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1. Voorwoord 

Voor u ligt het Beleidsplan 2022 van Stichting de Zussen (hierna te noemen SdZ). Wij hebben onze 

stichting opgericht in 2021 en hebben onze voorbereidingen getroffen. In 2022 zijn we echt van 

start gegaan. Inmiddels zijn de eerste Zussen als vrijwilliger gekoppeld aan ouderen die hierdoor 

langer gelukkig thuis kunnen blijven wonen. Wij hebben veel aandacht besteed aan het neerzetten 

van een eerste organisatie structuur. Onze website is een feit en tevens hebben wij een eigen app 

gerealiseerd. Onze missie is: ouderen langer gelukkig thuis! 

De stichting is een initiatief van Eva Peek en Anita van der Poel. Zij ontmoetten elkaar vorig jaar. 

Beiden werkten al in de ouderenzorg. Dagelijks werden zij geconfronteerd met eenzaamheid onder 

ouderen. Mensen worden ouder en krijgen vaak  te maken met fysieke of psychische beperkingen.  

Kinderen en kleinkinderen – als ze er al zijn – werken en/of zijn druk met hun eigen gezin. Ineens 

komt de eenzaamheid om de hoek kijken. Directe naasten willen vaak graag helpen, maar soms lukt 

het gewoon niet. Terwijl wij aan de andere kant jong-senioren zien, die graag nog willen bijdragen 

aan de maatschappij. Die willen nog lang niet achter de geraniums! Ook deze groep komt na hun 

pensionering regelmatig in een isolement terecht. 

We gingen in gesprek met ouderen, met zorgondernemers en ook met organisaties die zich 

bezighouden met eenzaamheid onder senioren. Na al de gesprekken wisten we zeker wat we 

wilden: eenzaamheid doorbereken bij ouderen en (vaak overbelaste) mantelzorgers ondersteunen. 

Dit willen we voor álle ouderen mogelijk maken, ook als zij niet over financiele middelen 

beschikken. Stichting de Zussen is inmiddels een feit. De Zussen, dat is een geweldige groep 

(betaalde) vrijwilligers - (jong) senioren – die onze missie ondersteunen. Zij zijn het die 

ondersteuning en bovenal gezelligheid bieden aan de groep senioren die behoefte heeft aan hulp. 

Voor allebei deze groepen wordt de kans op eenzaamheid hiermee echt kleiner. 

We hebben een prachtig bestuur aan boord met heel veel kennis op verschillende vlakken. Samen 

met hen en hopelijk de vrijwilligers gaan we onze missie uitvoeren. De rode draad is dat de 

aanvullende mantelzorg die we gaan bieden beschikbaar moet zijn voor alle senioren. Onze betalen 

cliënten en onze donateurs maken het mogelijk dat we senioren met een kleine portemonnee toch 

kunnen helpen. Het uitgangspunt is: langer gelukkig thuis wonen met hulp van de Zussen.  

Ook aan de senioren (65+) die als vrijwilliger aan de slag gaan, willen we veel aandacht besteden. 

Wij ontwikkelen een app waarmee ze elkaar makkelijk leren kennen en worden er activiteiten en 

trainingen georganiseerd. Wij hopen in de regio Abcoude en Weesp een vliegende start te maken 

zodat we snel in andere regio’s met de Zussen kunnen beginnen. Wij hebben er veel zin in! 

Eva & Anita Oprichters van Stichting de Zussen 

Juni 2022 
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2. Missie 

2.1 Missie 
 
Met Stichting de Zussen willen wij eenzaamheid bestrijden bij ouderen. De komende jaren zetten 

wij ons in om senioren die (aanvullende) mantelzorg nodig hebben te matchen met senioren (65+) 

die deze zorg kunnen bieden. Ruim de helft van alle mensen die op dit moment ouder zijn dan 75 

jaar zegt zich eenzaam te voelen. Dit aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen; 

Nederland vergrijst en mensen wonen langer zelfstandig thuis. Eenzaamheid of een eenzaam 

gevoel ligt dan al snel op de loer. Tegelijkertijd nemen de mogelijkheden van de zorg af, waardoor 

er ook steeds meer druk komt te liggen bij mantelzorgers. Dat is vaak lastig: niet iedereen beschikt 

over een groot vangnet. Wij, Anita en Eva hebben onze kennis en ervaring in de ouderenzorg 

gebundeld om een bijdrage te leveren aan het oplossen van dit probleem. 

 
SdZ heeft als doel het verminderen van eenzaamheid onder ouderen en het ondersteunen van 

(overbelaste) mantelzorgers, waardoor men langer gelukkig thuis kan wonen. SdZ wil dit bereiken 

door:   

 

 
1. Vrijwilligers, de ‘Zussen (m/v)’, in te zetten bij ouderen. De ‘Zussen’ worden grotendeels 

geworven in de leeftijdscategorie 65+, Veel 65-plussers hebben een werkend leven achter 
zich, zijn nog enorm energiek en willen zich graag inzetten voor een ander. Ook onder deze 
doelgroep is ook vaak eenzaamheid. Door ze in te zetten als ‘Zus’ snijdt het mes aan twee 
kanten om de eenzaamheid te verminderen. Bijkomend voordeel voor de Zussen is dat zij de  
maximale vrijwilligersvergoeding ontvangen op hun soms krappe pensioen/AOW.  
 
 

2. Zussen met gelijke interesses te koppelen aan ouderen, waardoor zij er samen op uit 
trekken naar activiteiten die de ouderen voorheen zelf ondernam. Zo blijven ze onderdeel 
van het maatschappelijke leven. Denk aan een Zus die meegaat naar een avond bridgen of 
naar de golfbaan om samen op de driving range een paar ballen te slaan.  

 
SdZ wil kwaliteit van de dienstverlening borgen. Hiervoor zijn een aantal maatregelen getroffen: 
 
1. de ‘Zussen’ op te leiden met het gebruik en de inzet van mobiele telefoon, iPad en 

computer. Deze groep heeft soms nog de boot gemist op dit vlak, terwijl het zo belangrijk is: 
kennis hierover is een machtig wapen tegen eenzaamheid, het vergroot de zelfredzaamheid 
en zelfstandigheid bij 65-plussers. Dit heeft direct effect op twee groepen want ze kunnen 
hierdoor niet alleen de 75-plussers assisteren om de kinderen en kleinkinderen via Facetime 
te spreken, ze hebben daarnaast zelf ook geen moeite meer met deze ‘tools’. ‘ 
 
Zus’ Evelien bestelt op de iPad de boodschappen voor haar 91-jarige cliënte oma Ena en 
Evelien koopt ook online met oma Ena een cadeautje voor haar kleindochter. Na afloop 
bekijken ze samen het online concert van Willeke Alberti, dat door de Stichting ‘Vier het 
Leven’ wordt aangeboden. Via facetime kletsen ze ook nog even met de zus van oma Ena 
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die naar Nieuw-Zeeland is geëmigreerd. Of reserveren ze een plekje bij Sweet70 van 
Vereniging de Modestraat om daar met andere eenzame ouderen te kunnen lunchen. 
 

2. Iedere Zus ontvangt een training “omgaan met dementie”. Het is belangrijk dat als een Zus  
bij een ouderen met dementie wordt ingezet dat deze de beginselen over “hoe om te gaan 
met” beschikt. Zowel voor de 75-plusser als de Zus heel prettig. 
 

3. In onze speciaal ontwikkelde Zussen app, zullen diverse trainingen worden aangeboden, 
zowel online, als trainingen waar men zich fysiek voor kan inschrijven. Tevens kan de app 
gebruikt worden om eenvoudig met andere Zussen zaken te bespreken waar men tegen aan 
loopt, of inspiratie op te doen voor activiteiten.  
 

4. Een aantal momenten per jaar zullen er evenementen voor de Zussen worden 
georganiseerd waar men elkaar kan ontmoeten, van elkaar en met elkaar kan leren, scholing 
wordt aangeboden en zich met elkaar verbindt aan de Zussenfamilie.  

2.2 Doelgroepen Stichting de Zussen 
 
SdZ bedient twee doelgroepen: de 65-plussers die zich gaan inzetten als ‘Zus’, de 75-plussers als 
cliënten van SdZ en als sub-doelgroep noemen wij de (vaak overbezette) mantelzorgers van de 75-
plussers 
 

• 65-plussers ‘Zussen’ 
Energieke vrouwen en mannen van 65+ (jongere leeftijden worden als ‘Zus’ uiteraard niet 
geweigerd) die voldoening krijgen door het verlenen van mantelzorg. Affiniteit hebben met de 
generatie die een tiental jaar ouder is. Betaling in de vorm van een vergoeding zal voor een aantal 
een welkome aanvulling op de AOW betekenen en de vrijblijvendheid verminderen. Affiniteit 
hebben of krijgen met IT-tools en deze vervolgens kunnen inzetten en onderwijzen tijdens de 
mantelzorg. De ‘Zussen’ moeten creatief zijn (zelf ook bedenken waar ze hun oudere blij mee 
kunnen maken) en de hoge standaard van kwaliteit die SdZ voor ogen heeft doorvoeren in hun 
mantelzorg.  
 

• 75-plussers 
Mannen en vrouwen die voornamelijk zelfstandig thuis wonen. Door hun leeftijd zijn ze vaak fysiek 
beperkt en is hun sociale netwerk klein en de contacten ook vaak minimaal. Eventuele familie 
woont vaak te ver weg om op regelmatige basis mantelzorg te verlenen. Deze generatie doet niet 
graag een beroep op kinderen omdat (vinden ze zelf) die het al zo druk hebben. Echter ze zijn niet 
of minder goed in staat om veilig zelf boodschappen te doen, te koken of uitstapjes te organiseren. 
 

• Mantelzorgers 

Dochters en zoons en andere familieleden die naast hun vaak drukke baan en gezin ook de zorg 

voor de ouder(s) hebben. Ze wonen niet altijd dichtbij om regelmatig langs te kunnen gaan. Voor 

deze mantelzorgers is het een uitkomst als ze de zorg kunnen delen. 
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2.3 Maatschappelijke relevantie en impact 
 
SdZ richt zich op eenzame (jong)ouderen (65+) en de ouderen (75+). Bij beiden zal onder andere 
door de grote groei in aantallen ook de eenzaamheid en het isolement toenemen. De overheid wil 
dat ouderen langer thuis blijven wonen- wat ook mogelijk is omdat we gezonder oud worden - 
maar dat is niet bevorderlijk voor het eenzaamheidsprobleem. Alleen thuis is maar alleen.  
 
Mensen in Nederland worden steeds ouder. In 2030 zijn er 4.2 miljoen mensen ouder dan 65 jaar. 
Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau komen verschillende trends in de ouderenzorg 
naar voren, waaronder het ernstige tekort aan zorgprofessionals. De Rijksoverheid wil een 
samenleving waarin ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen. Een samenleving waarin zij goede 
zorg en liefdevolle aandacht krijgen, gewaardeerd worden en voelen om wie ze zijn en waarin zij 
kunnen blijven meedoen. Een grote groep ouderen woont zelfstandig thuis. De Rijksoverheid wil 
dat ouderen in hun eigen omgeving zelfstandig oud kunnen worden, met een goede kwaliteit van 
leven. Daarom is er aandacht voor zorg en ondersteuning aan huis. En voor de inzet van 
mantelzorgers en vrijwilligers.  

 
SdZ wil dat de twee groepen ouderen (65+ en 75+) letterlijk en figuurlijk uit de eenzaamheid van 
hun eigen huis komen door samen de slingers op te hangen. Samen een blokje om. Samen via 
Facetime het kleinkind ‘opzoeken’. Samen die gehaktballen draaien naar het recept van 40 jaar 
geleden. Samen naar het buurthuis om een partijtje te sjoelen. Samen naar de huisarts. In het 
meest ideale scenario wordt SdZ doorgetrokken naar verpleeghuizen waar ook veel eenzaamheid is. 
Bewoners in verpleeghuizen krijgen gemiddeld zeer weinig tot vaak zelfs geen bezoek. En hoe mooi 
zou het zijn dat als de ouderen niet langer thuis kunnen wonen en door dementie of te grote 
fysieke beperking naar een zorgvilla of verpleeghuis moeten verhuizen de ‘Zus’ nog jarenlang op 
bezoek kan komen om de oudere ook daar te ondersteunen en de zorg te ontlasten. En de jongeren 
krijgen dus ook een rol in de bestrijding van eenzaamheid zodat de cirkel weer rond is. Een ander 
niet onbelangrijk neveneffect is dat jongeren al vroeg in aanraking komen met de zorg en ze hier 
dan al warm voor kunnen lopen. 
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2.4 Waarom is SdZ uniek 
• Eenzaamheid verminderen van brede groep ouderen (65+ en 75+) wordt bediend. Zowel de 

‘Zussen’ als de ouderen gaan van elkaars gezelschap genieten. Kortom: langer gelukkig thuis. 

• Mantelzorgers (65+) staan qua belevings- en interessewereld zeer dicht bij 75plusser. 
Nieuwe contacten, vrienden die ook terug blijven komen. 

• Vergoeding ‘Zus’ haalt de vrijblijvendheid deels weg en komt ten goede aan de soms krappe 
AOW. 

• Betaalbare mantelzorg voor beschikbaar voor iedereen door laagdrempelig tarief.  

• Donateurs en betalende cliënten maken het mogelijk dat senioren die een Zus niet kunnen 
betalen toch geholpen wordt. 

• Training van ‘Zussen’ op het gebied van mantelzorg, dementie en ICT zorgt dat ze 
professioneler worden maar zorgt ook dat de ‘Zussen’ elkaar onderling leren kennen. Een 
sterke, warme, gepassioneerde ‘Zussen’community zal ontstaan. SdZ wil dat er een perfecte 
match wordt gemaakt tussen ‘Zus’ en oudere. De selectieprocedure vooraf zal intensief en 
zorgvuldig zijn. SdZ vindt dat de kwetsbare oudere niet bloot mag worden gesteld aan een 
onzorgvuldige selectieprocedure.  

• IT wordt belangrijke tool binnen het terugdringen van eenzaamheid. Er zijn steeds meer 
vaardigheden nodig op dat vlak. Denk aan boodschappen bestellen, reservering maken voor 
bezoek aan het theater en een recept bij huisarts herhalen. Of het gebruik van Facetime, 
mobiel en de door Stichting de Zussen ontwikkelde eigen app.  
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3. Achtergrond 

3.1 Wat is eenzaamheid? 

Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band 
met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid gaat 
gepaard met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met 
lichamelijke of psychische klachten. Eenzaamheidgevoelens kunnen invloed hebben op je 
gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven. 

‘Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit 
van) bepaalde sociale relaties. Het kan zijn dat het aantal contacten dat men heeft met andere 
mensen geringer is dan men wenst. Het kan ook zijn dat de kwaliteit van de gerealiseerde relaties 
achterblijft bij de wensen.’ (Prof. Jenny de Jong-Gierveld) 

Er zijn twee soorten eenzaamheid (van Tilburg, 2007): 

Emotionele eenzaamheid - Als iemand een sterk gemis ervaart van een intieme relatie, een 
emotioneel hechte band met een partner of vriend(in). 

Sociale eenzaamheid - Als iemand betekenisvolle relaties mist met een bredere groep mensen zoals 
kennissen, collega’s, buurtgenoten of mensen met dezelfde belangstelling. Een intieme 
partnerrelatie kan sociale eenzaamheid niet opheffen. 

 
3.2 Cijfers eenzaamheid 
In het algemeen neemt het percentage ((zeer) ernstig) eenzamen toe met het ouder worden. Dit 
geldt specifiek voor sociale eenzaamheid. Het percentage mensen dat zich emotioneel eenzaam 
voelt, neemt pas toe vanaf 75 jaar. Na de leeftijd van ongeveer 75 jaar is de kans op eenzaamheid 
groter bij een opeenstapeling van verschillende gebeurtenissen zoals het overlijden van de partner 
en van andere leeftijdsgenoten en het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid door afnemend 
fysiek, cognitief en sensorisch functioneren (van Tilburg, 2007; Jylhä, 2004). Van de 85-plussers 
voelt bijna tweederde (63%) zich eenzaam.  

 

Percentage
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https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/huidige-situatie#6775
https://www.volksgezondheidenzorg.info/afkortingen#Sociale_eenzaamheid
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/huidige-situatie#6777
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/huidige-situatie#6762
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3.3 Wat verstaat SdZ onder aanvullende mantelzorg 
SdZ is er voor de ouderen, voor de eventuele partner en voor de zoon of dochter. De oudere staat 
centraal en wij zorgen ervoor dat deze oudere zo lang mogelijk gelukkig thuis kan blijven wonen. 
Ook wanneer het met de gezondheid of de situatie moeilijker wordt. Dan zoeken wij samen naar 
oplossingen thuis waarbij de persoonlijke voorkeuren richtinggevend zijn. Denk aan het bepalen van 
de dagindeling, het tijdstip om te gaan slapen en te eten wat en wanneer men dat wil. Dat kan bij 
SdZ! 
 
Ouderen waar Zussen komen zorgen en verwennen, blijven zelf de regie houden. SdZ ondersteunt, 
zorgt, kookt, eet samen, doet licht huishoudelijk werk, is gids, vraagbaak, begeleidt bij medische 
bezoeken, doet boodschappen en hangt ook vooral de slingers op. Dit doet zij niet alleen thuis maar 
ook in woonzorgcentra en verpleeghuizen. De thuiszorg is voor medische hulp. Vaak wonen familie 
en vrienden niet naast de deur of hebben zij zelf een druk (gezins)leven. Een ‘Zus’ biedt 
ondersteuning aan de vaak overbelaste mantelzorgers. 
 
SdZ ondersteunt ouderen en hun mantelzorgers ook als er sprake is van dementie. Deze zorg is 
vaak 24/7 nodig en zwaar voor iedereen. Alle ‘Zussen’ hebben een dementiecursus gevolgd en 
kunnen dus helpen de taak te verlichten. Een ‘Zus’ probeert de oudere op een zachte manier in 
beweging te krijgen omdat bekend is dat dit zo goed is voor de lichamelijke en geestelijke 
gezondheid. Dat kan al door samen kleine klusjes te doen of even door de tuin te lopen of als dat 
mogelijk is een bezoek te brengen aan bijvoorbeeld een tuincentrum of museum. Een ‘Zus’ heeft 
altijd tijd en aandacht voor de dingen die het leven mooier maken. 
 
Een andere belangrijke taak voor een ‘Zus’ is om de ouderen te helpen digitaal contact te zoeken 
met familie en bekenden. Of om bijvoorbeeld via een app van een supermarkt boodschappen te 
bestellen. En ook het entreebewijs voor het museum wordt samen gereserveerd via de website. 
Zowel de ‘Zus’ als de oudere wordt digitaal kundig gemaakt. SdZ beschouwt dit als een van haar 
speerpunten en zal qua opleiding en ontwikkeling van digitale tools hier zwaar op inzetten. SdZ kan 
de oudere en haar familie daarnaast ook helpen om wegwijs te worden in de complexe wereld van 
alle mogelijkheden, regels, wetten en vergoedingen rondom de gewenste zorg en ondersteuning 
omdat zij nauw samenwerkt met mantelzorgmakelaars en deze kennis ook in huis heeft.  
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3.4 Concurrenten 
 
Er zijn meerdere organisaties die aanvullende mantelzorg c.q. respijtzorg aanbieden. Sommige 
thuiszorgorganisaties bieden deze dienst aan en ook zijn er stichtingen die mantelzorgers in de 
vorm van vrijwilligers aanbieden.  
 
Commerciële mantelzorgbedrijven 
De Mantelaar (www.mantelaar.nl) 
Cordaan (www.cordaan.nl) 
Zuster Jansen (www.zusterjansen.nl) 
Saar aan huis (www.saaraanhuis.nl)  
Senior Service (www.seniorservice.nl) 
De Hofdames (www.dehofdamesservices.nl) 
Zorgmies (www.zorgmies.nl)  
 
Vrijwilligers centrales/stichtingen 
Stichting Handje Helpen (www.handjehelpen.nl) 
Markant Centrum voor Mantelzorg – Cordaan (www.markant.org) 

 
Thuiszorgorganisaties die ook mantelzorg aanbieden 
De Thuiszorg Student (www.thuiszorgstudent.nl) 
Careyn (www.careynplus.nl)  
 
 

Krachtenveld analyse 
 

STERK SdZ t.o.v. concurrentie ZWAK SdZ t.o.v. concurrentie 
Bieden van betaald vrijwilligerswerk aan 65-
plussers 

Kennis op gebied van ‘uitzendwerk’ 

Kwaliteitsborging Naamsbekendheid 

Opleiding ‘Zussen’ Klein/beperkt team 

Betaalbaar voor ouderen  

Digitale vaardigheden bij 65+ en 75+  

Zussen ‘om niet’  

Ideale doelgroepen match 65+ versus 75+  

 
  

http://www.mantelaar.nl/
http://www.cordaan.nl/
http://www.zusterjansen.nl/
http://www.saaraanhuis.nl/
http://www.seniorservice.nl/
http://www.dehofdamesservices.nl/
http://www.zorgmies.nl/
http://www.careynplus.nl/
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4. Doelstellingen  

4.1 Aantal medewerkers en trajecten 
 
Fase 1 
Opbouwen van een organisatie met een goede structuur die organisch groeit, op een duurzame 
manier. Starten in drie regio’s t.w. ’t Gooi, Abcoude/Weesp en Bilthoven. 

• Werving ouderen. Binnen SdZ is plaats voor 60 ouderen die gebruik willen maken van 
gemiddeld 6 uur per week zorg van een ‘Zus’, per dag minimaal 2 uur. 

• Werving ‘Zussen’. Binnen SdZ is plaats voor 60 ‘Zussen’ van 65+ die gemiddeld 6 uur per 
week beschikbaar zijn om zorg te bieden. Wij streven ernaar dat de diversiteit in deze groep 
groot zal zijn qua culturele achtergrond en sekse. ‘Zussen’ onder de 65 jaar zijn uiteraard 
ook welkom.  

• Binnen SdZ is plaats voor 3 Regioleiders  

• Binnen SdZ is plaats voor meerdere externe Mantelzorg makelaars. De mantelzorgmakelaar 
is de professional die helpt met alle regeltaken rond de zorg. Van zorg en welzijn, wonen, 
tot inkomen, wet- en regelgeving en verzekeringen. 

• Binnen SdZ is plaats voor twee directeuren/bestuurders die de algehele leiding hebben over 
SdZ. Beiden zijn complementair aan elkaar. 

• De benoeming van een drie hoofdige Raad van Toezicht 

• Digitalisering & Training 

• Opzet van een excellent trainingsprogramma voor ‘Zussen’ op het gebied van mantelzorg en 
toepassing van IT-tools 

• Uitzendfunctie van SdZ digitaliseren zodat planning, controle, communicatie, facturering 
tussen hoofdkantoor, ‘Zussen’ en cliënten efficiënt, effectief en foutloos verloopt. Dit wordt 
geïmplementeerd in de speciaal voor SdZ ontworpen app. 

 
Fase 2 
Samenwerking scholen, gemeente, UWV, verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties, bedrijfsleven 

• Opbouwen van een netwerk met potentiële samenwerkingspartners 

• Contracten sluiten met bedrijfsleven; inzet SdZ voor ouders van medewerkers 
 
Fase 3 
Positionering als een sterke en brede stichting 

• Verkrijgen van de ANBI-status en CBF-keurmerk 

• Herkenbaarheid als welzijnsorganisatie bij de diverse doelgroepen 

• Werving donateurs/financiers 
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4. Bedrijfsactiviteiten en doelstellingen 
 
Stichting de Zussen koppelt aan de bedrijfsactiviteiten gefaseerd de volgende doelstellingen: 
 

• Het merk SdZ positioneren als een betrouwbare, innovatieve mantelzorgorganisatie en 
werkgever in de drie regio’s ’t Gooi, Abcoude en Bilthoven. 

 

• SdZ levert betaalde en betaalbare mantelzorg en zelfs ‘om niet’ via het Stichting de Zussen 
Plus Fonds aan eenzame ouderen die niet in aanmerking komen voor betaalde mantelzorg. 

 

• Ontwikkelen van een opleidingsprogramma voor bestuur, regioleiders en ‘Zussen’ dat past 
bij de gewenste sterke positionering van SdZ. 

 

• Aansluiting vinden bij Gemeenten, UWV en Thuiszorgorganisaties zodat ze Stichting de 
Zussen gaan inschakelen, aanbieden c.q. promoten. 

 

• Samenwerking met een IT-bedrijf om IT als onmisbare tool binnen mantelzorg te integreren. 
Over tien jaar moeten bijna alle cliënten van Stichting de Zussen probleemloos met 
computer, iPad en mobiele telefoon kunnen omgaan. 

 

• Betaalde mantelzorg positioneren als een onmisbare, betrouwbare en klantvriendelijke 
dienst die het leven van ouderen en hun familieleden ontlast en eenzaamheid helpt te 
verminderen. 
 

• Samenwerking met andere verenigingen en stichtingen aangaan om gezamenlijk activiteiten 
en evenementen voor ouderen te organiseren. 

 

• Het bedrijfsleven warm maken voor de inkoop van mantelzorg voor haar werknemers als 
secundaire arbeidsvoorwaarde voor haar werknemers. Iedere werknemer mag 10 uur per 
jaar betaalde mantelzorg opnemen voor zijn of haar ouders. Denk aan begeleiding naar 
huisarts of ziekenhuis. Het bedrijfsleven koopt als het ware voor ieder van haar werknemers 
een ‘SdZ-strippenkaart’. 
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4.3 Organisatiestructuur/corporate governance en opbouwen van een team 
 
De Zussen wil als Stichting opereren en zal aan toekomstige donateurs en aan de maatschappij 
verantwoording moeten afleggen over de besteding van de inkomsten. Er zullen duidelijke regels 
zijn waar Stichting de Zussen zich aan zal moeten houden. Het doel is om transparant te zijn over de 
doelen, de werkwijze en verantwoording van de resultaten. Richtlijnen zoals de regeling beloning 
directeuren van stichtingen, richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen RJ650 en de Code Goed 
Bestuur. Deze code is opgenomen in de Erkenningsregeling Goede Doelen. De code gaat over het 
besturen van goede doelen, het houden van toezicht, het afleggen van verantwoording en een 
goede omgang met alle belangrijke relaties van het goede doel (donateurs, vrijwilligers, 
begunstigden, enz.). Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is de onafhankelijke 
toezichthouder en toetst goede doelen op de normen van de erkenningsregeling.  
 
Komend jaar staat in het teken van het inrichten van onze governance structuur en het opbouwen 
van een team. 

• Werving van regioleiders. Deze zullen deel uitmaken van het managementteam.  

• We hebben inmiddels een Raad van Toezicht die bestaande uit drie complementaire 
personen met een verschillende expertise. 

• Voor het management zoeken wij een tweede persoon die samen met Eva Peek het 
dagelijkse management van Stichting de Zussen levert. Anita van der Poel, directeur Holland 
Zorggroep heeft een groot aandeel gehad bij het tot stand komen van dit plan. Zij fungeert 
naast Eva Peek als mede bestuurder en directielid van de stichting. Als bestuurder/directeur 
van de Holland Zorggroep heeft Anita het ook mogelijk gemaakt dat hun backoffice functies 
gedeeld kunnen worden met Stichting de Zussen.  

• Bij de start zullen de regioleiders en het bestuur nog alle taken op zich nemen. Als het 
financieel en organisatorisch mogelijk is en daarbij noodzakelijk zal er een 
managementteam gefaseerd worden opgetuigd zodat Stichting de Zussen de aanwas van 
nieuwe regio’s en daarbij nieuwe ‘Zussen’, regioleiders en ouderen goed kan begeleiden. 
 

Het bestuur en de Raad van Toezicht zullen staan voor transparantie, integriteit en verantwoording 
van de corporate governance en activiteiten. Hiermee zorgen we voor effectief risicobeheer, 
voldoen we aan relevante wet- en regelgeving en geven we openheid van zaken aan onze 
stakeholders. De Raad van Toezicht zal mogelijk een onkostenvergoeding ontvangen. 
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4.4 Samenwerkingen 
 

1. De diverse gemeentes in Nederland. Zij beslissen over de tegemoetkomingen m.b.t. 
mantelzorg.  

2. Trajectbegeleiders zij zijn de verbindende factor tussen 75-plussers en Stichting de Zussen.  
3. De diverse Fondsen en Stichtingen die gericht zijn op ouderen en eenzaamheid om 

samenwerking en subsidies gevraagd.  
4. Huisartsen en thuiszorgorganisaties waar nog geen mantelzorg wordt aangeboden zijn een 

belangrijke doelgroep voor Stichting de Zussen.  
5. Vrijwilligerscentrales waar vacatures worden uitgezet voor de werving van ‘Zussen’. 
6. UWV waar vacatures worden uitgezet voor de werving van ‘Zussen”. 
7. Media, eerst de regionale en als Stichting de Zussen kan uitrollen de landelijke voor het 

vergroten van de bekendheid. 
8. En last but not least: het bedrijfsleven. Stichting de Zussen stelt zich ten doel om bij 

bedrijven zogenaamde Stichting de Zussen abonnementen aan te bieden. Als secundaire 
arbeidsvoorwaarde ontvangen werknemers een ‘strippenkaart’ waarmee ze de hulp van 
Stichting de Zussen kunnen inschakelen betaald door de werkgever. 

 
4.5 Social impact meting 
 
In 2022 starten we met een eenvoudig meetplan om gevoel op te bouwen met het meten van 
social impact. We laten dit uitvoeren door een stagiair in samenwerking met Hogeschool in Holland. 
Vanaf 2022 gaan we het meten van onze social impact structureel optuigen en structureel 
inbedden in onze organisatie. Wij willen de kwaliteit van onze dienstverlening en de tevredenheid 
bij zowel de ouderen als bij de ‘Zussen’ en de scholieren meten. Wij zoeken hiervoor samenwerking 
met bestaande partijen die al enige tijd in deze sector ondernemen en al methodes hebben 
ontwikkeld.  Hiervoor zullen wij advies inwinnen bij Social Enterprise NL en lid worden zodat we 
gebruik kunnen maken van hun expertise en netwerk. Stichting de Zussen wil de maatschappelijke 
waarde meten die zij creëert op het gebied van het verminderen van eenzaamheid bij ‘Zussen’ 
(65+) en ouderen (75+) en het verminderen van verborgen armoede bij de ‘Zussen’ door een 
vergoeding te verstrekken voor de mantelzorg die zij verlenen.   
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4.6 Financiën  
 
De inkomsten voor SdZ bestaat uit betalende cliënten vanuit PGB of eigen middelen. In 2022 
starten we in Abcoude/Weesp/Bilthoven en Naarden Vesting. Deze regio’s zijn bewust gekozen  
omdat ze gerelateerd zijn aan de woonplaats van de regiomanager, bestuurder of een zorgvilla van 
een bestuurder en hier al connecties in de zorg zijn. Vanaf 2023 starten de Zussen in de Achterhoek 
en Lunteren, wederom gekoppeld aan het bestaande netwerk van één van de bestuurders.  
Naast dat cliënten betalen voor de inzet van een Zus, sluiten ze ook een abonnement af van € 9,95 
per maand, hierdoor wordt er een maandelijks vaste geldstroom gecreëerd en kunnen een aantal 
vaste kosten worden gedekt.  
Vanuit de betalende ouderen wordt in 2022 10% van de omzet gereserveerd voor de inzet van 
Zussen “om niet”. Zo maakt de stichting mogelijk dat ouderen die nauwelijks tot geen inkomen 
hebben, toch gebruik kunnen maken van een Zus. In 2023 wordt dit percentage verhoogd naar 15% 
en vanaf juli 2023 naar 25%. Eind 2023 betekent dit dat er 845 uur “om niet” ingezet kan worden 
voor ongeveer 140 ouderen. 
 
In 2022 wordt er nog geen beroep gedaan op fondsen en of subsidies. Vanaf 2023  is het streven 
om 25% van het bedrag dat wij besteden aan Zussen “om niet” gefinancierd te krijgen vanuit de 
fondsen. De overige 75% wordt bekostigde door de reservering vanuit de betalende cliënten. Op 
termijn willen we geen gebruik meer maken van fondsen om de Zussen “om niet” in te zetten, maar 
zal de omzet vanuit bedrijven die een abonnement (strippenkaart) bij de stichting afsluiten de 
vervangende geldstroom zijn voor de fondsen.   
 
In 2022 willen we diverse fondsen benaderen voor een bijdrage aan de opzet van de Stichting. Voor 
de begeleiding, scholing en opzet van bestuur en ‘Zussen’. We zoeken bij diverse fondsen naar een 
investeringsbedrag voor 3 jaar zodat de organisatie professioneel en in alle rust kan ontstaan en we 
tijd hebben om te werken aan de groeistappen. Belangrijk is dat er direct vanaf de start de kwaliteit 
wordt gewaarborgd (o.a. opzet van scholing), de juiste ICT omgeving wordt gecreëerd en voldoende 
mogelijkheden voor PR&Marketing worden geïnitieerd. Naamsbekendheid direct aan de start van 
de stichting is van groot belang. Zowel voor de bekendheid onder ouderen dat er hulp voor ze is, als 
voor de werving van de Zussen.  
 
Zoals hierboven beschreven zullen we de komende jaren per plaats/regio investeren. Dat betekent 
dat we ook subsidieaanvragen bij deze nieuwe plaatsen/regio’s zullen doen; alsmede spreken we 
regionale fondsen en donateurs en financiers zoals kerken aan. We zullen vervolgens steeds verder 
uitbreiden met extra investeringen in een nieuwe plaats/regio. 
 
Onder de projecten vallen tijdelijke projecten die we uitvoeren of projecten die we vanuit 
specifieke financiering betalen zoals het scholenproject. Samenwerkingen met anderen stichtingen 
en bedrijven zullen daar onderdeel van zijn. 

 
Uit de prognose blijkt in het eerste jaar een aanloopverlies van € 48k. Door uitbreiding van de 
regio’s, groei binnen de bestaande regio’s en het afnemen van eenmalige kosten wordt het break-
even-punt behaald in 2024, na 2,5 jaar.  
 
De cashflow staan de eerste 2,5 jaar zeer onder druk. De eerste eenmalige kosten, de kosten voor 
de regioleiders, marketing medewerker(s) en bestuur, drukken zwaar op de stichting. De 2 
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bestuursleden ontvangen vanaf de start tot en met het 3e kwartaal geen vergoeding. Eén 
bestuurslid ontvangt vanaf het 4e kwartaal 2022 een vergoeding en het 2e bestuurslid vanaf het 
eerste kwartaal 2023. De uren die vanaf half 2021 door hun zijn besteed, zijn wel opgenomen in de 
exploitatie, maar zullen slechts uitbetaald worden, wanneer dit ook werkelijk uit kan.  
 
De grootste behoefte aan cashflow zal zijn in het eerste half jaar van 2024 tot een bedrag van 
ongeveer 60k. Dit door opschaling naar een nieuwe regio, met inzet van extra betaalde 
regiomanagers en marketingmedewerkers. Ook zal er opgeschaald moeten worden voor een 
financieel medewerker. De eerste periode neemt een bestuurde de financiele werkzaamheden voor 
haar rekening. Om deze behoefte aan liquiditeit op te kunnen vangen zal er gezocht moeten 
worden naar een investeerder, zijnde een bank, private investor, crowdfunding of opschalen van 
fondsen.  
 
Vanaf 2025 zal naar verwachting een positieve cashflow worden behaald. Deze kan besteed worden 
aan: 

1. Start aflossing lening € 60k 
2. Opschalen Stichting de Zussen ‘om niet’. 
3. Investeren in nieuwe projecten tegen eenzaamheid. 
4. Inzet ZussenPlus (medisch geschoolde zussen) om de druk op kosten van de thuiszorg te 

verlagen. 
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4.7 Subsidies/donateurs/sponsoren 

 
Voor de speciale projecten en ontwikkeling van ICT-tools voor ouderen zoeken wij financiering door 
middel van onder andere de aanvraag van subsidies en de werving van sponsoren, donateurs en 
fondsen.  
 
Crowdfunding 
Om werkkapitaal (€ 60k) te realiseren zal er een crowdfundingactie worden gestart en parallel 
daaraan zullen we ook een investeringsplan schrijven, waarmee we banken en/of investeerders 
willen interesseren voor Stichting de Zussen. Dit zullen we samen met een bureau doen dat 
gespecialiseerd is in de aanvraag van subsidies en donaties voor sociale initiatieven. 
 
Donateurs 
We nodigen onze ouderen, hun familie en ons netwerk regelmatig uit om Stichting de Zussen te 
steunen met een vrijwillige bijdrage. Een jaarlijkse campagne om particuliere donateurs te werven 
zal over drie jaar worden gestart. Mochten de toezeggingen van subsidies en donaties tegenvallen 
dan zal een crowdfunding actie gestart worden. 
 
Gemeenten 
Diverse gemeenten ondersteunen Goede Doelen organisaties met opstartsubsidies, 
waarderingssubsidies en structurele subsidies. SdZ past binnen het landelijke en gemeentelijke 
beleid als ondernemende maatschappelijke organisatie die naast een bijdrage van de gemeenten 
ook andere inkomsten genereert om haar kosten te dekken. Ook de doelen van SdZ dat ouderen 
langer thuis moeten blijven wonen en het tegengaan van eenzaamheid zijn identiek aan die van 
Gemeenten.  
 
Landelijke Fondsen 
Om de opstart van een stevige Goede Doelen organisatie en het opstarten van de regio’s te 
bekostigen alsmede de ontwikkeling van een goed opleidingsprogramma voor ‘Zussen’, de 
ontwikkeling van een lesprogramma op middelbare scholen en de ontwikkeling van op oudere 
gerichte ICT tools worden duurzame relaties opgebouwd met een aantal gewenste grote landelijke 
fondsen zoals bijvoorbeeld Het Oranje Fonds, het KPN Mooiste Contact Fonds, Fonds Sluyterman 
van Loo, Stichting RCOAK, Stichting Maagdenhuis, VSB Fonds, Bravo Stichting, Fonds SGS, Stichting 
Brentano’s Steun des Ouderdoms, Riki Stichting. De Vriendenloterij steunt goede doelen, clubs en 
verenigingen die zich richten op gezondheid en welzijn van mensen. 
 
Regionale Fondsen 
Al naar gelang SdZ haar regio’s zal gaan uitbreiden zal er per regio gezocht worden naar fondsen 
gericht op deze regio. De Rabobank heeft bijvoorbeeld diverse coöperatie fondsen. De PIUS-
stichting opereert in Noord-Holland en het Elise Mathilde Fonds in Utrecht. 
 
Sponsoring bedrijven en serviceclubs 
Sponsoring in natura voor bijvoorbeeld de automatisering, het drukwerk, automatisering en 
huisvesting van SdZ. Ook zal ingezet worden op sponsoring door clubs als Rotary, Lions en Ladies’ 
Circle. Lokale supermarkten kunnen acties opzetten om geld in te zamelen. 
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4.8 Marketing & Sales  
 

Om SdZ te introduceren en goed te positioneren is goede marketing en sales van groot belang. De 
eerste jaren wordt vooral gefocust op de drie regio’s waar de pioniersfase start. Landelijke 
bekendheid en media is pas van belang als SdZ hier ook wordt aangeboden. 

• Vestigen en uitbouwen van de bekendheid van het merk Stichting de Zussen door 
storytelling van een ‘Zus’ en haar cliënt; van een zoon/dochter en de HR-manager van een 
bedrijf; van een kleinkind en een opa of oma en een ‘Zus’. De storytelling wordt de komende 
jaren geïntegreerd in de marketingmix van middelen. 

• Opbouwen van naamsbekendheid bij de diverse specifieke doelgroepen (gemeentes, 
bedrijven en thuiszorgorganisaties) via een ludieke marketingcampagne teneinde 
persoonlijke afspraken te genereren.  

• Genereren van free publicity bij communicatiedragers voor ouderen (regionale media en 
bedrijven, gemeenten, sponsored magazines etc.) 

• Opbouwen van lijst met geïnteresseerden en klanten 

• Gezamenlijke events bestaande organisaties. SdZ gelooft in het motto: alleen ga je snel, 
maar samen kom je verder. Wij gaan dus actief op zoek naar organisaties die events 
aanbieden waar wij bij kunnen aanhaken. Zoals bij Vier het Leven en de Zonnebloem. 

• Eigen events en uitjes.  
o Kleinschalige en grotere events georganiseerd i.s.m. de regioleiders en de daarbij 

aangesloten ‘Zussen’ en scholieren.  
o Wij willen in samenwerking met Natuurmonumenten speciale 1, 2 en 3km 

wandeltochten uitzetten.  
o Of met de ANWB de ontwikkeling van voor ouderen veilige fietstochten (waar je 

niet snel omver wordt gefietst door mountainbikers en wielrenners).  
o Met de regionale sportclubs concerten organiseren speciaal voor eenzame 

ouderen. 

• Ontwikkeling van een onlinenetwerk van onze cliënten, waarmee zij elkaar en ons makkelijk 
en informeel kunnen bereiken. Hiervoor ontwikkelen wij een eigen Stichting de Zussen app.   
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5. Activiteiten 

5.1 Training en opleiding 
Zussen-community 

Minimaal een keer per jaar zal er een bijeenkomst worden georganiseerd voor de ‘Zussen’. Tijdens 
deze bijeenkomsten zal in ieder geval voor de nieuwe zussen de door hun online gevolgde EHBO en 
Omgaan als ‘Zus’ met dementie aan de orde komen. De Regioleiders zullen daarnaast samen met het 
bestuur iedere keer ingaan op de kernwaarden van Stichting de Zussen. Er zullen door de diverse 
Zussen praktijkvoorbeelden worden gedeeld van hoe de mantelzorg nog mooier en creatiever kan 
worden ingedeeld. Afsluitend zal er een teambuilding activiteit zijn. De ‘Zussen’ moeten zich net als 
de ouderen thuis voelen bij Stichting de Zussen. 
 
‘Stichting de Zussen App’; het gebruik van deze app is van groot belang voor de binding, 

communicatie, opleiding, urenregistratie voor zowel de Zussen als de clienten en hun mantelzorgers. 

Hier zal ook veel aandacht aan worden besteed. De app zal regelmatig met de nieuwste 

ontwikkelingen worden aangevuld of vervangen met de laatste inzichten, weetjes en tips. Daarnaast 

zal het in de te ontwikkelen app waar de ‘Zussen’ hun uren in moeten bijhouden ook bijvoorbeeld 

mogelijk zijn om online trainingen in op te nemen, de zussen kunnen onderling chatgroepen 

aanmaken, er kunnen polls worden uitgeschreven. Foto’s kunnen worden gedeeld en er kan worden 

ingeschreven voor leuke en/of leerzame activiteiten. 
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6. Organisatie 

 

De organisatiestructuur ziet er als volgt uit:  
 
 
 
 
 

 
                                                                                          
  
 
 
 
 

 

 

 
 

Backoffice 
 
 
 
  

Marketing &  Sales Financiën Fondsenwerving IT 

Management Team 
Regioleiders 

Mantelzorgmakelaar 

Raad van Toezicht (3) 

Bestuur/directie (2) 
 

Operationeel 
management 

Projecten 
Scholen 
Training 

‘Zussen’ 
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Voor een aantal onderdelen huurt SdZ specifieke expertise in. Enerzijds om het bestuur op te leiden 
- zodat zij in een later stadium in staat zijn zelf mensen op te leiden. Maar ook om SdZ binnen 
afzienbare tijd op de kaart te zetten. 
 

1. Opleiding ‘Zussen’ en Regiomanagers 
Hiervoor willen wij een ervaren trajectbegeleider/jobcoach aantrekken die een 
onderwijsprogramma ontwikkelt voor Stichting de Zussen. Samen met het bestuur en haar 
regiomanagers zal deze persoon de ‘Zussen’ opleiden.  
Deze trajectbegeleider krijgt de volgende taken: 

• Het ontwikkelen van een methodiek voor de begeleiding van de ‘Zussen’ en de 
bijpassende rapportage en communicatie tussen de regiomanagers en de ‘Zussen’. 

• Coaching van het bestuur bij de begeleiding van de regiomanagers en ‘Zussen’ en in het 
onderhouden van contacten met de cliënten. 

• Het ontwikkelen van een methodiek voor de vakinhoudelijke opleiding van de 
regiomanagers en de ‘Zussen’.  

• Het onderhouden van contacten met het onderwijs, werving van stagiaires en van en 
verzorgen van de aanvragen voor de Subsidie Praktijkleren. 

• Het opzetten van een medewerkersvolgsysteem 
 

2. Actiemarketingbureau 
Stichting de Zussen wil met behulp van een marketingbureau een guerrilla-campagne 
ontwikkelen waarmee op ludieke manier, in korte tijd, naamsbekendheid wordt 
gegenereerd om zo ook een voet tussen de deur te krijgen bij potentiële opdrachtgevers 
(bedrijven, thuiszorgorganisatie, gemeentes).  
 

3. Financiën & digitalisering 
De administratie van Stichting de Zussen moet staan als een huis. Er zal een dashboard 

ontwikkeld worden, zodat de maandelijkse rapportages aansluiten bij de informatiebehoefte 

van het bestuur en de fondsen. Voor de planning (planning ‘Zussen’ versus cliënten), de 

communicatie, rapportage, facturering en financiële administratie is een professionele 

digitalisering van groot belang. Hiervoor zijn we inmiddels in ver gevorderd stadium met de 

ontwikkeling van een speciale app waar deze tool ook in is ondergebracht. 

 
4. Social impact meting 

We starten met een simpel onderzoekje, met behulp van een stagiair. Na drie jaar willen we 
een groot onderzoek laten uitvoeren door een onderzoeksbureau.  
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7. Locatie 

Voor Stichting de Zussen wordt op termijn een locatie gezocht in de vorm van een kantoorruimte 
voor circa 10 personen. Goed bereikbaar per Openbaar Vervoer, centraal in Nederland gelegen.  
Bestuur krijgt vaste werkplek. Alle overige zijn flexplekken. Aparte (te huren) vergaderzaal is een 
pre. ‘Inwoning’ bij Fonds of Sponsor om vaste en variabele kosten tijdens de oprichtingsjaren 
beheersbaar te houden wordt zeker niet uit de weg gegaan. Een en ander wordt pas aangegaan als 
de financiele situatie dat toelaat. Tot die tijd wordt gewerkt en vergaderd op plekken waar geen 
locatiehuur wordt gevraagd. 
 
8. Samenwerkingspartners  
ICT 
Stichting de Zussen wil graag samenwerken met een innovatief bedrijf dat zich ook mede ten doel 
stelt om ICT voor ouderen continu leuker, gemakkelijker en toegankelijker te maken. Deze partner 
is nodig om een goede opleiding te ontwikkelen voor Regioleiders en ‘Zussen’ zodat die goed om 
kunnen gaan met de mobiele telefoon, een iPad en computer. En zij worden ook opgeleid om 
vervolgens hun ouderen daar goed in op te leiden. 
Ook zouden wij graag met zo’n partij een tool ontwikkelen als een virtuele huiskamer (Clubhouse 
65+), waar makkelijk in en uit kan worden ‘gelopen’ en op ieder moment wel iemand is die even wil 
praten. Maar er kan ook geluisterd worden naar een schrijver die een voordraagt uit eigen werk of 
naar een optreden van het Concertgebouw Orkest. Om dit aanbod te realiseren zoeken wij 
aansluiting bij bedrijven, fondsen en stichtingen zoals de ANWB (AutoMaatje), en Vereniging 
Humanitas. Via de app die speciaal voor Stichting de Zussen is ontwikkeld kan makkelijk gekozen 
worden welke uitjes, clubjes er zijn om naartoe te gaan. 
  
Gemeenten/ Thuiszorg organisaties 
Stichting de Zussen moet op het netvlies komen van alle gemeenten en trajectbegeleiders in 
Nederland. Hier wordt door zogenaamde trajectbegeleiders bepaald of iemand recht heeft op een 
PGB c.q. of er Zorg in natura wordt gegeven. Er zijn behoorlijk wat verschillen per regio en deze 
materie is complex. Het inhuren van een zorgmakelaar om deze verschillen in kaart te brengen is 
noodzakelijk. Deze persoon kan ook de subsidies in kaart brengen die sommige gemeenten 
verstrekken aan organisaties die zich inzetten om eenzaamheid aan te pakken c.q. mantelzorgers te 
verlichten. Gemeenten verstrekken daarnaast subsidies aan sociaal ondernemers. Ook 
Thuiszorgorganisaties moeten in kaart worden gebracht. Velen hiervan beschikken (nog) niet over 
de poot mantelzorg en zouden hiervoor SdZ kunnen inschakelen. 
 
Sociaal ondernemers 
SdZ wil graag samenwerken, lid worden en kennis op doen bij alle organisaties en bedrijven op het 
gebied van sociaal ondernemerschap, mantelzorg en eenzaamheid bij ouderen. Een lerend netwerk 
opbouwen met soortgelijke organisaties. Omgekeerd wil SdZ zich ook ontwikkelen tot een autoriteit 
op deze gebieden en daarom gevraagd worden om haar kennis te delen met anderen.  
 
UWV 
Als potentieel wervingskanaal wordt contact gezocht met het UWV om (fysiek) afgekeurde 
kandidaten te vinden die nog capabel zijn om mantelzorg te verrichten en dus geschikt om 
regioleider of ‘Zus’ te worden.   
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9. Marketing en sales 

Onderstaande mix van middelen en tools worden ingezet om SdZ duidelijk op de kaart te zetten en 
om ‘Zussen’, individuele cliënten en bedrijven te werven.  
 
 

 
 

 
 

1. Met een ludiek event willen wij SdZ in de markt zetten. Ook willen we proberen een 
regionale omroep en later Omroep Max te interesseren. Er is inmiddels een website 
ontwikkeld met een nieuwsbrief die regelmatig verschijnt, die ook kan worden gepubliceerd 
op sociale media. We zoeken ambassadeurs, bijvoorbeeld een BN-er, waardoor SdZ free 
publicity kan genereren, deze ambassadeur kan ook een belangrijke rol in de ontwikkelde 
speciale app en op de website spelen. Er zijn informatieve wervingsbrochures en -flyers 
ontwikkeld die via huisartsen, ziekenhuizen, gemeenten worden verspreid. Ook wordt 
ingezet op online vindbaarheid (website, Google, lokaal/regionaal, mond tot mond). 

  

'Zussen'

Regiomanagers

Gemeenten
Trajectbegeleiders

Thuiszorgorganisati…

Clienten

B2B

totaal

Zussen

Mond-tot-Mond reclame

Events

Brochure/flyer
Social Media

Website Lokale & regionale 
media

Clubhouse 65+

Landelijke media
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2. B2B 

We willen een brochure ontwikkelen voor HR-managers bedrijfsleven. Mooi premium 
ontwikkelen om op ludieke manier afspraken te kunnen regelen bij deze doelgroep. 
 

3. Gemeenten/Thuiszorgorganisaties 
Brochure ontwikkelen voor ambtenaren en directies Thuiszorgorganisaties. Beiden moeten 
SdZ leren kennen als betrouwbare aanbieder van betaalbare mantelzorg die hoog inzet op 
de bestrijding van eenzaamheid. Ook wordt hierin gecommuniceerd dat door het betalen 
van de ‘Zussen’ verborgen armoede binnen deze groep wordt aangepakt. Ook voor deze 
doelgroep wordt een premium ontwikkeld om op ludieke manier afspraken te regelen. 
 

4. Regiomanagers 
Deze worden geworven vanuit het eigen relatienetwerk van Eva Peek en  
Anita van der Poel. Ook wordt gescout bij collega Mantelzorgorganisaties. 
 

5. ‘Zussen’ 
Actieve social media en PR-inzet (lokale pers, sponsored magazines en later bij 
vrouwentijdschriften zoals PLUS Magazine, Margriet en Libelle. 
Aanhaken op lokale activiteiten/feestdagen/jaarlijkse activiteiten. 
Events zodra SdZ landelijk opereert; Huishoudbeurs, Libelleweek,  
Omroep Max: denk aan het persoonlijke verhaal van bijvoorbeeld een 90-jarige cliënt die 
wekelijks hulp en gezelligheid krijgt van een energieke ‘Zus’ van 75.  
 

6. Cliënten 
Zie bij ‘Zussen’. Er is een flyer gemaakt die bij verzorgingshuizen en bejaardenflats wordt 
verspreid waar nog zelfstandig wordt gewoond.  
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10. Groei 

 
 

SdZ wil gefaseerd groeien – dit gaan we op de volgende manier bereiken: 
 

1. Regio-coördinator (meewerkend) per vastgestelde regio 
De regio-coördinatoren zullen per regio gefaseerd worden aangenomen en ingezet. Bij de 
start zijn het kleine regio’s die uiteindelijk moeten groeien naar (deel)provincies. Daarin zijn 
de samenwerking met het hoofdkantoor en de middelen (ICT) die de coördinator ter 
beschikking krijgt belangrijk. Bij de start is de regio-coördinator minimaal 6 uur inzetbaar als 
‘Zus’ om voeling te blijven houden en om ziekte en vakanties op te vangen. De planning voor 
de uitbreiding is als volgt. 
De regio coordinatoren zijn verantwoordelijk voor het werven van de 75-plussers, de Zussen 
en het juist matchen van beide groepen aan elkaar. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor 
vragen en ondersteuning in de desbetreffende regio.  
 
2022 Een Regio-coördinator regio Abcoude – Weesp- Naarden Vesting en Bilthoven. Deze 

regio’s zijn gekozen wegens de woonplaats en het bestaande netwerk van de eerste 
regio coördinator en bestuurder. 
Een regio coördinator wordt ingezet voor gemiddeld 40 uur per week tegen een 
(ZZP-tarief) van € 40,- per uur. Bij voorkeur werken er 2 ZZP-ers gemiddeld 20 uur 
per week. Zo is er bij vakantie of ziekte altijd een back up. In de beginfase van de 
stichting wordt bewust met ZZP-ers gewerkt, zodat er makkelijk op- en afgeschaald 
kan worden, parallel aan de behoefte.  

  
 
2023 Een Regio-coördinator Lunteren en de Achterhoek. Deze regio’s liggen ver uit elkaar, 

maar in beide regio’s is er een locatie van de Holland Zorggroep gevestigd, waar er 
een bestaand netwerk is om de stichting uit te rollen. Tevens kan Holland Zorggroep 
als voorbeeld fungeren naar andere verzorgings- en verpleeghuizen om te laten zien 
wat een Zus voor de oudere en de zorginstelling kan betekenen.  
De commercieel manager van de Holland Zorggroep zal hier als de spin in het web de 
regio coördinators ondersteunen. Ook hier geldt de inzet van twee regio 
coördinatoren van 20 uur per week, totaal 40 uur per week. 

  
 
2024 Een Regio – coordinator Noord Hollandse kust. Bij het kiezen van de nieuwe regio’s 

wordt enerzijds gekeken naar een bestaand netwerk, maar anderzijds ook naar 
locaties waar de vergijzing in Nederland het grootst is. Aan de Noord Hollandse kust 
is deze vergrijzing zeer hoog. Tevens sluit de regio aan bij onze eerste regio Abcoude 
– Weesp.  
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2. Groei hoofdkantoor 
Als het aantal aanvragen voor ‘Zussen’ en dus het aantal ouderen groeit, zal de capaciteit op 
het hoofdkantoor meegroeien. Tot die tijd zal vooral met zzp-ers worden gewerkt om een 
professionele organisatie op te zetten. Om de kwaliteit te kunnen borgen en goede matches 
te kunnen maken is groei noodzakelijk.  
Naast de regio-coördinatoren en de ondersteunende functies op het hoofdkantoor, zijn er 
twee directeuren/bestuurders. Deze zijn verantwoordelijk voor het inhoudelijke beleid, het 
eerste jaar voor de fondsenwerving, personeelszaken, financiele administratie en strategie. 
Daarnaast is er een marketing-sales medewerker nodig. Vanaf september 2022 willen we 
deze inzetten voor 32 uur per week, bij voorkeur ook een ZZP-er.  
In 2022 wordt er een bureau ingeschakeld de fondsenwerving tevens zal de oprichter van 
Club Goud de stichting van tips en adviezen voorzien om fondsen te acquireren. Vanaf 2023 
zal er een finance medewerker worden aangetrokken, mogelijk in samenwerking met de back 
office van  Holland Zorggroep.  

 
Door de samenwerking met de Holland Zorggroep is het op- en afschalen van functies 
mogelijk. Kosten, kennis en kunde kunnen worden gedeeld. Professionaliteit vanaf de start 
worden gerealiseerd. 
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11. SWOT 

 
 

STERK ZWAK 
Bieden van werk aan 65-plussers Kennis op gebied van ‘uitzendwerk’ 

Goed verdienmodel Netwerk op gebied van zorgaanvragen 

Persoonlijke benadering Naamsbekendheid 

Kwaliteit Bedrijfsprocessen nog niet duidelijk 

Mantelzorgmakelaar als service  

Digitale vaardigheden bij 65+ en 75+  

Betaalbaar voor ouderen  

  

  

Kansen Bedreigingen 
Vergrijzing bevolking Toenemende concurrentie 

mantelzorgorganisaties 

Eenzaamheid tegengaan is speerpunt 
overheid 

Digitale ontwikkeling gaat snel, 
moeilijk om up to date te blijven 

Langer thuis blijven wonen stimulatie Regelgeving ingewikkeld 

Onlinewereld benutten Onbetrouwbare overheid 

Grotere druk op familie m.b.t. 
mantelzorg, weinig tijd 

Groot beroep op vrijwilliger door 
andere verenigingen/stichtingen 

Onderscheiden in kwaliteit en 
persoonlijke aandacht 

 

Unieke samenwerking met scholieren  
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12. Marktonderzoek, websites m.b.t. vergrijzing, eenzaamheid etc. 

1 - zie pagina 5  
Hoeveel ouderen zijn er in Nederland? 

(2021) Centraal Bureau voor de Statistiek. “Ouderen.” Centraal Bureau Voor De Statistiek, Apr. 2021, 
www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/leeftijd/ouderen.  

Uit dit rapport: ‘Nederland vergrijst: de leeftijdsopbouw van de bevolking verandert en het aandeel 
van oudere leeftijdsgroepen wordt groter, waardoor de gemiddelde leeftijd van de bevolking 
toeneemt. In 2020 was de grijze druk 33 procent: op elke 65-plusser zijn er 3 mensen in de 
werkzame leeftijd (20 tot 65 jaar). De komende jaren zal dit nog toenemen tot bijna 50 procent, om 
daarna licht af te nemen, zo is de verwachting in de bevolkingsprognose.’ 

2 - zie pagina 6 
Welvaart in Nederland 2019  

“Welvaart in Nederland 2019.” Centraal Bureau Voor De Statistiek, 6 Aug. 2020, www.cbs.nl/nl-
nl/publicatie/2019/27/welvaart-in-nederland-2019.  

Eén op de twintig AOW-huishoudens heeft weinig aanvullend inkomen. Met name alleenstaanden 
behoren tot die groep. 
 
3 - zie pagina 8 
De waarde van ouder worden (Rijksoverheid) 

“De Waarde Van Ouder Worden.” Rijksoverheid.nl, Ministerie Van Algemene Zaken, 18 Dec. 2020, 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenzorg/waardig-ouder-worden.  

Mensen in Nederland worden steeds ouder. In 2030 zijn er 2.1 miljoen mensen ouder dan 75 jaar. 
Bijna een verdubbeling ten opzichte van de 1,3 miljoen mensen in 2019. De Rijksoverheid wil dat 
iedereen waardig oud kan worden. 
 
CBS Over eenzaamheid 

(2019) “Bijna 1 Op De 10 Nederlanders Voelde Zich Sterk Eenzaam in 2019.” Cbs.nl, Centraal Bureau 
Voor De Statistiek, 27 Mar. 2020, 12:00, www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/13/bijna-1-op-de-10-
nederlanders-voelde-zich-sterk-eenzaam-in-2019.  

Uit het onderzoek: ‘Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte, 
emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. 
Eenzaamheid gaat gepaard met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en 
zinloosheid en met lichamelijke of psychische klachten.  
  

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/leeftijd/ouderen
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/leeftijd/ouderen
http://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2019/27/welvaart-in-nederland-2019
http://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2019/27/welvaart-in-nederland-2019
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenzorg/waardig-ouder-worden
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenzorg/waardig-ouder-worden
http://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/13/bijna-1-op-de-10-nederlanders-voelde-zich-sterk-eenzaam-in-2019
http://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/13/bijna-1-op-de-10-nederlanders-voelde-zich-sterk-eenzaam-in-2019
http://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/13/bijna-1-op-de-10-nederlanders-voelde-zich-sterk-eenzaam-in-2019
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Eenzaamheid bij oudere migranten 
Cijfers uit gezondheidsmonitoren van de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en 
Utrecht), waaraan telkens een dwarsdoorsnede van de bevolking meedoet, laten bij herhaling meer 
eenzaamheid zien onder migranten dan onder autochtone inwoners. 

“Ouderen Met Een Niet-Westerse Migratieachtergrond En 
Eenzaamheid.” http://aanpakeenzaamheid.nl/migrantenouderen/.  

 
Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid 

Maat, J.W. van de, et al. “Wat Werkt Bij De Aanpak Van Eenzaamheid.” Movisie, 26 Feb. 2020, 
www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-aanpak-eenzaamheid.  

Eenzaamheidsexperts verwachten dat er met een aanpak gericht op het voorkomen van 
eenzaamheid meer winst is te behalen dan met een aanpak gericht op het verminderen van 
eenzaamheid. 
  

http://aanpakeenzaamheid.nl/migrantenouderen/
http://aanpakeenzaamheid.nl/migrantenouderen/
https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-aanpak-eenzaamheid
https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-aanpak-eenzaamheid
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13. Derek Taylor (90) Anti-eenzaamheidstips (BBC-interview) 

 
SdZ liet zich mede inspireren door deze bijzondere 90-jarige Engelsman. In 2017 werd de toen 90-
jarige Engelsman Derek Taylor in een interview gevraagd naar zijn anti-eenzaamheidstips. Na de 
dood van zijn partner en zijn zus had hij zich erg geïsoleerd en alleen gevoeld. “Hoe ouder je wordt, 
hoe minder mensen contact met je opnemen. Ik dacht: wat kan ik doen om mij minder eenzaam te 
voelen,” vertelde hij in het interview met de BBC. Zijn tips werden omarmd in Manchester en 
verspreid onder ouderen.  
 
Zijn tien belangrijkste tips. 
1. Doe uw best om nieuwe vrienden te maken 
2. Ga bij een hobbyclub 
3. Bezoek uw lokale buurthuis en bekijk wat er wordt aangeboden 
4. Heeft u geen computer? Leer dan om er eentje te gebruiken bij uw lokale bibliotheek 
5. Zoek hulp bij uw lokale sociale dienst of bij de praktijkbegeleider van uw huisarts 
6. Overweeg een huurder of een betalende gast 
7. Gebruik uw telefoon vaker om mensen te bellen, wacht niet tot mensen u bellen 
8. Neem contact op met mensen die u al een tijd niet gesproken heeft 
9. Word vrienden met de buren 
10. Als het kan, doe vrijwilligerswerk 
 
Het interview: 
https://www.bbc.com/news/av/uk-england-manchester-38804340 
  

https://www.bbc.com/news/av/uk-england-manchester-38804340
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14. Bijlagen 

 
1. Financiën 
2. CV Eva Peek 
3. CV Anita van der Poel 

 
 
 
 
 


