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BELEIDSPLAN       Stichting De Zorgkamer 2017 – 2021 

 

 

1 Inleiding 

 

Hulpbehoevende mensen hebben het de laatste jaren in Nederland steeds lastiger. 

Na het overhevelen van de zorg in januari 2015 van de overheid naar de gemeente is een 

kleine chaos ontstaan in de zorg. Het begon met een enorme bezuiniging op de zorg met soms 

wel meer dan 50% minder budget voor de zorgaanbieders. Tevens wordt het voor de 

zorgvragers steeds lastiger om bij de gemeente de gewenste en nodige indicatie te verkrijgen, 

waarbij veelal ook wordt gekort op de duur van de indicaties. Inmiddels is bekend dat er 1.2 

miljard op de planken van de gemeenten is blijven liggen. Geld bedoeld voor de zorg en 

helaas nog niet geoormerkt. 

De problemen van de jeugdzorg, maar ook die van de ouderenzorg, worden dagelijks breed 

uitgemeten in de media. De groep tussen de jeugd en de ouderen lijkt te worden vergeten, 

maar daar is het leed even zo hoog.  

De politiek spreekt over mantelzorg als ultieme oplossing. Dat is echter lang niet altijd te 

regelen voor onze hulpbehoevende naasten, waardoor het leed als maar groter wordt. 

Bovendien vragen wij ons af, wie er verantwoordelijk wordt gesteld indien een mantelzorger 

fouten maakt. 

De trajecten die mensen moeten gaan om de juiste zorg te regelen worden zo complex en 

onbegrijpelijk dat veel mensen maar besluiten om thuis te blijven en het te laten voor wat het 

is. Stille armoede is één van de gevolgen van deze ontwikkeling. 

Om dit leed te verzachten en om de gaten te vullen die de huidige politiek ten gevolge heeft, 

willen wij een Anbi Stichting oprichten. Een stichting die zich inzet om het algemeen belang 

te dienen met woord en daad. 

 

 

2 Gegevens Instelling 

 

• Naam: Stichting De Zorgkamer 

• RSIN / Fiscaal nummer: 857286468 

• Postadres: Raadhuiskade 50, 9648KC Wildervank 

• Telefoonnummer / e-mailadres: 06-33349965 / em_co@live.nl 

• Nummer KvK: 68064101 

• Gegevens bankrekening: NL34 INGB 0008 0181 07 

 

3 Beleid en strategie 

 

3.1 Doelstellingen en doelgroep 

 

Omschrijving: Veel cliënten van zorginstellingen, of ze nu net de weg naar de instelling 

hebben gevonden en geregeld, of dat ze al jaren of zelfs een leven lang daarin verblijven, 

moeten in de regel wel een keer of aantal keren (gedwongen) verhuizen. Veelal hebben de 

zorginstellingen geen geld of tijd beschikbaar om de woonruimte voor de cliënten in te 

richten. Als ook de cliënten geen of te weinig spullen en geld hebben om de nieuwe 

woonvorm in te richten, wordt het lastig leven. In vele gevallen staat de cliënt er alleen voor. 
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• De stichting stelt zich ten doel om in het jaar 2018 minimaal 40 mensen met zorg, die 

een beroep doen op hulp van de stichting, te helpen met het verhuizen, inrichten en 

stofferen van de nieuwe woonlocatie, naar waar toe ze verhuizen. 

 

 

Omschrijving: Veel cliënten met zorg, zowel jong als oud, hebben budgetbeheer of staan 

onder bewind. In de regel krijgen veel van deze mensen de beschikking over €40, - leefgeld 

per week om van te leven. Volgens de nibud heeft een persoon in Nederland €7, - per dag 

nodig voor eten en drinken. Alleen voor eten en drinken komen ze dan per week al €9, - te 

kort. Laat staan dat er nog geld over is voor kleding en verzorging en extra’s.  

 

 

• De stichting stelt zich ten doel om in het jaar 2018 minimaal 50 van de mensen met 

zorg, die een beroep doen op hulp van de stichting, te helpen met voedselpakketten. 

• De stichting stelt zich ten doel om in het jaar 2018 minimaal 50 van de mensen met 

zorg, die een beroep doen op hulp van de stichting, te helpen met kleding en eventueel 

verzorgingsartikelen en extra’s van uit de eigen inbrengwinkel. 

 

 

Omschrijving: Veel cliënten met zorg kopen met hun indicatie op basis van PGB of ZIN 

dagbesteding in. Dit wil zeggen dat ze overdag naar een locatie gaan waar zij op een zinvolle 

manier de dag kunnen doorbrengen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan allerlei projecten. In 

veel gevallen wordt weinig rekening gehouden met de wensen en interesse van de cliënten en 

worden ze gewoon aan het werk gezet. Per doelgroep kan de functie van de dagbesteding 

verschillen. Zo gaat het bij ouderen vaak om, sociale contacten, in beweging komen en 

gezelligheid en bij de jongeren vooral om het aanleren van structuur en ritme, het maken en 

nakomen van afspraken, leren samenwerken met anderen etc.  

 

• De stichting stelt zich ten doel om in 2018 een aanvang te maken voor het inrichten 

van een locatie voor dagbesteding, waar dagelijks minimaal 20 mensen met zorg 

kunnen deelnemen aan allerlei verschillende projecten op maat. 

• De stichting stelt zich ten doel om in 2018 een ruimte te hebben ingericht op de locatie 

van de dagbesteding alwaar fietsen en brommers kunnen worden nagekeken en 

gerepareerd en voor weinig of geen geld kunnen worden aangeboden aan de mensen 

met zorg die niet over een fiets beschikken en er wel een kunnen gebruiken. 

• De stichting stelt zich ten doel om in 2018 een ruimte te hebben ingericht op de locatie 

van de dagbesteding, alwaar mensen met zorg, dagelijks aan de slag kunnen met 

steigerhout, om meubels of aanverwante artikelen te maken, dan wel eigen meubels te 

repareren of op te knappen. 

• De stichting stelt zich ten doel om in 2018 een keuken te hebben ingericht op de 

locatie van de dagbesteding, alwaar mensen met zorg, kunnen leren koken. 

• De stichting stelt zich ten doel om in 2018 een ruimte te hebben ingericht, alwaar 

mensen met zorg gebruik kunnen maken van minimaal twee computers. De computers 

dienen ervoor om mensen te helpen met school en of leeropdrachten evenals proef 

examens te oefenen voor bijvoorbeeld brommercertificaten en of rijbewijzen. Tevens 

is deze ruimte bedoeld voor o.a. huiswerkbegeleiding of een ander vorm met 

educatieve doeleinden. 
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• De stichting stelt zich ten doel om in 2018 een ruimte te hebben ingericht op de locatie 

van de dagbesteding alwaar mensen met zorg kunnen sporten en bewegen en aan 

allerlei cursussen kunnen deelnemen o.a. op het gebied van fysieke en mentale 

weerbaarheid. 

• De stichting stelt zich ten doel om in 2018 een inbrengwinkel te openen alwaar 

mensen met en zonder zorg terecht kunnen om kleding en spullen aan te schaffen. De 

inbrengwinkel is tevens bedoeld als project, waar mensen met zorg een dagbesteding 

in kunnen realiseren. 

• De stichting stelt zich ten doel om in 2018 een klus- en verhuisteam samen te stellen 

van minimaal drie mensen met zorg. 

• De stichting stelt zich ten doel om in 2018 minimaal één persoon aan te stellen die een 

dagtaak heeft in het bedenken van en uitvoeren en begeleiden van projecten op maat 

voor mensen met zorg.  

 

 

 

Omschrijving: Helaas worden er door de gemeente steeds strengere eisen gesteld aan de 

voorwaarden om voor zorg in aanmerking te komen. Er wordt door de gemeente ook een 

andere invulling gegeven aan wat zij onder zorg en begeleiding verstaan en dit verandert 

voortdurend. De mensen zien door de bomen het bos niet meer. Er wordt meer en meer 

bezuinigd door de gemeente en de zorg wordt hierdoor steeds lastiger te regelen. Mensen 

moeten het zodoende doen met steeds minder zorg, minder dan dat ze gewend waren aan zorg 

te ontvangen.  

 

• De stichting stelt zich ten doel om in 2018 minimaal drie meerdaagse projecten te 

organiseren voor mensen met zorg, waarbij ontspanning en vakantie gevoel het 

hoofddoel vormen. 

• De stichting stelt zich ten doel om in 2018 minimaal vier projecten te organiseren, 

voor doelgroepen van andere instanties of organisaties, met als bedoeling de 

samenwerking en het contact te zoeken met de buurt en de omgeving. 

• De stichting stelt zich ten doel om voor juni 2018 een busje aan te schaffen voor zowel 

personen als goederen vervoer, zodat deze kan worden gebruikt voor alle verhuizingen 

en vervoer van cliënten en spullen. 

 

 

Zie ook de doelstellingen in de statuten in de bijlage. 

 

 

3.2 Hoe gaat de Stichting haar doelen bereiken? 

 

De drie bestuursleden van de stichting beschikken elk over een breed netwerk. Via dit 

netwerk zullen we in contact worden gebracht met een specialist op het gebied van het 

aanvragen van subsidies en het werven van fondsen. De specialist werkt op basis van No cure 

No pay, dat wil zeggen dat hij/zij een percentage ontvangt van wat zal worden binnen 

gehaald. 

Dit kost de stichting verder geen geld. 

Door aandacht te geven in de regionale bladen evenals een website te ontwikkelen, wil de 

stichting haar doelen onder de aandacht brengen van de burgers en hopen wij op donaties aan 

de stichting. 
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Het moge duidelijk zijn dat het behalen van de gestelde doelen voor een groot deel 

afhankelijk is van het geworven gelden. Des te meer we aan gelden en fondsen kunnen 

werven des te meer doelen de stichting zal kunnen realiseren. 

 

De eerste donatie is ons al toegezegd door het Notariaat Zuidlaren. 

 

 

 

4 Werkzaamheden en activiteiten 

 

De doelstellingen van de stichting zijn SMART geformuleerd, hetgeen betekent dat de 

werkzaamheden en activiteiten daarin zijn opgenomen. 

We zetten er nog een aantal voor u op een rijtje. 

 

• De stichting wil een werkplaats inrichten en daar een werkmeester aanstellen om 

allerlei activiteiten aan te bieden voor de mensen met zorg uit de buurt en de regio. 

Daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen en interesses van de 

mensen die er gebruik van gaan maken. Zodoende komen mensen uit hun huis en 

hebben ze overdag iets te doen, is er ruimte voor sociale contacten met lotgenoten en 

ruimte om vragen te stellen en/of hulp te verkrijgen voor zaken waar ze tegen aan 

lopen. 

• De stichting wil een inbreng winkel openen, die gerund gaat worden met vrijwilligers 

en mensen met zorg uit de buurt en de regio. Hier kunnen mensen met zorg terecht 

voor het verkrijgen van spulletjes waaraan behoefte is en waar ze weinig of niets voor 

hoeven te betalen. Ook dit is een vorm van dagbesteding en ook hier is plaats voor het 

aangaan van sociale contacten en vragen om hulp en advies met betrekking tot zaken 

waar men tegen aan loopt. 

• De stichting wil een busje aankopen voor personen en goederen vervoer. Regelmatig 

zijn er gelegenheden waarbij mensen hun huis opruimen en spullen weggeven. Met 

een busje kunnen deze spullen worden opgehaald en naar de winkel of de werkplaats 

worden gebracht, alwaar ze kunnen worden gerepareerd of kunnen worden 

aangeboden voor de verkoop. Tevens hebben veel mensen vaak te maken met dat ze al 

dan niet gedwongen moeten verhuizen. De stichting kan een verhuisploeg 

samenstellen en dat met een busje realiseren. Andere mensen zijn soms slecht ter been 

of wonen op afstand, of durven met slecht weer niet de deur uit. Met een busje kan de 

stichting deze mensen ophalen en weer thuis brengen. Daarnaast organiseert de 

stichting ook regelmatig projecten, die vaak ook buiten plaatsvinden of op locatie en 

waarbij materialen en mensen moeten worden vervoerd. Met een busje is dit alles 

mogelijk. 

• De stichting wil graag met enige regelmaat projecten ontwikkelen voor mensen met 

zorg uit de buurt en de regio. Deze projecten zijn vooral bedoeld voor mensen die zelf 

niet in de gelegenheid zijn of de mogelijkheden hebben om zelf leuke dingen te doen. 

Deze projecten zijn er zowel in de zomer als in de winter en in het voorjaar en in het 

najaar. Het stelt de mensen in staat om ergens kosteloos of tegen een minimale 

vergoeding aan mee te doen en plezier aan te beleven. Jongeren bijvoorbeeld hangen 

veel rond en vervelen zich, voor deze doelgroep zijn bijvoorbeeld het bouwen van 

touwbruggen, rivieroversteken, vlotten bouwen en allerlei andere activiteiten op dit 

gebied interessant. Ook kan de stichting spel- en sportdagen organiseren, of allerlei 

workshops aanbieden. 
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• Als laatste voorbeeld, wil de stichting graag een voedselbrug organiseren. Door de 

gemeente worden er eisen gesteld aan het inkomen van de mensen, dat is op dit 

moment veertig euro per week. Met vijfenveertig euro per week heb je dan geen recht 

om gebruik te maken van de gemeentelijke voedselbank. De stichting hanteert bij 

voorkeur een andere norm en wil proberen deze mensen op eigen wijze toch aan extra 

voedsel te helpen, door bijvoorbeeld afspraken te maken met de lokale supermarkten 

en zelf nog iets te investeren. 

 

 

 

 

5 Bestuur 

 

5.1 De bestuursleden 

 

Voorzitter   Emile Joseph Marie Coenen 

Penningmeester  Heidi Hendrika Cornelia Maria Türköglu – Schildmeijer 

Secretaris   Cornel René Post 

 

 

5.2 Het beloningsbeleid 

 

De leden van organen van de stichting ontvangen geen andere beloning dan een 

kostenvergoeding en een niet bovenmatig vacatiegeld. 

 

5.3 Statuten 

 

Slechts de stichting zelf kan via haar bestuur beschikken over haar eigen vermogen. Ook in 

(fiscale) transparantie bezien, hebben derden geen beslissingsinvloed op deze 

beschikkingsmacht. Aldus statutair vastgelegd. 
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6 Financiële gegevens 

 

Gezien het feit dat de stichting recent is opgericht en dit beleidsplan is bedoeld om te worden 

aangemerkt als algemeen nut beogende instelling, en de gesprekken nog moeten plaats vinden 

met de subsidiespecialist, kunnen we op dit moment nog geen meerjarige prognose opstellen. 

Wij hopen in de loop van 2018 deze bekend te kunnen maken. 

 

Een voorzichtige Prognose 2018 betreffende de uitgaven 

 

Inkomsten                                                             Uitgaven                                                               

 

Giften / donaties                                                   Aanschaf gereedschappen       € 10.000,00                                                                                        

 

Subsidieverstrekker                                               Huur werkplaats (per jaar)       € 20.000,00                                                                                                       

 

Fondsenwervende activiteiten                               Gas/water/licht (per jaar)         €12.000,00                                                                               

 

                                                                               Huur winkel (per jaar)             €  7.000,00                                                                             

 

                                                                               Gas/water/licht (per jaar)         €  2500,00                                                                                       

 

                                                                                Inrichting winkel                      €  5.000,00                                                                                     

 

                                                                                Inrichting werkplaats               € 10.000,00                                                                                     

 

                                                                                Project materiaal klein            €   5.000,00                                                                                    

 

                                                                                Project materiaal groot             € 15.000,00 

 

                                                                                Voedselbrug                             € 20.000,00  


