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Waarom Marikenhuis 1.0    
 

• De zorg is inhoudelijk goed maar 
gefragmenteerd.  
 

• Patienten  willen meedenken en meedoen 
over/in de zorg  
 

• De patiënt is de beste ervaringsdeskundige en 
belanghebbende om de behandeling een 
succes te laten worden.  
 
 

• Het delen van de ervaringsdeskundigheid kan 
een gunstige invloed op eigen en andermans 
herstelproces en kwaliteit van leven hebben. 
 

Het Marikenhuis = de plaats waar de patiënt aan kan geven waar hij/zij tegenaan loopt en waarin hij/zij steun zoekt.  

 



Marikenhuis 1.0  Missie  

 
 

 

1. Psychosociale begeleiding voor 
mensen die geraakt zijn door 
kanker daadwerkelijk onderdeel 
maken van het zorgnetwerk 

 

2.  Empowerment van de mens met 
kanker  

 

3. Het bespreekbaar maken van 
kanker / kanker hoort bij het 
leven 

 



 
 

Het Marikenhuis = ontmoeting,  

kruis en schakelplaats voor een  

ieder die door kanker geraakt is,  

waar de deskundigheid van een  

ieder (patiënt, burger,  

zorgprofessional) laagdrempelig  

en menslievend geboden wordt 



Marikenhuis 1.0 Aansturing 
Bestuur 

Vz,  penningmeester, lid specialisten, lid 
eerstelijn, lid gemeenten 

lichamelijk voeding Crea 

ouderen 

Psycho-
sociaal  

Kind jongeren AYA 

Extern netwerk 

Culturele diversiteit 

Fondsenwerving 

Onbekend maakt onbezocht 

Aanname/scholing/verbinding/exit Aanname/scholing/verbinding/exit 
vrijwilligers 

Expressie 

Gastvr/h
r 



Marikenhuis 2.0   volgende fase 

 

• Marikenhuis:  4 jaar haar deuren open,  

• > 5000 gasten, 

• Grote groep actieve vrijwilligers ( 80), 

• Een plaats in het Nijmeegse zorgnetwerk verworven 

• Een van de 12 landelijke inloophuizen +  

 

 
 



 

• Onderhouden en uitbreiden externe (zorg) netwerk 

 

• Interne en extern communicatie Marikenhuis 
– Persberichten,  Social  media,  

– Andere uitingen (brochures, flyers, infoborden in en 
rondom Marikenhuis etc) 

•    Nieuwsflitsen, website, Agenda (papier/website) 

 

 

 
 













 
 
Wat biedt het Marikenhuis  (2) 

 

• Praktische informatie (‘helpdesk’) 

• Bibliotheek 

• Altijd actuele website 
 

 

•  Cursussen  
•  Creatieve/expressieve activiteiten 
•  Lichaamsgerichte activiteiten 

 

‘Door professionele vrijwilligers’ 



Marikenhuis 2.0    volgende fase 

 

• Blijft gedreven door dezelfde 
gedachtegoed/kernwaarden, verwoord in de visie en 
missie van het Marikenhuis 

 

• de uitgesproken wens om de bestaande zorgvormen aan 
te vullen met de ervaringsdeskundigheid, laagdrempelige 
ondersteuning en coaching van goed getrainde burgers.  

 

 

• Een platte organisatie met professionele vrijwilligers.  

 

 

 



Marikenhuis 2.0    volgende fase 

 

• Vermindering van de kwetsbaarheid 
van organisatie,  
 

• Vergroten van transparantie,  
 

• Duidelijkheid mbt de werkrelatie 
tussen de verschillende groepen 
binnen de organisatie en het bestuur.  
 

• Een scheiding tussen de bestuurlijke en 
operationele taken om transparant te 
kunnen blijven werken.  
 
 

DUURZAAMHEID 



                                                  

 

 

  



Marikenhuis 2.0    Gastcontacten 
 

• De activiteitengroepen kennen een coördinator, evenals de doelgroepen.  

 

• Ook de inloop hoort erbij door de gastvrouwen/-heren. 

 

• Er komt coördinator Gastcontacten (Doelgroepen, Activiteiten, Inloop).  

 

• Deze coördinator heeft contact en afstemming met het bestuurslid dat Gastcontacten in 
zijn of haar portefeuille heeft. 

 

• De coördinator stuurt de vrijwilligers die binnen dit cluster hun primaire taak hebben 
aan en draagt zorg voor de communicatie en informatievoorziening aangaande dit 
cluster. 



Marikenhuis 2.0    HRM Kwaliteit 

 

• zaken met betrekking tot de vrijwilligers die rand 
voorwaardelijk zijn. 

 

• aanname, voortgangsgesprekken, opleidingen en 
trainingen, verbinding, teamklimaat etc.,  

 

• de kwaliteitsbewaking van het huis  

  

• invoeren inhoudelijke thema’s zoals positieve 
gezondheid.  

 

 
 



Marikenhuis 2.0   Facilitair 

 

• Alles betreffende het pand, zoals onderhoud 
en technische zaken,  

 

• Tuinonderhoud,  

 

• inkopen om te voorzien in de dagelijkse 
benodigdheden zoals koffie, thee, 
afwasmiddel, toiletpapier etc.  

 

• Duurzaamheid. 

 

 

 



Marikenhuis 2.0    Financiën  Fondsenwerving 

 
                                                

 

• Financieel-administratieve zaken 
(bankzaken, boekhouding, jaarrekening, 
begroting etc).   

• Werven van de financiële middelen.  

• Toekomstbestendige financiering middels 
een financieringsmix  verhuur, fondsen, 
gemeenten, publieksacties en bedrijfsleven.  

• Club van 52 voor de structurele middelen 
van het bedrijfsleven en daarnaast door 
middel van incidentele initiatieven.  

 

 

 
 



Marikenhuis 2.0    Externe contacten  

                                                   PR Communicatie 

 

• Onderhouden en uitbreiden externe (zorg) netwerk 

 

• Interne en extern communicatie Marikenhuis 

– Persberichten,  Social  media,  

– Andere uitingen (brochures, flyers, infoborden 
in en rondom Marikenhuis etc) 

•    Nieuwsflitsen, website, Agenda (papier/website) 

 

• Distributie brochures/maandagenda’s 

 

 

 



Ons verhaal is pas begonnen! 
 
Samen komen we verder! 


