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NIEUWS VAN HET BESTUUR  
 
Herfst 
De langste dag is alweer even geleden en de 
bomen beginnen te kleuren. Niets blijft zoals 
het was en dat is in het Inloophuis niet 
anders; de reumapatiëntenvereniging is al 
weer bijna een half jaar in ons midden en de 
coördinatoren en het bestuur spreken vaak 
over de richting die wij met het Inloophuis 
willen én moeten gaan in de toekomst. Want 
ook de wereld buiten verandert en daarmee 
de behoeftes van onze (toekomstige) gasten 
en vrijwilligers. Veranderingen op een 
werkplek leiden vaak tot het opmaken van de 
balans; "Past dit werk nog bij mij en mijn 
talenten en wensen.” Zo heeft Brigitte 
besloten in goed overleg (waar wij als bestuur 
heel blij mee zijn) om haar talent en energie 
anders te gaan inzetten.  
En terwijl de herfst begint namen wij op 30 
september afscheid van Brigitte. Wij wensen 
haar heel veel succes en plezier in deze 
nieuwe fase van haar leven. 
 

Per 1 oktober stopte ik als 
coördinator bij Inloophuis 
Haaglanden. 

Dat betekent het einde van 
een prettige en leerzame 
tijd in het Inloophuis. 
Tegelijkertijd is het voor mij 

een nieuw begin om te onderzoeken wat ik 
wil en wat er verder op mijn pad komt. 

Graag wil ik een ieder bedanken voor de 
prettige samenwerking, die heb ik zeer 
gewaardeerd. 

Bezoek raadsleden  
Raadsleden Janice Roopram (Hart voor Den 
Haag) en Remco de Vos (VVD) bezochten op 3 
juli het Inloophuis. Uit de gezamenlijke 
achterban vonden zij een anonieme donateur 
bereid de komende vier jaar €2500 te doneren 

aan het Inloophuis. Daar zijn we hen zeer 
erkentelijk voor. 
 
TERUGBLIK 
 
Geslaagde vaartocht 
Op zondag 18 augustus organiseerden 
Stichting Vaarkracht en Inloophuis Haaglanden 
een gratis vaartocht voor onze gasten op de 
Biesbosch. De dag was compleet verzorgd, 
met een leuk programma en lieve 

vrijwilligers. Dank aan 
Stichting Vaarkracht en 
Stichting Roparun, die 
deze dag hebben 
gefinancierd. 

Benieuwd naar onze 
andere activiteiten? 

Raadpleeg onze website 
www.inloophuishaaglanden.nl of onze 
Facebookpagina . 

 

VOORUITBLIK 
 
Voorstelling ‘Niemandsland’ 

Het HagaZiekenhuis en 
Inloophuis Haaglanden 
presenteren op dinsdagavond 5 
november van 19.00-21.00 uur 
Niemandsland, een luchtige 
theatersolo ‘Over-Leven’.  

“We hebben een kuur waarmee 
we je leven willen proberen te verlengen”, 
hoorde Kitty van haar oncoloog. Maar wat nu 
als je langer blijft leven dan je zelf verwacht 
had? In ‘Niemandsland’ laat Kitty zien wat wij 
van Vincent van Gogh kunnen leren, en komt 
ze met vallen en opstaan in de meest 
hilarische situaties terecht. Alles komt voorbij 
in Niemandsland.  

Deze gratis voorstelling vindt plaats in 
Theater Dakota, Zuidlarenstraat 57, Den 
Haag. Je kunt je aanmelden op onze website 

https://www.facebook.com/janiceroopramgroepdemos/?__tn__=K-R&eid=ARDcB0zoR6g8SrpNMyVx7Z5RBjAgoeTP4YPZ1aL0G1nUNTmv_wkMolFtja4pqhMAnYByiOniEllvSCpO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBlaAauwWduJSOrlTtWMZACwO6S2dc27zDShY98Nj1T5MiWo-wmVHK5ja1R_eReCZJ8t6JDycZ82GmRBgstfPOzFEPCVgn4PWme6sWoFcivsN3SGpI8UB7QYd-aPk5DKka3hLVmCeDrGUwkqK3YjDDTMzVyLQRVLJFUF0UYazZeKK_9gGewd6w1UqLd9g1gjzX8nT-V4qfuTOkwszNHd6zxbaZjAixleUPa2klTVmKfCjTFDTwsYYH-b43i0zOF_lNR1S2NIXJ5UpY08jKfYFBy9yJF8QH0GyvysbyXVg2zuA-_o50bvNhfxdjgGAtVKepGIZBe7RNlX62p1OmwbhJ4cg
https://www.facebook.com/janiceroopramgroepdemos/?__tn__=K-R&eid=ARDcB0zoR6g8SrpNMyVx7Z5RBjAgoeTP4YPZ1aL0G1nUNTmv_wkMolFtja4pqhMAnYByiOniEllvSCpO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBlaAauwWduJSOrlTtWMZACwO6S2dc27zDShY98Nj1T5MiWo-wmVHK5ja1R_eReCZJ8t6JDycZ82GmRBgstfPOzFEPCVgn4PWme6sWoFcivsN3SGpI8UB7QYd-aPk5DKka3hLVmCeDrGUwkqK3YjDDTMzVyLQRVLJFUF0UYazZeKK_9gGewd6w1UqLd9g1gjzX8nT-V4qfuTOkwszNHd6zxbaZjAixleUPa2klTVmKfCjTFDTwsYYH-b43i0zOF_lNR1S2NIXJ5UpY08jKfYFBy9yJF8QH0GyvysbyXVg2zuA-_o50bvNhfxdjgGAtVKepGIZBe7RNlX62p1OmwbhJ4cg
https://www.facebook.com/InloophuisHaaglanden/?__tn__=K-R&eid=ARDPekHTQ002OiadBOXODBhwAYSk2OlyM7unSIT8vPUVkNWpsINNW6Mi6Wx0RadqhBWsjcEALjZIXV2_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBlaAauwWduJSOrlTtWMZACwO6S2dc27zDShY98Nj1T5MiWo-wmVHK5ja1R_eReCZJ8t6JDycZ82GmRBgstfPOzFEPCVgn4PWme6sWoFcivsN3SGpI8UB7QYd-aPk5DKka3hLVmCeDrGUwkqK3YjDDTMzVyLQRVLJFUF0UYazZeKK_9gGewd6w1UqLd9g1gjzX8nT-V4qfuTOkwszNHd6zxbaZjAixleUPa2klTVmKfCjTFDTwsYYH-b43i0zOF_lNR1S2NIXJ5UpY08jKfYFBy9yJF8QH0GyvysbyXVg2zuA-_o50bvNhfxdjgGAtVKepGIZBe7RNlX62p1OmwbhJ4cg
https://www.vaarkracht.nl/
https://www.roparun.nl/
http://www.inloophuishaaglanden.nl/
https://twitter.com/inloophuis070
http://www.inloophuishaaglanden.nl/
https://www.facebook.com/pages/Inloophuis-Haaglanden/101267559965044


onder ‘Activiteiten’ of bel ons. De 
voorstelling is ook geschikt voor professionals 
die beroepshalve te maken hebben met dit 
onderwerp. 
 
Basistraining vrijwilligers inloophuizen 
In samenspraak met onze collega’s van de 
inloophuizen Carma en Debora, organiseren 
wij een driedaagse basistraining op 19 en 30 
oktober en 23 november. Zo krijgen onze 
vrijwilligers bruikbare handvatten om hun 
functie van gastvrouw, gastheer of 
activiteitenbegeleider nog beter uit te 
oefenen. 
 
ANDERE ZAKEN 
 
Vacature Vrijwilligerscoördinator 
Inloophuis Haaglanden is een plek voor  
mensen die te  maken hebben met de impact 
van ziek zijn. Er komen kankerpatiënten en 
hun naasten, en steeds vaker mensen met 
bijvoorbeeld reuma, een burn-out of andere 
‘verborgen ziekten’, die een grote invloed 
hebben op hun kwaliteit van leven. 
 
Onze vrijwilligers zijn goud waard. Ze 
begeleiden allerlei activiteiten, hebben een 
luisterend oor, verzorgen de administratie en 
maken ons huis tot een goede plek om te zijn. 
 
We zoeken zo snel als mogelijk een parttime 
coördinator, die er plezier in heeft om de 
voorwaarden te scheppen, zodat onze 
vrijwilligers hun werk kunnen doen, zich 
gesteund weten en waardering ervaren. 
 
Wat ga je doen? 

 Je regelt de dagelijkse gang van 
zaken 

 Je plaatst website- en 
Facebookberichten 

 Je verzorgt de dagelijkse aansturing 
van de vrijwilligers via een voor- en 
nagesprek bij elke  dienst 

 Je regelt het onderhoud van het pand 
binnen de aangegeven kaders. 

Je collega coördinator is veel buiten, dus je 
moet je taken kunnen vervullen zonder haar 
aanwezigheid. Zij maakt de planningen, 
schrijft de stukken, kijkt in nauwe 
samenwerking met jou naar welk programma 
er gedraaid moet worden, regelt de financiën, 
voert samen met jou voortgangsgesprekken en 
geeft leiding aan jou. Samen zijn jullie een 
twee-eenheid. 
 
 
 
 

Profiel 

 Je hebt een mbo-opleiding en 
levenservaring 

 Je bent proactief 

 Je bent warm en duidelijk naar de 
vrijwilligers en gasten 

 Je bent toegankelijk 

 Je bent gastvrij en hebt humor 
 
Arbeidsvoorwaarden 
We zoeken een coördinator voor 24 uur per 
week, salaris schaal 45 CAO 
Gehandicaptenzorg (afhankelijk van leeftijd 
en ervaring tussen € 2345 en € 3505 op 
fulltime basis). 
 
Procedure 
Je kunt je sollicitatie tot 18 oktober sturen 
aan Adrie van den Hoek via e-mail 
adrievandenhoek@inloophuishaaglanden.nl. 
 
Vrijwilligersfuncties 
Wil je een zinvolle bijdrage leveren aan 
herstel en verwerking van mensen met kanker 
én wil je werken in een professionele 
vrijwilligersorganisatie? Wij zoeken 
vrijwilligers voor de functies van: 
 
 Gastvrouwen/-heren voor in het 

Inloophuis én in het HagaZiekenhuis: je 
maakt makkelijk contact met mensen, 
hebt een goede luistervaardigheid, kunt 
gesprekken voeren en afronden en hebt 
een warme uitstraling. Na een gedegen 
inwerkperiode inclusief een training in 
het Inloophuis, kun je aan de slag in het 
Inloophuis óf in het ziekenhuis. 

 Organisatietalenten: wil je graag 
meedenken over het organiseren van 
activiteiten en/of deze uitvoeren? Laat 
het ons weten, dan maken we graag 
gebruik van jouw kennis en ideeën. 

 
Interesse, meer weten of weet je iemand? Bel 
coördinator Adrie van den Hoek, 070 - 308 06 
54. 
 
Steun het Inloophuis voor langere tijd – 
wordt Partner of Vriend 
Graag nodigen we je uit om Partner of Vriend 
te worden van het Inloophuis. Voor 500 euro 
per jaar word je Partner en steun je het 
Inloophuis enorm. Je krijgt er uiteraard ook 
wat voor terug. Als Partner word je 
uitgenodigd voor de jaarlijkse 
netwerkbijeenkomst voor Partners, ontvang 
je vier keer per jaar onze digitale nieuwsbrief 
Raakvlak en vermelden we je (bedrijfs)naam 
op onze website en in onze nieuwsbrief. Je 
kunt je voor het partnerschap aanmelden via 

mailto:adrievandenhoek@inloophuishaaglanden.nl


info@inloophuishaaglanden.nl. Vermeld in de 
e-mail je naam en telefoonnummer en wij 
nemen contact met je op. Het Inloophuis 
heeft een ANBI-status, dus je schenking is 
volledig aftrekbaar voor de fiscus! 
 
Wil je graag Vriend van het Inloophuis 
worden, dan stellen wij dit ook zeer op prijs. 
Je wordt al Vriend voor 25 euro per jaar; 
meer mag uiteraard. Als Vriend ontvang je 
vier keer per jaar onze digitale nieuwsbrief 
Raakvlak.  
Je kunt je als Vriend aanmelden via 
info@inloophuishaaglanden.nl. Vermeld in de 
e-mail je naam en telefoonnummer en wij 
nemen contact met je op.  
 
Bedankt 
Het Inloophuis heeft donaties, giften en steun 
van Vrienden hard nodig. Niet alleen zijn we 
blij met financiële hulp; goederen en 
diensten ‘in natura’ zijn ook altijd van harte 
welkom. De volgende bedrijven en individuen 
hebben ons de afgelopen periode gesteund:  
 
Financieel:  
Anonieme donor uit achterban hart voor Den 
Haag/groep de Mos: komende vier jaar per 
jaar 2500,00 euro 
 
Toezegging gast: 1000,00 euro (voor het 
maken van eendjes) 
 
Korting op onderhoud en testen 
brandinstallatie door van Ginderen: 149,00 
per jaar korting 
 
Groene Kruisfonds: 2600 euro voor workshops 
in 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon 
Deze nieuwsbrief is een kwartaaluitgave van 
Inloophuis Haaglanden en wordt op verzoek 
gestuurd naar sponsors van het Inloophuis en 
andere  betrokkenen en belangstellenden. 
Abonneren kan via 
info@inloophuishaaglanden.nl.  
Met vragen en opmerkingen over Inloophuis 
Haaglanden kan je terecht bij Adrie van den  

Hoek via 070 3080654 of 
info@inloophuishaaglanden.nl.  
 
Wil je geld doneren? Dat kan op rekening 
NL91 RABO 03.00.601.999 onder vermelding 
van Gift. 
  
Redactie: Brigitte Buddingh en Adrie van den 
Hoek. 
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