
 

*De hoogte van het maximale subsidiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld. De in dit document genoemde percentages en bedragen gelden 
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Meest gestelde vragen ‘’Samenwerking inloophuis’’ 
 
Vraag: 
Waarom werkt KWF via SamenLoop voor Hoop samen met de Inloophuizen? 
Antwoord: 
Het is de ambitie van KWF om de patiënt en zijn omgeving de komende jaren te 
ondersteunen vanaf de wens om kanker te voorkomen tot de laatste momenten in het leven 
met kanker. We doen dat door krachtige samenwerkingen te realiseren met alle partners in 
het veld en we versterken hun aanbod waar mogelijk. Ook leggen we focus op lokale 
initiatieven die van directe betekenis zijn voor het individu en zijn/haar ervaring met 
kanker. De Inloophuizen zijn een belangrijke samenwerkingspartner van KWF. De 
activiteiten van Inloophuizen passen bij uitstek in onze ambitie om de patiënt te 
ondersteunen. Om die reden willen we de samenwerking met de Inloophuizen blijven 
versterken. Gezien het lokale karakter van zowel SamenLoop als Inloophuizen past het 
versterken van de samenwerking bij uitstek daar.  
 
 
Vraag: 
Moet het Inloophuis in de gemeente van de organiserende SamenLoop liggen?  
Antwoord: 
Nee, dit is niet verplicht. Echter, in het kader van regionale betrokkenheid en identificatie is het wel voor de 
hand liggend.   
 
 

Vraag: 
Is er een straal waarbinnen het Inloophuis van de SamenLoop moet liggen?  
Antwoord: 
Nee, in principe kun je met elk Inloophuis samenwerken, mits aangesloten bij IPSO. Uitgangspunt is wel dat 
het om lokale doelbesteding gaat; werk dus samen met een Inloophuis in je regio. Zijn er meerdere 
SamenLopen in jouw regio? Stem dan altijd goed met elkaar af hoe je de samenwerking met de Inloophuizen 
gaat vormgeven met elkaar.  
 
 
Vraag: 
Is de subsidie aan de inloophuizen structureel?  
Antwoord: 
Nee, de subsidie wordt eenmalig uitgekeerd na de SamenLoop. 
 
 
Vraag: 
Kan een Inloophuis twee jaar achter elkaar subsidie krijgen?  
Antwoord: 
Ja, dat kan. Als een Inloophuis twee jaar achter elkaar een samenwerking met een SamenLoop aangaat, dan 
wordt per SamenLoop een subsidie toegekend (mits aan de voorwaarden is voldaan).  
 
 
Vraag: 
De maximale subsidie is € 40.000,-*. Als er 2 inloophuizen meewerken aan een SamenLoop, betekent dit dan 
dat elk Inloophuis € 20.000,-krijgt? Of is er dan € 40.000,- voor elk Inloophuis?  
Antwoord: 



 

*De hoogte van het maximale subsidiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld. De in dit document genoemde percentages en bedragen gelden 
voor 2019. 

 

In geval van 2 Inloophuizen wordt het bedrag dat lokaal besteed mag worden verdeeld over beide 
Inloophuizen. Dat betekent maximaal € 20.000,- per inloophuis bij een opbrengst van meer dan € 200.000,-.  
De maximale subsidie is € 40.000,-. De SamenLoop-commissie bepaalt de verdeling van de subsidie aan de 
betrokken inloophuizen. 
 
 
Vraag: 
Controleert KWF Kankerbestrijding de bestedingen van het inloophuis? 
Antwoord: 
KWF Kankerbestrijding gaat geen structurele controle op de bestedingen uitvoeren, we doen dit hooguit 
steekproefsgewijs.  
 
 
Vraag: 
Waarom mag het Inloophuis vrij besteden ? 
Antwoord: 
Het Inloophuis ontvangt de 20% met een maximum van € 40.000,- nadat het voldaan heeft aan een aantal 
voorwaarden. Door deze voorwaarden heeft het Inloophuis actief meegewerkt en meerwaarde gecreëerd voor 
zichzelf, maar ook voor de SamenLoop. Hierdoor draagt het Inloophuis bij aan patiëntenondersteuning – een 
gezamenlijke missie van zowel KWF als de Inloophuizen.  
 
 
Vraag: 
Bij wie kan ik met vragen terecht? 
Antwoord: 
Inloophuizen en SamenLoop-commissies kunnen contact opnemen met KWF Kankerbestrijding  (020 – 5700 
500) of stuur een mailtje naar samenloopvoorhoop@kwf.nl.  
 
 
Vraag: 
Hoe weet KWF Kankerbestrijding dat de samenwerking naar tevredenheid is verlopen en dat de subsidie 
uitgekeerd kan worden? 
Antwoord: 
Het bewaken van de kwaliteit van de samenwerking en het nakomen van de gemaakte afspraken ligt bij de 
SamenLoop-commissie. Op het eindafrekeningsformulier dat de SamenLoop-commissie inlevert, kan de 
commissie aangeven of de samenwerking naar wens is verlopen en of KWF tot uitkering van de subsidie kan 
overgaan. KWF maakt alleen na akkoord van de SamenLoop-commissie geld over.  

 

 

Vraag: 

Ik zou wel aanvullende/andere afspraken willen maken met het Inloophuis dan de afspraken die in het 

contract staan. Mag dat? 

Antwoord: 

Wij juichen initiatieven tot het versterken van de samenwerking van harte toe. Het zou een idee kunnen zijn 

om samen met het Inloophuis van gedachten te wisselen over hoe jullie samen in jullie regio kunnen bijdragen 

aan patiëntenondersteuning. Vanuit KWF denken we hierin graag met jullie mee, dus bel gerust als je er 

vragen over hebt. Het is van belang de gemaakte afspraken in de samenwerkingsovereenkomst goed vast te 

leggen. Doe dit dus altijd voordat jullie de overeenkomst tekenen.  
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