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Toon Hermans Huis Dronten  
Open over kanker 
 
 
 
Voorwoord  

Ook op dagen dat  
dichte mist de berg 
verhult  
blijft zij wondermooi.  
 
Matsuo Bashō  
 

 
 
Mensen die met kanker te maken hebben, hebben het niet makkelijk. Hun kwaliteit van leven kan 
onder druk staan, en het is belangrijk dat zij naast de professionele hulp bij hun behandelaar ook 
ruimte kunnen vinden voor hun stijl van verwerking. 
Het Toon Hermans Huis Dronten is opgericht in 2014 en heeft de afgelopen jaren een duidelijke plek 
verworven in de gemeente Dronten. 
De komende vijf jaar willen we onze focus richten op het vergroten van onze naamsbekendheid, het 
samenstellen van een gevarieerd aanbod aan activiteiten voor mensen met kanker en hun naasten. 
Daarom presenteren we hierbij het beleidsplan voor de komende vijf jaar.  
Dit beleidsplan is opgesteld door het bestuur. Daarmee is het voor alle direct betrokkenen herkenbaar 
als het pad waarlangs we de komende jaren erkend willen worden. 
 
  
Dhr. W. de Vries  
Voorzitter Toon Hermans Huis Dronten  
 
 



Open over kanker  
Het Toon Hermans Huis Dronten bestaat sinds 24 oktober 2014.  
De komende jaren willen we ons focussen op het vergroten van onze naamsbekendheid, het 
samenstellen van een gevarieerd aanbod aan activiteiten voor mensen met kanker en hun naasten. 
En verder word er hard gewerkt aan een financieel gezonde organisatie die haar activiteiten vanuit 
een goed bereikbare locatie kan verrichten. Deze focus is van groot belang voor de continuïteit van 
onze organisatie. 
 
Missie  
We zijn beschikbaar voor mensen met kanker en hun naasten. Omdat we ons verstaan met wat het 
voor mensen betekent om deze ziekte te hebben, geeft dat herkenning bij onze gasten. Hier ligt ook 
de motivatie voor ons werk en daarom is onze missie:  
Het Toon Hermans Huis Dronten is open over kanker.  
Wij weten wat het is om met kanker te maken te hebben.  
Het Toon Hermans Huis Dronten is een ontmoetingsplek waar je niets hoeft uit te leggen,en waar je 
altijd welkom bent.  
 
Visie  
Er gebeurt veel om ons heen. In de maatschappij en met onze gasten.  
Het Toon Hermans Huis Dronten wil voor allen die met kanker te maken hebben een 
vanzelfsprekende ontmoetingsplaats zijn, waar ondersteuning wordt geboden in de verschillende 
fasen van het ziekteproces.  
Het Toon Hermans Huis Dronten heeft een lage drempel om binnen te komen en biedt ruimte voor de 
gast die de drempel over is. 
 
Strategie  
Hier hoort een reeks samenhangende activiteiten bij, die we verspreid over de komende vijf jaar willen 
realiseren. Onze strategie is dan ook:  
Het Toon Hermans Huis Dronten is een ontmoetingsplaats, zowel fysiek als virtueel, waar vrijwillige 
medewerkers ondersteuning bieden aan mensen met kanker, hun naasten en evt. nabestaanden. De 
organisatie is financieel gezond, alhoewel afhankelijk van giften, donaties en sponsoring. 

 
Onze gast staat centraal. We hebben aandacht voor zowel onze gasten als voor onze vrijwilligers en 
bieden daarin openheid. We zijn ook duidelijk en concreet. Verder nemen we verantwoordelijkheid 
voor de kwaliteit van ons aanbod en staan dus open voor feedback.  
Dit alles vindt zijn bestaansbasis in bezieling en inspiratie. Wat ons in elk geval verbindt is dat we het 
belangrijk vinden om jezelf open te durven stellen voor een ander, om ruimte te bieden, aandacht te 
kunnen geven. In het Toon Hermans Huis Dronten hoort dit bij elkaar, zonder deze twee invalshoeken 
kan de organisatie niet voortbestaan 
 
Het Toon Hermans Huis Dronten krijgt geen structurele subsidie van de overheid en organisaties als 
het KWF/Nederlandse kankerbestrijding. Daardoor is het Toon Hermans Huis Dronten financieel 
geheel afhankelijk van donaties en sponsoring van particulieren, bedrijven en instellingen.  
Het beleid is erop gericht om voldoende financiële ruimte te hebben, waardoor de continuïteit van het 
Toon Hermans Huis Dronten kan worden gewaarborgd. 

 

 


