elke werkdag geopend. 
 
Viore is lid van de brancheorganisatie IPSO, die kwaliteitsnormen voor inloopcentra voor kanker heeft 
ontwikkeld. IPSO adviseert en begeleidt bij het handhaven van kwaliteitscriteria op het gebied van 
organisatie, uitvoering en opleiding van de vrijwilligers.   
 
Viore kent nog geen enkele structurele financiering. De huidige financiering vindt Viore bij goede doelen 
fondsen, bedrijven, serviceclubs en particulieren. Ziektekostenverzekeringen en de landelijke overheid 
dragen niet bij. Viore doet een beroep op de regiogemeenten om zijn activiteiten structureel financieel 
te ondersteunen. 

Veel andere centra voor mensen die leven met kanker worden gesteund door gemeenten, soms met 
een vast bedrag, soms met een bedrag per inwoner, soms in natura. Voor enkele inloopcentra geldt dat 
de financiële steun van de regiogemeenten gezamenlijk komt. Dit laatste heeft ook de voorkeur van 
Viore.  

Waarom richt Viore zich tot de overheid? In de startfase is Viore financieel geholpen door financiers die 
een toezegging hebben gedaan voor een dan wel een beperkt aantal jaren. Op dit moment wordt het 
moeilijker om de financiering rond te krijgen. Om de continuïteit van het centrum te waarborgen is het 
noodzakelijk om structurele middelen te hebben om ons blijvend in te kunnen zetten voor mensen die 
leven met kanker. 
Viore is er voor de inwoners van de gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek. Het ligt dan ook voor de 
hand om de gemeenten in deze regio te vragen om ondersteuning. De Minister van Volksgezondheid 
onderschrijft het belang van centra als Viore en verwijst voor financiering naar de gemeenten. 

De meeste regiogemeenten zijn in 2017 begonnen met het ondersteunen van Viore met een subsidie 
voor dat jaar. Voor 2018 zijn inmiddels bijdragen van alle regio-gemeenten toegezegd. 
Door deze brief verzoeken wij de afzonderlijke regiogemeenten ons ook voor 2019 te subsidiëren. Het 
liefst zouden wij echter willen kunnen beschikken over één aanspreekpunt. 
 

                                                        
1  Meting van december 2017. Zie ook het jaarverslag 2017 op de website van Viore (bij organisatie, onderaan). 
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De totale begroting van Viore voor 2019 bedraagt € 174.000,-2. Viore roept de regiogemeenten op om 
gezamenlijk een deel van de structurele kosten (huisvesting en staf) van Viore op zich te nemen. 
Uitgangspunt hiervoor kan zijn dat de gemeenten uit de Gooi- en Vechtstreek samen € 75.000,- 
opbrengen. 
Voor de ontwikkeling en toekomst van Viore is het van groot belang om niet louter afhankelijk te zijn 
van eenjarige financiële toezeggingen. Wij verzoeken u een uitspraak te doen voor medefinanciering 
van enkele jaren. 

Wat krijgen de inwoners van de regio Gooi- en Vechtstreek ‘terug’ bij toekenning van een 
subsidie aan Viore? 
 
Bij voldoende financiering is er in 2019 gewaarborgd dat  
• er een uitgebreid en hoogwaardig programma is 
• er zowel individuele als groepsgewijze begeleiding is 
• er een warme, vaste ontmoetingsplek is 
• er een grote groep goed opgeleide vrijwilligers klaar staat 
voor mensen die kanker hebben, hun gezinnen, hun mantelzorgers en/of hun nabestaanden. 
Voor de palliatieve fase en voor nabestaanden zijn ook mensen met andere levensbedreigende ziekten 
dan kanker welkom. 
Gebleken is dat door tijdige opvang van kankerpatiënten en hun mantelzorgers en nabestaanden een 
later beroep op (dure) gemeenschaps- en/of gezondheidsvoorzieningen achterwege kan blijven. 

 
Aanvullende informatie 

Wij komen dit verzoek graag toelichten.  
Voor meer informatie over deze aanvraag kunt u terecht bij mw. drs. M.H.J. van den Eijnden, directeur 
van Viore, tel. 035-6853532.  
De  beleidsvisie 2016-2020, het jaarplan 2018, het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 van Viore 
zijn te vinden op www.viore.org/organisatie (onderaan).  
Ook nodigen wij u uit om Viore te bezoeken. U bent welkom- met of zonder afspraak. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen 
 
Hier niet opgenomen. 
  

                                                        
2  De vaste lasten (huur, energie en personeel) zijn voor 2019 begroot op ruim € 125.000,- 

http://www.viore.org/organisatie


Begroting 2019 Stichting Viore 

Uitgaven

Inloop en programma 108.650€                                                               

Programma-ontwikkeling en projecten  31.000€                                                                  
Kwaliteitsbevordering  31.000€                                                                  
Programma-uitvoering  41.000€                                                                  
Inkoop boodschappen 5.650€                                                                    

Coordinatie en begeleiding 23.750€                                                                  

Begeleiding van vrijwilligers  17.000€                                                                  
Professionalisering van vrijwilligers 4.000€                                                                    
Kosten vrijwillligers 1.500€                                                                    
Lief en leed pot 500€                                                                       
Bestuurskosten 750€                                                                       

Huisvesting 35.500€                                                                  

Huur 20.000€                                                                  
Gas/water/elektra/beveiliging 8.500€                                                                    
Schoonmaak 4.000€                                                                    
Klein onderhoud tuin 500€                                                                       
Klein onderhoud gebouw 1.000€                                                                    
Apparatuur/aanschaf inrichting 1.500€                                                                    

Marketing en communicatie 3.750€                                                                    

Website  1.000€                                                                    
Publiciteit 250€                                                                       
Brochures 2.000€                                                                    
Public relations 500€                                                                       

Kantoor en algemene kosten 8.350€                                                                    

Advies en accountantskosten 2.000€                                                                    
Computerkosten 1.100€                                                                    
Computerprogrammatuur 800€                                                                       
Telefoon en internet 800€                                                                       
Kantoorkosten 500€                                                                       
Vakliteratuur en lidmaatschappen 200€                                                                       
Reis en verblijfkosten 350€                                                                       
Verzekeringen 2.000€                                                                    
Bankkosten 600€                                                                       

Totaal uitgaven 180.000€                                                               

Inkomsten

Bedrijfsvoering/dekkingsplan 180.000€                                                               

Goede doelen fondsen 77.500€                                                                  
Subsidie gemeenten 50.000€                                                                  
Eigen bijdragen bezoekers 15.000€                                                                  
Bijdragen particulieren ( w.o. vrienden) 13.000€                                                                  
Bijdragen bedrijfsleven 10.000€                                                                  
Evenementen 10.000€                                                                  
Opbrengst verhuur 4.500€                                                                    

d.d. 21.01.2019



Inwoneraantallen gemeenten in relatie tot subsidieaanvraag Viore 2019
jan-19

Gemeente Aantal 

inwoners 

gemeente

Aantal 

geregistre

erde 

bezoekers 

Viore 

vanuit 

deze 

gemeente 

*)

Aantal 

geregistre

erde 

bezoekers 

Viore 

vanuit 

deze 

gemeente 

**)

Gevraagde 

Subsidie 

voor 2019 

naar rato 

van aantal 

bezoekers 

van Viore 

uit deze 

gemeente 

***)

Alternatieve 

verdeling: 

Subsidie 

naar rato 

van aantal 

inwoners per 

gemeente

Toegezegde 

subsidie 

2019 

verleende 

subsidie 

2018

verleende 

subsidie 

2017

Eemnes 9.000 26 30 3.200,00 2.400,00 1.000,00 1.000,00 0,00

Laren 11.100 21 24 2.500,00 2.900,00 1.000,00 1.000,00 0,00

Baarn ****) 24.700 24 24 3.000,00 6.600,00 3.000,00 0,00 0,00

Blaricum 10.500 21 24 2.500,00 2.600,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Wijdemeren 23.600 67 76 8.000,00 6.200,00 2.500,00 500,00 500,00

Gooise Meren 56.700 72 87 8.700,00 14.900,00 3.600,00 3.000,00 3.000,00

Hilversum 89.000 301 337 36.000,00 23.500,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Huizen 41.400 78 95 9.400,00 10.900,00 9.400,00 5.000,00 3.000,00

Weesp 19.000 11 11 1.700,00 5.000,00 1.700,00 1.750,00 0,00

Buiten regio 51 60

totaal 285000 672 768 75.000,00 75.000,00 33.200,00 13.250,00 17.500,00

*)          meting februari 2018 

**)        meting 1 januari 2019

***)     Viore heeft bij al deze gemeenten een meerjarige subsidieaanvraag gedaan voor 2019 e.v.

****)   eerste aanvraag voor 2019 gedaan
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Oncologie: enkele cijfers

• Een op de drie mensen krijgt kanker in NL

• Diagnose: 110.000 mensen in NL per jaar

• 90% is 50 jaar of ouder

• 12 mensen per uur

• Momenteel zijn er ruim 800.000 mensen met en na kanker in NL

• Overleving stijgt maar grote verschillen per tumor soort

• Gem. 64% na 5 jaar 

• Gem. 54% na 10 jaar

• 45.000 mensen overlijden per jaar





Psycho-sociale oncologische ondersteuning

• 86% ervaart klachten na de behandeling

• Emoties

• Vermoeidheid

• Impact op relatie

• Eenzaamheid 

• Ruim 30% wil ook geholpen worden

• Zorg en ondersteuning

• Zorg: ziekenhuizen & psychosociale oncologische centra (POC’s)

• Ondersteuning: inloopcentra (75)



Kenmerken inloopcentra

• Huiselijke omgeving
• Ervaringen 

• Voorlichting

• Activiteiten

• Vrijwilligers

• Vrije & laagdrempelige toegang

• Mogelijk gespecialiseerde zorg
• Psychologen

• Oedeemtherapeuten

• Fysiotherapeuten



Viore centrum: feiten

• Voor iedereen die leeft met kanker

• Patiënten – partners – naasten - nabestaanden

• Focus: kwaliteit van leven

• Aanvullend aan de zorg (geen medische behandelingen)

• Individuele gesprekken (gidsen)

• Groepsactiviteiten

• 40 verschillende programma’s 
• 70 vrijwilligers



Doelstelling Viore

Viore heeft tot doel om een belangrijke schakel te vormen in de zorgketen 
voor de mensen in het Gooi en omgeving die leven met kanker. Een schakel 
waar laagdrempelige (niet-medische) steun en begeleiding wordt geboden, 
die er op gericht is de kwaliteit van leven te verbeteren.



Samenwerken met Partners

• Tergooi Ziekenhuis

• Huisartsen & praktijkondersteuners

• Netwerk palliatieve zorg Gooi en Vechtstreek

• Hospices

• Versa Welzijn

• Patiëntenorganisaties

• Psycho-Oncologische Centra (POC’s)

• IPSO

• Sociale kaart









Status

• Viore wordt landelijk gezien als een top 5 inloopcentrum (kwaliteit, 
bezoekers, programma’s)

• Viore streeft naar aanbod van hoge kwaliteit

• Gidsgesprekken wetenschappelijk onderzocht, impact bewezen

• Onderdeel van zorgketen en netwerk binnen Gooi- en Vechtstreek

• Toename van bezoeken

• Belangrijke aspecten onafhankelijke cliëntondersteuning (WMO & 
WLZ) en eenzaamheidsbestrijding



Voor mantelzorgers biedt Viore het volgende:

• Gidsgesprekken (individuele gesprekken met iemand met een 
professionele achtergrond, speciaal voor naasten) 

• Aanschuiven voor naasten (maandelijkse maaltijd met thema, 
periodiek speciaal voor naasten)

• Lezingen, gericht op mantelzorg; ook bij de andere lezingen komen 
vaak naasten mee

• Woonkamerbezoek (ook naasten zijn op elke werkdag welkom om bij 
ons binnen te lopen) 

• Speciale middag (donderdag) voor mantelzorgers

• Speciale activiteiten op de landelijke dag van de mantelzorg



Cliëntondersteuning

• De WMO 2015 definieert cliëntondersteuning als: ‘Onafhankelijke 
ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die 
bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie 
en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op 
het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, 
zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen’. 

• Domeinen: wonen, leren, werken, sociale relaties, gezondheidszorg, 
financiën 

• Kabinet stelt 55 miljoen euro beschikbaar



Preventief voorveld

• De gemeenten willen meer verantwoordelijkheden en taken bij de 

burgers en het “preventieve voorveld” neerleggen 
• Het preventieve voorveld wordt door de gemeenten gezien als een 

verzameling van laagdrempelige activiteiten die niet door de 

overheid, maar door een welzijnsorganisatie en partijen uit de civil

society worden georganiseerd

• Een sterk preventief voorveld zorgt voor minder gemeentelijke 

maatwerkvoorzieningen en voor signalen over inwoners die het 

niet redden zonder gemeentelijke ondersteuning 



Samenvattend

• Hoog kwalitatief psycho-sociaal oncologisch centrum

• Actief samenwerkend in de regio

• Onafhankelijke cliënten ondersteuning

• Ook actief voor mantelzorgers

• Eenzaamheidbestrijding

• Preventief voorveld

• Bevorderen van zelfredzaamheid

• Zoekt verbinding, samenwerking en biedt empowerment



Uitdaging

• Langdurige en duurzame financiering

• Fondsen

• Acties en evenementen

• Donaties

• Gemeenten

• Clientondersteuning als uitgangspunt 

• Wettelijke verankering (WMO / WLZ)

• Samenwerking / partnering met gemeentes

• Streven naar 75.000 euro per jaar verdeeld over 9 gemeenten



Discussie

• Financiering

• Samenwerking / partnership




