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Beleidsplan voor 
komende jaren
De activiteiten van de Stichting Marian Kaij

Meerjaren visie op uitbouwen van de activiteiten van de Stichting
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Het Bestuur van de Stichting heeft haar beleidsvoornemens ontwikkeld 
met het businesscanvasmodel. 

In meerdere workshops hebben de bestuursleden richting gegeven aan de 
volgende vragen
- met welke waarde propositie gaat de Stichting zich onderscheiden?
- welke vormen van dienstverlening gaat de Stichting aanbieden?
- met welke vormen van middelen gaat de Stichting haar continuïteit 

waarborgen?
- wie zijn de belangrijkste afnemers van haar diensten?
- wat moet er dan nog georganiseerd worden?
- en……. zijn hiermee de doelen van de Stichting ook in te vullen?

Het Bestuur heeft deze beleidsvoornemens vastgesteld in haar vergadering 
van 15 oktober 2020. 

Voor 2021 is een werkplan gemaakt in de vorm van een jaarplan.

Verantwoording 
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De Stichting vertaalt de doelen uit de statuten naar de volgende pragmatische 
en beter communicerende doelstelling die als volgt luidt:

De Stichting stelt zich ten doel dat vrijwilligers in de zorg- en 
welzijnsbranche optimaal kunnen functioneren. Dit betekent dat de 
talenten, kwaliteiten en wensen van de vrijwilliger aansluiten bij de 
vrijwilligersvacature. Daarnaast zijn werkplezier, erkenning, zichtbaarheid 
en een goede samenwerking belangrijke elementen om een vrijwilliger een 
‘blije vrijwilliger’ te laten zijn. 

De Stichting werkt met de volgende kernwaarden:

Persoonlijke aandacht, werkplezier, kwaliteit, optimale zorg voor vraag en 
aanbod, sociaal en zakelijkheid 

Doelstellingen en kernwaarden 
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Missie

Wij werken continu met en voor onze vrijwilliger vanuit de gedachte ‘de 
blije vrijwilliger’. Wij streven ernaar dat een vrijwilliger wordt ingezet op een 
plek waar de kwaliteiten en talenten van de vrijwilliger het beste tot 
zijn/haar recht komen en de vrijwilliger de ruimte heeft zich te ontwikkelen. 
De vrijwilliger ervaart waardering, is een volwaardig teamlid en werkt met 
plezier.  De vrijwilliger wordt gezien in zijn/haar werkomgeving maar ook 
als vertegenwoordiger van de organisatie waarvoor hij/zij actief is.  

Visie 

Het professionaliseren van het vrijwilligersbeleid in de zorgsector in Noord-
Holland. Het streven is dat de vrijwilliger door de juiste opleiding, 
begeleiding en plaatsing een volwaardige plek en waardering binnen en 
buiten de organisatie krijgt. 

Missie en visie 
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Strategische partners voor de Stichting
- Noordwest als founding partner (meer dan een zorginstelling)
- zorginstellingen in de breedste zin (in alle geledingen dus ook de 

medisch specialisten) 
- vrijwilligersorganisaties (als vertegenwoordigers van de actieve 

vrijwilliger) 
- subsidiegevers, sponsoren en donateurs waaronder de fondsen maar 

ook groepen als ‘vrienden van……..’ (Praethuys, Het Familiehuis, etc.)
- leveranciers (waaronder softwareleveranciers, etc.)
- patiënten-en adviesraden, overlegorganen in de zorg, 

patiëntenverenigingen etc. 
- gemeenten (onder meer door de relatie met het PGB)
- verzekeraars 
- patiëntenorganisaties

Strategische- & key partners 
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De kernactiviteiten voor de Stichting zijn
- bereiken van de duurzame inzet van vrijwilligers door 
- opleidingen geven en talent ontwikkelen 
- ‘juiste man/vrouw op de juiste plek’ (uitdagend en intelligent op elk 

niveau)
- monitoring en borging van de activiteiten van de vrijwilligers
- de “blije vrijwilliger” realiseren (programma’s hiervoor ontwikkelen)
- de optimale match tussen vraag en aanbod
- passende competenties realiseren (unique selling point) 
- inzetten van een databank om aanbod en vraag te kunnen matchen
- opzetten van buddy-projecten met een advies, een plan van aanpak en 

projectuitwerking (inclusief begroting van de kosten)
- samenwerkingsrelatie aangaan met de vragende partij(en)
- kennis en advies leveren/organiseren in het kader van vrijwilligerswerk 
- coördinatie tussen zorgaanbieder en vrijwilliger realiseren (‘spin in het 

web’ zijn)

Kernactiviteiten
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De Stichting gaat werken met de volgende waarde-proposities
- ontzorgen van de zorginstellingen bij het inzetten van vrijwilligers door 
- het wegnemen van zorg met het neerzetten van de juiste vrijwilliger op 

de voor haar/hem juiste plek
- het efficiënt en effectief inzetten van vrijwilligers waardoor de (zorg-) 

kosten verlaagd en welzijn verhoogd kunnen worden
- zorgen voor de ‘blije vrijwilliger’ met een optimale inzet door 
- de juiste match van vraag en aanbod (op de juiste momenten met de 

juiste activiteiten)
- inzetten van een vrijwilliger op elk niveau (dingen doen waar zijn/haar 

‘hart’ ligt)
- de mogelijkheid om ook complexe taken te kunnen realiseren (passend 

bij de mogelijkheden van de vrijwilliger)
- de vrijwilliger een volwaardige gesprekspartner laten zijn
- de vrijwilliger voorzien van voldoende expertise bij uitvoering van de 

taken
- de vrijwilliger gaat ‘drie stappen meer doen’ op elk niveau (levert de 

juiste kwaliteit, werkt efficiënt en effectief)
- levert ondersteuning met vrijwilligers naar de burger (vanuit een 

welzijnsgedachte)
- de Stichting streeft naar meer kwaliteit door een juiste aanpak en de 

juiste match tussen vrijwilliger en zorgvrager

Waarde-proposities



15 oktober 2020 9

De Stichting gaat werken met de volgende klantsegmenten
- de vrijwilliger die naar passend en zinvol werk zoekt 
- de mensen met een zorgvraag/hulpvraag (vanuit welzijn)
- zorginstellingen die werken met vrijwilligers
- specialisten, huisartsen en zorgverleners met een behoefte aan 

ondersteuning in de breedste zin
- gespecialiseerde zorg (dementie en revalidatie)
- de organisaties (zorg en welzijn) met een vraag naar kennis, advies of 

een uitvoeringsvraag (inzake vrijwilligerswerk) 
- de mantelzorgorganisaties voor betaalde ondersteuning en 

netwerkactiviteiten
- patiëntenorganisaties

Klantsegmenten
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De belangrijkste resources kunnen nu het beste als volgt benoemd worden
- gemotiveerde vrijwilligers (‘het talent’)
- competente professionals voor de uitvoering en realisatie (matchen, 

sturen, motiveren en ontwikkelen)
- bemiddelingsplatform om op kwaliteit, talent en vraag te matchen
- kennisdatabank (met onder meer volwaardige overeenkomsten voor 

vrijwilligers en opdrachtgevers)
- leerplatform voor protocollen en modulen talentontwikkeling 
- adviesvaardigheden om projecten te initiëren (projectorganisatie)
- volwaardige ondersteuning om communicatie over verschillende 

kanalen te realiseren (digitaal eerst ….....)

Mensen en middelen 
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De Stichting richt haar klantrelatie als volgt in
- sterk op het onderhouden van de relatie gericht naar de afnemers 

(zorgorganisaties, etc.)
- vraaggestuurde inrichting van de diensten en dienstverlening 
- laagdrempelig en (persoonlijke) betrokkenheid naar de vrijwilligers
- sturend op de verbinding tussen individuele hulpvrager en de 

vrijwilliger 
- vooraf de behoefte vaststellen, afspraken maken en ook uitvoering 

daarvan onderling vaststellen
- regelmatig monitoren van de ondersteuning door evaluaties en 

bijsturen
- transparantie willen bereiken door registratie van gebeurtenissen 
- uitvoering van de ondersteuning veilig en vertrouwd maken
- door te werken met vooraf gedefinieerde protocollen
- screening van de vrijwilliger en de hulpvrager (o.a. een VOG)
- digitaal ingericht laagdrempelige inschrijving en communicatie (onder 

meer eenvoudige aanmelding)

Klantrelaties 
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De diensten van de Stichting worden via de volgende kanalen geactiveerd
- de binnen de Stichting actieve vrijwilligers en professionals (succes 

uitstralen)
- de opdrachtgevers van projecten in de Stichting
- de partners van de Stichting (onder meer collega-vrijwilligers 

organisaties)
- communicatie via de digitale sociale media (website, Facebook, 

Instagram, etc.)
- traditionele (regionale) media (krant, TV, etc.) 
- folio-communicatie (folders, flyers, banners, etc.)
- aansluiting op evenementen bij de opdrachtgevers 

Kanalen
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De Stichting streeft naar de volgende doelen
- kiezen voor de inzet van vrijwilligers bij de uitvoering van alle 

activiteiten tenzij……..
- organisatiekosten (breed) zo laag mogelijk houden
- personeelskosten accepteren wanneer vrijwilligers de activiteiten niet 

kunnen invullen/uitvoeren
- inzetten van ondersteuners op basis van no cure-no pay
- vergoeden kosten ‘zoeken naar geldschieters’ binden aan 

resultaatverplichting
- gebruik van faciliteiten volledig afhankelijk maken van hoeveelheid 

afgenomen eenheden
- vrijwilligersvergoedingen zijn altijd verbonden met de wettelijke 

voorwaarden
- investeren in motivatie van de vrijwilliger noodzakelijk gevonden
- opleidingen maximaal faciliteren
- investeren in het realiseren van een juiste match 
- ondersteunen in de persoonlijke aandacht (kaartje, bloemen, attentie, 

etc. )
- maximaal inzetten op het verbeteren van het imago van de vrijwilliger 

(promotie stimuleren)

Kostenstructuur
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De Stichting streeft naar een multi-inkomstenmodel
- diensten en dienstverlening met opdrachtgevers op basis van kostprijs 

plus
- adviesdiensten op basis van vooraf vastgelegde kosten
- diensten van vrijwilligers met de verrekening van een tijdgebonden 

vergoeding per vrijwilliger
- bijzondere activiteiten voor vrijwilligers in opdracht (evenement, 

persoonlijke attenties, etc.)
- laten volgen van trainingen
- inrichten van protocolbeschrijvingen en beschikbaar kunnen stellen 

voor de vrijwilliger
- vergoedingen vanuit de verzekeringen (ziektekostenverzekering, etc.)
- vergoedingen vanuit de overheid (PGB’s , WMO, etc.)
- sponsoring en donaties (particuliere geldschieters)
- subsidies (overheden, etc.)

Inkomstenstromen 
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De Stichting kiest voor de volgende strategische uitgangspunten
- wil actief zijn in de keten van zorg en welzijn
- de Stichting wil integraal ondersteuning bieden aan de hulpvrager 

(patiënten maar ook zorgvragers)
- heeft ‘eigen’ vrijwilligers die werken in opdracht van de opdrachtgevers 

van de Stichting 
- de vrijwilligers werken conform de afspraken met de opdrachtgever 

(vastgelegd in een overeenkomst met instructies voor de 
werkzaamheden) 

- laat opdrachtgevers kiezen welke de dienstverlening zij afnemen (op 
basis van behoeftepeiling)

- maatwerk op basis van een cafetariamodel (gestandaardiseerde 
vormen van dienstverlening)

- kunnen kiezen in de uitvoeringsvorm (in eigen beheer of door 
Stichting) op basis van uitgewerkte scenario’s 

- leveren van dienstverlening tegen minimaal de kostprijs om de 
continuïteit van de Stichting te waarborgen

- de Stichting heeft geen winstoogmerk maar moet voor overleven 
voldoende financiële buffers houden 

Verdere strategische keuzes (1) 
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De Stichting kiest voor de volgende strategische uitgangspunten 
- overtuigen van opdrachtgevers door eerst projecten als pilot te draaien
- onderzoek en operatie op kosten van de Stichting met aansluitend 

betaalde dienstverlening
- investeringen worden zoveel als mogelijk met extern gelabeld geld 

gefinancierd
- een projectmatige realisatie maakt de invoering overzichtelijk en met 

projectfinanciering overzichtelijk
- betrekken van externe partners (leveranciers) in de realisatie biedt 

maximale aandacht en participatie 
- samenwerken met leveranciers en geldschieters om het fundament 

van de Stichting neer te zetten 

Verdere strategische keuzes (2) 
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Unique selling points 
- De vrijwilliger krijgt aanzien door de kwaliteit die hij/zij levert. Door de 

goede match, persoonlijke aandacht en een juiste invulling van de 
wensen van de vrijwilliger zal er een hechte samenwerking worden 
ervaren. 

- De ‘vrager’ naar vrijwilligerswerk ervaart de ondersteuning door 
vrijwilligers als meerwaarde voor zijn/haar de organisatie.

- De Stichting fungeert als strategisch partner voor de organisaties bij 
het opstellen, implementeren en optimaliseren van het 
vrijwilligersbeleid. 

- Voorafgaand aan de samenwerking met de vrager naar vrijwilligers 
vindt een behoeftepeiling plaats. Aansluitende volgt een screening om 
ervoor te zorgen dat de juiste persoon op de juiste plek komt. 

- De Stichting verzorgt een introductieprogramma in samenwerking met 
de inlenende organisatie zodat iedere vrijwilliger met de benodigde 
basisinformatie start met het vrijwilligerswerk. 

- Voor iedere vrijwilliger wordt een persoonlijk ontwikkelplan gemaakt. 

Unique Selling Points



Marian Kaij is de vrouw die onze stichting haar naam gaf. Ze heeft 25 jaar 
vrijwilligers begeleid binnen zorg en welzijn en bood haar vrijwilligers een 
veilige werkomgeving. Na haar overlijden zetten wij onder haar naam haar 
werk en gedachtengoed voort.

Stichting Marian Kaij is volop in ontwikkeling. Wij geloven in een 
professioneel vrijwilligersbeleid in de zorg- en welzijnssector in Noord-
Holland en streven naar een mooie match tussen vrijwilligers, patiënten, 
cliënten en organisaties met zorg- en welzijnsvraagstukken.

https://www.stichtingmariankaij.nl/

Over de Stichting

https://www.stichtingmariankaij.nl/

