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Adamas 
kijkt naar 
wat wél 
mogelijk is

Het zou het jaar worden van ‘het nieuwe normaal’. Zonder 

lockdowns, zonder afstand. Het jaar waarin we elkaar weer 

konden omarmen en troosten. Het liep anders. Corona hield 

ons opnieuw in de greep. Ondanks de beperkende maatre-

gelen wisten velen Adamas te vinden en hebben we zelfs 

een kwaliteitsslag gemaakt. Doordat het contact met onze 

gasten noodgedwongen een-op-een of in kleine groepen 

plaatshad, was het intensiever en persoonlijker. 

Het bestuur van Adamas is trots dat haar vrijwilligers en 

coördinatoren er ook in deze uitdagende tijd weer in zijn 

geslaagd om mensen met kanker en hun naasten te onder-

steunen. ‘Kan niet’ bestaat niet; Adamas kijkt altijd naar wat 

wél mogelijk is. Bij het behouden van de regie en het ver-

groten van de kwaliteit van leven tijdens en na kanker.   

Binnen de landelijke brancheorganisatie IPSO wordt 

Adamas beschouwd als toonaangevend. Wij delen onze 

kennis en expertise met liefde met andere huizen. Met als 

uiteindelijke doel dat informele psychosociale zorg een 

vanzelfsprekende schakel wordt in de reguliere zorgketen. 

Tot slot spreek ik hier grote dank uit aan degenen die ons 

als donateur trouw zijn gebleven. Dankzij onze donateurs en 

samenwerking met alle stakeholders zijn wij in staat geble-

ken om ons mooie werk voort te kunnen zetten.

Arthur van Dijk

bestuursvoorzitter
April 2021
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Over Adamas
Adamas ondersteunt mensen die zijn geraakt door 

kanker bij het vergroten van hun veerkracht en kwa-

liteit van leven, 

Wat doen wij?

Adamas biedt volwassenen en kinderen die met 

kanker zijn geconfronteerd behoeftegerichte psycho-

sociale ondersteuning en begeleiding, zodat zij hun 

kracht (weer) leren inzetten. Zo maken we een essen-

tieel en concreet verschil in het leven van patiënten, 

hun naasten en hun nabestaanden, ongeacht de fase 

van het ziekte-, genezings- of acceptatieproces.

Adamas  is  een  laagdrempelige  professionele  vrij-

willigersorganisatie  met  een  duurzaam financieel, 

sociaal en maatschappelijk beleid.

Meer over onze ambities lees je in het Meerjarenbeleids-

plan 2022-2026. Dit is te vinden op adamas-centrum.nl.

2021: 
Op afstand, 
maar toch 
dichtbij
De eerste vijf maanden van 2021 bleef de deur van Adamas 

op een kier. We focusten op individueel contact en gezins-

begeleiding en groepsactiviteiten via Zoom. We merkten 

dat veel gasten ‘digimoe’ waren en zijn dan ook, zodra dat 

weer kon, met kleine groepen in huis gestart. Op anderhalve 

meter en/of hybride via streaming. Het was een periode van 

veel schakelen en van last-minute afmeldingen van gasten 

en medewerkers die vanwege corona of quarantaine thuis 

moesten blijven. 

Desalniettemin hebben we de kwaliteit van onze dienstver-

lening hoog gehouden en soms zelfs verbeterd. Sommige 

gasten hadden baat bij de kleinschalige, intensievere on-

dersteuning en stroomden sneller dan verwacht uit. Uit in-

dividuele gesprekken met langdurige gasten bleek dat deze 

gebaat zijn met vormen van ondersteuning buiten Adamas, 

bijvoorbeeld tegen eenzaamheid.
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Adamas in het
Oncologiecentrum
Vier dagen per week zijn de vrijwilligers van Adamas 

aanwezig in het Oncologiecentrum van het Spaarne 

Gasthuis. We hebben er een vaste kamer, maar de 

meeste contactmomenten vinden daarbuiten plaats. 

Het zorgpersoneel weet ons goed te vinden en vraagt 

ons regelmatig om patiënten en naasten te steunen, 

bijvoorbeeld na een slechtnieuwsgesprek.

Onze vrijwilligers geven geen medisch advies.

Uitbreiding van de dienstverlening

Ondanks de coronabeperkingen waren de gastvrouwen 

en -heren van Adamas aanwezig in het Oncologiecentrum. 

Omdat het in de wachtkamers beduidend rustiger was, 

waren zij vaak op de dagbehandeling en bij de bestralings-

kamers van het AvL. Daar konden zij veel betekenen voor 

de patiënten die vanwege de maatregelen geen naasten 

mochten meebrengen. Ook ondersteunden zij de naasten 

die elders in het ziekenhuis moesten wachten tot na de be-

handeling.

In 2021 is gestart met het bezoeken van de verpleegafde-

lingen Oncologie en Chirurgie, en is de samenwerking met 

het Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg (TOPZ) geïn-

tensiveerd. Hierdoor sluiten de medische behandeling en de 

psychosociale ondersteuning nog beter op elkaar aan.3.779 contactmomenten

In 2021 meldden 159 nieuwe gasten zich bij Adamas aan. Wij 

hebben opvallend veel jonge 50-minners in de palliatieve of 

terminale fase mogen ondersteunen. Individueel, of met hun 

gezin. Positieve Gezondheid heeft hen inzicht gegeven in wat 

zij nog bij leven wilden doen. Dat bleken geen grote dingen te 

zijn, maar veel meer met aandacht tijd doorbrengen met hun 

gezin en hun dierbaren.

Leeftijdsopbouw nieuwe aanmeldingen in 2021

Waar komen de bezoekers aan het huis vandaan?

Haarlemmermeer 53%

Hillegom 8%

Lisse 8%

Kaag en Braassem 7%

Aalsmeer 2,5%

Teylingen 2%

Overig Duin- en Bollenstreek 2,5%

Overig Noord-Holland 16%

Overig Zuid-Holland 0,5%

Onbekend 0,5%

Adamas 
in Nieuw-Vennep
Adamas is er voor iedereen die, op welke manier dan 

ook, met kanker is geconfronteerd. Als (ex-)patiënt, 

naaste, nabestaande, zorgverlener of anderszins be-

trokkene.

3.532
< 18

6%

18-30

5%

31-50

23%

51-65

40%

> 65

25%

contactmomenten
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Positieve Gezondheid en formele zorg

Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid wordt 

steeds meer omarmd door de formele zorg. Zo spre-

ken we dezelfde taal en leveren we samen de beste 

zorg voor de mens als geheel.

Positieve Gezondheid in de praktijk

We spraken een jonge vrouw in de terminale fase. 

Haar moeder kwam iedere donderdag bij haar eten 

en slapen en ging dan op vrijdag aan het eind van 

de middag pas weer naar huis. De vrouw was haar 

moeder dankbaar voor de aandacht, maar vond 

het bezoek eigenlijk te lang. Dit durfde ze echter 

niet tegen haar moeder te zeggen. In een gesprek 

over Positieve Gezondheid zag de vrouw in dat het 

belangrijk was haar grens aan te geven. En dat haar 

moeder het lange verblijf wellicht óók belastend 

vond zonder dat te durven uitspreken. De vrouw 

stelde aan haar moeder voor om elkaar wekelijks 

te treffen tijdens een lunch. Het contact was daarna 

weliswaar korter maar veel gezelliger en intenser.

De methode Positieve Gezondheid

‘Gezond zijn’ is meer dan ‘niet ziek zijn’ en goede zorg is meer 

dan lichamelijke klachten verhelpen. Positieve Gezondheid 

is een methode om breder te kijken naar het begrip gezond-

heid. Het accent ligt niet op de ziekte maar op de mens: op 

diens veerkracht op wat het leven voor hem of haar bete-

kenisvol maakt. In de methode worden zes dimensies be-

noemd (zie afbeelding). Wij bieden gasten de gelegenheid 

hun persoonlijke situatie in kaart te brengen met behulp van 

een vragenlijst. Vervolgens bespreken we op welke gebie-

den verbetering of verandering gewenst is en wie of wat zij 

daarvoor nodig hebben. Dat kan om ondersteuning of een 

activiteit binnen Adamas zijn, maar ook daarbuiten.

Meer weten over Positieve Gezondheid?

Beluister de podcast van coördinator Marcia.

2.807

contactmomenten in 

inloophuis Nieuw-Vennep

3.779

contactmomenten in 

Oncologiecentrum SG

725

telefoon-

gesprekken

2.966

deelnames aan

online activiteiten

Daarnaast voerden we 1.281 social impact-gesprekken met stakeholders, waaronder zorgverleners en maatschappelijke partners.

7.311 contactmomenten
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Ons aanbod
Informele zorg geneest niet, maar helpt mensen de 

regie in eigen hand te houden of te nemen. Wij werken 

behoeftegericht en onderzoeken samen met de gast 

wat nodig is om zijn of haar veerkracht te behouden 

of (her)vinden. Wat dat is, kan voor ieder mens anders 

zijn. Deze aanpak leidt tot een veelzijdig aanbod aan 

ondersteuning en activiteiten:

 ▪ Inloop

 ▪ Lotgenotencontact

 ▪ 1-op-1-gesprekken (intake, verdiepend gesprek en 

Positieve Gezondheidsgesprek)

 ▪ Informatie, inloopspreekuren, lezingen

 ▪ Bewegen en ontspannen

 ▪ Creatieve workshops

 ▪ Informatie over zorg buiten Adamas (therapeuten, 

hospice, maatschappelijk werk etc.)

Inloophuis en kenniscentrum 

Adamas ontwikkelt zich naast aanbieder van psychosociale 

zorg steeds meer tot kenniscentrum voor alle niet-medische 

zaken rondom kanker. Met de methode Positieve Gezond-

heid kunnen we de diepte in en krijgen we snel een helder 

beeld van wat een gast nodig heeft. Dat kan ondersteuning 

door Adamas zijn, maar evengoed door een zorgverlener of 

maatschappelijke organisatie in de regio. Adamas kent de 

sociale kaart en heeft korte lijntjes met partners in het net-

werk. Hiermee is Adamas een onmisbare verbindende scha-

kel in de oncologische zorgketen.

Beweegactiviteiten

575 deelnemers 20%

Creatieve activiteiten

514 deelnemers | 18%

1-op-1-gesprek

496 deelnemers | 18%

Lotgenotencontact

222 deelnemers | 8%

Ontspannende activiteiten

476 deelnemers | 17%

Inloop

125 deelnemers | 4%

Informatiebijeenkomsten

148 deelnemers | 3%

Jeugd

125 deelnemers | 4%

Activiteiten in het huis

Evenementen

57 deelnemers | 2%

Onbekend

69 deelnemers | 2%



12 13

Positief Fit Challenge

De Positief Fit Challenge is een programma van acht 

weken, waarin mensen die ziek zijn of kort geleden zijn 

genezen van kanker hun conditie opbouwen en werken 

aan een gezonde en positieve leefstijl.

Dit initiatief leverde ons ook nog eens de innovatieprijs 

van Sportakkoord Haarlemmermeer op!

Make-over

Met het losmaken van de feestelijke strik onthulde bur-

gemeester Van Eik van Hillegom officieel de nieuwe 

look & feel van Adamas. Met nieuwe meubels, acces-

soires, kleuren en een verbeterde kamerindeling is 

Adamas klaar om ook de komende jaren haar gasten 

in een warme, sfeervolle omgeving welkom te heten.

Opknapbeurt voor de tuin

In het kader van de landelijke NL Doet-dag hebben 

we met ruim 20 vrijwilligers de tuin rond het huis in 

Nieuw-Vennep onder handen genomen. Burgemees-

ter Schuurmans van de gemeente Haarlemmermeer 

kwam langs om iedereen met een welverdiende lunch 

te verrassen.

Uitgelichte activiteiten

Wereldkankerdag

Op Wereldkankerdag deelden onze vrijwilligers 800 

gele rozen uit aan patiënten, naasten en zorgverleners 

in het Spaarne Gasthuis. Daarnaast verzorgden we een 

online proeverij van onze activiteiten, met onder meer 

lotgenotencontact, pilates en een lezing over ver-

moeidheid en late gevolgen bij kanker.

Herdenkingsdienst

Voor 27 nabestaanden van gasten die in 2020 en 2021 

overleden, organiseerden wij een herdenkingsdienst 

waarin zij een gedicht, quote of muziekstuk konden 

inbrengen. Deze werden voorgedragen door onze zan-

geres en begeleidend pianist. Er was veel gelegenheid 

om met elkaar te praten en herinneringen op te halen.

Verwendag voor vrouwen met borstkanker

Een dag met een gouden randje met een lunch, een 

weldadige massage, een creatieve workshop en vooral 

veel goede gesprekken. De vrouwen spraken over 

zaken die alleen lotgenoten volledig begrijpen, varië-

rend van veranderde intimiteit en mislukte borstopera-

ties tot shoptips voor prettig zittende lingerie. 
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Jong en kanker
Op de bovenetage van het huis in Nieuw-Vennep 

is een ruimte speciaal ingericht voor de jeugd. Hier 

kunnen kinderen zijn wie ze zijn. Ze zijn welkom om 

over hun ervaringen te praten of hun emoties te uiten 

via creatieve expressie. Ze zijn ook welkom voor aflei-

ding en gezelligheid.

Zoveel kinderen, zoveel reacties 

Tijdens de lockdowns vonden vooral de ChillClub-jongeren 

het moeilijk dat ze elkaar niet konden zien. Er is veel geappt 

en zodra het kon, zijn ze weer bijeengekomen. De jongeren 

bepalen met elkaar wat ze willen doen: praten, iets creatiefs 

of gewoon lekker chillen. Er is een uitstapje gemaakt naar 

Artis en de groep ging zeilen op De Kaag. Ook hebben de 

chillers hard gewerkt aan een film waarin ze andere jonge-

ren laten zien dat je er niet alleen voor staat als je met kanker 

wordt geconfronteerd, maar bijvoorbeeld ook wat het met je 

doet als er wordt gescholden met kanker.

Adamas informeert intern begeleiders van scholen en on-

danks de chaotische tijd hebben vijf directeuren/docenten 

Adamas bezocht.
52 regelmatige gasten < 18 jaar

Gezinsbegeleiding

Als een gezinslid kanker krijgt, treft dat het hele gezin. 

Ieder gezinslid gaat anders met de situatie om. Dit kan 

ook betekenen dat je elkaar soms niet vertelt wat je 

werkelijk voelt. Kinderen kunnen anders reageren dan 

je als ouders verwacht. Gezinsbegeleiding helpt om 

met elkaar in contact te blijven en elkaar te begrijpen.

Adamas begeleidde in 2021 meerdere gezinnen, als 

gezin en bij behoefte ook de individuele gezinsleden. 

We voerden gesprekken in huis of tijdens wandelin-

gen, en brachten gezinnen in contact met lotgenoten.

Boksbal

Een echtpaar bezocht Adamas omdat de man kanker 

heeft. Zij vertelden hoe verschillend hun twee pubers 

met de situatie omgaan. De vrouw zegt: “Onze dochter 

huilt regelmatig, maar onze zoon is vaak boos.” Op de 

vraag hoe zij daarmee omgingen, antwoordden ze dat 

ze hem dan naar zijn kamer stuurden. We legden uit 

dat boosheid óók een emotie is - die soms makkelij-

ker is dan verdriet - en dat alle emoties er mogen zijn. 

Daarop kochten zij een boksbal voor hun zoon, waarop 

hij zijn emoties kon uiten. En werd het makkelijker om 

met hem te praten.

Rouwtherapie

Een van de jongeren van de ChillClub heeft kanker 

en wordt helaas niet meer beter. Zijn tweewekelijk-

se bezoek aan de ChillClub is zijn uitje. Omdat hij niet 

meer naar school gaat, heeft hij daarbuiten nog maar 

weinig vrienden. 

De groep kwam zelf met de vraag hoe zij het best 

kunnen omgaan met zijn naderende overlijden. We 

hebben een rouwtherapeut gevraagd om een avond 

langs te komen en hierover met de jongeren in ge-

sprek te gaan. 
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Onze vrijwilligers
Adamas kan een professionele vrijwilligersorganisa-

tie zijn door de inzet van vele vrijwilligers en profes-

sionele workshopbegeleiders. De vrijwilligers worden 

begeleid door 6 parttime coördinatoren die in dienst 

zijn van de stichting (2.7 FTE).

Tijdens de lockdowns hebben de coördinatoren geïn-

vesteerd in het contact met de vrijwilligers. Ze zijn 

regelmatig gebeld en uitgenodigd voor een wan-

deling. In oktober organiseerden we een gezellige 

herfstbarbecue en salsaworkhop en in december een 

Koek & Zopie. 

Deskundigheidsbevordering

Wij moedigen onze vrijwilligers aan om hun talenten te ont-

wikkelen. Ze komen namelijk iets brengen (expertise, vaar-

digheden) maar mogen óók iets halen (verdieping, kennis).

Vrijwilligers

IPSO-basistraining voor gastvrouwen/-heren, intervisie, 

persoonlijke coaching, training Positieve Gezondheid, trai-

ning on the job, project Palliatieve Zorg, klinische les in het 

Spaarne Gasthuis, training Hoe blijf ik in balans?

Coördinatoren

Health Transformation School, training Motiverende ge-

sprekstechnieken, Rouwtraining, ACT
89 actieve vrijwilligers

PR/communicatie
Adamas bestaat inmiddels ruim veertien jaar en is 

een begrip in de regio. Toch mogen we er niet van 

uitgaan dat iedereen Adamas kent, of weet waar we 

voor staan. 

Voortdurend investeren in goede communicatie is en 

blijft essentieel voor ons naams- en inhoudsbekend-

heid. Daarom zetten we zowel online als offline kana-

len in om te laten zien wat Adamas voor mensen met 

kanker en hun naasten kan betekenen.

Zichtbaar blijven

Onze socialemediakanalen blijven groeien, zowel kwantita-

tief (aantal volgers) als kwalitatief (mate van betrokkenheid). 

We laten voortdurend zien wat de ondersteuning die wij 

bieden concreet voor onze gasten betekent.

Daarnaast vertellen we het verhaal van Adamas op scho-

len, bij gemeenten, aan huisartsen en paramedici en op 

alle andere relevante plekken. We wonen netwerkbijeen-

komsten en seminars bij, geven presentaties en versturen 

nieuwsbrieven aan verschillende doelgroepen. Waar wij 

mogelijkheden tot samenwerking zien, gaan wij met de be-

oogde partners actief in gesprek.
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Bestuur

Arthur van Dijk — voorzitter

Maurice Kempes — penningmeester

Ingrid Hansen — secretaris

Ed Nieuwenhuizen

Heidy Peperkamp † 2022

Corrie van Diemen 

Comité van aanbeveling: burgemeesters uit de regio

Dhr. A. van Erk — Hillegom

Mevr. M. Schuurmans-Wijdeven — Haarlemmermeer

Mevr. L. Spruit — Lisse

mevr. A. Heijstee- Bolt — Kaag en Braassem

Mevr. C. Breuer — Teylingen

De organisatie
Adamas is lid van brancheorganisatie IPSO en wordt 

landelijk beschouwd als een van de koplopers op het 

gebied van informele psychosociale zorg. 

Stichting Adamas Inloophuis is erkend als een Alge-

meen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Coördinatoren

Annelies Osinga — marketing/pr, leidinggevend coördinator 

Marcia de Groot — vrijwilligers, dagcoördinator

Aletta van Vliet — gastenactiviteiten, administratie

Gabriëlle Hillebrand — administratie, scholen

Pauline Klaassen — Adamas in het Spaarne Gasthuis

Per 1 november is Chantal Roubos toegetreden tot het team. Zij 

ondersteunt Pauline in het SG en Annelies bij pr en werving van 

niet-financiële middelen.

V.l.n.r. Aletta, Gabriëlle, Marcia, Annelies en Pauline

Financiën
Adamas is 100% afhankelijk van donaties. Voor de 

organisatie en uitvoering van de activiteiten is jaarlijks 

een bedrag van circa € 330.000 nodig. We zetten in 

op een diversiteit aan inkomstenbronnen. Daarnaast 

genereren we inkomsten  met eigen events.

2021 was wederom een uitdagend jaar. We hadden 

het zo leuk bedacht, maar helaas kon de Adamas 

Mas Mas-challenge niet doorgaan vanwege corona. 

Het idee van een challenge liet ons echter niet los. In 

september lanceerden we de Adamas Beweeg Chal-

lenge en kon iedereen meedoen aan een (georgani-

seerde) activiteit om geld op te halen. Dit leverde een 

kleine €30.000 op. Het is onze intentie om dit jaarlijks 

te organiseren. 

Een greep uit de fondsenwervingsacties die in 2021 ten be-

hoeve van Adamas werden georganiseerd:

 ▪  Team Verstraten & Bergkamp fietste een rondje Neder-

land

 ▪ OVHZ organiseerde een roeiwedstrijd voor ondernemers

 ▪ Millenaar en Van Schaik Transport BV doneerde geld aan 

Adamas in plaats van eindejaarsgeschenken aan relaties

 ▪  Ibrahim Sellak fietste van Nieuw-Vennep naar Marokko

 ▪ In samenwerking met businessclub JCI verkochten we 

kerststollen en kerstchocolade van bakker Jongeneel,

 ▪  CTS organiseerde voor zijn werknemers een bootcamp
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VEEL
DANK

Gemeenten Haarlemmermeer, Hillegom, Lisse, Teylingen, Kaag en Braassem

Fondsen Stichting Dalmanoetha, Stichting W.M. de Hoop, Fonds Sluyterman van Loo, Dr. C.J. Vaillant Fonds, Fonds Zorg en Ze-

kerheid, CTS Group, Stichting Maria Emalia Dorrepaal, Stichting Pasman, Sportservice Haarlemmermeer, Schipholfonds, Stichting 

Favendo, Stichting het R.C. Maagdenhuis vanuit Theresia Spijker fonds, August Fentener van Vlissingen Fonds, Ars Donandi en 

mevrouw A. Th. Vogler Fonds, Zabawas, Global Child Care, Stichting JONG, Oranje Fonds, Fonds van Zanten, KWF, Rabobank regio 

Schiphol Clubsupport, Coöperatiefonds Rabobank regio Schiphol en ING

Last but not least, de leden van de Adamas Bedrijven Club en alle bedrijven en particulieren die ons een warm hart toedragen.

aan

2021 2020 2019 2018

Fondsen, giften en donaties 189.392 184.427 124.254 194.816

Subsidies gemeenten 47.403 46.695 46.100 45.400

Eigen bijdragen gasten 9.151 8.781 19.526 18.683

Bijdragen Spaarne Gasthuis en AvL 32.128 31.628 24.221 17.500

Opbrengsten sponsorevenementen 45.267 30.607 108.906 39.018

Totaal inkomsten 323.341 302.138 323.007 315.417

Inkomsten Adamas Inloophuis
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Jaarcijfers 2021 Adamas Inloophuis

Inkomsten Realisatie 2021 Begroot 2021 Realisatie 2020

Fondsen 93.693 93.100 135.207

Giften en donaties 95.699 60.000 49.220

Subsidies gemeenten 47.403 46.000 46.695

Eigen bijdragen gasten 9.151 0 8.781

Bijdrage Spaarne Gasthuis 32.128 31.629 31.628

Evenementen 45.267 25.000 30.607

Totaal inkomsten 323.341 255.729 302.138

Uitgaven

Organisatiekosten activiteiten 30.369 61.700 25.560

Coördinatiekosten (incl. vrijwilligers) 186.683 201.375 186.478

Huur inloophuis 66.692 56.375 53.498

Huisvestingskosten 21.380 26.150 22.547

Overige kosten 16.649 17.350 13.209

Totaal uitgaven 321.773 362.950 302.292

  Saldo inkomsten en uitgaven 1.568 -107.221 -154

Het positieve exploitatieresultaat is toegevoegd aan het stichtingskapitaal.

Balans 2021 Adamas Inloophuis

Activa 31  december 2021 31  december 2020

Vorderingen 45.418 24.577

Liquide middelen 34.921 9.061

Totaal activa 80.339 33.638

Passiva 31  december 2021 31  december 2020

Stichtingskapitaal 4.363 2.795

Crediteuren en overige schulden 75.976 30.843

Totaal passiva 80.339 33.638




