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Voorwoord 
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Met trots presenteren we het jaarverslag over 2015.  Dit jaar, waar-
in we onze intrek konden nemen in de nieuwbouw, stond in het te-
ken van de bouw en de consequenties die deze uitbreiding met zich 
meebrengt. Het aantal opgenomen gasten is in het afgelopen jaar 
na de ingebruikname van het nieuwe pand aanzienlijk gestegen. De 
nieuwbouw voorziet dus duidelijk in een behoefte. We zijn verheugd 
dat we zorg mogen verlenen aan zoveel gasten in het Hospice en aan 
zorgvragers in de thuissituatie. 

De veranderingen op financieel gebied hebben de nodige aandacht 
gekregen en benodigde afspraken zijn gemaakt.  Ook zijn scholingen 
gevolgd om de zorg te kunnen leveren en de kwaliteit van de zorg te 
borgen. Tegelijkertijd hebben we ervaren hoe sterk de betrokkenheid 
van de inwoners uit de regio is, door spontane acties die gevoerd 
werden, of collectes die ruimhartig ondersteund werden.  

In het vierde jaar na de oprichting van onze Stichting De Cirkel in 
2011 is er weer veel gebeurd om de zorg aan de gasten in het hospice 
en zorgvragers thuis te kunnen continueren en optimaliseren. In dit 
jaarverslag kunt u lezen welke geweldige stappen we in het afgelo-
pen jaar hebben kunnen en mogen zetten.  

Vanzelfsprekend danken wij al onze medewerkers, vrijwilligers, be-
stuursleden, sponsors, donateurs en andere giftgevers en allen die 
ons goedgezind zijn. 

Namens Bestuur Stichting De Cirkel Raalte April 2016.                                                                                                                     

Jos Elshof            Herman Hekkert 

Voorzitter            Secretaris  



Nieuwbouw Hospice

Vrienden van De Cirkel en verschil-
lende regionale groeperingen allerlei 
evenementen. Te veel om allemaal op 
te noemen maar de Badeenden Race 
van de Lions Club Raalte, de Mont 
Ventoux-activiteiten en natuurlijk als 
laatste in 2014 ‘Sallandse Laatste 
Tentfeest’ zorgden ervoor dat grote 
bekendheid kwam voor het nieuw-
bouwproject en ook grote bedragen 
beschikbaar kwamen.  

Onder leiding van Klaas Koekkoek 
ondersteund door Jan Koenjer en 
Herman Hekkert startte ook de 
Fondswervingscommissie. Er werden 
plaatselijke ambassadeurs aange-
zocht in de dorpen en grote spon-
soren, stichtingen en fondsen zowel 
regionaal als nationaal werden bena-
derd. Deze inspanning leidde tot de 
ontvangst van vele grote en kleinere 
bijdragen, allemaal even welkom, en 
tezamen essentieel voor het doorgaan 
van de bouwplannen. Met name wil-
len we de bijdragen van de Provincie 
Overijssel, Roparun, Mont Ventoux, 
het Dr. Vaillant Fonds, Oranje Fonds, 
Boks Scholten Stichting, Pasman 
Stichting, Stichting Marsman Schrij-
ver, Schoorlemmer Fonds, Stichting 

Nadat al in 2011 en 2012 werd nage-
dacht over een nieuw onderkomen 
voor ons Hospice werd de versnelling 
ingezet in 2013. Begin van dat jaar 
werd een bijeenkomst voor regio-
nale opiniemakers belegd, er kwam 
uitbreiding en vernieuwing van het 
bestuur en de eerste plannen over 
groot opgezette fondswerving en ook 
bouwplannen kregen vorm. Er kwam 
een Comité van Aanbeveling, een PR- 
en Activiteitencommissie, Fondswer-
vingscommissie en een Bouwcommis-
sie.

Onder leiding van Elise Venemans 
startte de PR- en Activiteitencommis-
sie in samenwerking met de Stichting 
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Roelofs Dijkslag de lokale service-
clubs in Raalte, Rabobank Salland 
en Gemeente Raalte in dit overzicht 
vermelden.

Nadat begin 2014 zicht kwam op een 
solide basis voor de financiering 
begon de Bouwcommissie met Klaas 
Koekkoek en Herman Hekkert met 
de ondersteuning van Theo Vlaskamp 
als bouwdeskundige de bouwplannen 
verder te onderbouwen. Voorberei-
dende gesprekken over een bouw-
team en het voornemen om de bouw 
door Raalter ondernemers te laten 
uitvoeren werden begin 2014 gevoerd 
en waren succesvol. Er volgde inten-
sief overleg met gemeente en allerlei 
instanties en de buren op de nieuwe 

locatie. In samenwerking met Hospice 
coördinator Riek Martens, de architect 
Palazzo, Bouwbedrijf Gebr. Meijer uit 
Raalte en installateurs is in 2014 en 
de eerste helft van 2015 hard gewerkt 
aan de realisatie van alle plannen.

Op 5 juni 2015 was het dan zover dat 
het schitterende nieuwe Hospice aan 
de Monumentstraat in Raalte in ge-
bruik genomen kon worden. Er was 
ruime aandacht van de pers en met 
gepaste trots mochten burgemeester 
Dadema en wethouder Wagenmans 
de openingshandeling verrichten en 
de plaquette op het nieuwe gebouw 
onthullen. Voor vele geïnteresseerden 
werd eveneens een open dag georga-
niseerd.



 Palliatieve Zorg
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Ook in 2015 is alles in het werk gesteld 
om een zo hoog mogelijke kwaliteit 
van leven te bieden aan terminale 
patiënten en hun naasten, die een 
beroep hebben gedaan op De Cirkel. 
Het is van groot belang om lijden te 
verlichten en waar mogelijk te voor-
komen. Dit kan middels vroegtijdige 
signalering, zorgvuldige en deskun-
dige beoordeling en behandeling van 
problemen van lichamelijke, psycho-
sociale en levensbeschouwelijke aard. 

De Cirkel beschikt over toegewijde, 
deskundige en goed opgeleide me-
dewerkers, die mede door een goede 

samenwerking met artsen, verpleeg-
kundigen en andere relevante hulp-
verleners, een belangrijke bijdrage 
leveren aan het streven naar optimale 
palliatieve zorg.

Op de volgende pagina’s ziet u enige 
cijfers over inzetten thuis en opnames 
in het hospice. Achter deze tabellen 
gaan veel tijd, aandacht en liefde 
schuil, die door alle medewerkers in-
gezet is in de zorg aan de mensen, die 
hun laatste levensfase in het Hospice 
of thuis met onze begeleiding en on-
dersteuning hebben doorgebracht.
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Zorg Hospice

In 2015 is zorg verleend aan 28 gasten 
in het Hospice.  Dit is een aanzienlijke 
stijging ten opzichte van voorgaande 
jaren. Daaruit blijkt dat de uitbrei-
ding met twee kamers voorziet in een 
behoefte.                    

De meeste aanmeldingen in het af-
gelopen jaar vonden plaats door het 
Transferbureau. Echter ook een groot 
deel van de aanvragen kwam van 
huis- en verpleeghuisartsen en fami-
lie en kennissen.
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Gegevens Hospice: 2015 2014 2013
Aantal aanvragen 40 25 30
Aantal opnames 28 12 12
Verblijfsdagen  393 231 167
    
Verwijzers: 2015  2014 2013
Transferbureau Deventer Ziekenhuis 12 1 4
Transferbureau Zwolle Isala Klinieken -  2 1
Huis- en  verpleeghuisartsen 7 3 2
Wijkverpleging 1 2 2
Familie en kennissen 7 3 3
Ziekenhuis Hardenberg 1 - -
Zorggroep Raalte - 1 -

Woonplaats gasten: 2015 2014 2013
Raalte 14 7 7
Heino 2 1 2
Heeten 2 - -
Mariënheem 1 - 1
Luttenberg 1 - -
Wijhe - - 2
Olst 4 1 -
Deventer en Wesepe 2 3 -
Ommen e.o. 2 - -
   
Medewerkers: 2015 2014 2013
Vrijwilligers 48 39 37
   
Inzeturen vrijwilligers: 2015 2014 2013
Totaal uren 3632 2960 3136
van 07:00 -19:00 uur 2724 2220 2352
van 19:00 -23:00 uur 908 740 784

Waardering:
Uit de enquête die nabestaanden invullen na afloop van de zorg, blijkt een hoge waardering. Enkele voorbeel-
den die men zoal noemt: de coördinatoren en vrijwilligers zijn als betrokken, lief en geduldig ervaren. Hart-
verwarmend. De sfeer in het Hospice werd omschreven als gastvrij huiselijk en heel rustgevend. 
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Zorg Thuis

Net als voorgaande jaren bestond in thuissitua ties de zorg voor het grootste deel uit onder steuning 
in de nacht. Dit onderstreept het belang van een goede nachtrust van de eigen mantelzorgers. Het 
aantal inzetten is dit jaar licht gedaald ten opzichte van eerdere jaren. In de meeste gevallen werd 
de aanvraag gedaan door Carinova, familie en het Zorgmakelaarskantoor Heeten. 

Gegevens Zorg Thuis: 2015 2014 2013
Aantal aanvragen  39 53 53
Aantal inzetten 23 28 31
Aantal nachten  208 168 174
Aantal dagdelen 56 18 18
   
Inzeturen: 
23.00-07.00 uur 1656 88% 1344 95% 1392 95%
07.00-23.00 uur 224 12% 72 5% 74 5%
Totaal uren 1880  1416  1466 

Ook in het afgelopen jaar kwamen de hulpvragen vooral uit de regio Raalte, Heino en Wijhe.
Herkomst hulpvragen: 2015  2014 2013  
Raalte e.o. 19 28 31
Wijhe/Heino 17 16 14
Haarle 1 1 3
Buiten eigen regio 2 8 5
  
Verwijzing door: 2015  2014 2013
Carinova 26 29 31
Familie 5 7 2
Zorgmakelaar 4 2 2
Andere instanties  4 15 18

Waardering zorg thuis: 
Ook uit reacties van betrokkenen na afloop van een inzet bij de mensen thuis, blijkt een grote 
waardering voor de ondersteuning door vrijwilligers van De Cirkel. 
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Medewerkers 

Medewerkers: 2015  2014 2013
Coördinatoren 3 3 3
Vrijwilligers Zorg Thuis 17 19 16
Vrijwilligers Hospice  48 39 37

Zonder vrijwilligers zou De Cirkel er 
niet zijn. Op dit moment is een groep 
van ca. 65 vrijwilligers verbonden aan 
De Cirkel. De vrijwilligers, die in het 
Hospice en/of de Zorg Thuis actief 
zijn, worden begeleid door een profes-
sioneel team van drie deeltijd coördi-
natoren. Aandacht en een luisterend 
oor, juist ook voor de vrijwilligers, 
dragen bij aan hun inzet en motivatie 
en op die manier aan de continuïteit 
en kwaliteit van de geboden zorg. 

De Cirkel coördineert 24 uur zorg in 
het Hospice en levert een belangrijke 
bijdrage aan de zorg in de thuissi-
tuatie. Een goed contact en samen-
werking met vrijwilligers, artsen, 
verpleegkundigen, maar zeker ook 

mantelzorgers zijn essentieel voor 
een optimaal verloop.  Het totaal aan-
tal vrijwilligers is gegroeid. Dat is een 
positieve ontwikkeling, zeker in het 
licht van de maatschappelijke ontwik-
kelingen, waarin arbeidsparticipatie 
en het verlenen van mantelzorg ge-
propageerd worden en de gelegenheid 
om daarnaast vrijwilligerswerk te 
doen aanzienlijk onder druk komt te 
staan. 

Gelukkig konden de vacatures, die 
ontstonden door natuurlijk verloop 
veelal aangevuld worden. Al zijn er 
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steeds weer nieuwe mensen, die zich 
aanmelden om dit mooie werk te 
doen, aanvulling blijft zeer welkom.

Deskundigheidsbevordering 
Het afgelopen jaar is bij de coördi-
natoren veel aandacht geweest voor 
deskundigheidsbevordering. Zo zijn 
er verschillende symposia bezocht en 
scholingen, trainingen en verdiepings-
cursussen gevolgd. Vele vrijwilligers 

Huisartsen en ziekenhuis

De medische zorg in het Hospice wordt gebo-
den door de eigen huisarts. Voor gasten die van 
buiten de regio komen wordt overlegd met de 
eigen huisarts of deze de zorg kan continueren. 
Wanneer dit niet het geval is wordt een regiona-
le huisarts gevraagd om de medische zorg over 
te nemen. Hiervoor is een groep plaatselijke 
huisartsen beschikbaar. 

Overigens nemen steeds meer huisartsen in de 
regio de beslissing om de zorg voor ‘hun’ patiënt 
te continueren tijdens diens verblijf in het Hos-
pice. Dat is prettig voor de gast, want de eigen 

huisarts is vaak al jaren bekend met de gezinssi-
tuatie en kent de medische geschiedenis. 

Met de betrokkenen van het Transmuraal Logis-
tiek bureau (TLB) van het Deventer Ziekenhuis 
en de Isala Kliniek in Zwolle is de overdracht 
van patiënten die overgeplaatst worden vanuit 
het ziekenhuis besproken. Voorafgaande aan 
de overplaatsing naar het hospice is er telefo-
nisch contact en vindt er afstemming plaats. Het 
TLB zorgt voor actuele digitale informatie over-
dracht.

volgden een training van het landelijk 
steunpunt VPTZ. Nieuwe vrijwilligers 
volgden  een introductietraining. 
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Samenwerking 

De Cirkel Raalte werkt op landelijk, regionaal en lokaal niveau samen met 
overkoepelende of zusterorganisaties. 

Landelijk netwerkgroepen en VPTZ 
De Cirkel participeert in het Palliatief Netwerk 
Salland. Dit netwerk is bestuurlijk ingebed bin-
nen de Vereniging Zorg en Innovatie in Salland 
en omgeving (ZISO). De Cirkel is hierin vertegen-
woordigd door de voorzitter.  Het Palliatief Net-
werk Salland is een samenwerkingsverband van 
zorgaanbieders in deze regio en heeft als doel 
de zorg voor mensen in de laatste levensfase 
zo goed mogelijk te organiseren. Op die manier 
kan men elkaar aanvullen en wordt het mogelijk 
de overgang van patiënten van de ene naar de 
andere zorgplek te verbeteren. 
Ieder netwerk wordt begeleid door een net-
werkcoördinator die vier kerntaken heeft om de 
afgesproken doelstellingen te behalen, namelijk 
coördineren, informeren, signaleren en facilite-
ren van regionale palliatieve zorg.

Consortium 
Vanuit het Palliatief Netwerk Salland wordt sa-
mengewerkt binnen een consortium: 
Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het 
Universitair Medisch Centrum Groningen, het 
Integraal Kankercentrum Nederland en de 18 
netwerken palliatieve zorg in de provincies Gro-
ningen, Friesland, Drenthe en Overijssel hebben 
zich vanaf 2014 verenigd in het consortium Liga-
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PR- en Activiteiten- 
commissie

re. De ambitie van Ligare is de bestaande initi-
atieven rondom zorg, onderwijs en onderzoek 
te benoemen, op regionaal niveau met elkaar 
af te stemmen en te verbinden en daarmee de 
gedeelde knelpunten en verbeterpunten efficiënt 
aan te pakken. Vertrekpunt is hierbij de behoefte 
van de patiënt en diens naaste.

Lokaal/Regionaal 
Vanaf de oprichting van het hospice is er met de 
gemeente Raalte een regeling totstandgekomen 
betreffende de financiering van de huishoude-
lijke hulp. Deze regeling is, na jaarlijks overleg, 
voor beide partijen praktisch en tot volle tevre-
denheid. 

Onder andere om de bekendheid 
van het werk van de Stichting verder 
onder de aandacht te brengen worden 
met regelmaat verschillende activi-
teiten gepland en uitgevoerd. Deze 
activiteiten, die vaak samen met de 
Vrienden van De Cirkel worden geor-
ganiseerd, zijn mede bedoeld om de 
financiële positie van De Cirkel te ver-
sterken. In het afgelopen jaar vonden 
vele activiteiten plaats waaronder een 
open huis en een bijeenkomst voor 
de buren. Daarnaast waren er talloze 
wervingsacties zoals ook vermeld bij 
het stuk over de nieuwbouw.   
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Exploitatieoverzicht 

Geconsolideerde exploitatierekening   2015  2014  2013
     
Inkomsten     
Subsidies € 70.103 € 75.534 € 75.751
Bijdrage gasten € 16.535 € 7.945 € 8.365
Donaties, giften en bijdragen € 21.543 € 30.433 € 31.016

Totaal € 108.181 € 113.912  € 115.131
   
Uitgaven
Personeelskosten € 91.949 € 92.069 € 93.811
Afschrijvingen  € 5.000 € 9.274 € 9.274
Huisvestingskosten € 19.703  € 16.674 € 16.535 
Algemene kosten € 5.607 € 6.630  € 2.463

Totaal €  122.259  € 124.647  € 122.082 
    
Exploitatieresultaat € (14.078) € (10.735) € (6.951)

PR- en Activiteiten- 
commissie

Krantenartikelen 
In het afgelopen jaar zijn coördinato-
ren en vrijwilligers geïnterviewd over 
motivatie voor het werk in het Hospice 
en de zorg thuis. Het heeft prachtige 
artikelen opgeleverd in de regionale 
media. 
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Stichting Vrienden van De Cirkel Raalte 

Ook in 2015 zijn er weer veel activiteiten ont-
plooid om donateurs en middelen te werven ten 
behoeve van het werk van De Cirkel. De resul-
taten van de Vrienden Stichting zijn de afgelo-
pen jaren beïnvloed door de activiteiten van de 
hoofdstichting om middelen te verkrijgen voor 
de nieuwbouwactiviteiten. 

Nu de nieuwbouw is gerealiseerd zijn afspraken 
over het werkgebied van beide stichtingen op-
nieuw besproken en vastgelegd. 

Het bestuur van de Vrienden Stichting organi-
seert en coördineert meerdere activiteiten per 
jaar, veelal met behulp van plaatselijke vrijwil-
ligers. Bij dit alles constateren we voortdurend 
dat het werk van De Cirkel, namelijk het ver-
lenen van palliatieve zorg aan mensen in hun 
laatste levensfase, breed gedragen wordt in 
onze regio.  
Uitgebreide informatie over het werk van de 
Vrienden Stichting is te vinden op de website van 
De Cirkel.



Van de bestuurstafel 

De jaren 2013 en 2014 stonden in het 
teken van de plannen voor nieuwbouw 
van het Hospice en 2015 was het jaar 
dat het schitterende gebouw begin 
juni in gebruik kon worden genomen. 
Gasten vanuit de gehele regio maken 
inmiddels gebruik van deze geweldige 
voorziening. Inmiddels is de financiële 
balans voor de investering en exploi-
tatie opgesteld. Ook in de komende 
jaren zullen we een beroep moeten 
doen op particulieren, bedrijven, in-
stellingen en fondsen. 

Er zijn afspraken gemaakt tussen 
De Cirkel en Vriendenstichting over 
de fondswervingsactiviteiten. In het 
kader van de aflossing en herfinan-
ciering voor het gebouw en grond 
blijft het bestuur dus actief in het aan 
de man brengen van obligaties en 
het benaderen van grote instellingen 
en fondsen met betrekking tot deze 
investering. Door de toename van het 
aantal hospices staat de subsidie van 
Rijkswege onder druk en is het ver-
krijgen van geldmiddelen erg belang-
rijk.

Afscheid te moeten nemen van het 
leven is zwaar. Het besluit om zorg 

thuis in te roepen of naar een Hos-
pice te gaan niet minder. Daarom is 
het onze taak het vooruitzicht van een 
naderend levenseinde met respect 
en liefdevolle zorg en begeleiding te 
omgeven. Daarbij zijn de behoeften en 
wensen van de gast ons uitgangspunt. 
Daarmee is specifieke palliatieve zorg 
dan ook een essentieel onderdeel 
geworden van de gehele gezondheids-
zorg van zowel zorgvragers en diens 
naasten. Patiënten, mantelzorgers, 
vrijwilligers en professionals zijn allen 
betrokken in dit proces. In de be-
stuursvergaderingen benadrukken de 
coördinatoren dikwijls deze aspecten. 

Voortdurend is er in de maandelijkse 
vergadering of tijdens het specifieke 
werkoverleg aandacht voor het func-
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tioneren van het bestuur en coördi-
natoren en het overleg tussen beiden. 
Door dit overleg wordt maandelijks 
gewerkt aan verdere professionalise-
ring van onze zorg en onze organisa-
tie. 

Jaarlijks staat het rooster van aftre-
den op de agenda. Het rooster ver-
meldt het aftreden en het niet of wel 
herkiesbaar zijn. Begin 2015 hebben 

we afscheid genomen van Jan Koenjer 
die verschillende jaren het penning-
meesterschap heeft uitgevoerd en 
aan de wieg stond van de eerste grote 
schenkingen die de bouw van het Hos-
pice mogelijk maakten. Eind 2015 na-
men we afscheid van Henk Nijhuis die 
als secretaris zijn diensten heeft be-
wezen in de stichting. Dank aan deze 
mannen en succes voor hun opvolgers 
Gerrit Assink als penningmeester en 
Herman Hekkert als secretaris.

Bijzonder en plezierig is telkens de 
bijeenkomst met vrijwilligers en 
medewerkers. Er is tijd voor een 
terugblik in cijfers en woorden die 
de gelegenheid bieden voor sponta-
ne reacties en opgedane ervaringen 
binnen het Hospice en de Zorg Thuis. 
Een mooie afsluiting van een inten-
sieve werkperiode. De laatste suc-
cesvolle bijeenkomst, en eerste na 
ingebruikname van het Hospice, werd 
opgeluisterd door het zingen van ter 
plekke gemaakte limericks die vooral 
de goede onderlinge samenwerking 
benadrukten.  
Stichting De Cirkel Raalte zorgt voor 
leven. Ook wanneer dat naar het einde 
loopt.



Stichting De Cirkel Raalte
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Bestuur

Jos Elshof Voorzitter Algemeen, extern en organisatie

Herman Hekkert Secretaris Secretariële zaken en verslaglegging

Gerrit Assink Penningmeester Financiële zaken

Klaas Koekkoek Bestuurslid Personele en Facilitaire zaken

Elise Venemans Bestuurslid Zorg en PR- & Activiteitencommissie

Medewerkers

Riek Martens Coördinator Zorg Hospice

Ineke de Koning Coördinator Zorg Thuis

Paulien Kappert Coördinator Zorg Hospice en Thuis 



 

Stichting De Cirkel Raalte

Bezoek- en postadres Monumentstraat 57B 
 8102 AK Raalte

E-mailadres info@decirkelraalte.nl

Website www.decirkelraalte.nl


