
STICHTING VIER HET LEVEN 

STRATEGISCH PLAN 

2014 -2017 

Annerieke Vonk & Helma van Heerikhuize 
1 juni 2014 

 

 

 
 
  

Vier het Leven verbindt mensen op hoge leeftijd weer met de maatschappij door 
regelmatig samen uit te gaan! 



  1 
 

Strategische plan 2014 
 

 
 
INHOUDSOPGAVE 
    
     
    Inhoudsopgave         1 
      
     
    Voorwoord         2 
 
 

1. Wie we zijn        3 
 

2. De markt waarin wij opereren     6 
 

3. Strategische plan        15 
 

4. Onze organisatie       23 
 

5. Financiën        27 
 
         

 
 
  



  2 
 

Strategische plan 2014 
 

 
Voorwoord 
 
Met trots presenteren wij het strategisch plan voor Stichting Vier het Leven voor de 
periode 2014-2017. In dit plan geven wij een korte toelichting op wie we zijn en waarom 
wat wij doen van belang is voor de maatschappij. We beschrijven de trends en 
ontwikkelingen ten aanzien van onze doelgroep en  de markt waarin wij opereren  en 
lichten toe wat onze strategische keuzes zijn voor de komende jaren. Met dit plan zet 
Vier het Leven een volgende stap in een Nederland waarin ouderen de kans krijgen om 
mee te blijven doen.  

 
       
    De directie, 
    Helma van Heerikhuize & Annerieke Vonk 
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1 Wie we zijn 
 
“Een geweldige avond uit voor senioren. Even zelf in de spotlights. Gehaald door een 
eigen gastvrouw of gastheer. Naar een concert, een theatervoorstelling of een museum. 
Kaartje ligt klaar, koffie vooraf, drankje in de pauze. En na afloop weer veilig thuis 
gebracht. Alles perfect geregeld, zodat je alleen nog maar hoeft te genieten.” 

 
1.1 Wat doet Stichting Vier het Leven? 
Stichting Vier het Leven brengt ouderen in contact met ervaringen die het leven weer de 
moeite waard maken. Je wordt ondergedompeld in een andere belevingswereld die je 
confronteert, verleidt, verrast en ontroert. Je ontmoet bekende en nieuwe mensen en 
voelt je weer even verbonden met het ‘echte’ leven.  
 
Mensen die een hoge leeftijd bereiken, zitten veelal thuis. Veel ouderen verliezen zo 
gaandeweg het contact met anderen, met de maatschappij, met het leven. Stichting Vier 
het Leven zet zich in om die verbinding te herstellen. Dit doen we door ouderen 
persoonlijk te begeleiden naar film, concert- en theatervoorstellingen. Wij nemen de 
drempels weg die oudere mensen tegenhoudt om de deur uit te gaan.  
 
Dat hier grote behoefte aan is, blijkt wel uit de explosieve groei van onze stichting. Sinds 
de oprichting in 2005 is het aantal gasten van Vier het Leven gestegen tot 
veertienduizend ouderen per jaar, verspreid over het hele land (zie figuur 1). Dit 
groeiend aantal gasten wordt anno September 2013 begeleid door 1500 vrijwilligers in 
120 gemeenten. Ons einddoel is om ouderen in heel Nederland de kans te geven mee uit 
te gaan, het zijn vooral de financiën die de grenzen aan onze groei bepalen. 
 

Figuur 1  
 
De kracht van Vier het Leven zit in de menselijke aanpak, de persoonlijke aandacht en 
het wegnemen van drempels. Gasten worden persoonlijk opgehaald en weer 
thuisgebracht. Begeleiding, vervoer, entree en consumpties zijn allemaal inbegrepen bij 
het arrangement. Onze vrijwilligers zijn zelf cultuurliefhebbers. Zij bieden de 
ondersteunende arm en individuele aandacht die nodig is om samen te kunnen genieten. 
 
Stichting Vier Het Leven (ANBI) heeft geen winstoogmerk en is voor de realisatie van 
haar activiteiten afhankelijk van de bijdragen van derden. Deelnemende ouderen betalen 
slechts een deel van de arrangementskosten. Zo houden we het betaalbaar.  Naast de 
inzet van een fantastische ploeg vrijwilligers, kan Vier het Leven rekenen op de 
waardevolle steun van onze culturele partners, sponsors en donateurs. Samen helpen we 
ouderen weer op weg naar nieuwe belevenissen. Om naar uit te kijken, mee te maken 
en nog lang van na te genieten.  
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Een aantal reacties van onze deelnemers  
 
‘Mijn leven heeft een andere wending gekregen na mijn eerste theaterbezoek’ 

‘Een concept met een gouden randje, ik voel me een koningin en blijf absoluut meegaan 

tot ik dood ga’  

‘Ik vind het echt heel fijn dat iemand de deur achter me dicht doet, als ik mee geweest 

ben met een uitje van jullie’  

‘Ik ben al 25 jaar niet meer uit geweest, dit is echt fantastisch’  

‘De weg erna toe is ook al zo leuk, het is een heerlijke avond en altijd zo gezellig’ 

 
 

 2012-2013 2011-2012 

Aantal aanmeldingen 14.624 10.665 

Aantal uitjes sinds oprichting 40.000  

Aantal unieke ouderen in bestand 7.000 5.000 

Aantal vrijwilligers 1.500 800 

Aantal deelnemende gemeenten 120 90 

Aantal evenementen 1.830 1.487 

 
 

1.2 Het maatschappelijk belang van Stichting Vier het Leven  
 
Maatschappelijke relevantie - probleemstelling 
De doelgroep van Vier het Leven – mensen op leeftijd die weinig buiten de deur komen – 
zal de komende jaren sterk in omvang groeien. Niet alleen stijgt het relatieve 
aandeel ouderen in de bevolking, daarnaast is ook de levensverwachting sterk 
toegenomen; hierdoor zijn er steeds meer ouderen die een hoge leeftijd bereiken. 
Met de groei van het aantal ouderen zal ook het aantal eenzamen en sociaal geïsoleerde 
ouderen groeien. Recent onderzoek laat zien dat 9% van de 65-plussers in Nederland 
zich zeer eenzaam voelt. Gevoelens van eenzaamheid nemen snel toe na het 70e 
levensjaar. Van de 90-plussers voelt 65% zich soms eenzaam en voelt 17% zich zeer 
eenzaam (RIVM, 2013). Ook is de omvang van de netwerken van 65-plussers minder 
gunstig. Het aantal betekenisvolle (ondersteunende) contacten daalt sterk naarmate 
mensen ouder zijn. Zo heeft 10% van de 65-plussers een zeer klein of eenzijdig 
samengesteld netwerk en leeft 12% van de 65plussers in een sociaal isolement, dat wil 
zeggen dat ze in hun persoonlijke leven geen sociale contacten hebben die zo nodig 
sociale steun kunnen bieden (Hortulanus, Machielse & Meeuwesen, 2003). Deze 
ouderen zijn meer kwetsbaar dan ouderen die over voldoende ondersteunende sociale 
contacten beschikken; bij problemen of tegenslagen kunnen ze weinig steun uit hun 
eigen omgeving verwachten. Hun kwetsbaarheid wordt nog versterkt door het feit dat 
ouderen vaker te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenissen die het lastiger maken 
om sociale contacten te onderhouden, zoals het overlijden van de partner, 
gezondheidsproblemen, het stoppen met werken of een verhuizing naar een andere 
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woonomgeving (Machielse & Hortulanus, 2011). Veel onderzoeken maken duidelijk dat 
eenzaamheid en sociaal isolement negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid en 
het welzijn van mensen (zie bijvoorbeeld Sarason, Sarason & Gurung, 2001; Tomaka, 
Thompson & Palacios, 2006). Tegen deze achtergrond staat het bestrijden 
van eenzaamheid en sociaal isolement in Nederland hoog op de beleidsagenda en 
hebben veel (welzijns)organisaties projecten of interventies ontwikkeld om deze sociale 
problematiek aan te pakken of te voorkomen. 
 
Uit onderzoek (Movisie maart 2010) blijkt dat deelname aan sociaal, culturele activiteiten 
één van de beste manieren is om iets te doen aan gevoelens van eenzaamheid en 
mensen weer in verbinding brengen. 73% van de respondenten gaf aan dat deelname 
aan sociaal culturele activiteiten mensen helpt zich minder eenzaam te voelen. Dit wordt 
bevestigd door de evaluatie onder ouderen die meegaan met Vier het Leven (juli 2012). 
Zij geven aan dat zij naar de activiteiten uitkijken, het gevoel hebben er weer bij te 
horen en daardoor minder last hebben van gevoelens van eenzaamheid.  
In december 2013 is een onderzoeksrapport gepresenteerd door LESI (landelijk 
expertise centrum voor sociale interventies) Universiteit van Utrecht. Het LESI 
onderzocht de impact en ervaren baat van deelname aan de activiteiten van Vier het 
Leven.  Hieruit blijkt dat de ouderen unaniem zeer tevreden zijn over de activiteiten van 
Vier het Leven. Het contact met zowel de vrijwilligers als met andere ouderen wordt als 
zeer waardevol ervaren. De ouderen geven aan dat de activiteiten van Vier het Leven 
bijdragen aan het verminderen van hun gevoelens van eenzaamheid. Het onderzoek laat 
zien dat de activiteiten een positieve bijdrage leveren aan de lichamelijke en psychische 
gezondheid, het sociaal netwerk, de maatschappelijke activiteiten en zingeving en 
inspiratie.  
De uitkomst van het onderzoek bevestigt dat Vier het Leven een toonaangevend sociaal 
initiatief is dat laat zien wat de positieve effecten zijn van deelname aan sociaal-culturele 
activiteiten op de gezondheid van kwetsbare ouderen. 
Het aantal kwetsbare ouderen in Nederland bedraagt is op dit moment 700.000. 
Dit aantal zal de komende jaren toenemen tot ruim 1 miljoen in 2030 (SCPB, 
2011).  
Convenant Ouderen en cultuur 
Op 18 juni 2013 ondertekenden Minister Bussemaker van OCW en staatssecretaris Van 
Rijn van VWS het convenant Ouderen en cultuur. Hiermee wordt erkend  dat 
cultuurparticipatie door ouderen een belangrijk positief effect heeft op de vitaliteit, de 
gezondheid en het welzijn van ouderen. Vier het Leven draagt hieraan bij met haar 
activiteiten en wordt genoemd als voorbeeldproject. 
 

1.3 Hoe is Vier het Leven ontstaan? 
Vier het Leven startte ruim 8 jaar geleden als een mooi idee van twee gepassioneerde 
vrijwilligers; Helma van Heerikhuize en Annerieke Vonk. De enorme kracht van het 
concept  en de grote behoefte onder ‘kwetsbare ouderen’ om te blijven participeren aan 
de samenleving zorgden ervoor dat Vier het Leven de eerste 2 jaar snel en organisch 
groeide. De twee initiatiefnemers wilden graag aan de behoefte van alle kwetsbare 
ouderen in Nederland tegemoet komen.  
Met deelname aan het Oranjefonds groeiprogramma in december 2007 kreeg Vier het 
Leven de kans het lokale vrijwilligersproject te vertalen naar een plan voor een landelijke 
organisatie. Op  8 december 2008 werd het plan dat zij hiertoe schreven beloond met de 
prijs voor ‘meest innovatief en communicatief krachtige plan’ van het groeiprogramma. 
Onderdeel van dit plan was het realiseren van een web-based reserveringssysteem. 
Sinds het realiseren van deze mijlpalen heeft Vier het Leven een enorme groei 
doorgemaakt en ondertussen een landelijke dekking bereikt.  
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2 De markt waarin wij opereren  
 

2.1 Stakeholders 
Bij Vier Het Leven zijn verschillende partijen betrokken. Zij worden hieronder kort 
beschreven. 

 
Figuur 2: Stakeholders 
 

De stakeholders worden in dit hoofdstuk beschreven in 1. Onze doelgroep; 2. Onze Organisatie; 3. 
Onze samenwerkingspartners;  4. Onze financiers en 5. Andere initiatieven. 

1. Onze doelgroep 
Onze doelgroep zijn ouderen die fysiek beperkt zijn, eenzaam zijn (weinig sociale 
contacten hebben) of zich ’s avonds buiten de deur niet meer veilig voelen en niet in 
staat zijn uitstapjes voor zichzelf te organiseren.  
 De gemiddelde leeftijd van onze doelgroep is 80+ (ouderen welkom vanaf 65+) 
 75% van onze deelnemers zijn zelfstandig wonende ouderen. 
 25% van onze deelnemers zijn woonachtig in zorgcentra.  
 De ouderen die deelnemen aan onze activiteiten zijn geïnteresseerd in culturele 

activiteiten. 
 Het persoonlijk beschikbare budget voor deze activiteiten varieert. Eenzaamheid is 

echter niet budget afhankelijk. 
In 2014 heeft Vier het Leven 8000 ouderen in het bestand. 
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2. Organisatie structuur 2014 
In 2014 bestaat de Stichting Vier het Leven uit een bestuur en directie. Het bestuurlijke 
model zal de komende drie jaren worden aangepast op een passend model bij de 
stichting.  
 
Organisatie model in 2014 
 

  
Beschrijving van de organisatie 
 
Medewerkers 

 
Gastvrouwen/gastheren 
Vrijwilligers die zich aanmelden bij Vier Het Leven hebben met affiniteit voor ouderen en 
cultuur. Gastvrouwen/gastheren worden gevraagd om minimaal 5x per jaar op stap te 
gaan met Vier Het Leven. Op dit moment  zijn er 1500 actieve vrijwilligers aangesloten 
bij Stichting Vier Het Leven. Daarnaast zitten er nog 1500 vrijwilligers in het bestand die 
nog niet actief zijn. Het aantal vrijwilligers blijft dagelijks groeien. 
 
Locatie-coördinator 
Per gemeente/programmagebied heeft Vier het Leven een of twee vrijwillige 
coördinatoren. Op dit moment zijn er 60 vrijwillige locatie-coördinatoren die de uitjes op 
maat maken, zorgen dat vrijwilligers worden ingeschakeld, passend vervoer regelen en 
verdere praktische afspraken maken met regionale samenwerkingspartners zoals 
vervoersbedrijven, welzijnsorganisaties en zorginstellingen.  
 
Regiocoördinatoren 
Vier het leven heeft 9 provinciegebieden. Per gebied zijn regiocoördinatoren 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de sociaal-culturele activiteiten.  
Een regio coördinator wordt ondersteund door locatie-coördinatoren, dit zijn vrijwilligers. 
Per provincie heeft Vier het Leven een of meerdere regiocoördinator(en). De regio-
coördinatoren sturen de locatie coördinatoren aan en zijn verantwoordelijk voor opstellen 
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van jaarplan en begroting, het contact met de culturele instellingen, het realiseren van 
een programma en het aantrekken van lokale financiering. 
In 2014 zijn er14 regio coördinatoren op basis van 8,1 FTE.  
 
Centrale organisatie 
De centrale organisatie is faciliterend aan de regio’s. 
 
Reserveringsmedewerkers 
De backoffice is verantwoordelijk voor alle gastencontacten. In de backoffice worden 
reserveringen verwerkt, uitnodigingen en brieven verstuurt naar gasten, vragen 
beantwoord en klachten verwerkt. De backoffice bestaat uit vrijwillige 
reserveringsmedewerkers die alle reserveringen van de gasten invoeren en verwerken.  
Deze vrijwillige medewerkers versturen uitnodigingen en bevestigingen, verwerken  
reserveringen, handelen klachten af  voeren de financiële administratie. De afdeling 
wordt aangestuurd door een backoffice coördinator. Daarnaast is de afdeling 
verantwoordelijk voor innovatie van het webbased reserveringssysteem, 
databasebeheer, helpdesk naar interne gebruikers 
 
Telefoonteam 
Dagelijks wordt het centrale telefoonnummer beantwoord door een team van vrijwillige 
telefonistes.  
 
Communicatie 
Verzorgt alle uitingen binnen en buiten Vier het Leven zoals nieuwsbrieven, 
uitnodigingen, sociale media, website, persberichten en PR materiaal. 
 
Afdeling financiën 
Verzorgt de gehele financiële administratie, planning en control, jaarrekening, 
fondsenadministratie. 
 
Fondsenwerving 
Vanuit de regio’s en vanuit de centrale organisatie vindt fondsenwerving plaats. 
Landelijke fondsen worden vanuit de centrale organisatie geworven. Donateurscampagne 
en nalatenschap project wordt ook hiervan uit geïnitieerd en georganiseerd. 
 
Directie/dagelijks bestuur 
Het dagelijks bestuur of directie is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het algemene 
management, backoffice,  fondsenwerving, financiële management, marketing en 
innovatie, contracten voor landelijke en regionale matinee’s. Focus ligt op beleid en 
aansturen medewerkers. Een deel van de uitvoering van fondsenwerving, relatiebeheer, 
marketing en innovatie ligt bij directie/dagelijks bestuur. 
 
Bestuur  
Het stichting bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris.  
Het bestuur komt vier keer per jaar bijeen en stelt jaarplan, begroting vast. Verder zorgt 
zij voor accordering van jaarrekening en jaarverslag en ziet zij toe op het functioneren 
van de directie. 
 
Comité van aanbeveling 
In 2014 wordt gestart met samenstellen van een comité van aanbeling. Het comité geeft 
de stichting advies en draagt bij aan het vergroten van het netwerk. 
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3. Onze samenwerkingspartners 
 Theaters, musea en bioscopen – culturele instellingen 

Dit zijn belangrijke samenwerkingspartners. Met deze partijen maken wij 
afspraken over de selectie van voorstellingen en prijsafspraken voor kaarten die 
wij afnemen.  
In 2014 zijn dit 100 podia.  

 Welzijnsorganisaties, ouderenorganisaties, huisartsen, thuiszorgorganisaties & 
zorgcentra 
Via deze organisaties nodigen wij ouderen uit en zorgen ervoor dat onze 
activiteiten in hun activiteitenplanning worden opgenomen. In alle 
programmagebieden kennen de relevante organisaties Vier het Leven. En werken 
waar mogelijk samen. 

 Vrijwilligerscentrale 
Via de gemeentelijke vrijwilligerscentrales worden vrijwilligers geworven voor 
gastvrouw, gastheer, locatie coördinatoren, telefonistes en 
reserveringsmedewerkers. 

 Vervoerders 
Via lokale rolstoelvervoerders wordt passend vervoer ingezet. Met de grotere 
busmaatschappijen worden afspraken gemaakt voor inzet van busvervoer bij 
grote matinee voorstellingen.  

 Media 
De media-partners dragen bij aan het vergoten van de landelijke bekendheid van 
Vier het Leven. Lokale media wordt hiertoe al regelmatig ingezet. De media is van 
belang voor donateurswerving, werving van deelnemende ouderen, werving 
vrijwilligers en bekendheid bij bedrijven en fondsen. 

 Bedrijven 
Bedrijven leveren via hun maatschappelijke verantwoord ondernemen 
programma’s vrijwilligers en financiering voor kleinschalige evenementen en 
grote matineevoorstellingen.  

 
 
4. Financiers 
Vier het Leven werkt met een unieke financieringsmix in welzijnsland. Deelnemende 
gasten dragen zelf bij. In 2013 was dit 39%, in 2017 groeit dit naar 50%. De overige 
kosten worden gedekt vanuit samenleving namelijk door donaties van particulieren, 
bedrijven en overheid. 
 
De inkomstenstromen van financiering is in 2012-2013 als volgt:  
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Eigen bijdrage ouderen 
Deelnemende ouderen dragen zelf bij aan de kosten van het kaartje, 2 drankjes, het 
vervoer en begeleiding/bespreekkosten. Gemiddelde kosten van een arrangement liggen 
rond de 38 euro. 
 
Bijdrage culturele partners (is niet opgenomen in de cirkel) 
Culturele samenwerkingspartners leveren een bijdrage door sponsoring van de 
vrijwilligerskaarten. 1 op de 3 kaarten is vrij en wordt bijgedragen door de producent of 
het theater.  
 
Donateurs (kleine gevers, particulier) 
Vier het Leven nodigt minimaal een keer per jaar deelnemers, familie van de gasten uit 
om Vier het Leven te steunen met een vrijwillige bijdrage. Daarnaast werft Vier het 
Leven door middel van een jaarlijkse campagne gericht aan particuliere donateurs. De 
frequentie van werving van donateurs wordt geïntegreerd in de communicatie uitingen 
waardoor continue aanwas van donateurs plaats vindt. Naamsbekendheid en urgentie 
van geven voor Vier het Leven is een voorwaarde om het aantal donateurs te doen 
stijgen. 
 
Vrienden (grote gevers; particulier of bedrijf) 
Particulieren worden uitgenodigd om vriend te worden en Vier het Leven te steunen voor 
een periode van minimaal 5 jaar. De minimale bijdrage is Euro 1000 per jaar.  
De familie van de gasten van Vier het Leven dragen Vier het Leven een warm hart toe en 
zijn mogelijke (particuliere) financiers.  
 
Nalatenschappen (grote gever; particulier) 
Vermogende particulieren kunnen Vier het Leven steunen via een nalatenschap. Dit is 
momenteel 0% en hierop moet beleid worden ingezet om dit te laten stijgen.  
 
Gemeenten 
Diverse gemeenten ondersteunen onze  activiteiten door middel van opstartsubsidies, 
waarderingssubsidies en structurele subsidie. Vier het Leven past uitstekend binnen de 
ontwikkeling van ‘Welzijn nieuwe stijl’ als ondernemende maatschappelijke organisatie 
die naast een bijdrage van de gemeenten ook andere inkomsten genereert om haar 
kosten te dekken. 

 
Landelijke Fondsen 
Om de opstart van de stichting te bekostigen zijn duurzame relaties opgebouwd met een 
aantal grote landelijke fondsen waaronder  Stichting Sluyterman van Loo fonds,  RCOAK, 
VSB Fonds, Oranjefonds, Adessium Foundation, Skanfonds.  
 
Regionale fondsen 
Op regionaal niveau wordt Vier het Leven ondersteund door diverse fondsen zoals Fonds 
1818 (Den Haag e.o.), M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Laurenfonds (Rotterdam), 
Rabobank Coöperatief Fondsen etc. Met deze fondsen wordt een duurzame relatie 
opgebouwd zodat na de verkregen opstartsubsidies een blijvende relatie ontstaat als 
basis voor het toekennen van projectsubsidies.  
 
Sponsoring bedrijven 
Vier het Leven ontvangt sponsoring in natura van diverse bedrijven, Zoals de DPP 
drukkerij,  BDO accountancy, Crossmarx  automatiseringsdienst, Plusine ICT (hardware), 
Voicedata (internet telefooncentrale) en Bekking & Blitz (vrijwilligers presentje). 
Daarnaast ontvang Vier het Leven sponsoring voor de matinee-projecten o.a. van KPN 
(2012), AFAS en Delta (2013).  
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Partnerships 
Vier het Leven is op zoek naar mogelijkheden voor lange termijn partnerships met 
samenwerkingspartners uit het bedrijfsleven, culturele-branche of  NGO-branche. 
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2.2 Ontwikkelingen ten aanzien van onze doelgroep 
Door de vergrijzing van de babyboomgeneratie en de langere levensverwachting wordt 
in de  komende jaren een sterke groei van onze doelgroep verwacht. Het CBS voorspelt 
zelfs een verdubbeling van het aantal ouderen in de komende 30 jaar.                                                                                                                              
            

  
Figuur 3: Grijze druk a, 1950-2012 (meetpunt 1 januari) en prognose grijze 
druk, 2013-2060 (Bron: CBS Bevolkingsstatistiek; CBS Bevolkingsprognose 
voor 2013-2060).  
 
 
De verwachting is niet dat eenzaamheid onder ouderen de komende jaren zal afnemen. 
In dit kader zijn de volgende ontwikkelingen van belang: 
 Ouderen zullen in de komende jaren een steeds groter deel van de samenleving 

behelzen. Een prognose van het CBS (Figuur 4) laat zien dat de grijze druk in 2040 
gegroeid is naar maar liefst  51%. 

 De welvaartsstaat is echter niet meer houdbaar. In 2020 zal elk werkende persoon 
2 niet werkenden moeten onderhouden. Dit is niet houdbaar met de huidige 
levenstandaard.  De overheid zal hierdoor minder zorg en aandacht kunnen 
besteden aan de grotere groep ouderen.  

 Er is sprake van een terugtrekkende overheid door de aanhoudende economische 
crisis. 
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Figuur 4: De grijze druk is uitgedrukt in het aantal personen van 65 jaar of 
ouder als percentage van het aantal personen van 20-64 jaar (Bron: CBS).

 
 

2.3 Ontwikkelingen van onze markt 
Vier het Leven neemt ouderen mee naar culturele instellingen. Ook deze sector is 
onderhevig aan grote veranderingen.  
 
Minder subsidie door een terugtrekkende overheid 
Piet Hein Donner, vicevoorzitter van de Raad van State, wees er in zijn toespraak (2013) 
bij het jaarverslag van de Raad op dat de crisis gevolgen krijgt die niet van tijdelijke 
aard zullen blijken te zijn. Blijvende veranderingen treden op in de verhouding tussen 
burger en overheid. De burger kan minder van de overheid verwachten en zal meer zelf 
moeten doen. Dit wordt deels opgevangen door steun vanuit lokale gemeenten en 
provincies maar zal voornamelijk vanuit de consumenten moeten komen.  

 
Economische crisis zorgt voor daling aantal bezoekers van theaters en concerten  
In een recente studie van het onderzoeksbureau APE naar de effecten van de 
economische crisis in de cultuursector, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, worden de trends in bezoekersaantallen op een rij 
gezet.  
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Type 
bezoekers (x 

miljoen) 
bezoekers 2008-2012 

Bioscopen 28,2 Groei 

Musea 22 
Groei van 7% in 2007 naar 22% 

in 2009 

Rijksmusea 5,2 Groei 

Schouwburg & 
concertgebouw 

14,5 Daling 

Pop podia 2,6 Daling 

Vrije 
theaterproducties 2,2 Daling 

Totaal 79.4   

 
Figuur 5: ontwikkelingen bezoekersaantallen culturele sector    

De niet-gesubsidieerde instellingen hebben het door de economische crisis zwaar te 
verduren gekregen. Indien de gesubsidieerde instellingen zich nu ook genoodzaakt zien 
om tot de markt van het populaire genre toe te treden, dan zal het aanbod en daarmee 
ook de onderlinge concurrentie steeds verder toenemen. De economische vooruitzichten 
voor 2013 zijn daarmee niet gunstig. Het aantal faillissementen in het commerciële deel 
van de cultuursector is aanzienlijk gestegen. In 2009 en 2012 lag dit aantal twee- tot 
driemaal zo hoog als daarvoor. Dat geldt vooral voor de film-, radio en tv-producenten, 
maar ook voor de facilitaire diensten voor de audiovisuele- en podiumsector. 
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3. Strategisch Plan 
 

3.1 Onze kernwaarden, missie, visie en ambitie   
 

 
 

3.2 Wat maakt ons uniek? 
Vier het Leven maakt het voor ouderen mogelijk om regelmatig en onbezorgd eropuit te 
gaan dankzij de inzet van een netwerk van vrijwilligers die zorgen voor een positieve 
sfeer.  
 
De snelle groei van het aantal aanmeldingen van deelnemers en vrijwilligers geven aan 
dat er veel behoefte is aan onze activiteiten. Dat het ’samen uit, samen genieten’ een 
ijzersterk concept is volgt ook uit de  enthousiaste reacties van deelnemers en 
vrijwilligers. Er geldt een ‘win-win’ situatie voor veel vrijwilligers die zelf ook 
alleenstaand (50+) zijn en behoefte hebben aan gezelschap tijdens een avondje uit.  
 
De unieke punten van ons concept zijn: 
 Contact tussen ouderen onderling wordt als zeer positief ervaren. Het gaat dan met 

name om de gezelligheid en het gevoel samen met anderen ‘uit’ te zijn. Er is tijd 
voor een gezellig gesprek met de begeleider en de andere deelnemers. Zij zijn 
nieuwe gesprekspartners die graag naar de verhalen van de deelnemers luisteren. 

 Contact met vrijwilligers. Er geldt een win-win situatie voor veel vrijwilligers die zelf 
ook alleenstaand zijn (50+) en behoefte hebben aan gezelschap tijdens een avond 
uit. Vrijwilligers die zich aanmelden willen graag een steentje bijdragen aan de 
samenleving. Het project ‘Samen uit, samen genieten’ combineert deze behoefte n.l. 
‘iets goeds doen en iets leuks doen’! 
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 Voor en napret. Het teruggeven van een stuk levensvreugde (kwaliteit van leven) 
aan kwetsbare ouderen. Mensen kijken ernaar uit, genieten op de avond zelf en nog 
heel lang daarna. Gasten hebben het gevoel een VIP-behandeling te krijgen 

 Bij de deelnemers ontstaat het gevoel dat ze weer ergens bij horen. Er ontstaat een 
band tussen de deelnemers onderling en tussen deelnemers en begeleiders, met een 
oprechte interesse voor elkaar. De deelnemers en begeleiders gaan regelmatig mee 
en leren elkaar kennen (sociale cohesie).  

 Verminderen van eenzaamheid. De activiteiten kunnen een bijdrage leveren aan het 
verminderen van gevoelens van eenzaamheid (LESI 2013),. Sommige ouderen geven 
expliciet aan dat hun eenzaamheid is afgenomen door deelname aan activiteiten van 
Vier het Leven. De persoonlijke aandacht van de vrijwilligers, de autogesprekken en 
de gesprekken tijdens de pauze vooraf en na afloop van de voorstelling zorgen 
ervoor dat de eenzaamheid minder gevoeld wordt. 

 Culturele verrijking. Door activiteiten van Vier het Leven vergeet men de eigen 
gezondheid of andere beslommeringen. Cultuur verrijkt en laat inspiratie weer 
stromen. 
 
 

De unieke elementen van onze organisatie zijn: 
 De capaciteit, enorme gedrevenheid en passie en kwaliteit van de initiatiefnemers, 

werknemers en vrijwilligers die zeer aanstekelijk werkt op de deelnemers en 
samenwerkingspartners. Dit enthousiasme maakt dat Vier het Leven inmiddels een 
breed netwerk heeft in de maatschappij. 

 Het webbased matchingsysteem waarborgt efficiëntie en professionaliteit van het 
‘opmaatconcept’. Dit systeem maakt het mogelijk om kleinschalige activiteiten op 
grote schaal aan te bieden. Met behulp van het reserveringssysteem is het mogelijk 
om ervaringsgegevens op te bouwen, database-marketing toe te passen en het 
bedrijfsproces te monitoren. 

 De jonge organisatie is gebaseerd op het nieuwe werken. Efficiënt en tegen zo laag 
mogelijke kosten op basis van ICT-mogelijkheden waarmee de organisatie is 
opgebouwd. 

 Het grote enthousiasme van de vrijwillige begeleiders die zich graag en vol overgave 
inzetten voor een onvergetelijke avond. 
 

  



  17 
 

Strategische plan 2014 
 

 
3.3 Onze ambitie uitgewerkt in doelstellingen 

De ambitie van Vier het Leven is om vanaf 2017 jaarlijks minimaal 30.000 uitjes voor 
ouderen mogelijk te maken. Dit hebben we vertaald naar de volgende doelstellingen 
voor 2017:  
 
A. Groei aantal deelnames naar 30.000 deelnames in 2017. 
Uitjes van Vier Het Leven blijven zich kenmerken door een hoge mate van persoonlijk contact (1 
op 3 begeleiding). 
 
 

 
 
 
B. Bij de deelnemende senioren bijdrage leveren aan het voorkomen en 

verminderen van gevoelens van eenzaamheid. 
 Zie onderzoek Lesi in 2013 
 Jaarlijks vindt toetsing plaats van de kwaliteit van de activiteiten en in 2017/2018 wordt 

heronderzocht of Vier het Leven voldoet aan haar doelstelling.  
 Indicatoren vaststellen en toetsen in enquête kwalitatief en kwantitatief onderzoek 
 

C. Dat Vier het Leven een professionele organisatie is met een gezonde 
financiële bedrijfsvoering en duurzame partners. 
 Structurele partners financieren Vier het Leven jaarlijks voor 30% van de begroting om 

haar activiteiten te kunnen ontplooien. 
 Vier Het Leven heeft een eigen bestaansrecht dat niet afhankelijk is van bepaalde 

personen 
 Indicatoren vaststellen: samenwerking stakeholders vastleggen, wat zijn doelstellingen 

met de samenwerkingspartners.  
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3.4 Hoe gaan we onze strategische doelen bereiken? 

 
Om onze doelstellingen van groei en waarborgen van onze continuïteit te realiseren gaan 
wij ons de komende jaren richten op: 
 
1. Realisatie van structurele inkomsten 

 
2. Verlaging van kosten.  

 
3. Standaardisatie activiteitenaanbod en mogelijkheid ontwikkelen tot vergroten aanbod 

in kerngebieden;  
 

4. Professionaliseren organisatie om de structurele groei te kunnen waarborgen;  
 

5. Focus op communicatie 
 
  

3.4.1 Realisatie structurele inkomsten 
 
De komende jaren bouwen aan de totale structurele financiering die nodig is om de 
activiteiten op lange termijn landelijk te kunnen blijven organiseren. Uitgangspunt hierbij 
is dat voor de eerste 4 jaar van elke regio wordt gestart o.b.v. opstartfinanciering uit 
fondsen. Daarna zullen de organisatiekosten (die niet geheel worden gedekt uit de 
inkomsten van arrangementen) worden gefinancierd door structurele inkomsten uit 
verschillende bronnen.  
 
Focus voor de komende drie jaar ligt op:  

1. Donateurs werving kleine en grote gevers  
2. Nalatenschappen 
3. Bedrijven en lokale financiering. 

 
Vanuit regio en vanuit de centrale organisatie staat 2015 in het teken van landelijke 
bekendheid. Met een campagne moet de basis worden gelegd waarbij Vier het Leven 
landelijk op de kaart staat en haar doelstellingen kan realiseren. 
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1. Groei aantal donateurs en grote gevers ‘Vrienden van Vier het Leven’ 
Streefgetal is 14% van begroting 2017 dit is ongeveer 300.000 euro. 
 

2. Eigen bijdragen ouderen vanuit bijdrage evenementen  
Gemiddelde eigen bijdrage is 38 euro = 39% van totaal begroting 
Verhoging van eigen bijdrage naar 45 euro = 50% van totaal begroting 
 

3. Opbrengsten eigen vermogen uit nalatenschap. Inkomsten uit legaten en 
nalatenschappen is momenteel nul. Het streefbedrag verhogen van 0% naar 3% 
Bij een nalatenschap is het onze bedoeling het stamvermogen in stand te houden, 
hetgeen betekent dat alleen de vruchten van het belegde vermogen gebruikt zullen 
worden. Bij een nalatenschap van 1.000.000 is dit ongeveer 40.000 euro. Het zal dus 
enige tijd duren voor de 3% is bereikt. Dit betekent inzet op communicatie. 

4. Structurele subsidies van gemeenten en provincie 
Een belangrijke samenwerkingspartner is de lokale gemeenschap. De lokale 
verankering van Vier het Leven als welzijnsorganisatie biedt mogelijkheden voor 
subsidiering vanuit gemeentelijke en provinciale overheden. 
Blijft 7% van totaal. 
 

5. Inkomsten via producenten/theaters in natura. 
Goede samenwerking is zeer belangrijk, maakt groot deel uit van begroting namelijk 
138.000 euro in 2014 en naar verwachting 230.000 euro in 2017. Deze bedragen zijn 
niet opgenomen in de begroting. 
 

6. Lokale sponsorbedragen van service-clubs en bedrijven die i.s.m. Vier het Leven 
maatschappelijk betrokken/verantwoord ondernemen. Vier het Leven betrekt lokale 
fondsen, bedrijven en serviceclubs bij organiseren van maatschappelijke 
evenementen. Medewerkers van bedrijven kunnen deelnemen en bedrijven, fondsen 
en serviceclubs helpen met de financiering van grote events zoals matinee 
voorstellingen. Sponsoring in natura (beleid is organisatiekosten dekken door 
partnerships; partner ict, partner mobiele telefonie etc.).  
 

7. Bij lokale fondsen en landelijke fondsen kan Vier het leven een beroep doen voor 
projectmatige subsidies. Het percentage bijdrage van de fondsen neemt aanzienlijk 
af. Voor nieuwe ontwikkelingen en projecten zoals matinees blijft Vier het Leven 
projectmatig fondsenwerven. 
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3.4.2 Verlagen kosten 

 
1. Focus op sponsoring vanuit partnership 

 
2. Automatisering van werkprocessen 

Vier het Leven wil de kosten verlagen door een verdere automatisering door te 
voeren. Hierin ligt de prioriteit op de volgende processen: 
o Vernieuwen website voor mogelijk maken automatisch reserveren 
o Verbeteren proces van matching vrijwilligers en deelnemers en 

planningssysteem. Dit moet een tijd winst op leveren voor de locatie 
coördinatoren en regio coördinatoren. 
 

3. Kosten reductie drukwerk en porti. Verspreiding van programma’s minder 
frequent, meer gebruik van website aanmeldingen. Gebruik van sponsoring voor 
drukwerk om kosten te drukken.  
 

4. Personele kosten voor staf en projecten minimaal houden door inschakelen van 
vrijwillige inzet professionals; bijvoorbeeld stichting La Luz zet professionals in 
voor maatschappelijke organisaties als vrijwilliger. 
 

5. Kosten huisvesting laag houden door thuiswerken 
 

6. Inkopen zoals kantoorinrichting en hardware worden gesponsord. Dit beleid 
vasthouden voor grote inkopen en diensten. Dit kan door partnerships aan te 
gaan met leveranciers die hun producten in natura aanbieden. 
 

 

3.4.3 Vergroten aanbod in kerngebieden 
 
Vier het Leven heeft een landelijke dekking in Nederland, waarbij een aantal regio’s zijn 
volgroeid en een aantal regio’s in een opstartfase zit.  In volgroeide regio’s is de 
capaciteit van de theaters bij reguliere voorstellingen een beperkende factor in de groei. 
Met name bij populaire voorstellingen heeft Vier het Leven in deze volgroeide gebieden 
veel deelnemers op de wachtlijst. Om deze groei toch te faciliteren willen we in deze 
regio’s theater matinees organiseren naast de bestaande kleinschalige activiteiten.  
 

 Kleinschalige activiteiten 
Vier het Leven organiseert per programmagebied kleinschalige activiteiten. Het gaat dan 
om  6-18 deelnemers per voorstelling. De ouderen en vrijwilligers zijn onderdeel van het 
reguliere theaterpubliek. In een provincie heeft Vier het Leven rondom theater 
programmagebieden vastgesteld. Een programma bestaat uit ongeveer 40 voorstellingen 
met een gevarieerd genre aan voorstellingen uit het jaarprogramma van het theater. Elk 
programmagebied heeft ongeveer  30 vrijwilligers en 150 ouderen. De grootte van een 
programmagebied wordt bepaald door het aantal deelnemende ouderen en de afstand 
tot het theater, museum en of bioscoop. 
 

 Theatermatinees 
Dit zijn speciale theater evenementen voor kwetsbare ouderen. Dit biedt de mogelijkheid 
aan volgroeide regio’s om grotere aantallen ouderen te kunnen ontvangen. Daarnaast 
bestaat de mogelijkheid voor projectmatige fondsenwerving en bedrijfspartnerships. In 
opstartende regio’s kan een grootschalig evenement worden gebruikt voor werving van 
ouderen. Ouderen kunnen voor lagere kosten kennis maken met Vier het Leven.  



  21 
 

Strategische plan 2014 
 

 
Vier het Leven kent drie type matinee vormen 

1. Zelf organiseren van het evenement, de locatie en de artiest. Aantal 
deelnames per evenement ligt tussen de 150 – 300. Capaciteit van het 
theater is hierbij bepalend en de hoge kwaliteit van het aanbod.  

2. Samenwerken met andere partijen waarbij Vier het Leven een van de 
partijen is die ouderen mee neemt naar het theater. Vier het Leven komt 
met meer dan 100 ouderen.  

3. Gesponsorde evenementen door bedrijfspartner (Delta, KPN, Rabobank, 
ABN Amro). Hierbij ligt de organisatie meer bij de bedrijfspartner. 

 
Uitgangspunt bij alle evenementen geldt:  1 vrijwilliger begeleidt 3 ouderen zodat de 
sociale kracht van de activiteiten wordt behouden. De activiteiten kunnen dan voor 
grotere aantallen ouderen worden georganiseerd. 
Indien bij een evenement wordt samengewerkt met vrijwilligers van bedrijven die 
minder ervaring hebben, kiest Vier het Leven voor een ‘1 op 1 begeleiding’. 
 
Per provincie is het doel om vier grootschalige evenementen te organiseren per jaar. 
 
 
3.4.4 Professionaliseren organisatie 
 
Het verder professionaliseren van Vier het Leven is essentieel om de ambities te 
realiseren.  
 
Professionaliteit is nodig om: 
 
 Stimuleren van sociaal ondernemerschap interne organisatie Vier het Leven, hiermee 

verminderen afhankelijkheid van de directie en de continuïteit van de organisatie 
waarborgen.  

 Waarborgen dat de organisatiestructuur aansluit bij onze strategie en ambitie. 
 Bestuursmodel aanpassen aan de organisatiestructuur die kloppend is met 

betrekking tot rollen, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Toetsen aan CBF 
eisen en richtlijnen vanuit Cultureel Covernance.  

 Een organisatie neerzeten die beter in staat is om te focussen op fondsenwerving.  
 Borging kwaliteit en kernwaarden Vier het Leven door training en komen tot 

keurmerk CBF 
 
Het realiseren van deze doelstelling bestaat uit een tweetal onderdelen. Als eerste stap 
zal de organisatie structuur en bijbehorende bemensing neergezet worden. Daarnaast 
zal het CBF keurmerk behaald worden. Het behalen van dit keurmerk stelt strikte eisen 
aan de organisatie. Door aan deze eisen te voldoen zal Vier het Leven verder 
professionaliseren. Doelstelling CBF keurmerk december 2015.  
 
3.4.5 Focus op communicatie 
 
Speerpunten voor communicatie zijn: 
 donateurswerving 
 nalatenschappen 
 
Communicatie wordt steeds belangrijker voor de groeiende organisatie van Vier het 
Leven. Met name voor de werving van donateurs (kleine en grote gevers) is 
naamsbekendheid een voorwaarde. In de komende jaren zal daarom worden 
geïnvesteerd in versterken van communicatie activiteiten.  
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Doel van communicatie inzet is vergroten naamsbekendheid Vier het Leven en aantal 
donateurs. 
Subdoel: bewustwording probleem eenzaamheid + prikkel om samen met Vier het Leven 
hier iets aan te doen.  
In dit kader worden activiteiten gepland op centraal en decentraal (vanuit de regio’s) 
niveau. 

 Communicatie materialen vernieuwd en inhoudelijk aangepast. 
 Landelijke Campagne met als doel meer naamsbekendheid voor Vier het Leven +  meer 

donateurs.  
 Kleine gevers  groei naar 2500 donateurs in 2014 naar 7500 in 2017. 
 Grote gevers groei naar 40 grote gevers.  
 In samenwerking met communicatie en pr bedrijven campagnes opstellen zoals met 

bureau Freelancers United en Simply PR.   
 Huisstijl doorvoeren, website etc. 
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4. Onze Organisatie 

 
In hoofdstuk 2 is de organisatie rondom de evenementen beschreven. In dit hoofdstuk 
wordt de visie op de organisatie beschreven en wordt ingegaan op de bestuurlijke 
organisatie, de stafafdelingen en de personele groei ten opzichte van de groei van het 
aantal activiteiten.  
 

 
 
 
Organisatie model 2017 
 
Onze organisatie bestaat uit een Raad van Toezicht, bestuur/directie, medewerkers en 
vrijwilligers. Vier het Leven kiest voor lean en mean. Vier het Leven werkt met een team 
van ondernemende professionals die zelfstandig werken op basis van gestelde doelen en 
budgetten.  
 
Onder lean en mean verstaat Vier het Leven maximale waarde voor de klant te 
realiseren met zo min mogelijk verspillingen. Een platte organisatie met korte 
communicatielijnen waarbij overhead kosten zo laag mogelijk worden gehouden en het 
bedrijfsresultaat maximaal is. 
 
Vier het Leven streeft sociaal ondernemerschap na binnen de gehele organisatie en wil 
door training en begeleiding dit bewerkstellen bij haar werknemers. 
 
Bestuursmodel 
Het bestuursmodel wordt in 2014 aangepast conform rollen, taken, 
verantwoordelijkheden. Hierbij worden de eisen vanuit Corporate Covernance en CBF als 
richtlijn genomen. Statuten dienen te worden aangepast.  

bestuur directie

Noord Holland & 

NNL

Zuid Holland & 
Zeeland

Gooi Eemland & 
Utrecht

Brabant & 

Limburg

Gelderland &

Overijssel

ICT

Kwaliteit 

Backoffice

Communicatie
Academy

Financien

Innovatie

Fondsenwerving 
Marketing

Commitee  van 
aanbeveling
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Het bestuur van een fondsenwervende instelling heeft een grote verantwoordelijkheid. 
Het bepaalt het beleid en controleert de uitvoering ervan. De CBF-regels leveren 
basisvoorwaarden voor goed bestuur. Zo moet een keurmerkhouder de functie ‘toezicht 
houden’ duidelijk onderscheiden van de functie ‘besturen’ dan wel van de functie 
‘uitvoering’. 
 
Het bestuur van een keurmerkhouder bestaat uit minimaal vijf natuurlijke personen. Het 
bestuur dient aldus te zijn ingericht dat een onafhankelijke en integere taakvervulling 
van het bestuur en zijn individuele leden is gewaarborgd. Het CBF heeft hiertoe 
specifieke bepalingen opgesteld, zoals verwoord in Artikel 4, lid 1B van het Reglement 
CBF-Keur. 
 
Directie/dagelijks bestuur 
Het dagelijks bestuur of directie is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het algemene 
management, backoffice,  fondsenwerving, financiële management, marketing en 
innovatie. Focus fondsenwerving en kwaliteitsbeheer. Een deel van de uitvoering van 
fondsenwerving, relatiebeheer, marketing en innovatie ligt bij directie/dagelijks bestuur.  
 
Afdeling fondsenwerving, marketing en innovatie 
Verantwoordelijk voor nieuwe marktontwikkelingen, opzetten nieuwe projecten en 
fondsenwerving, beleid en uitvoering. 
 
Afdeling financiën 
Verzorgt de hele financiële administratie, planning en control. 
 
Afdeling backoffice 

 Administratieve medewerkers inclusief telefoonteam 
Alle reserveringen van deelnemers worden centraal verwerkt door onze administratieve 
medewerkers; het backoffice team is verantwoordelijk voor alle gastencontacten.  
Deze medewerkers versturen uitnodigingen en bevestigingen, verwerken  reserveringen, 
handelen klachten af  voeren de financiële administratie. De afdeling wordt deels 
bemand door medewerkers en deels door vrijwilligers. 
 

 Communicatie 
Verzorgt alle uitingen binnen en buiten Vier het Leven zoals nieuwsbrieven, 
uitnodigingen, sociale media, website, persberichten en PR materiaal. 
 

 ICT James 
Innovatie van het webbased reserveringssysteem, databasebeheer, helpdesk naar 
interne gebruikers. 
 

 Academy 
Medewerkers en vrijwilligers worden getraind door de Academy. De Academy bestaat uit 
vrijwillige trainers. Handboeken en trainingsprogramma wordt jaarlijks geëvalueerd en 
aangepast.  
 
Regiocoördinatoren 
Vier het Leven heeft in 2017 5 clusters van provinciegebieden. Per cluster zijn regio 
coördinatoren verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de sociaal-
culturele activiteiten.  
 
Een regio coördinator wordt ondersteund door locatie-coördinatoren, dit zijn vrijwilligers. 
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Locatie coördinatoren 
Een locatie coördinator is verantwoordelijk voor een team gastvrouwen/heren per 
programmagebied.  
 
Gastvrouwen en gastheren 
Vrijwilligers begeleiden ouderen tijdens deelname aan een sociaal culturele activiteit.   
 
 
Personeelsbeleid 

Vier het Leven volgt de Cao welzijn voor het salarisgebouw. Alle werknemers die in 
dienst zijn hebben een pensioen via PGGM. Onkosten declaratie en reiskosten worden 
vergoedt tot een maximum per persoon afgesproken. 

Het aanstellen van personeel gebeurd via sollicitatieprocedures.  

Jaarlijks vinden functioneringsgesprekken plaats. 

Vier het Leven kan twee keer een jaarcontract bieden. Dan moet worden besloten of een 
vast contract financieel haalbaar is en of de functionaris blijvend past binnen de 
organisatie. 

 

Potentiele groei van de organisatie

  

  

Provincie 2010 leeftijd 65-80 jaar leeftijd 80+ jaar Doelgroep VHL
Potentiele 
gem.deelname aantal deelnames

inwoners 11,5% 4% 5% van 80+ 3 x per jaar prognose % deelnameprognose 2020 prognose 2015
Groningen 577000 66355 23080 1154 3462 ## 461,6 250
Friesland 646000 74290 25840 1292 3876 ## 516,8 100
Drenthe 491000 56465 19640 982 2946 ## 392,8 100
Overijssel 1130000 129950 45200 2260 6780 ## 904 900
Gelderlan
d 1999000 229885 79960 3998 11994 ## 3998 4000
Flevoland 388000 44620 15520 776 2328 ## 310,4 100
Utrecht 
/Gooi 
Eemland 1220000 140300 48800 2440 7320 ## 4880 4880
Noord-
Holland 2669000 306935 106760 5338 16014 ## 5338 5000
Zuid-
Holland 3506000 403190 140240 7012 21036 ## 7012 5000
Zeeland 381000 43815 15240 762 2286 ## 304,8 300
Noord-
Brabant 2444000 281060 97760 4888 14664 ## 4888 500
Limburg 1123000 129145 44920 2246 6738 ## 898,4 500

Nederland 16574000 1906010 662960 33148 99444 29905 21630
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Organisatiemodel naar betaalde FTE verdeling van 2013 naar 2017 
 
De komende jaren is kwaliteit van de organisatie van groot belang daarnaast moet de 
organisatie haar flexibiliteit behouden. Vanuit kwaliteit is het van belang per regio een 
vaste professionele  kracht aan te stellen  
Vanuit flexibiliteit is het van belang de overige ondersteunende functies flexibel te 
houden. Dit geeft de mogelijkheid om bij opstart sterker in te zetten op werving ouderen 
en vrijwilligers en na de opstartperiode sterker in te zetten op stabilisering en lokale 
fondsenwerving.  
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5. Financiën 

 
Financieel Model en spreiding inkomstenstromen 
 
Uitgangspunt van Vier het Leven is dat ouderen die meegaan zelf de kosten betalen die 
ze ook zouden moeten betalen als ze nog wel zelfstandig konden gaan. Dit betekent dat 
deelnemende ouderen de kosten betalen van het kaartje, drankjes en 
parkeerkosten/vervoer. 
 
De overige kosten voor coördinatie van vrijwilligers en de activiteiten worden gedekt 
door derden zoals bijdragen van donateurs, service-clubs, bedrijven, strategische 
partners, fondsen, sponsors en gemeenten.   
 
In de bijlage is een concurrentie analyse opgenomen(onderzoek door Erasmus 
Universiteit, Minor Strategy Consulting). Vier het Leven wordt hierin vergeleken met 
organisaties als Zonnebloem, Ouderen Fonds. Het blijkt dat Vier het Leven achterloopt 
voor wat betreft het aantal donaties. Kosten voor de kleinschalige evenementen nog 
kunnen stijgen en dat een abonnementsvorm niet levensvatbaar is.  
Verder blijkt dat de overhead kosten van Vier het Leven lager zijn dan vergelijkbare 
organisaties (onderzoek Final Report Erasmus Universiteit Rotterdam). 
 
 
Financieringsbeleid van opstart naar continuïteit 
De opstart van nieuwe regio’s wordt gefinancierd door een groot aantal ouderen- en 
welzijnsfondsen. Met deze financiering worden de opstartkosten (voor de eerste vier jaar 
aflopend) gedekt en worden de activiteiten van Vier het Leven opgestart.  
Tijdens deze eerste vier opstartjaren wordt vanuit Vier het Leven centraal en regionaal 
geïnvesteerd in het opbouwen van structurele financieringsbronnen.  
Per regio worden tijdens deze opstartfase structurele, lokale inkomstenbronnen 
opgebouwd en worden de activiteiten van Vier het Leven verankerd in de lokale 
gemeenschappen (samenwerkingsverbanden met welzijns- en zorgclubs). De regionale 
inkomsten komen via de gemeenten, particuliere donateurs (kleine en grotere) en 
bedrijven.  
 
Op centraal niveau worden strategische partnerships aangegaan met landelijke 
bedrijven. Afgelopen jaar is samengewerkt met ABN AMRO, Anthos, Plusine ICT. 
Daarnaast richt Vier het Leven zich op samenwerking met de VriendenLoterij/Nationale 
Postcode Loterij, zorgverzekeraars en andere nationale bedrijven.  
 
Vermogensbeleid 
Het bestuur heeft het vermogensbeleid vastgesteld. Het eigen vermogen wordt jaarlijks 
opgebouwd (bij het behalen van positieve resultaten) uit 1%-3% van de totale 
inkomsten, met een maximale uitloop naar 10%. Dit houdt in dat het jaarlijkse 
overschot op de exploitatierekening wordt toegevoegd aan het vermogen van Stichting 
Vier het Leven tot een maximum van anderhalf keer de jaarbestedingen. Het vermogen 
wordt aangewend voor overbruggingsfinanciering bij het wegvallen van 
inkomstenstromen. In de begroting is bij de post onvoorzien/reserve een overschot 
opgenomen ten behoeve van het vermogen van de Stichting.  
Bij de opstelling van de begroting hebben we vastgehouden aan richtlijnen die we vanuit 
McKinsey en het Oranje Fonds hebben gekregen: ‘zorg voor een gezonde reserve ten 
aanzien van je personele lasten’ (opbouw uit 1%-3% van de totale inkomsten met een 
maximale uitloop naar 10%. Eigen vermogen is max. 1,5 keer de jaarbestedingen).  
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Omdat Vier het Leven een jonge organisatie is (opgericht in 2005) moest ze haar 
reserves vanaf 0 gaan opbouwen. Dit betekent dat de bedragen die wij nu opnemen bij 
de post onvoorzien/reserve relatief hoog zijn, totdat wij de juiste verhouding (max. 1,5 
keer de jaarbestedingen) van het vermogen van de stichting hebben bereikt. Wij streven 
naar continuïteit en duurzaamheid van onze activiteiten waarvoor een gezonde financiële 
basis een belangrijke voorwaarde is. 
Op basis van de resultaten wordt elk jaar bekeken of de voorgenomen posten 
onvoorzien/reserve in verhouding zijn. Wanneer er ruimte over is, zullen we de 
begroting eventueel verder aanscherpen. 
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1. Vier het Leven in kaart gebracht 

 

 

Programmagebied 


