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Beleidsplan 2022-2024 Scarabee 

Project Scarabee 2.1 

 
1. Missie 

 

Kanker zorgt voor veel angsten en emoties in gezinnen en families.  

Scarabee, Centrum voor leven met en kanker is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen in de 

regio Leiden die is geraakt door kanker.  

Het Centrum biedt hen de ruimte om in een huiselijke sfeer contact te maken en/of steun, warmte en rust 

te vinden door een gesprek, door het geven van informatie of door deelname aan gezamenlijke activitei-

ten binnenshuis en buitenshuis. Dit alles met als doel om de bezoeker/gast te ondersteunen in het hervin-

den van het evenwicht in hun leven. Naasten zijn nadrukkelijk ook welkom. Immers, kanker heb je nooit 

alleen.  

 

2. Doelgroep 

 

Ieder jaar zijn er volgens het CBS en KWF in Nederland ca. 0,7% nieuwe kankergevallen; dat betekent ca. 

2.500 voor de regio Leiden. 

Daarnaast neemt het aantal kankerpatiënten in de chronische fase dit decennium sterk toe (60% meer dan 

het voorgaande decennium). Steeds meer mensen hebben minder zekerheid over hun leven; in onze regio 

komen er dus jaarlijks ca 10.000 personen bij, die getroffen zijn door kanker (patiënten en naasten). 

 

Psychosociale zorg wordt steeds belangrijker. Dit is de zorg voor de patiënt en diens naasten bij het verwer-

ken van de ziekte en de gevolgen daarvan. Dat kan zowel in de formele zorg (met professionele betaalde 

krachten, artsen, therapeuten, verzorgenden) als in de informele zorg met goed getrainde en gecoachte vrij-

willigers onder begeleiding van een (betaalde) coördinator. 

 

De psychosociale oncologische zorg richt zich nadrukkelijk niet op de medische kant van kanker maar focust 

op de kwaliteit van leven; dat kan voor iedereen anders zijn en op elk moment verschillen. Daarom leveren 

inloophuizen behoeftegerichte zorg. In het boek “beter worden is niet voor watjes” van twee journalisten 

die zelf kanker kregen staat het mooi verwoord: 

”Beter worden is niet gemakkelijker dan goed ziek zijn. Nu bij mij de kanker getemd lijkt, voel ik de druk 

toenemen om weer mee te doen. Maar hoe doe je mee als geen idee hebt waar het leven naar toe gaat. 

Beter worden is een ramp, als iedereen doorgaat met zijn oude leven en jij nog aan je nieuwe moet be-

ginnen.” 
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3. Aantal gasten 

 

Door het reeds in 2018 ingezette beleid ‘Scarabee 2.0’ is het aantal gasten sterk gestegen sinds 2016, totdat 

Corona toesloeg en Scarabee het grootste gedeelte van de tijd gesloten was in 2020 en 2021. Hierdoor is het 

aantal gasten in die jaren sterk gedaald. 

 

jaar Aantal gasten 

2016  616 

2017   775 

2018  1.430 

2019  2.225 

2020  1.134 

2021  589 

 

We gaan er vanuit dat Scarabee in 2022 en de jaren daarna geen sluiting meer zal kennen ten gevolge van 

een pandemie o.i.d.. Met een aangepaste doelstelling voor 2022-2024 zal het aantal gasten ongetwijfeld 

gaan groeien tot 2500-3000 in 2024 

 

De realisering van voornoemde groeidoelstelling lijkt een bijna onmogelijke opgave voor de huidige organi-

satie met twee vrijwilligers als coördinator. Onder de voorwaarde dat er structureel sprake is van voldoende 

inkomsten, zal er gestreefd worden weer een bijna fulltime betaalde coördinator aan te stellen.  

Daarnaast zullen de uitkomsten van de Strategische sessie van bestuur met enkele vrijwilligers, van begin 

2022, geïmplementeerd moeten worden. 

 

4. Huisvesting 

 

In 2019 was er zicht op een nieuwe huisvesting maar dat ging op het laatste moment niet door. 

Daardoor is er nog steeds maar een te beperkte ruimte beschikbaar om veel activiteiten tegelijkertijd te kun-

nen doen. De komende tijd zal worden gezocht naar een nieuwe huisvesting. 

 

5. Prestatie doelstellingen Scarabee 2.1 

 

Voor de komende jaren (2022-2024) zijn de volgende prestatie doelstellingen gedefinieerd: 

• groeien naar excellente dienstverlening in de informele zorg voor (ex) kankerpatiënten en hun naas-

ten, zodat zij weer hun eigen plek kunnen vinden in de samenleving;  

• groei van het aantal bezoekers/gasten van ca. 600 in 2021 2.500 in 2024; 

• uitbreiding van aansprekende activiteiten die de drempel om binnen te komen verlagen; 

• groei van het aantal vrijwilligers en activiteitenbegeleiders, w.o. ook vrijwilligers voor niet-gast-

vrouw/gastheer taken; 

• daar waar mogelijk en nodig in gekozen gemeenten lokaal activiteiten ontplooien. 
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Daarvoor zal er gestreefd moeten worden naar: 

• een fulltime betaalde coördinator; 

• een grotere naamsbekendheid; 

• meer sociaal en daardoor ook een financieel draagvlak; 

• beter contact en meer samenwerking met de formele zorg, zowel ziekenhuizen als huisartsen, fysio-

therapeuten en wijkverpleegkundigen; 

• eerdere begeleiding van gasten tijdens de behandelfase in het ziekenhuis; 

• een betaalbare, centrale en beter bereikbare huisvesting met parkeermogelijkheid, bij voorkeur sa-

men met de Vruchtenburg (formele psychosociale zorg). 

 

Dit alles heeft als doel om gasten - (ex)kankerpatiënten, hun naasten, vrienden en mantelzorgers - na de 

harde confrontatie met kanker, perspectief te bieden en te steunen in het hervinden van het evenwicht in 

hun leven.  

Bij Scarabee ben je mens en geen patiënt. Daar krijg je energie van. 

Mensen geraakt door kanker willen soms juist even ‘weg’ van de kanker door iets leuks te doen. Of ze zoe-

ken een activiteit om in contact te komen met lotgenoten, zodat ze hun eigen ervaringen kunnen delen of 

tips kunnen krijgen hoe anderen met problemen zijn omgegaan die ze tegenkomen, bijvoorbeeld op het ge-

bied van werk, relaties, vermoeidheid, omgaan met chemo en bestraling etc. Lotgenotencontact op zichzelf 

of in combinatie met activiteiten werkt goed. 

 

 

6. Taken van een fulltime coördinator 

 

Speciale taken voor de nieuw aan te stellen fulltime coördinator zijn: 

• het boegbeeld zijn van Scarabee; 

• contacten leggen met de formele eerste- en tweedelijnszorg (ziekenhuizen, huisartsen en fysiothera-

peuten), met Sociale Teams, met WMO-consulenten e.a.; 

• meer bekendheid genereren, zodat meer mensen de weg vinden naar Scarabee en er minder vaak ge-

zegd wordt “had ik dat maar eerder geweten”; 

actief ‘werven’ vraagt immers een andere instelling dan ‘beschikbaar zijn’. 

• creëren van een goed imago en daardoor een beter sociaal en financieel draagvlak in de gemeen-

schap, voor (potentiële) gasten en stakeholders; 

• werven en begeleiden van gastvrouwen/gastheren en activiteitenbegeleiders;  

• uitbreiden van het aantal activiteiten; 

• nastreven van meer en/of langere openingstijden; 

• samen met het bestuur fondsen genereren om de tekorten te kunnen dekken, evenementen organise-

ren samen met vrijwilligers en derden; 

• samen met het bestuur uitzien naar geschikte huisvesting. 
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7. Begroting en dekkingsplan 

 

Om de doelstellingen te realiseren is er meer geld nodig voor de jaren 2022-2024; de gegevens van de be-

groting 2020-2024 zijn opgenomen in bijlage 2. 

Er wordt vanuit gegaan de samenwerking tussen IPSO en KWF intenser wordt waardoor er een ruimere fi-

nanciële ruimte ontstaat bij de IPSO centra in den landen. Dit naast de eigen fondsenwerving en subsidies 

van de gemeenten in het Scarabee werkgebied. 

 

De verwachte inkomsten in de periode 2020-2024 zijn als volgt:  

 

a. Subsidie van gemeenten 

Voor de gehele periode wordt uitgegaan van een subsidie van gemeenten Leiden en omlig-gende ge-

meenten in onze regio (zie bijlage). 

Voor 2023 en 2024 worden naast een bijdrage van de gemeenten Leiden, Katwijk, Noordwijk en Tey-

lingen, ook bijdragen verwacht van Oegstgeest en Leiderdorp,  

verwacht totaal € 25.000-30.000. 

 

b. Andere inkomsten 2023-2024 

i. Giften (donateurs en eenmalige giften) en actie/evenement (te organiseren met een externe 

club). 

ii. Projectsubsidie van € 4.000-5.000 bij Zorg en Zekerheid Leiden en een lokaal Fonds. 

iii. De samenwerking met KWF/IPSO zal naar verwacht voor 2024 een bedrag opleveren om de be-

taalde coördinator te kunnen betalen.  

KWF werkt sinds eind 2020 samen met IPSO, de landelijke organisatie van inloophuizen, en 

geeft ook financiële ondersteuning waar nodig en begeleiding in fondsenwerving. 

 

c. Tekorten in 2023-2024 
 
De begrote tekorten kunnen nog aangevuld worden uit bestaande reserves. 

Voor de periode vanaf 2025 wordt ervan uitgegaan dat er een betere en meer solide financiële basis 

zal zijn door een landelijke subsidieregeling met daarnaast een ondersteuning door meer donateurs en 

door lokale acties door een betere bekendheid en groter sociaal en daardoor financieel draagvlak. 

Separaat is er extra geld nodig voor een mogelijke verhuizing in 2023-2025. Hiervoor zal een aparte actie 

worden gevoerd. Daarbij wordt voorlopig uitgegaan van een bijdrage van Roparun, KWF en Stichting Za-

bawas. 
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8. Gegevens 

 

Stichting Inloophuis Scarabee 

Oude Vest 17 

2312 XP Leiden 

KvK 52021335 

NL76 RABO 0101 3992 86 t.n.v. de Stichting Inloophuis Scarabee 

ANBI status. RSIN 850266397 
 

 
 

G.J.T. Lansbergen  

Penningmeester Inloophuis Scarabee 

penningmeester@inloophuisscarabee.nl 

+31651988885 

April 2022 
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Bijlage 1  
 

Herkomst van de gasten in 2021 

 

 
 

Werkgebied Scarabee 
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Bijlage 2  
 

Aantal gasten 
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Bijlage 3   

 

 

   resultaat begroting  

  2021 2022 2023 2024 

      betaalde 

      coordinator 

Baten    1.000 € 1.000 € 1.000 € 

Fondsen/subsidies   36.159  24  26  49  

  gemeenten/landelijk 21025 20 22 25 

  
ziekenhuis/verzeke-
ring   4 4 4 

  IPSO/KWF/NOW 2259     20 

  Fondsen Landelijk 12875       

  Fondsen regionaal       4 

Sponsoring   5.471  7  7  11  

  Eenmalige bijdragen 2851 2 2 3 

  donateurs 420 1 1 1 

  evenementen/acties 2200 3 3 6 

  diversen   1 1 1 

rente           

bijdragen gasten   887 1 3 3 

  Totaal 42.517  32  36  63  

Lasten           

Huisvesting   24000 13 13 14 

Kosten bezoekers   605 1 2 2 

Coordinator kosten   2091 3 5 36 

Vrijwilligers   282 3 3 3 

Exploitatie   12241 10 17 14 

  algemeen 2126   3 2 

  projecten 4083   4 3 

  
activiteiten begelei-
ders 704   2 2 

  PR     3 3 

  IT 5003   3 3 

 aanschaf kleine art.     2 1 

  bank 325       

onvoorzien/overige   0 2 2 2 

  Totaal 39219 32 42 71 

 resultaat   +3.298  0  -6  -8  

 


