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Wat is Samen Veerkrachtig?
• Samen Veerkrachtig is een community van en door mensen met een arbeidsbeperking door langdurige
ziekte of arbeidsongeschiktheid.
• De mensen van Samen Veerkrachtig treffen elkaar online via het forum en in levende lijve bij Koffietafels.
• Koffietafels zijn kleinschalige bijeenkomsten die door het hele land worden
georganiseerd onder leiding van ervaringsdeskundigen. Tijdens een Koffietafel
kunnen lotgenoten elkaar helpen met het vinden van antwoorden. Zo komen
zij samen tot nuttige informatie, tips of een slimme aanpak. En je kan er
natuurlijk ook je verhaal kwijt.
• Samen Veerkrachtig heeft een website waar overzichtelijk relevante informatie is te vinden en direct
toegang tot het forum mogelijk is voor online contact. Via de website kunnen mensen zich aanmelden
voor een Koffietafel of registreren voor het ontvangen van de nieuwsbrief

• Samen Veerkrachtig is samen met ervaringsdeskundigen ontwikkeld vanaf het prille idee tot waar we nu
staan. Alles met de gedachte dat Samen Veerkrachtig een community is voor, door en met lotgenoten.
3

Voor wie is Samen Veerkrachtig?
Al vanaf de officiële lancering op 14 februari 2017 is iedereen welkom bij Samen Veerkrachtig. De
doelgroep op wie de community zich primair richt zijn mensen die vanuit een werkende situatie
langdurig ziek zijn geworden en/of geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geraakt.

In Nederland gaat het om ongeveer 550.000 mensen die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn
door ziekte of ongeval. Ongeveer 8,8 miljoen mensen in Nederland zijn chronisch ziek waarbij over het
algemeen geen uitzicht is op volledig herstel.
Tot de doelgroep van Samen Veerkrachtig behoren ook de partner, gezinsleden, familie en vrienden
die vaak op zoek gaan naar informatie en hulp. In die zin zijn zij ook lotgenoot.
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Aanleiding
Begin 2016 heeft er een kwalitatief behoeftenonderzoek plaatsgevonden door een extern onderzoeksbureau
onder arbeidsongeschikten die een uitkering ontvangen van NV schade (voluit: NV schadeverzekering Metaal
en Technische Bedrijfstakken). Dit onderzoek onder arbeidsongeschikten heeft een aantal belangrijke
inzichten opgeleverd, waarvan de belangrijkste zijn:
• Bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid ontstaat het gevoel ‘er alleen voor te staan’.

• Langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid heeft grote sociale gevolgen en psychologische impact, ook op
de directe omgeving zoals partner, gezinsleden, vrienden.
• Je draai weer vinden is een proces van acceptatie van de nieuwe realiteit.
“Wie langdurig ziek wordt, ziet zijn wereld krimpen. Contacten op het werk worden minder en geleidelijk
raakt de langdurig zieke steeds meer geïsoleerd. Hij of zij wordt steeds afhankelijker van de directe
omgeving en hulpverleners om weer beter te worden of om beperkingen een plaats te geven. Naarmate
de tijd verstrijkt verliezen ze meer: hun oude bestaan, hun werk, hun netwerk en hun sociale contacten”

[uit ‘Thuis achter de begonia’s vind je moeilijk perspectief’]
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De start
De uitkomst van het onderzoek was aanleiding voor NV schade
om samen met een groep ervaringsdeskundigen een
community te starten. Zij waren het erover eens dat ze veel
hadden aan contact met anderen die in een soortgelijke situatie
zaten. Deze ervaringsdeskundigen, die we ED’s noemen,
vormen nu de spil van Samen Veerkrachtig.
NV schade gelooft vanaf het begin in het succes van
lotgenotencontact en heeft vanaf het begin de financiële
ondersteuning geboden om de community Samen Veerkrachtig
te realiseren en springt bij waar nodig met haar expertise. Ook
andere sponsoren zijn welkom, zolang ze respect hebben voor
de onafhankelijkheid van Samen Veerkrachtig.
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Missie en visie
De missie van Samen Veerkrachtig is om mensen die langdurig ziek of
arbeidsongeschikt zijn, of hiermee te maken krijgen, weer de regie op hun
leven te geven en dat zij ‘hun draai weer vinden’.

Onze visie is dat door verbinding te maken tussen mensen die te maken
hebben (of krijgen) met langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid de
meest optimale vorm van hulp en ondersteuning zal ontstaan.
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Wat is er bereikt?
Om antwoord op de vraag ‘Wat is er bereikt?’ te krijgen is er op 28 maart 2018 een Lotgenotendag
georganiseerd. Naast het bieden van een leuke dag hebben er 3 groepsgesprekken plaatsgevonden.
Hiernaast is er in het 1e kwartaal van 2018 een online enquête verstuurd naar alle mensen die zich op ons
forum hebben aangemeld. De feedback uit de Lotgenotendag en de enquête waren een belangrijke bron
voor het doorvoeren van verbeteringen en het opstellen van dit beleidsplan. Belangrijke uitkomsten waren:
• Meer dan 70% van de mensen op ons forum heeft aangegeven dat Samen Veerkrachtig hen iets positiefs
heeft gebracht. Belangrijkste zaken die hierbij werden genoemd waren dat mensen hun verhaal kwijt
konden en niet (of minder) het gevoel hebben er alleen voor te staan.

• Uit de evaluaties van de Koffietafels blijkt dat het contact en het delen van ervaringen belangrijk wordt
gevonden. De waardering voor de Koffietafels is goed en vooral uit de persoonlijke reacties van de
deelnemers blijkt dat zij blij zijn in contact te zijn gekomen met anderen in een soortgelijke situatie.
• Naast contact met lotgenoten is er ook een sterke behoefte aan duidelijke informatie. Uit de enquête
blijkt dat de website van Samen Veerkrachtig voldoet aan duidelijke en begrijpelijke informatie. Hierbij
dragen ook de thema bijeenkomsten en workshops van samenwerkingspartners bij, zoals die van U
Centraal en de Patiëntenfederatie.
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Samen Veerkrachtig raakt!
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Facts & figures*

15+ ED’s en
vrijwilligers

4.500+ mensen

30+ Koffietafels
georganiseerd

10.000+ bezoekers
per maand

1.800+ volgers

AANTAL FORUMLEDEN GROEIT MET MEER DAN 100 PER MAAND

MEER DAN 90% VAN DE DEELNEMERS BEVEELT HET BIJWONEN VAN EEN KOFFIETAFEL AAN
MEER DAN 400 TOPICS OP HET FORUM EN MEER DAN 170 PERSOONLIJKE VERHALEN

*cijfers van kwartaal 2 van 2019

Doelstellingen 2018-2021
De feedback gegeven tijdens de Lotgenotendag en de enquête zijn samen met
feedback van andere betrokkenen en stakeholders verwerkt in een integrale
evaluatie. Uit de evaluatie is ook de ambitie naar voren gekomen om uit te
groeien tot een zelfstandig functionerende community met een grote en
groeiende groep actieve lotgenoten en landelijke naamsbekendheid.
De doelstellingen van dit beleidsplan zijn als volgt geformuleerd:

1. Ontwikkelen tot een zelfstandige community.

2. Vergroten van het bereik en samenwerkingen.
3. Positioneren als een autoriteit.
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Strategie 2019-2021
Voor het realiseren van de doelstellingen is een strategie opgesteld die bestaat uit 5 pijlers:
1.Activatie van de community
2.Optimaliseren en uitbreiden middelen

3.Uitbreiden van samenwerkingen
4.Vergroten naamsbekendheid en reputatie
5.Inrichten zelfstandige governance en financiering

Per pijler zijn de belangrijkste speerpunten benoemd en uitgewerkt in een planning.
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Activatie van de community
Gewenste situatie
• Er is sprake van een stabiele en groeiende groep ED’s die door hen zelf wordt geworven
en ingewerkt.
• ED’s en vrijwilligers nemen steeds meer operationele taken over.

• Forumleden worden gemobiliseerd door ED’s om de naamsbekendheid te vergroten.
• ED’s en mensen die zich hebben aangemeld op ons forum zoeken potentiele (lokale)
partners die zij aanbevelen om mee samen te werken

Hoe

• Actief werven van ED’s via Koffietafels en het forum
• Snel en efficiënt proces voor het onboarden van nieuwe ED’s en vrijwilligers
• Rollen definiëren en het verder creëren van betrokkenheid van ED’s en vrijwilligers
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Activatie van de community (vervolg)
Hoe (vervolg)
• Mogelijkheid creëren voor leden en derde partijen om verzoek voor Koffietafel in te dienen

• Mogelijk maken om vrijwilligers en partijen voor te dragen voor samenwerking en vrijwilligers
te zoeken via bestaande kanalen zoals vrijwilligersdatabanken
• Training voor het begeleiden van Koffietafels en forum moderatie
• Rol van een ED beter toelichten op de website en het forum
• Programma voor activeren van mensen die zich hebben aangemeld op het forum
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Optimaliseren en uitbreiden van middelen
Gewenste situatie
• Duidelijke informatie over belangrijkste onderwerpen beschikbaar via verschillende kanalen
(website, forum, (Online) Koffietafels, blogs, nieuwsbrieven, Youtube, downloads)
• Toegankelijk en gebruiksvriendelijk forum

• Eenvoudig feedback kunnen geven en vragen via website en forum
• Samenwerking met partners die beschikken over uitgewerkte workshops, kennis, aanpakken enz.
betreffende de belangrijkste onderwerpen voor de community
• Inhoud en vorm van de Koffietafel en communicatie over de Koffietafels zijn optimaal voor de
doelgroep ingericht
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Optimaliseren en uitbreiden van middelen (vervolg)
Hoe
• Formule van Koffietafels verder ontwikkelen

• Verder uitwerken van de content kalender met relevante onderwerpen inclusief inzet
communicatiekanalen
• Feedback tool beter inzetten door analyseren online gedrag op de website en het forum
• Werven van vrijwilligers en samenwerkingspartners (hoofdzakelijk voor aantrekken expertise, vergroten
naamsbekendheid en gebruik kunnen maken van hun middelen zoals locatie voor Koffietafels)
• Aanpak om zelfstandig Koffietafels te organiseren door ED’s
• Onderling contact voor afstemming en teambuilding ED’s en vrijwilligers
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Uitbreiden van samenwerkingen
Gewenste situatie
• De community bepaalt welke expertise gewenst is en via welk kanaal dit ter beschikking moet komen
(forum, Koffietafels, bijeenkomst van partner, webinar, handouts enz.)
• De community heeft de mogelijkheid potentiële (vooral lokale) partners aan te dragen

• Bestaande lokale initiatieven kunnen gevonden worden op de website
• Samenwerking met lokale, regionale en landelijke partijen richt zich niet alleen op het delen van hun
expertise, maar ook op het vergroten naamsbekendheid en gebruik kunnen maken van elkaars middelen

Hoe

• Plan opstellen ‘samenwerken met Samen Veerkrachtig’ i.s.m. ED’s en vrijwilligers
• Plan maken en implementatie voor overzicht via website van lokale initiatieven die relevant kunnen zijn
voor de doelgroep
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Vergroten naamsbekendheid en reputatie
Gewenste situatie
• Deelnemers van ons forum promoten Samen Veerkrachtig actief richting hun achterban (via
eigen facebook account, via andere fora waarvan men lid is enz.)
• Samen Veerkrachtig heeft een boegbeeld

• Samen Veerkrachtig staat bekend als dè community voor langdurig zieken en
arbeidsongeschikten

Hoe
• Continueren en optimaliseren van de facebook- en Adwords campagne

• Belangrijkste influencers (journalisten, autoriteiten) en bronnen (online en offline) benaderen
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Vergroten naamsbekendheid en reputatie (vervolg)
Hoe (vervolg)
• Linkbuilding met samenwerkingspartners

• Meer en makkelijker ‘deelbare’ content bieden via de website
• Communicatie toolkit voor ED’s, vrijwilligers en
samenwerkingspartners
• Forumleden worden geactiveerd om content van Samen
Veerkrachtig te delen via hun social media
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Inrichten zelfstandige governance
Gewenste situatie
• Operationele activiteiten maximaal verlegd naar ED’s en vrijwilligers

• Samen Veerkrachtig heeft een stichtingsbestuur met tenminste twee ED’s
• Er is een facilitair bedrijf ter ondersteuning van de stichting waarvan het bestuur
gebruik kan maken binnen de beschikbaar gestelde middelen

Hoe

• Werven en onderhouden van de pool van ED’s en vrijwilligers en het bieden van
ondersteuning voor hun taken
• Facilitair bedrijf gereed maken voor toekomstig besturingsmodel
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Gegevens stichting
Vestigings- en postadres en email
Kinkelenburg 169

3328 AK Dordrecht
info@samenveerkrachtig.nl

KvK, RSIN, bankrekening en ANBI
KvK-nummer: 75109093

RSIN: 860145657
Bankrekening: NL93 RABO 0351 2869 85

ANBI: stichting Samen Veerkrachtig heeft een ANBI-status
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Bestuur en Raad van Toezicht
Bestuursleden
J. Kieboom, voorzitter

N. Baaij – Timmermans, secretaris
H. Kruithof, penningmeester

Raad van Toezicht
P.N. Schrage, voorzitter

M. Hietkamp, secretaris
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Beheer vermogen en beloningsbeleid
Vermogensbeheer van de stichting Samen Veerkrachtig
Voor het vermogensbeheer van de stichting is een procuratieregeling opgesteld.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur en Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden voor de Stichting Samen Veerkrachtig. Gemaakte kosten voor het
bijwonen van overleg, zoals reiskosten, worden vergoed.
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Globale planning 2019-2021
PIJLER 1: Activatie van de community

2019

Actieve werving ED’s, experts en vrijwilligers

v

Onboardingproces ED’s, experts en vrijwilligers

v

Uitbreiden rol ED’s op forum en organisatie Koffietafels

v

Activatieprogramma deelnemers forum

v

Uitbreiden online community management

2020

v

ED’s en experts zorgen voor bemensing voor Koffietafels, forum en benodigde expertises
Professioneel ingerichte vrijwilligersorganisatie

2021

v
v

V: plan gereed en aanvang implementatie, realisatie loopt door naar volgende jaren
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Globale planning 2019-2021
PIJLER 2: Optimaliseren en uitbreiden van middelen

2019

Optimalisatie formule Koffietafels (inhoud, vorm, frequentie en communicatie)

v

Feedbacktool breder inzetten

v

2021

v

Verder optimaliseren gebruiksgemak forum

Capacitetsplanning expertise

2020

v

Vinden en werven experts (individuen en organisaties)

v

Website optimaliseren en onderhouden met relevante informatie

v

V: plan gereed en aanvang implementatie, realisatie loopt door naar volgende jaren
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Globale planning 2019-2021
PIJLER 3: Uitbreiden samenwerkingen

2019

2020

De community bepaalt benodigde expertise en vorm (website, video, blog enz.)

v

De community kan relevante lokale partijen voordragen als partner

v

Lokale partijen en initiatieven kunnen worden gevonden op samenveerkrachtig.nl

v

Uitbreiden samenwerkingen met landelijke en regionale partijen

2021

v

V: plan gereed en aanvang implementatie, realisatie loopt door naar volgende jaren
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Globale planning 2019-2021
PIJLER 4: Vergroten naamsbekendheid en reputatie

2019

Aantrekken influencers (journalisten, bronnen)

v

Zoeken, vinden en binden van een boegbeeld

v

Structurele linkbuilding met partners

v

Gesprekspartner voor (lokale) overheid namens langdurig zieken en arbeidsongeschikten

2021

v

De community deelt actief posts via eigen netwerk en fora waar ze bij zijn aangesloten

Leden benaderen actief lokale (online) media met beschikbare persberichten

2020

v
v

V: plan gereed en aanvang implementatie, realisatie loopt door naar volgende jaren
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Globale planning 2019-2021
PIJLER 5: inrichten governance en financiering

2019

Stichting met ANBI status

v

Bestuur met ED’s ondersteund door een facilitair bedrijf

v

Processen voor besluitvorming, rapportage en communicatie ingericht

v

Bestuur bepaalt samenwerkingspartners
Bestuur verantwoordelijk voor werving financiële middelen

2020

2021

v
v

V: plan gereed en aanvang implementatie, realisatie loopt door naar volgende jaren
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Globale begroting 2019-2021
PIJLER

2019

2020

2021

1. Activatie van de community

85.000

130.000

143.000

195.000

215.000

234.000

3. Uitbreiden van samenwerkingen

21.000

96.000

115.000

4. Vergroten naamsbekendheid en reputatie

42.000

42.000

50.000

5. Inrichten governance en financiering

50.000

28.500

28.500

393.000

543.000

570.000

2. Optimaliseren en uitbreiden van middelen

TOTAAL

de financiering is gebaseerd op een mix van donaties van fondsen en sponsoren

bedragen excl. btw
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