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Inleiding
Het jaarverslag 2015 geeft inzicht in de activiteiten van de stichting, waarom de stichting deze
activiteiten ontplooit en de toekomstplannen.
1.1
Organisatie
De Stichting Welzijn Innovatiegroep Nederland (WIN) heeft een bestuur dat bestaat uit drie
personen:
– Drs. Bouwe van der Plas (voorzitter)
– Lotte Bode (secretaris)
– Drs. Léon Fleuren (penningmeester)
Oprichter van de stichting Harry Wassenaar is op vrijwillige basis als projectleider aan de stichting
verbonden. Bij verschillende gefinancierde projecten treedt hij - voor de duur van het project - op
als projectcoördinator, waarvan de kosten in rekening worden gebracht door de stichting
Innoventief, waarvan hij voorzitter is. Op deze wijze komen de coördinatiekosten wederom ten
goede aan goede doelen die vanuit stichting Innoventief worden ontwikkeld.
Deze werkwijze heeft tevens als voordeel dat de stichting WIN geen mensen in loondienst hoeft
aan te stellen en de administratiekosten beperkt blijven.
Alle overige aan de stichting verbonden medewerkers werken eveneens op vrijwillige basis, zoals
het bestuur, de administratief medewerker, telefonisten, vormgever en websitebeheerder.
De stichting is gehuisvest aan het Westeinde 99, 2512 GV te Den Haag
Hoe de stichting projecten uitvoert en organisaties betrekt, wordt omschreven in 1.5 en hoofdstuk 2
Accountantsbureau MDM Accountants te Den Haag verzorgt de jaarrekeningen,
boekhoudcontroles en accountantsverklaringen.
1.2
Achtergrond
De stichting WIN is opgericht op 13 december 2004 onder de toenmalige naam BBDKenniscentrum.
Op 10 maart 2009 is de naam gewijzigd in Welzijn Innovatiegroep Nederland (stichting WIN).
Tevens zijn op dat moment de activiteiten en het doel statutair gewijzigd omdat de stichting het
gezichtsveld wilde verbreden. Naast kennisoverdracht werden de activiteiten uitgebreid met de
ontwikkeling van nieuwe projecten en formats, waarvan de de dienstverlening ten goede komt aan
kwetsbare groepen in de samenleving.
1.3
Doelstelling
De stichting heeft als doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van Nederlandse
inwoners, met in het bijzonder de doelgroep kwetsbare jongeren en ouderen, gebaseerd op de
uitgangspunten van een zorgzame samenleving.
1.4
Visie
De stichting richt zich op activering van het oplossend vermogen van mensen onderling, met als
doel de sociale cohesie in de samenleving te vergroten, onderlinge activiteit te bevorderen en
zorgkosten te beperken.
Vernieuwende dienstverlening, advisering, trainingen en ondersteuning aan welzijnsorganisaties in
projectontwikkeling zijn speerpunten die voortkomen uit de overtuiging en ervaring dat door het
verbinden van vitale en kwetsbare mensen problemen worden voorkomen, beperkt of opgelost.
De stichting zet kennis en ervaring in, omdat enerzijds de behoefte aan ondersteuning in
projectontwikkeling groot is en anderzijds ondernemerschap binnen de welzijnssector schaars is.
Met onder meer de ontwikkeling van vernieuwende dienstverlenende projecten en overdraagbare

formats wil de stichting bijdragen aan innovatie en modernisering van de welzijnssector.
De werkwijze voor stimulering van het vrijwilligerswerk, is een belangrijk onderdeel binnen de
projectinitiatieven en het ondersteuningswerk van de stichting. Rekening houdend met de wensen,
belangen en situatie van potentiële vrijwilligers, worden doelgroepen aangesproken die nog niet
sociaal actief zijn. De werkwijze wordt gekenmerkt door persoonlijkheid, betrokkenheid,
vanzelfsprekendheid en wederkerigheid met wederzijdse belangen van hulpvrager en aanbieder.
Uitgangspunt bij het creëren van nieuwe projecten en formats is dat na een eenmalige investering
de exploitatiekosten beperkt zijn. In tijden van crisis en bezuinigingen een belangrijk aspect voor
uitvoerende welzijnsorganisaties en overheid. Daarnaast zijn vele fondsen bereid te investeren in
nieuwe projecten die zich na implementatie zelfstandig kunnen bedruipen.
1.5
Partners
Ten behoeve van het ontwikkelen van nieuwe dienstverlenende projecten zijn partners essentieel.
Innovatieve projecten kunnen alleen worden ontwikkeld als voldoende financiers bereid zijn te
investeren en welzijnsorganisaties willen meewerken aan de uitvoering van pilots.
1.5.1 Fondsen
De stichting WIN is voortgekomen uit de wens van verschillende organisaties om de kennis en het
format van de stichting Boodschappen Begeleidingsdienst (BBD) te Den Haag over te nemen.
Vanaf 2004 is op verzoek van het Nationaal Ouderenfonds intensief meegewerkt aan de uitrol van
het concept in andere gemeenten onder de naam BoodschappenPlusBus. In 2013 zijn ruim 60
BBD-kopieën in het land actief. De intensieve samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds
heeft tevens geleid tot een regelmatig moment van overleg over verschillende ontwikkelingen in de
ouderenzorg.
Naar aanleiding van projectondersteuning aan non-profitorganisaties op de Nederlandse Antillen
(via stichting Het Startbureau) is sinds 2006 een persoonlijk contact ontstaan met directie en
medewerkers van Fonds Sluyterman van Loo. Dit heeft in 2011 geleid tot het verzoek van het
Fonds een advies uit te brengen over het mobiliteitsvraagstuk van ouderen. De betrokkenheid bij –
en het succes van – de pilot in Scheveningen heeft het idee opgeleverd het format Particuliere
Vervoersdienst te ontwikkelen.
Ten behoeve van de stichtingsactiviteiten wordt ook regelmatig contact onderhouden met andere
fondsen die eveneens projecten van de stichting financieren, waaronder Fonds 1818, RCOAK,
Papefonds, stichting Doen, Oranje Fonds, Skanfonds, Stichting Levi Lassen, ZonMw en de Gravin
van Bylandtstichting.
1.5.2 Uitvoerende organisaties
Voor de meeste activiteiten geldt dat de stichting WIN samen met welzijnsorganisaties de
projecten ontwikkelt. Wanneer een nieuw projectidee zich aandient, wordt samen met een sociaal
maatschappelijke instelling een pilot uitgevoerd met als doel het idee te toetsen op praktische
haalbaarheid, behoeften en overdraagbaarheid.
In samenwerking met de stichting Boodschappen Begeleidingsdienst (BBD) is in 2005 het
handboek 'Ondernemen in de welzijnssector' ontwikkelt, dat als leidraad diende voor het opleiden
van toekomstige coördinatoren van de BoodschappenPlusBussen.
In 2011 is met Welzijn Scheveningen de pilot Particuliere Vervoersdienst ontwikkeld en uitgevoerd,
dat heeft geleid tot het overdraagbare format 'Particuliere Vervoersdienst'.
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Activiteiten 2015
Vanuit de doelstelling zijn in 2015 verschillende initiatieven genomen, activiteiten georganiseerd en
projecten geïnitieerd en / of verder ontwikkeld.
2.1.
Particuliere Vervoersdienst
Naar aanleiding van de ondersteuning aan Welzijn Scheveningen heeft Fonds Sluyterman van Loo
de stichting WIN verzocht een overdraagbaar format te ontwikkelen dat welzijnsorganisaties in
staat stelt een Particuliere Vervoersdienst in andere gemeenten te implementeren.
In 2013 is een starterspakket ontwikkeld dat de implementatie van een Particuliere Vervoersdienst
mogelijk maakt in een periode van 6 tot 8 maanden. Het pakket bestaat o.a. uit deelname aan een
speciaal ontwikkelde webapplicatie voor registratie en het maken van matches, pr-materiaal voor
werving van vrijwilligers en bekend maken project onder ouderen, startdocumenten en
organisatorische ondersteuning op locatie voor de duur van het implementatietraject.
Deelnemende gemeenten in 2015 zijn: Delft (Participe Delft) , Rijswijk (Welzijn Rijswijk) en
Maassluis (Seniorenwelzijn). In de gemeenten Vlaardingen en Schiedam is de Particuliere
Vervoersdienst samen gegaan met de oproepcentrale en in Amersfoort (Ravelijn) heeft men
besloten zelfstandig door te gaan met een eigen registratiesysteem.
In februari 2015 is het verzoek ontvangen van de Vrijwilligerswinkel Rotterdam om in de wijken
Kralingen / Crooswijk en Schiebroek / Hillegersberg een Particuliere Vervoersdienst te starten.
Stichting WIN heeft van de fondsen Sluyterman van Loo en RCOAK een donatie ontvangen voor
de uitvoering van het ondersteuningstraject. De Vrijwilligerswinkel heeft zorg gedragen voor de
financiering van de uitvoeringskosten.
In mei 2015 is het implementatietraject van start gegaan en loopt door in 2016.
2.2

Ontwikkeling nieuwe formats

2.2.1 Het Thuisdiner
Het project HET THUISDINER is in 2014 bedacht met als doel de contacten tussen alleenstaanden
te bevorderen, zodat eenzaamheid wordt tegen gegaan en sociale samenhang in wijken en
buurten wordt vergroot.
Het Thuisdiner biedt ouderen verschillende mogelijkheden om deel te nemen aan diners die door
buurtgenoten in de thuissituatie worden bereid. Met het projectformat Het Thuisdiner kunnen zowel
eenmalige activiteiten worden georganiseerd als eetgroepen die regelmatig bijeenkomen.
De stichting BBD is als eerste uitvoerende organisatie bereid gevonden de pilot uit uitvoeren.
Binnen het concept Het Thuisdiner ontstond bij de stichting BBD in 2014 het idee een 'eenmalige'
activiteit te organiseren met de naam 'Hagenaars nodigen ouderen uit aan tafel', waarbij ouderen
vervoer voor wordt geboden naar en van het gastadres. Haagse burgers werden via netwerken en
media opgeroepen zich aan te melden met een dineraanbod.
De activiteit sloeg aan: in de 'week tegen eenzaamheid' deden 200 particulieren mee en daarnaast
boden verschillende organisaties ruim 180 diners aan.
Het succes van de pilot in Den Haag is voor het bestuur aanleiding het format op de website
bekend te maken en beschikbaar te stellen aan andere gemeenten.
In 2015 besloot de Vrijwilligerswinkel te Rotterdam, naast de Particuliere Vervoersdienst, eveneens
het format Het Thuisdiner af te nemen en startte met de activiteit 'Rotterdammers nodigen ouderen
uit aan tafel'.
2.2.2 1 voor 1 (werknaam)
Het projectidee '1 voor 1' is een alternatieve vorm van thuishulp op basis van vrijwilligerswerk.
Het project is bedoeld voor kwetsbare ouderen die door bezuinigingen in de nabije toekomst
huishoudelijke hulp verliezen of niet (meer) gaan ontvangen en niet over zorgzame omgeving

beschikken waarop men een beroep kan doen.
De gedachte is studenten, bijstandsmoeders en langdurig werkelozen te verwerven, die worden
gekoppeld aan een oudere in de directe omgeving. Een regelmatig gezellig contact van 1 op 1
waarbij tevens huishoudelijke ondersteuning wordt geboden, is de insteek van de match.
Voor diegene die een contact met een oudere aangaat, biedt de wet op basis van vrijwilligerswerk
de mogelijkheid een vergoeding van maximaal €125,- per maand te ontvangen (in bepaalde
uitkeringssituaties kan de maximaal te ontvangen vergoeding iets lager liggen).
De nader te bepalen vergoeding wordt rechtstreeks door de oudere aan de helpende betaald.
Voor de registratie van deelnemers en het maken van matches wordt een webapplicatie gebouwd.
Dit projectidee is nog niet nader uitgewerkt en blijft vooralsnog op de agenda van het bestuur.
3
Toekomst
De stichting WIN richt zich de komende jaren volledig op het bekend maken van genoemde
formats, het bedenken van innovatieve oplossingen en het creëren van formats die antwoord
geven op sociale vraagstukken waarop de samenleving, politiek en overheid vooralsnog geen of
beperkte oplossingen voor hebben.
Daarnaast wil de stichting het netwerk verbreden en welzijnsorganisaties betrekken bij de
stichtingsactiviteiten, met als doel de input van projectideeën te vergroten en het aanbod van
implementeerbare formats in het werkveld bekend wordt.
De stichting verwacht in 2016 meerdere verzoeken van zorg- en welzijnsinstellingen tot
ondersteuning voor het ontwikkelen van een Particuliere Vervoersdienst en deelname aan de
beschikbare formats.
4
Financiën
De stichting beschikt niet over reguliere subsidies of andere structurele inkomsten.
De stichtingsactiviteiten worden voornamelijk gefinancierd met donaties van fondsen.
Het vrij besteedbaar vermogen wordt aangewend voor de reguliere vaste lasten van de stichting,
waaronder vrijwilligerskosten, telefoon- en internetkosten en beheer applicaties.

