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Een luisterend oor
Voor je ligt het jaarverslag 2018 van de Stichting Vicki Brown. Een luisterend oor: de
kern van ons werk. In dit jaarverslag lees je er van alles over. We vinden het belangrijk
dat je dit ook kunt zíen. Daarom hebben we dit jaar extra aandacht besteed aan de
vormgeving, teksten en illustraties.
De waarde van echt luisteren neem toe. Geschreeuw en gescheld op social media, in
de politiek, op televisie en in het verkeer. Het lijkt er op dat hoe harder we schreeuwen
hoe minder we elkaar horen. De kwaliteit van naar elkaar luisteren - een luisterend
oor - verdwijnt zo meer en meer. Het is een ontwikkeling die het geluk en de levenskwaliteit van ons allemaal aantast, ook al behoren we volgens de statistieken tot de
gelukkigste mensen van de wereld.
Onze vrijwilligers in het Vicki Brownhuis laten zien dat het anders kan. Een luisterend
oor voor mensen die getroffen zijn door het lot, door kanker. Ook die mensen zijn
boos. Schreeuwen luid en in stilte: Waarom ik?
Persoonlijk proefde ik de kracht van een luisterend oor in een gesprek met middelbare
scholieren en enkele vrijwilligers. We beantwoordden vragen en stelden vragen over
hun vragen. Hun antwoorden waren ontroerend mooi, zo veel nabijheid en begrip, de
menselijke maat in optima forma.
Alle vrijwilligers en de directeur van de Stichting Vicki Brown zijn er trots op dat steeds
meer mensen ons luisterend oor waarderen en weten te vinden. We zien ook dat de
keuze om meer samen te werken met de ziekenhuizen in de regio ons helpt om ons
luisterend oor verder te ontwikkelen. We volgen de uitwerking van het concept van
‘positieve gezondheid’ in het Jeroen Bosch Ziekenhuis met meer dan een luisterend
oor alleen. Positieve gezondheid gaat uit van een brede opvatting van het begrip gezondheid dat ook de kwaliteit van leven insluit. Ons luisterend oor past daarbij.
Namens alle vrijwilligers en de directeur,
Maarten Pieters
Voorzitter bestuur Stichting Vicki Brown
’s-Hertogenbosch, april 2019
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Mannensociëteit
Basis Onderwijs Project

BOP: Basisschool Onderwijs Project
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Onze
activiteiten
Kanker in het gezin zet alles op zijn kop
Een kind dat geconfronteerd wordt met kanker in zijn directe omgeving kan vaak
moeilijk verwoorden wat zich van binnen afspeelt. Je ziet soms dat er iets mis is
doordat het kind ander gedrag laat zien: het wordt stiller of juist drukker, snel boos
of verdrietig, krijgt moeite met concentreren en met slapen, etc. Om dit bespreekbaar te maken, hebben we een lesprogramma ontwikkeld voor de basisscholen. Alle
programma’s zijn opgedeeld in een informatief, een creatief en een actief gedeelte.
Afgestemd op de leeftijdsgroep. Speciaal voor de kleintjes zijn er poppen gemaakt en
verhalen, die spelen we voor hen. Het is een interactief gebeuren, in kleine groepen,
geleid door betrokken vrijwilligers die ervaring hebben met kinderen en ziekzijn. In
overleg met de school wordt het programma ofwel in het Vicki Brownhuis of op hun
locatie aangeboden.

Speciaal
voor mannen
Nieuw in ons huis is de
Mannensociëteit. Sinds
de zomer organiseert
het Vicki Brownhuis één
middag in de maand voor
mannen met kanker of
een partner hebben met
kanker.
Tijdens deze vrijdagmiddagen is er ruimte voor
diverse activiteiten als
biljarten, kaarten, darten,
schaken of dammen. Even
lekker nergens aan denken.
Natuurlijk is er ook ruimte
voor een gesprek en om
ervaringen te delen. Deze
activiteit wordt vanaf de
eerste keer goed bezocht.
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Het afgelopen jaar hebben er 230 kinderen van de Antonius Abtschool deelgenomen.
Het programma voldoet aan de educatieve eisen. De reacties op het BOP project zijn
zeer enthousiast. De school heeft aangegeven dat zij het als zeer waardevol hebben
ervaren. Op een leerzame, speelse en educatieve manier werd kanker bespreekbaar
gemaakt. De leerlingen hebben een inzicht gekregen in de activiteiten van het huis en
kunnen deze uitdragen aan ouders, kinderen en bekenden.
327
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Verwendagen
Binnen het Vicki Brownhuis kennen wij verwendagen speciaal voor
verschillende doelgroepen;
l Man|vrouw-verwendag: Varen met Vaarkracht vanaf de
Ertveldplas in Den Bosch. Hiervoor kunnen mannen en vrouwen
zich aanmelden.
l Vrouwenverwendag: een ‘normale’ verwendag speciaal gericht
op dames. Er zijn diverse massages, er is een kleurstyliste en een
lunch. Insteek is gezellig samenzijn en tijd voor jezelf.
l Speciale doelgroepen, bijvoorbeeld jonge vrouwen: hele dag met
een kapper en nagelstyliste. Zelf de coupe en kleur kiezen en iedereen krijgt professioneel advies. Inclusief lunch en tijd voor elkaar.
l Mannenverwendag: Deze dag alleen voor mannen bestaat dan uit
een actieve activiteit, een gezamenlijke lunch en twee massages.
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Repetitie van het ‘Zingen voor je leven koor’.

Zingen voor je
leven koor

Inloopspreekuur ziekenhuizen
Het Vicki Brownhuis organiseert iedere twee weken een
inloopmogelijkheid in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in
‘s-Hertogenbosch. In het Bernhoven Ziekenhuis in Uden doen we dit
één maal per maand en vaak bieden we drie activiteiten ter plekke
(creatief, ontspanning en lotgenotencontact) aan. Twee gastvrouwen/
heren begeleiden deze ochtend.
Luisterend oor
Het doel is om gasten die bij het Oncologisch Centrum komen een
luisterend oor te bieden en hen te informeren over de mogelijkheden binnen het Vicki Brownhuis. Nadruk ligt op psychosociale ondersteuning. Het aantal gasten op deze ochtenden stijgt. Zij geven aan
dit initiatief te waarderen, en bezoeken daarna regelmatig het Vicki
Brownhuis. Ook bevordert dit de samenwerking met de ziekenhuizen.

Contactmomenten

6082

4873

4177

3512 3529

2014 2015 2016 2017 2018

Zingen maakt je blij en
geeft energie!
Daarom hebben wij een
‘Zingen voor je leven’ koor.
De leiding is in handen
van de dirigent annex
stembevrijder. Het koor
wordt begeleid door een
pianist.
Het koor repeteert eenmaal in de veertien dagen.
Voor iedereen die geraakt
is door kanker en hun
vrienden en familieleden.
Zangervaring is niet nodig
en er zijn geen toelatingsprocedures.
Introducé’s zijn welkom.
Plezier staat voorop!
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Onze
vrijwilligers
De 79 vrijwilligers van het
Vicki Brownhuis vormen
het hart van het Vicki
Brownhuis. Zonder hun inzet en betrokkenheid zou
het huis niet bestaan.
Bestuur, gastvrouwen en
-heren, administratie,
communicatie, ICT’ers,
interne begeleiders,
interne coördinatoren,
projectmedewerkers en
activiteitenbegeleiders zijn
allen vrijwilligers.
Verwendag
Als dank voor hun inzet,
organiseerde het bestuur
een leuke verwenmiddag
op een boot. Gezellig
samenzijn stond voorop.
Het aantal vrijwilligers,
bezoekers en activiteiten
is de afgelopen twee jaar
gegroeid. Hierdoor
moeten wij steeds
creatiever omspringen met
de beschikbare ruimte in
het huis.
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l

Jeanne Viguurs

Jeanne is in 2018 bij het Vicki Brownhuis gaan werken als gastvrouw. Haar werk in het onderwijs
zat er na 43 jaar op en haar gezin (man en drie uithuizige zoons) hadden haar minder nodig. De energieke Jeanne wilde iets gaan doen met mensen. Ze is al jaren betrokken bij Rederijkerskamer “Moyses’Bosch”. Gastvrouw Loes, ook lid van de rederijkerskamer zei: “Waarom ga je niet iets doen bij
het Vicki Brownhuis. Echt iets voor jou.” Nou, Jeanne had geen idee waar ze aan begon. Maar omdat
ze ook in familie- en vriendenkring van dichtbij geliefden heeft verloren, dacht ze dat het wel iets kon
zijn. Ze kwam in een warm bad. En je bent er echt voor de gasten. Jezelf daarvoor inzetten voelt goed.
In een vrijwilligersorganisatie werkt iedereen voor hetzelfde doel. Anders dan in een betaalde werkomgeving is er geen rivaliteit en veel respect voor elkaar. Iedereen doet waar hij/zij goed in is. Jeanne
is sociaal en goed in verbinden van mensen. Ze merkt al gauw hoe de sfeer is en kan daar goed op
inspelen. Grappig dat als je ouder wordt, je dingen meer van een afstand kunt bekijken. Ambitie is
niet meer zo belangrijk.
Gesprekken voeren met de gasten vindt ze soms wel lastig. Wat maken mensen soms toch veel
mee. Belangrijk is dan om goed te luisteren, door te vragen en zorgvuldig en respectvol de gasten te
benaderen. Fijn om mee te denken wat het Vicki Brownhuis dan kan betekenen. In de vorm van een
activiteit, ontspanningsmassage of misschien een cursus Mindfulness.
Jeanne is een een goede ambassadeur voor het Vicki Brownhuis. Zo verzamelde ze tijdens de koffieochtend een grote groep mensen om zich heen. Het werd een bijzondere koffiebreak bij haar thuis.
De ochtend was geanimeerd en iedereen bleek elkaar te kennen. De collectebus was erg goed gevuld.
Belangrijk is het verhaal erbij. Ze verheugt zich nu al op volgend jaar.
Jeanne houdt van mensen, gezelligheid en een goed gesprek. Ze komt uit een groot gezin, waar gewoon doorgaan, hard werken, zorg voor elkaar heel gewoon was. Ze heeft brede interesses: lezen,
theater, zeilen, tuinieren, sporten,yoga ,wandelen en fietsen, lekker even uit je hoofd.

Communicatie
Op communicatiegebied zijn we gegroeid. Twee professionele vrijwilligers
én één buitenlandse werkstudent verzorgden in 2018 alle communicatie in
nauwe samenwerking met de directeur. Alle digitale kanalen zijn geprofessionaliseerd en een socialmedia campagne is opgestart. Het Vicki Brownhuis
is nu veel zichtbaarder geworden.
Er een nieuwe, meer beeldende nieuwsbrief ontwikkeld, die iedere maand
verstuurd wordt naar 650 inschrijvers. We hebben een magazine gemaakt, de
Vicki, waar alle informatie in staat over het Vicki Brownhuis. Goed om te geven aan gasten en relaties. Ook ligt de Vicki in wachtkamers van zorginstellingen en ziekenhuizen. In 2018 is er hard gewerkt door ICT en communicatie aan de voorbereiding voor de lancering van een nieuwe website in 2019.
Alle lopende zaken hebben wij kunnen realiseren, denk aan: persberichten,
zichtbaarheid Samenloop voor Hoop, folders, posters en films.

Blij dat
ik hier
een klein
steentje kan
bijdragen
Jeanne Viguurs

Activiteiten
begeleiders

Interne
begeleiding

De reden van bezoek van
onze gasten is vaak een
luisterend oor en een
kopje koffie. Maar ook
gezamenlijke activiteiten
als zingen en creatieve
workshops.Voor ontspanning bieden wij yoga,
mindfullness en diverse
ontspannende massages.
De begeleiding hiervan is
in handen van professionals.Verder organiseren wij
themabijeenkomsten.

Drie gastvrouwen houden
zich samen met de directeur bezig met de aanname van nieuwe vrijwilligers
en de begeleiding hiervan.
Zij zijn contactpersoon
voor alle vragen die er
zijn vanuit de gastvrouwen
en -heren en de activiteitenbegeleiders. Ook het
welzijn van iedereen die
bij het Vicki Brownhuis
werkt, houden zij mede in
de gaten.
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Diepteontpsanningsmassage.

Totaal aantal vrijwilligers
79 in 2018

ICT

26 Activiteiten begeleiders
6 Bestuursleden

In het voorjaar van 2018
zaten we onverwacht zonder externe ICT-ondersteuning. Gelukkig hadden
we intern ICT talent.
Samen met een oud
collega die ook vrijwilliger
is geworden, wordt de
interne kantoorautomatisering beheerd door twee
vrijwilligers. Zij hebben,
op basis van Office365,
een nieuwe werkomgeving
gecreërd. Alle documenten
staan nu in de cloud. Eind
2018 was deze nieuwe
werkomgeving gereed!
Extern werken wij met
TPS Bombeeck.

3 Interne begeleding
3 Communicatie medewerkers
3 Interne coördinatie
5 Administratie
33 Gastvrouwen en -heren

In het kader van de
positionering en professionalisering van
vrijwilligersorganisatie 2.0
is het idee ontstaan om
de interne coördinatie
over te laten aan drie
capabele vrijwilligers.
Door deze verandering in
de organisatiestructuur
heeft de directeur ruimte
om zich meer te richten
op relatiebeheer, inhoudelijke en financiële acquisitie,
innovatie, verankering in
de zorgketen en de maatschappelijke positionering.

Administratie
In 2018 is de administratieve ondersteuning gegroeid.
Dit heeft geresulteerd in
een vooruitgang in efficiency. Iedere dag is er minstens één persoon aanwezig. Voor de continuïteit,
de bedrijfsvoering en de
communicatie van het Vicki
Brownhuis is dit belangrijk.
Zowel de directie als alle
vrijwilligers varen hier wel
bij. Het zorgt voor meer
rust en zekerheid.

Interne
coördinatie

l

De JOP-medewerkers (boven) en alle vrijwilligers van 2018 (onder).

Eén persoon van de
interne coördinatie is
steeds één week aanwezig.
Zij is aanspreekpunt en
vraagbaak voor allerlei
zaken die actueel zijn, waar
actie voor nodig is of als
iets niet duidelijk is.
De directeur kan dan ongestoord doorwerken.
Dit initiatief is in december
gestart en bevalt goed.

7

Het bestuur als werkgever

Onze
organisatie

In 2017 hebben wij het voornemen uitgesproken om in 2018 directeur Jacqueline
Crooijmans een vast dienstverband aan te
bieden voor een takenpakket voor 25 uur
per week.
Met het oog hierop hebben we in samenspraak met de directeur en de vrijwilligers
gekeken naar het takenpakket en de werk- en
rolverdeling tussen bestuur en directeur. Naar
aanleiding hiervan hebben we vastgesteld dat
het takenpakket te groot is om in 25 uur uit
te voeren. Als oplossing hiervoor hebben we
de keuze gemaakt om een deel van interne coördinerende taken over te dragen aan
een team van drie vrijwilligers. Op 26 juni
heeft het bestuur de nieuwe functie- en taakbeschrijving voor de directeur vastgesteld.
Op basis hiervan is per 1 juli 2018 Jacqueline Crooijmans in vaste dienst getreden. Per 1 december 2018 is het team voor de interne coördinatie aan de slag gegaan.
We evalueren deze aanpak medio 2019.

Bestuur
Financieel verslag
Bedrijfsvoering
Stages

Wij helpen een
nieuwe balans
in het leven te
vinden

De beloning van de directeur is afgeleid van de cao gezondheidszorg. We toetsen de beloning van de
directeur aan de regeling beloning directeuren van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland.
De in 2018 uitgekeerde beloning van de directeur ligt beneden het toetsingscriterium ‘maximaal
jaarinkomen’ op basis van deze regeling. In 2018 is het onderzoek naar de inrichting van onze governance later op gang gekomen dan we voorzagen. Dit betekent dat de evaluatie en toetsing van het
beloningsbeleid niet in 2018 is uitgevoerd maar naar 2019 is doorgeschoven.

Jacqueline Crooijmans
Directeur

Bestuurssamenstelling
Per 1 maart 2018 is Joost van der Wal toegetreden tot het bestuur als secretaris. Lucque Schmeitz
heeft na een bestuursperiode van vier jaar besloten om zich niet voor een volgende periode aan
het bestuur te verbinden. Zij is per 1 november 2018 teruggetreden als bestuurslid. We zijn Lucque
dankbaar voor haar inzet en betrokkenheid.
Per 1 maart 2018 is mevrouw René de Rooij als vaste notulist en ondersteuner van het bestuur.
De bestuursleden en notulist/ondersteuner verrichten hun taken op vrijwillige basis en ontvangen
hiervoor geen vergoeding.

01.01.2015

Nadia Bellussi-de Feijter

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2017

Maarten Pieters

01.03.2018
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01.09.2016
01.05.2016

01.01.2019

01.09.2019
01.05.2019

voorzitter

lid - Fondsenwerving en sponsoring

Mieke van Thiel 21.10.2014

lid - Communicatie, marketing

01.01.2021

01.03.2021

secretaris

lid - Strategie en innovatie

Lucque Schmeitz 21.10.2014

01.01.2020

01.01.2020

penningmeester

Joost van de Wal
Stijn van Kreij

01.01.2018

01.11.2018
21.10.2020

Bedrijfvoering: Ontwikkeling van
het strategisch beleid
In 2018 is verder gewerkt aan de operationele vertaling
van de vijf strategische doelen naar concrete activiteiten.
De volgende doelstellingen zijn hieruit voortgekomen.
1. Stichting Vicki Brown is er voor iedereen die te maken
heeft met kanker.
2. Stichting Vicki Brown is een begrip in de regio. Het staat
bekend als een laagdrempelige en mensgerichte voorziening
voor persoonlijke ondersteuning aan iedereen die met kanker te maken heeft.
3. Stichting Vicki Brown als inspirerende partner. De stichting
is een betrouwbare partner voor gemeenten, zorgverleners,
doorverwijzers en andere partijen die bouwen aan de zorg
van de toekomst.
4. Stichting Vicki Brown is een gemeenschap van betrokken
en talentvolle vrijwilligers. Alle vrijwilligers worden gefaciliteerd in het ontwikkelen van hun talenten en op een zinvolle
manier bij te dragen aan de samenleving.
5. Stichting Vicki Brown is een gezonde en betrouwbare organisatie.De ontwikkeling van het Vicki Brownhuis krijgt steeds
meer focus, waardoor we slagvaardiger in kunnen spelen op
regionale kansen die aansluiten bij onze doelstellingen.
De portefeuilleverdeling van de bestuursleden is duidelijker
afgebakend. In samenspraak met de directeur wordt besproken hoe een en ander aangepakt kan worden. Eén van de
bestuursleden is altijd aanwezig bij de teambespreking om
samen met de directeur het beleid uit te leggen en te horen
wat er speelt bij de vrijwilligers.
Het jaarplan van 2019 vormt een volgende stap in het
aanscherpen van de strategische doelstellingen. Welke activiteiten zijn het belangrijkst om dit te bereiken.
Waarbij we hanteren ‘less is more’. We willen onze aandacht en energie richten op die activiteiten en regionale kansen waar we als Vicki Brownhuis écht het verschil
kunnen maken.

Een financiële terugblik
op 2018
We kijken terug op de finaciële situatie in 2018. De netto omzet oftewel
de ontvangen gelden bedroegen in 2018
€89.701,00. Dit zijn donaties van particulieren, stichtingen en bedrijven aangevuld met subsidies en legaten. De jaarlijkse, substanciële,
subsidie van de gemeente van €25.00,00 is zoals elk jaar gebruikt
voor de woonlasten.
De uitgaven bedroegen dit jaar €120.770,00. Per saldo hebben we
€31.889,00 van onze reserves gebruikt. Ten opzichte van 2017 zijn er
wat minder donaties binnen gekomen en wat meer kosten gemaakt,
waaronder loonkosten. Als dank voor de geweldige inzet van onze
vrijwilligers hebben wij hen dit jaar gtrakteerd op een welverdiende
vaartocht. Verder zijn er extra kosten gemaakt voor het jongerenproject en om te investeren in de Koffieochtend voor 2019.
De structurele inkomsten waren in 2018 begroot op €81.00,00 en
de incidentele inkomsten op €30.500,00. Dit telt op tot een totaal
van €111.500,00. De daadwerkelijk ontvangen gelden bedroegen
€89.702,00. Daarom blijft ook in 2019 de focus liggen op het verkrijgen van meer structurele financieringen ondanks dat de mogelijkheden hiervoor beperkt zijn. Het is dé manier om minder kwetsbaar te
zijn en ervoor te zorgen dat zowel bestaande als nieuwe activiteiten
door kunnen blijven gaan.

Een overzicht van de inkomsten, uitgaven en balans:
Inkomsten
€ 89.701,00
Uitgaven
€ 120.770,00
Resultaat
€ 31.069,00 -/Balans per 31-12-2018
Vaste activa
€ 30.144,00
Overlopende activa € 25.812,00
Liquide middelen € 295.852,00

Eigen vermogen € 346.615,00
Kortl. schulden € 5.093,00

Totaal

Totaal

€ 351.808,00

€ 351.808,00

Sponsoring en donaties

Iedereen kan
bijdragen
aan herstel
Judith Besselink
Lid communicatie-team

Om het Vicki Brownhuis draaiende te houden
zijn wij afhankelijk van gelden van derden.
Ieder jaar zijn er gelukkig erfenissen, donaties
en sponsoracties.
Onze droom is om zelf in staat te zijn om
structureel jaarlijkse inkomsten te regelen.
Het leukste is als er veel partnerships zijn
om dit financieel voor elkaar te krijgen. Des
te meer tijd en middelen zijn er voor onze
gasten. Iedereen kan bijdragen aan herstel.
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Onze krappe
huisvesting
Door de groei van het aantal
gasten en het aantal vrijwilligers zijn de activiteiten
gegroeid.
Wij hebben jaarlijks ruim
6000 contactmomenten. Om
te zorgen dat er voldoende
privacy is tijdens gesprekken, hebben we meer
spreekruimtes nodig.

Inbreng en actiebereidheid
van vrijwilligers is groot
Wim van Zon / Gastheer en kok

Extra ruimte
Ook hebben we ruimtes
nodig voor de ontspannende
massages, het koor, de yoga
en creatieve activiteiten. We
zijn in overleg met Brabant
Wonen voor een extra
ruimte voor met name de
administratie, communicatie
en ICT.

Privacywetgeving
Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening
Gegevensbescherming
(AVG) in. De AVG brengt een
aantal nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee waar
het gaat om verwerken van
persoonsgegevens.
Deze mogen dan alleen nog
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worden verwerkt als
vooraf de privacy impact
is beoordeeld en als privacy
risico’s met passende maatregelen worden verminderd tot
een aanvaardbaar niveau.
Een gast van een inloophuis
moet erop kunnen vertrouwen dat er veilig wordt omge-

gaan met die gegevens.
Vanwege de kwetsbaarheid
van de doelgroep ligt de lat
extra hoog.
Wezenlijk belang
Niettemin zijn persoonsgegevens van wezenlijk belang
om gasten optimaal van dienst

te kunnen zijn.
Wij zijn aan de slag gegaan om
het Vicki Brownhuis privacyproof te maken. Hiertoe
hebben wij de bestaande
documenten rondom de
dienstverlening van de gasten
streng getoetst op de AVG.

Team Lions Maas Dieze Crèvecoeur

Onze nieuwe
tuin
We hebben de beschikking
gekregen over een mooie
binnentuin met terras, een
geweldige uitbreiding van
onze woonkamer! Ook is
de tuin bij de ingang helemaal opgeknapt.
Genieten
We hebben er de hele zomer van kunnen genieten.
We hebben een speciale
gastvrouw met groene
handjes. Dankzij haar
zorg, blijft de tuin mooi.
De aanleg is mede mogelijk
gemaakt door Ton Appel,
Gert Jan Raaymakers, de
Lions Maas Dieze
Crèvecoeur en onze vrijwilligers.

Het zou gewoon
een onderdeel
moeten zijn bij de
behandeling van
kanker
Lola Nouwens
Gast, Bondgirls
Colofon
Vicki Brownhuis
Aartshertogenlaan 469
5213 JA ‘s-Hertogenbosch
073-614 85 50
Tekst:
Nadia Bellussi, Judith Besselink,
Jacqueline Crooijmans, Maarten Pieters, Mieke van Thiel,
Joost van der Wal.
Vormgeving en illustraties:
Désirée Kramer
Fotografie: Judith Besselink,
Gerard Monté

Stages
Vicki Brown participeert
in een project van Avans
Hogeschool genaamd
connect4cancer.
Hierbij was de doelvragen:
Hoe kunnen inloophuizen
zich beter positioneren
in het zorgnetwerk? Hoe
kunnen de formele en

informele zorg elkaar
versterken?
Deelopdrachten
24 studenten zijn met verschillende deelopdrachten
aan de slag gegaan waaronder
gasttevredenheid en effectiviteit; haalbaarheid; ideeën voor

een sponsorevent; subsidieaanvraag bij gemeenten;
communicatie en aanbod voor
patiënten.
Op 3 juni 2019 vindt er een
afsluitend congres plaats.
In 2018 waren er bovendien
twee maatschappelijke stages,

van het Rodenborch College
en van het St Jans Lyceum.
Verder is dit jaar een stagiaire
van de opleiding sociaal maatschappelijke dienstverlening
van het Koning Willem
1 College gestart.
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Vrijwilliger 2.0
Onderzoek maatschappelijk
impact
Good Governance
Samenwerking zorg
Koffie voor Vicki Brownhuis

Vrijwilliger 2.0

Onze
ontwikkeling

Onderzoek
maatschappelijke impact
In 2018 start Sinzer
in opdracht van KWF
Kankerbestrijding, en in
samenwerking met IPSO,
brancheorganisatie voor
inloophuizen, een onderzoek naar de maatschappelijke waarde van de
inloophuizen.
In de vraagstelling wordt
onderscheid gemaakt
tussen de meerwaarde op
het gebied van de bijdrage
aan de ‘positieve gezondheid’ van bezoekers en de
brede maatschappelijke
(financiële) waardecreatie
op het gebied van zorg en
participatie.
Het Vicki Brownhuis heeft
deelgenomen aan dit onderzoek. In 2019 wordt de
conclusie verwacht van dit
onderzoek.

l

Onze vrijwilligers tijdens de vrijwilligersdag bij Novalis in Vught.

Onder de noemer ‘vrijwilliger 2.0’ is in 2018 verder gewerkt aan het vergroten van het eigenaarschap en talentontwikkeling binnen de organisatie. Doelstelling is dat alle betrokken vrijwilligers van
het Vicki Brownhuis op basis van hun talent gezamenlijk vormgeven aan bepaalde activiteiten. Iedereen wordt in staat gesteld om een bijdrage te leveren.
Ook worden bepaalde activiteiten projectmatig aangepakt in zelfsturende teams. Dat wil zeggen dat
er gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor het proces. De directeur is van alles op de hoogte en
denkt mee.
Social media
De teamdag in het voorjaar van 2018 stond in het teken van social media, waarbij vrijwilligers met
expertise op het gebied van communicatie het programma vormgegeven hebben. Uit deze dag ontstond onder andere een app-groep waarin nieuws en foto’s gedeeld worden.
Zowel op het gebied van administratie, als communicatie en ICT zien we dat deze werkwijze leidt
tot meer slagkracht in de organisatie en tot grotere tevredenheid van de vrijwilligers omdat hun
talenten herkend en benut worden.
Interne coördinatie, bestaande uit drie organisatietalenten, zorgt dat het Vicki Brownhuis op een
professionele manier verder kan groeien en de directeur zich meer kan richten op het onderhouden
van relaties met strategische partners in Den Bosch en omgeving.
Verder worden alle vrijwilligers opgeleid als ze binnenkomen door middel van een drie-daagse cursus
gegeven door IPSO.
Eventuele problemen of vraagstukken worden samen besproken in intervisiegroepen.

Een fijne plek waar ik kwetsbaar
mocht zijn en nu iets terug kan doen
Cecile Collaris / docent Bondgirls en adviseur werk
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Koffiedrinken voor het goede doel
Naar goed voorbeeld van de MacMillan Coffeemorning in Engeland
besluit het Vicki Brownhuis haar eigen koffie-event te gaan organiseren.
De koffieochtend heeft een meerledig doel: kanker bespreekbaar maken,
meer gasten bereiken en een structurele geldstroom.
In 2018 zijn we vanaf september aan het bellen én een social media campagne gestart om deelnemers te krijgen voor de eerste Vicki Brownhuis
Koffieochtend op 5 februari 2019. De datum is gekozen in de week dat
het Wereldkankerdag is. Zodat we ook op die PR mee kunnen liften en
aansluiten.
Nieuw initiatief in de regio
Het is een nieuw initiatief waarbij bedrijven, verenigingen en particulieren
in de regio ’s-Hertogenbosch koffiedrinken voor het Vicki Brownhuis. Zij
regelen het koffiemoment op eigen locatie. Het Vicki brownhuis faciliteert alles.
Er is een koffiekit ontwikkeld met bekers, servetjes, Vicki Brownies, een
kaart om mensen met kanker een gratis activiteit in het Vicki Brownhuis
aan te bieden. Het Vicki Brownhuis zorgt voor de PR en communicatie.
Tevens is er een communicatiekit verstuurd en posters, zodat de organisaties hier zelf ook mee naar buiten kunnen treden.
Alle deelnemers zijn genoemd in social media uitingen en op de website.
We hopen dat dit een jaarlijks terugkerend event wordt.

Samenwerking informele en professionele zorg
Het Vicki Brownhuis streeft
ernaar om de psychosociale
ondersteuning af te stemmen
op de medische zorg die zij al
krijgen.Verder goed te luisteren
naar waar zij behoefte aan hebben en hierop inspelen. In 2018
hebben we gewerkt aan het
intensiveren van de samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) en het Bernhoven
Ziekenhuis in Uden. We hebben
diverse betrokken uitgenodigd
voor een lunch met het bestuur l Zorgprofessionals in gesprek.
en directeur. Gespreksonderwerp was onder andere de wijze waarop we elkaar kunnen versterken.
Dit resulteerde onder andere in aanpassingen in de dagdelen waarop het Vicki Brownhuis aanwezig is
in de huiskamer van een van de oncologische afdelingen van beide ziekenhuizen. Ook maakten we
afspraken met betrekking tot de communicatie over alle activiteiten van het Vicki Brownhuis.
We zijn blij met de betrokkenheid en openheid van het JBZ en het Bernhoven Ziekenhuis bij het
verder ontwikkelen van deze samenwerking. Daarnaast investeren wij in verdieping en frequentie
van contacten met de huisartsen en andere zorginstellingen in Den Bosch en omgeving.

Good
Governance
In het najaar is een onderzoek gestart door twee
Avans afstudeerders, naar
de opzet van governance
en duurzaamheid.
Het Vicki Brownhuis als
vrijwilligersorganisatie met
een grote maatschappelijke verbinding en met
financiering vanuit private
en overheidsmiddelen.
Het onderzoek richt zich
op good governance in een
netwerk samenleving: het
borgen van relaties met
de buitenwereld, die we
steeds transparant kunnen
verantwoorden. Het zal in
juni 2019 gereed zijn.

Psychosociale ondersteuning wordt
steeds belangrijker naast klinische zorg
Hans Pruijt / internist hematoloog en oncoloog JBZ
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Partners

Gemeente Den Bosch
IPSO
Ds. Piersoncollege
Lions Maas Dieze Crèvecoeur
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Ziekenhuis Bernhoven
Overige partners

IPSO

Duurzame samenwerking met meerdere zorginstellingen

IPSO is de brancheorganisatie van inloophuizen voor mensen met
kanker, hun naasten en
nabestaanden in Nederland. IPSO versterkt de
inloophuizen, zodat deze
- ieder op hun eigen
wijze - alle mensen met
kanker, hun naasten en
nabestaanden op maat
gesneden zorg en ondersteuning kunnen bieden.
In 2018 heeft IPSO zich
samen met de inloophuizen gericht op:
l Regionale ondersteuning optimalisering
psychosociale oncologische zorg.
l Profilering van de
inloophuizen
l De AVG-wet
l Procesmanagement
l Trainingen en deskundigheidsbevordering

Samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Ziekenhuis Bernhoven onderzoeken we een duurzame samenwerking met betrekking tot aanvullende oncologische zorg voor mensen met kanker. Volgens
de uitgangspunten van de transitie van de zorg maakt het Vicki Brownhuis deel uit van de keten formele
en informele zorg. Hiervoor is in 2018 een regionale bijeenkomst georganiseerd in het Vicki Brownhuis. Initiatiefnemers waren het Vicki Brownhuis, het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Gezondheidscentrum
Maaspoort, FyNeOn en het Sportiom.
Er waren 40 zorgverleners aanwezig van diverse expertise: huisartsen, diëtisten, fysiotherapeuten,
specialisten, oncologisch verpleegkundigen, inloophuizen voor mensen met kanker, naasten en nabestaanden, psychologen en professionals voor hulp bij zingeving.

Onze sponsoren
In 2018 hebben verschillende
bedrijven en organisaties ons
een financiele bijdrage gegeven.Voor een totaal overzicht
kijk op onze website.
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Het Vicki Brownhuis streeft naar een brede
vertegenwoordiging van inhoudelijke en
financiële partners. De samenwerking met
de partners stimuleert en draagt bij aan de
innovatie van de zorgketen.
Tevens bevordert het de samenwerking, de
bekendheid en de verankering van het Vicki
Brownhuis in de samenleving.

Krachten bundelen
Er bestaat veel draagvlak voor het bundelen van de krachten en voor het opzetten van een oncologisch
revalidatienetwerk.
De verkenning met Bernhoven spitst zich vooralsnog toe op de samenwerking met vrijwilligers van het
Vicki Brownhuis die de inloopspreekuren bezetten in het ziekenhuis. Met het Jeroen Bosch Ziekenhuis
bestaat de ambitie om de vrijwilligers van het Vicki Brownhuis te trainen in het nieuwe concept gezondheid van Machteld Huber: positieve gezondheid. Dit initiatief wordt zeker vervolgd in 2019.

Fysiotherapeuten
Huisartsen
Specialisten
Oncologisch
verpleegkundigen

Diëtisten

Inloophuizen voor
mensen met kanker

Professionals voor
hulp bij zingeving

Psychologen
Naasten en
nabestaanden

Enthousiast, en
proactief bijdragen aan de goede
dingen die het
Vicki Brownhuis
voor ogen heeft
Frank Dobbelsteijn

Frank is onderdeel van de Lions Maas Dieze Crèvecoeur. Zij
proberen een brede afspiegeling te zijn van de maatschappij. Veel
beroepen zijn vertegenwoordigd en diversiteit staat voorop. “Gezamenlijk werken aan een betere wereld. We serve!” Dat is ook de
reden dat Frank, die al eerder betrokken werd bij het Vicki Brownhuis, opperde om Het Vicki Brownhuis te kiezen als het goede doel
om een driejarige relatie mee aan te gaan. De samenwerking moet
passen bij de Lions. Dat wil zeggen dat het in de regio ’s-Hertogenbosch is; een aansprekend doel; alle leden moeten zich kunnen
associëren met het goede doel.
Er zijn drie verschilende manieren om samen te werken: funding,
handjes en expertise van de leden inzetten. Bij het Vicki Brownhuis resulteerde dit in 2018 in een event Taste4Charity, waar door
middel van een diner en veiling in kasteel Maurick ruim €14.000
werd opgehaald. De tuin werd samen met de Lions en vrijwilligers
prachtig opgeknapt. En de brains zetten we in om na te denken over
ambassadeurschap voor het Vicki Brownhuis.
Maatschappelijk ondernemen is steeds belangrijker in organisaties. Het zou mooi zijn krachten te bundelen in de regio Den
Bosch. En zodoende nog meer te kunnen betekenen voor het Vicki
Brownhuis.
De samenwerking met het Vicki Brownhuis is hecht. Veel Lions zijn
eerder in het Vicki Brownhuis geweest. De contacten met de directeur, bestuur, vrijwilligers en gasten zijn goed en warm. De Lions
gaan voor de relatie en de verbinding met ons Huis.
Om echt verschil te kunnen maken en op alle fronten verder te
kunnen helpen, moet je de organisatie ook kennen. We krijgen wederzijds inspiratie en motivatie van de samenwerking.

Taste
4Charity

Samenwerking
scholen

Op zondag 7 oktober
organiseert Lions Crèvecoeur een benefiet
matinee voor het Vicki
Brownhuis. Op Kasteel
Maurick krijgen de gasten
een heerlijk diner met
voortreffelijk wijnen aangeboden. Tussen de gangen
door worden er een twintigtal kavels geveild.

Met een aantal scholen in
de regio Den Bosch hebben wij al jaren een goede
samenwerking. Het Vicki
Brownhuis heeft voor het
primair, voortgezet, beroeps- en hoger onderwijs
een toegesneden aanbod
ontwikkeld:
Basischool Onderwijs
Project (BOP)
en Jongeren Onderwijs
Project (JOP).
Veel kinderen krijgen in
hun omgeving te maken
met kanker en vinden
het moeilijk hier over
te praten. Wij willen dit
bespreekbaar maken.
Het Ds Pierson college
organiseert al negen jaar
een soort bedankmiddag
voor alle vrijwilligers van
ons huis. Ze bakken koekjes en dragen gedichten
voor. Ook ouders en
leerkrachten zijn aanwezig.
Voor iedereen een onvergetelijke ervaring.

Indrukwekkend
De sfeer en het enthousiasme zijn enorm.
Lola Nouwens, gast van
het Vicki Brownhuis, weet
met haar indrukwekkende
bijdrage de gasten ervan
te overtuigen dat het Vicki
Brownhuis van onschatbare waarde kan zijn in
het proces van ziek zijn en
hiermee kunnen omgaan.
Samen met alle betrokkenen kijken wij terug op
een fantastisch georganiseerd event dat zeker in
2019 herhaald zal worden.

Onze overige partners In 2018 hebben wij verschillende scholen bereikt met BOP en JOP zijnde:
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Bijlagen

Publiciteit en bereik 2018
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Thema		Bereik/oplage

De Media uitgevers		

Bijlage over Pink Ribbon			

10.000

De Rosbode		

Verwendag kapsalon Figaro			

23.000

Bossche Omroep 		

Taste4Charity			

98.500

		

Vacature vrijwilligers

Brabants Dagblad Regio Oss

Kunstwerk voor Samenloop			

37.000

Regio Den Bosch

Koffiekit Vicki Brownhuis op 5 februari 			

20.000

Regio Uden/Veghel

Artikel inloopochtend			

10.355

Rosbode

Rosmalen

Artikel Verwendag			

23.000

De Stem

Regio Breda

Inloophuis - onderzoek			

20.460

De Brug		

Artikel fakkeltocht Samenloop voor Hoop			

18.500

Mooi Udenkrant		

Artikel over Ziekenhuis Bernhoven en Vicki Brownhuis		

18.000

Beleef Rosmalen		

Artikel Koffiekit			

28.000

Weekblad Drunen/ Vlijmen

Foto Vicki Brownhuis			

19.000

		

Samenloop voor Hoop			

19.000

Boekje Samenloop voor Hoop - Nieuwkuijk

Info Samenloop voor Hoop

De Heusdense Courant

Samenloop voor Hoop Nieuwkuijk			

		

Artikel ‘beleven, meeleven en doorleven,

		

Artikel inloophuizen

Punt (magazine Avans)

Artikel ‘mannen hebben minder behoefte om te praten		

1.098

For You Magazine		

Info over inloophuizen			

5.000

Wijkkrant Oost		

Activiteiten Vicki Brownhuis			

5.200

		

Bedankt Tosch

Wijkkrant De Hint		

Info Vicki Brownhuis			

3.500

De FC-er		

Info Vicki Brownhuis			

3.000

		

Vicki Brownhuis te gast bij FC

Boekje Lentiade & Highland Games

Advertentie Vicki Brownhuis			

4.000

Samenloop voor Hoop blad

Sint-Michielsgestel			

4.000

		

Publieksactiviteit				250

Smart magazine		

Artikel koffiedrinken voor het goede doel			

Stadsblad		

Bijeenkomst lotgenoten prostaatkanker				71,614

Avans - studentenmagazine

Artikel inloophuizen			

			150
17.600

2.000
1.062

Golfclub De Schoot

Thema		
Bereik/oplage
Info Vicki Brownhuis				500

Vicki Brownhuis		

				863

Omroep Brabant		

Artsen wijzen te weinig op inloophuizen			 2,341.459

Bureau VOK		

Stripboek Chemo Kasper (2017)			

2.200

Hematonnieuwsbrief

Lotgenotenbijeenkomst 			

5.000

Kidsclub FC Den Bosch

Oplage programmaboekje			

3.000

Platform 073		

Vacatures			

1.500

Nieuwsbrief		

Vicki Brownhuis				869

Social Media Vicki Brownhuis

Twitter Vicki Brownhuis				296

		

FaceBook Vicki Brownhuis

(aantal volgers)			652

		

LinkedIn Vicki Brownhuis

(aantal volgers)			117 		

		

Instagram Vicki Brownhuis

(aantal volgers)			194

		

Posters Vicki Brownhuis				 40

www.vbrownhuis.nl		

Vicki Brownhuis			

www.vbrownhuis.nl		

Film Vicki Brownhuis				 938

www.netwerkpalliatievezorg

Publiciteit Veiling			

64.700

www.rtlz.nl		

Citaat Barbara; gastvrouw			

3.767

www.kankerinbeeld (De Pijler)

Schrijven voor je Leven in het Vicki Brownhuis			 618.598

www.mzgz.nl/		

Schenking Lionsclub				750

VOX		

Vicki Brownhuis				263

VOKK		

Vicki Brownhuis			

2.200

Lokaal 7		

Samenloop voor Hoop Sint-Michielsgestel			

28.000

DTV

Veghel, Oss, Uden

Donatie Lions Club aan Vicki Brownhuis

Aantal huish.

84.315

DTV

Den Bosch

Lancering koffiekit

Aantal huish.		

66.180

6.915

Omroep Brabant		

Artsen wijzen veel te weinig op inloophuizen voor kanker		 197.000

HTR-TV		

Persbericht De Tafel van Heusden			 500.000

prostaatkankerstichting

Flyers jaarprogramma				100

		

e-mailherinnering				20

Stomafonds		

Bereik nieuwsbrief				102

Magazine de Vicki		

Huisartsen, bibliotheek, fysio, ziekenhuizen		

		

PR tool delen we uit in Den Bosch			

10.000
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Activiteiten 2014 - 2018
Activiteit
2014
2015
2016
2017
2018
Bezoek/inloop
380
279
418
369
583
Telefonisch contact
1257
1139
1185
1388
2130
Mailcorrespondentie
niet bekend
niet bekend
niet bekend
niet bekend
327
Lichaam/beweging/ontspanning						
Stoelmassage
131
108
86
86
46
Wandelen			 189
184
155
Voetmassage
108
98
71
124
167
Gezichtsmassage			 6
42
17
Hoofd-/ handmassage				
59
54
Mindfulness
58		 60
41
70
In Balans/Stressreductie
138
134				
Anders bewegen en Yoga
132
134
107
174
226
Diepte ontspanning			 60
68
74
Energetische massage					3
Shiatsu massage					
10
Creatieve expressie						
Bloemschikken
33
36
47
46
31
Mandala tekenen *
23
29
79
91
57
Meditatief boetseren
57
28
18			
Dansen			4			
Schilderen
95
67
59
90
87
Vilten			 27
72
15
Zingen
250
189
180
218
268
Zomeractiviteiten
80
76
73
66
64
Fotografie				
14
43
Creatief schrijven					7
Kunstzinnige hulpverlening
20			16
19
Kleurrijke verhalen				
25
Overige activiteiten						
Lezingen/rondleidingen/open huis/vergaderingen
532
372
35
100
142
Jubileum				
275
Verwendagen
65
49
55
65
74
Rouwverwerking
41
20
6
9
3
Nabestaanden					5
Kerstmiddag
27		 32
55
50
Koken				
50
40
Psycholoog
132
98
166
229
255
Bondgirls		 69
65
93
63
Inloopspreekuur oncologische fysiotherapie				
6
4
Samenloop voor Hoop				
150
140
Samenwerking VOKK*,VOX**, JBZ,Vicki Brownhuis			
40
15
Inloop op locatie JBZ en Bernhoven ZKH				
7
41
Jongeren Onderwijs Project (JOP)
525
424
316
412
319
Basis Onderwijs Project (BOP)					
103
Mannensociëteit					
24
Prostaatkankervereniging gespreksgroep			 26
25
52
Stomavereniging gespreksgroep
21
35
86
66
82
Uitgezaaide borstkanker gespreksgroep
72
101
56
79
138
Hematonvereniging					
35
Overig 					
31
Service						
Mutsen				
10
Breiboezem		 27
67
39
13
Viva Vittoria kussentje				
10
Bibliotheek				
20
Totaal aantal contactmomenten
4.177
3.512
3.529
4.873
6.082
*VOKK = Vereniging Ouders Kinderen en Kanker **VOX = VOKK Survivors

