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Beleidsplan 2020-2024
Inleiding

Elk jaar opnieuw worden er in Nederland 16.000 mensen met kanker geconfronteerd. In totaal leven ruim
600.000 mensen met kanker of hebben met kanker te maken gehad. (bron: Nederlandse Kanker
registratie) Patiënten hebben het niet alleen lichamelijk zwaar te verduren. Ook emotioneel komt de
ziekte hard aan. Dit laatste geldt overigens ook voor hun naasten. De creatieve en (ver)beeldende
projecten van Kanker in Beeld stellen mensen beter in staat de (emotionele) gevolgen van kanker te
verwerken en dragen bij aan een actieve participatie in de samenleving.

Missie

Stichting Kanker in Beeld wil de kwaliteit van leven van mensen die geconfronteerd zijn met kanker
verbeteren met behulp van creatieve expressie. Wij stimuleren, promoten, ondersteunen en verbinden
lokale initiatieven en zorgen voor kwaliteitsborging van het creatieve aanbod.

Visie

Creatieve expressie maakt deel uit van psychosociale ondersteuning aan (ex-)patiënten en hun naasten.
Het helpt mensen weer in hun eigen kracht te komen, het gevoel van eigenwaarde te herstellen en
aansluiting te vinden met de maatschappij.
Zingen, toneelspelen, schrijven of beeldend werken geeft positieve energie, hoop, zelfvertrouwen en een
sterk gevoel van saamhorigheid.
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Doelstelling

Sinds 1997 stimuleert en initieert Kanker in Beeld lokale en regionale projecten om mensen die met
kanker te maken hebben in aanraking te brengen met de mogelijkheden van het expressief en
(ver)beeldend verwerken van hun ziekteproces. Kanker in Beeld is voornamelijk een platform voor lokale
en regionale initiatieven. Zij vormt de verbinding tussen die initiatieven en bewaakt de kwaliteit o.a. door
de inzet en deskundigheidsbevordering van vakprofessionals. Kanker in Beeld zet zich in als
belangenbehartiger voor creatieve expressie en neemt initiatieven op het gebied van public relations ten
behoeve van de lokale initiatieven. Voor deze beleidsperiode is het streven om het aantal deelnemers aan
de activiteiten te verhogen van circa 1000 naar 1300.
De activiteiten die onder de vlag van Kanker in Beeld worden aangeboden hebben primair tot doel de
eigen kracht van de deelnemers te versterken (geen therapeutische pretentie).

Programma’s

Stichting Kanker in Beeld heeft momenteel de volgende vier programma’s:
1.
Zingen voor je Leven: landelijk korennetwerk voor mensen die met kanker te maken hebben
2.
Beelden voor je Leven: landelijk netwerk van workshops creatieve en beeldende expressie
3.
Spelen voor je Leven: netwerk van workshops toneelspelen ( improvisatietoneel)
4.
Schrijven voor je Leven: netwerk van workshops schrijven

Ambitie

De komende beleidsperiode streeft Kanker in Beeld naar behoud en uitbreiding van haar landelijke
aanbod. Daarbij zal het bestaande aanbod voor Kanker in Beeld kosten neutraal moeten zijn, d.w.z. dat
de kosten van de activiteiten op voorhand gedekt moeten zijn door sponsoring en/of
deelnemersbijdragen ook om ruimte te scheppen voor nieuwe initiatieven. Voor nieuwe initiatieven
worden projectsubsidies aangevraagd. Deze initiatieven kunnen vervolgens rekenen op een startsubsidie
vanuit Kanker in Beeld. Als zij blijken te voorzien in een behoefte zullen zij daarna ook op de gebruikelijke
manier kosten neutraal moeten zijn. Zo willen we bereiken dat meer mensen dan tot op heden van ons
creatieve aanbod gebruik kunnen maken. Kanker in Beeld zet zich in voor uitbreiding van het aanbod in
die delen van ons land waar creatieve expressie activiteiten spaarzaam zijn.

Zingen voor Je Leven

Inmiddels zijn er, verspreid over Nederland 34 Zingen voor je Leven koren (januari 2020). Daarmee
vormen de koren het hart van Kanker in Beeld. Bij de koren zit ook nog potentie tot groei. Voor deze
beleidsperiode zal Kanker in Beeld prioriteit geven aan de uitbouw van het korennetwerk. Er zal nader
worden bepaald hoe een landelijk dekkend netwerk eruitziet, met een maximale reisafstand voor de
deelnemers.
Kanker in Beeld zal de koren actief ondersteunen bij het verwerven van lokale fondsen. Na een pilot eind
2019 zullen wij samen met de koren onze nieuwe Vriendenactie uitrollen. De inkomsten die deze actie
genereert zullen fifty/fifty worden gedeeld voor koor en Stichting Kanker in Beeld.

Beelden voor je Leven

In 2019 maakten 16 ateliers deel uit van Beelden voor Je Leven. Daarmee is er nog geen landelijk netwerk
gerealiseerd. In deze beleidsperiode zal er een onderzoek onder de ateliers plaatsvinden om een beter
beeld te krijgen hoe zij functioneren en wat zij van Kanker in Beeld verwachten, alvorens we tot een
verdere uitbouw van de ateliers kunnen overgaan. Ook voor nieuwe ateliers zal een subsidieregeling
worden opgesteld.
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Spelen voor je Leven

Het aantal deelnemers aan deze activiteit is tot op heden beperkt, maar wel groeiend. Hoewel de
initiatieven voor de deelnemers van waarde blijken te zijn, is deze creatieve expressie toch vooral een
persoonlijke verrijking, maar leent het zich minder voor publieke vertoning. Dit is een beperking met name
als het gaat om de balans investering en bereik. Kanker in Beeld kan geen prioriteit aan dit initiatief geven,
maar biedt wel een basis ondersteuning aan dit programma. Mits er projectsubsidie voorhanden is kan
het initiatief worden uitgebreid.

Schrijven voor je Leven

Tijdens de pilotfase is gebleken dat deze activiteit zich niet leent voor een landelijk dekkend netwerk.
Incidentele workshops zijn waardevol voor de deelnemers, maar ook hier gaat het om een zeer individueel
beleefde creatieve expressie. Kanker in Beeld stelt vakprofessionals in de gelegenheid gebruik te maken
van een digitaal format waarmee zij zelf een workshop kunnen organiseren. Schrijfcoaches worden
uitgenodigd voor deskundigheidsbevordering en Kanker in Beeld biedt basis ondersteuning, maar
ontwikkelt zelf geen nieuwe initiatieven op dit gebied.

Nieuwe initiatieven

In de komende beleidsperiode zullen we onderzoeken of we andere vormen van creatieve expressie in
ons aanbod kunnen opnemen. Te denken valt aan dans, maar ook aan andere vormen van beeldend
werken zoals fotografie. We zullen dergelijke nieuwe vormen eerst als pilot aanbieden en ook daar in
samenwerken met vakprofessionals.
Kanker in Beeld zal zich actief inzetten voor meer bekendheid met creatieve expressie onder mensen met
kanker en zorgverleners. Daartoe zal zij samen met de lokale initiatieven zich meer richten op
gezamenlijke presentaties met optredens en/of exposities bij bijzondere gelegenheden als congressen.

Platform functie Kanker in Beeld

Kanker in Beeld is de verbindende schakel tussen de verschillende programma’s en ondersteunt lokale
initiatieven teneinde een optimaal aanbod aan activiteiten te kunnen bieden, zowel in kwantitatieve als
kwalitatieve zin. Daarnaast zet Kanker in Beeld zich in voor een betere bekendheid en acceptatie van
creatieve expressie als een vorm van informele psychosociale ondersteuning.
Financiën
Zolang Kanker in Beeld voor haar financiën afhankelijk is van incidentele donaties door particulieren en
fondsen blijft de basis kwetsbaar. Projectsubsidies voor regionale korendagen of een landelijke Spelendag
zijn doorgaans wel haalbaar, maar ongelabelde gelden voor het realiseren van de platformfunctie van
Kanker in Beeld zijn moeizaam te verwerven. Wij zullen waar mogelijk meerjaren projectplannen aan
subsidiegevers gaan voorleggen om de continuïteit van onze service te kunnen garanderen. Met ons
nieuwe Vriendenplan hopen we onze basis financieel te versterken. Teneinde kwaliteit en continuïteit te
kunnen bieden is de inzet van een betaalde programmamanager en van meewerkende onbetaalde
bestuursleden onontbeerlijk.
Landelijke activiteiten
Op landelijk niveau zal Kanker in Beeld zich blijven inzetten voor deskundigheidsbevordering van de aan
haar initiatieven verbonden vakprofessionals. Ook zullen er workshops worden aangeboden om de lokale
organisaties te verstevigen, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie en fondsenwerving.
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De Regionale Korendagen in plaats van een Landelijke Korendag, gestart in 2018, blijven wij organiseren
om daarmee de binding tussen de koren onderling en met de Stichting te bevorderen. De regionale
korendagen zijn niet alleen qua deelnemersaantal succesvol maar vooral ook door de introductie van ‘de
gaststad’ die mede-organisator is. Deze dagen moeten kostendekkend zijn door (lokale)
projectfinanciering en eigen bijdragen.
Zodra het onderzoek onder de ateliers is afgerond en we een beter beeld hebben van hun potentie, zullen
we met hen bekijken of er meer mogelijkheden tot gezamenlijke exposities zijn. Dit om ook hier meer
uitwisseling onderling te realiseren en meer binding met de Stichting.
Ook de Landelijke Spelendag zullen we continueren als daar projectsubsidies voor kunnen worden
verkregen.
Teneinde de initiatieven te ondersteunen in hun activiteiten om deelnemers te werven, in hun PR en
fondsenwerving zullen wij onze website beter gaan monitoren. Waar nodig zal deze de komende periode
worden bijgesteld.
In 2020 zal de eerste Kanker in Beeld on tour van start gaan. Met dit project, een presentatie van het
creatieve expressie aanbod van Kanker in Beeld, op locatie in een ziekenhuis, beogen we meer mensen
met kanker en hun naasten te laten beleven wat creatieve expressie inhoudt. Na de eerste try-out wordt
een plan voor de komende jaren opgesteld om ons in zoveel mogelijk regio’s te presenteren. Door tijdens
de dag ook voor zorgverleners iets speciaals te organiseren willen we de bekendheid van creatieve
expressie vergroten ook onder hen.
Kanker in Beeld zal zich als pleitbezorger van creatieve expressie blijven opstellen. Samenwerking met
patiëntenorganisaties/NFK, relevante beroepsverenigingen als die van creatief therapeuten en
psychosociale werkers in de oncologie is daarbij noodzakelijk. Wij zullen in gesprek gaan met
vertegenwoordigers van cq organisaties in de culturele sector om te ontdekken of we met die sector tot
een vruchtbare samenwerking kunnen komen, bijvoorbeeld met het Korennetwerk Nederland.
Jaarlijks zal dit Beleidsplan worden vertaald in een Werkplan met concrete doelstellingen. Waar nodig zal
het Beleidsplan worden bijgesteld op basis van gewijzigde wensen cq behoeften uit het veld en wijzigingen
in onze financiële situatie.
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