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JAARPLAN/BSC 2014""
Het Inloophuis is een ontspannen plaats voor mensen met kanker en hun naasten. Een plaats voor 
lotgenoten contact, om anderen te ontmoeten die hetzelfde meemaken. De Blauwe Anemoon is niet alleen 
op Gorinchem georienteerd maar staat ook open voor mensen uit een wijde regio rond Gorinchem. 

Om het Jaarplan zo compact mogelijk te houden, is dit opgesteld aan de hand van de BSC; de Balanced 
ScoreCard. Hierbij bekijken we vanuit vier perspectieven (Financieel/Intern/Extern/Innovatie) de organisatie.  

Achter onze gastvrije uitstraling zit een nuchtere bedrijfsvoering van praktisch organiseren, creatief denken 
en doelmatig beheren.  

"
1. Dat betekent voor het innovatie perspectief: 

Gastvrouwen en docenten: 

o  Oprechte interesse in de gasten. 

o  Mensen die te maken hebben met kanker ontvangen, welkom heten, luisterend oor bieden. 

o  Zorgdragen voor een aantrekkelijk activiteiten programma.  

o  Vriendelijk sturen van gesprekken wanneer de gesprekken te indringend worden of 
frustrerend voor anderen. 

o  Integer  

o Opleidingen en trainingen volgen. 

o  Docenten moeten daarbij hun vak uitoefenen volgens de voor hun geldende normen. 

"
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2.  Dat betekent dat intern: 

o Kennisborging: Processen staan gedocumenteerd op één plek in de computer (datum,  

   release nummer) in Time Capsule. 

o Notulen/bestuursstukken staan in een andere map op de harde schijf (Time Capsule) 

o  Zoveel als mogelijk wordt gewerkt met draaiboeken voor externe activiteiten 
(Informatiemarkten/Beurzen etc). 

o Werkinstructies/protocollen: In hardcopy in de kast en op computer (voor iedereen 
toegankelijk). 
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3. Dat betekent dat extern: 

· 3.1 Gasten 

o Wij  een warme en veilige ontmoetingsplaats bieden.  

o Voor zoveel mogelijk gasten. 

o Met een zo hoog mogelijke klanttevredenheid. 

o Wij, daar waar dat mogelijk is, de wensen van gasten tot verbetering honoreren. 

· 3.2 Sponsoren: 

o Imago bewaken, banners, logo, nieuwsbrief. 

o Promotiemateriaal. 

o Maatschappelijk Betrokken Onderneming: bijdrage in de vorm van geld, natura, activiteiten. 

o Follow-up 

o DBA zichtbaar op relevante congressen en symposia en media in de gezondheidszorg. 

· 3.3 Verwijzers 

o Huisartsen 

o Afdelingen oncologie/ oncologie ziekenhuizen 

o Herstel en balansgroepen  

o Fysiotherapeuten/ontspanningscoaches. 
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4. Dat betekent voor het financiele perspectief: 

o Jaarrekening op tijd op orde; transparantie. 

o Alle boekhoudkundige zaken staan op kantoor in een map. 

o Gedegen financiële situatie zodat continuïteit gewaarborgd is. 

o Sponsoren/donateurs krijgen waar voor hun geld. 

"
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De succesbepalende factoren zijn: 

1. Erkende rol in het netwerk van 1e/2e lijnszorg. 

2. Uitstekende sponsorwerving/donateurs/fondsenwerving activiteiten. 

3. Uitstekende opvang en een hoge tevredenheid van de gasten. 

4. Toenemende naamsbekendheid binnen het gezondheidszorg circuit en daaraan gekoppeld een 
toenemend aantal gasten. 

5. Standaardisatie van interne processen. 

"
De doelstellingen voor 2014 zijn: 

1. Voldoende gelden voor dekking vaste lasten. 

2. Toename van het aantal gasten van 25%; toename aantal mannelijke deelnemers van 20%. 
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