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Stichting de Honingraad: Samenvatting Beleidsplan 2022 – 2025 

Het vorige beleidsplan van de Honingraad dateert van 2017 en is aan herijking toe door: 
- Ontwikkelingen in de omgeving van de Honingraad (zorg, koepelorganisatie, KWF), 
- Organisatie van de Honingraad, en 
- Ontwikkelingen in de financiering. 

Verder is een belangrijk instrument voor de inloopcentra in opkomst gekomen, nl. de door Machteld 
Huber ontwikkelde methodiek: “Positieve Gezondheid”, waarmee nadrukkelijker dan voorheen 
aandacht de positieve mogelijkheden van o.m. kankerpatiënten kunnen worden onderkend.  
Opm.: zie ook bijlage 2 

 

 
 
 
Het valt bijna dagelijks te horen of te lezen: het aantal kankerpatiënten in Nederland neemt toe. Dit 
wordt enerzijds verklaard door het hogere aantal nieuwe gevallen (incidenties) en anderzijds door de 
betere en succesvollere behandelmethoden waardoor de overlevingskans (prevalentie) is 
toegenomen. 
 
Nader inzoomend op de landelijk beschikbare cijfers over aantallen kankerpatiënten, de jaarlijkse 
toename hiervan en de geografische spreiding valt te constateren dat er in de regio Breda ca. 10.000 
geregistreerde kankerpatiënten zijn; de Honingraad had in (het corona-jaar) 2021 ca. 100 
geregistreerde gasten, zodat duidelijk is dat het bereik van de het inloopcentrum aanzienlijk groter 
kan worden. Opm.: zie bijlage 1. 

 
Daarnaast valt middels een wat grove schatting te constateren dat de fysieke mogelijkheden van het 
inloopcentrum bij lange na niet worden bent: een bezoekaantal van ca. 2.600 is fysiek gezien 
normaal te achten terwijl er nu enkele honderden in werkelijkheid zijn. 
 
Op grond van beide conclusies is de eerste ambitie vastgesteld: 
Het aantal nieuwe inlopers van de Honingraad dient in de jaren 2022 tm 2025 geleidelijk te groeien 
naar ca. 100 per jaar in en vanaf 2025 waarbij een harmonieuze afspiegeling van de 
bevolkingsopbouw ontstaat primair qua leeftijd en geslacht,  en secundair in latere jaren ook qua 
etniciteit. 
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Deze groei-ambitie brengt met zich mee dat aan de naamsbekendheid van de Honingraad veel 
aandacht gegeven dient te worden. Daarnaast is een uitbreiding en wellicht wijziging van de 
organisatie noodzakelijk: 

- Uitbreiden externe relaties zodanig dat het inloopcentrum een natuurlijke plaats krijgt in de
zorgketen; hierbij dient primair gedacht te worden aan de primaire verwijzers, zoals
ziekenhuis, huisartsen en secundaire verwijzers zoals wijk- en buurthuizen.

- Het aanboren en benutten van geldstromen waarmee een uitdijende organisatie kan worden
bekostigd, inclusief de nodige PR- en marketingactiviteiten;

- Het aanstellen van een betaalde (nagenoeg) fulltime coördinator, in latere jaren uitgroeiend
naar 1,5 of 2 fte’s;

- Het uitbreiden en verjongen/vernieuwen van de groep vrijwilligers, waarbij het “inbouwen”
van de methodiek van “Positieve Gezondheid” een prioriteit heeft;

- Het uitbreiden van het aanbod aan activiteiten, waarbij het bereiken van met name mannen
en jongeren nadrukkelijk de aandacht krijgt.

Deze wijzigingen worden samengevat in de tweede vastgestelde ambitie: 
Het uitbreiden, verjongen en inrichten van de organisatie zodanig dat een toenemend aantal 
gasten op een vakkundige wijze kan worden ontvangen en geholpen. 

Het bestuur en het Managementteam (of Coördinatieteam) van de Honingraad zal de gewenste 
ontwikkelingen gaan vastleggen en monitoren via jaarplannen, waarin de meetbare doelen voor de 
korte en middellange termijn worden gedefinieerd. 
Voor 2022 en 2023 ligt de focus daarbij op zowel het aantrekken en aanstellen van een betaalde 
coördinator, de borging van de daarbij behorende financiering en het verbreden en uitbouwen van 
de communicatiekanalen. 

Teneinde de ontwikkelingen goed te kunnen volgen, zal de benutting van het landelijk ontwikkelde 
en in gebruik zijnde automatiseringssysteem “IPSO Community” verder worden uitgebouwd.  

De Honingraad heeft tot nu toe door te kunnen functioneren met uitsluitend de inzet van vrijwilligers 
financieel een bescheiden exploitatie gekend, waarbij het jaarlijks saldo min of meer sloot.  
De inkomsten bestonden en bestaan uit donaties, sponsorbijdragen, legaten en opbrengsten van 
(speciale) acties. 
De gekozen marsroute met één of meer betaalde krachten zal aanzienlijke verandering brengen in de 
exploitatielasten met daarbij als afgeleide dat ook het inzetten van vrijwilligersvergoedingen wordt 
overwogen. 

Qua financiering kan een vanaf eind 2022 en eerstvolgende jaren voor de aanstelling van een 
betaalde coördinator een beroep worden gedaan op subsidies van het KWF, waarmee de 
koepelorganisatie IPSO een samenwerkingsverband heeft gesloten. 
Zonder deze subsidie maar met betaalde kracht en met uitbreiding van activiteiten zal vooralsnog 
een exploitatietekort van ca. € 70.000,- ontstaan, oplopend in latere jaren. 

Het volledige beleidsplan is te vinden op: www.honingraad.nl/informatie/bestuur.
Het kan daar worden gedownload.

jopde
Doorhalen
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Bijlage 1 bij beleidsplan de Honingraad 2022 - 2025 

(bron: Integraal Kankercentrum Nederland – 
www.IKNL.nl) 

1. Incidenties (het aantal in een periode vastgestelde nieuwe diagnoses)

jaar Nederland Noord Brabant 

aantal aantal in % van NL 

2017 113.841 16.962 14,9% 

2018 118.070 17.606 14,9% 

2019 119.902 18.008 15,0% 

2020 112.594 16.860 15,0% 

2021 123.672 18.483 14,9% 

2. Prevalentie (het aantal nog in leven zijnde patiënten na diagnose)

(geheel Nederland, geen cijfers per provincie beschikbaar

jaar na 5-jaar na 10-jaar 

aantal aantal 

2017 351.189 553.426 

2018 360.235 570.524 

2019 370.958 587.931 

2020 381.619 605.825 

2021 379.454 610.239 

3. Aantallen incidenties per leeftijdsgroep

Leeftijdsgroep 

jaar 0-14 15-29 30-44 45-59 60-74 75+ Totaal 

2017 432 1.264 4.894 20.914 50.370 35.967 113.841 

2018 390 1.297 4.939 21.544 50.666 39.234 118.070 

2019 396 1.232 5.021 21.048 51.543 40.662 119.902 

2020 371 1.259 4.763 19.115 47.982 39.104 112.594 

2021 286 1.287 5.404 21.176 52.952 42.567 123.672 

5-jrs totaal 1.875 6.339 25.021 103.797 253.513 197.534 588.079 

in % x totaal 0,3% 1,1% 4,3% 17,7% 43,1% 33,6% 100,0% 

idem cum. 0,3% 1,4% 5,7% 23,3% 66,4% 100,0% 
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Bijlage 2 bij beleidsplan de Honingraad 2022 – 2025 

Schematische weergave methodiek “Positieve Gezondheid” 


