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1. Algemene informatie over Stichting Samen Veerkrachtig
Statutaire naam: Stichting Samen Veerkrachtig
Vestigingsplaats: Dordrecht
Rechtsvorm: Stichting
Aantal forum leden op 31 december 2020: 5629

Voorwoord
Stichting Samen Veerkrachtig, harder nodig dan ooit.
Mensen met een arbeidsbeperking informeren en met elkaar in contact brengen. Dat is
misschien wel de korts mogelijke uitleg van waar onze stichting voor staat en wat we
doen.
Via onze “Koffietafels” verzorgden wij voor de Coronatijd fysieke bijeenkomsten. Bij
deze bijeenkomsten gaan de bezoekers (met een arbeidsbeperking) met elkaar, in alle
vertrouwen met elkaar in gesprek. Deze gesprekken zijn altijd onder begeleiding van twee
Ervaring Deskundigen (ED’s). Helaas is dit door de Corona pandemie vanaf maart 2020
volkomen stil komen te liggen.
Er zijn mogelijkheden onderzocht om dit alsnog online voort te zetten, maar hier bleek bij
de achterban erg weinig belangstelling voor te zijn. Men geeft aan de voorkeur aan te
geven aan fysieke bijeenkomsten. Zodra dit weer mogelijk is zullen wij dit dan ook weer
oppakken.
Op het forum van Samen Veerkrachtig vinden lotgenoten elkaar digitaal. Het forum biedt
hen volop de mogelijkheid tot het stellen van vragen en het geven van antwoorden. Vanuit
de ED’s wordt er ook op de vragen gereageerd.
Naast contact met lotgenoten is er ook een sterke behoefte aan duidelijke informatie. De
website van Samen Veerkrachtig welke in 2020 volledig opnieuw is opgebouwd, geeft
voor zover mogelijk actuele, duidelijke en begrijpelijke informatie.
Uit cijfers van het UWV blijkt dat de instroom in de WIA in 2020 is gestegen. Ook voor
deze nieuwe instromers willen wij als Stichting Samen Veerkrachtig graag een plek
bieden waar zij terecht kunnen.
Stichting Samen Veerkrachtig heeft sinds 16 september 2019 de ANBI status.
John Kieboom
Voorzitter Stichting Samen Veerkrachtig
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1.1 Inleiding
Stichting Samen Veerkrachtig is er om mensen die langdurig ziek of arbeidsongeschikt
zijn, of hiermee te maken krijgen, te ondersteunen om weer de regie op hun leven te
krijgen en dat zij “hun draai weer vinden”.
Via de fysieke bijeenkomsten (Koffietafels) en het forum willen wij verbinding maken
tussen mensen, die te maken hebben (of krijgen) met langdurige ziekte of
arbeidsongeschiktheid. Onder begeleiding van onze ED’s, willen wij zo de meest
optimale vorm van hulp en ondersteuning bieden.
Via onze in 2020 volledig opnieuw opgebouwde website geven wij duidelijke en
begrijpelijke informatie. Gemiddeld bezoeken ruim 12.000 personen per maand onze
website.

1.2 De Stichting en haar doelstellingen
Volgens de statuten zijn de doelstellingen c.q. de taken van de stichting:
1. Het verbinden van personen die ziek en / of arbeidsongeschikt zijn;
2. Het in optimale vorm ondersteuning geven en hulp bieden aan personen die ziek
en/of arbeidsongeschikt zijn, door middel van (onder andere) bijeenkomsten (on- en
offline) waarbij lotgenoten elkaar helpen bij het vinden van antwoorden op veel
gestelde vragen, informatie, tips of een slimme aanpak met betrekking tot de situatie
van ziekte en / of arbeidsongeschiktheid;
3. Voorts al hetgeen te verrichten dat met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

1.3 Doelstellingen vertaald in visie
De doelstellingen van de stichting zijn op de volgende manier vertaald in het beleidsplan
2020-2022 van de stichting:
Voor Samen Veerkrachtig is de ambitie om de komende jaren om uit te groeien tot een
zelfstandig functionerende community met een grote en groeiende groep actieve
lotgenoten en landelijke dekking van onze “Koffietafels”, als Corona dit toelaat.
De doelstellingen zijn:
1. Het ontwikkelen tot een volwaardige en zelfstandige (online) community.
2. Het uitbreiden van samenwerkingen.
3. Het doorgroeien naar financiële onafhankelijkheid.

1.4 De stichting en haar bestuur / toezichthoudend orgaan
De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit vrijwilligers met ervaring met
arbeidsongeschiktheid. Het bestuur wordt bij de uitvoering van haar activiteiten
ondersteund door MN (waar een Samenwerkingsovereenkomst mee is gesloten) en een
aantal vrijwilligers. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en aan
NV Schade.
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Het bestuur en de Raad van Toezicht bestond in 2020 uit:

Bestuur Stichting Samen Veerkrachtig
Functie
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Naam
J.A. Kieboom
H. Kruithof
N.C.A. Timmermans

Aangetreden Afgetreden
18-06-2019
24-01-2020
24-01-2020
20-08-2020

Raad van Toezicht Stichting Samen Veerkrachtig
Functie
Voorzitter

Naam
P.N. Schrage
M.H. Hietkamp

Aangetreden Afgetreden
18-06-2019
24-01-2020

Het bestuur vergaderde in 2020 twee maal. Er is naast deze formele
bestuursvergaderingen bijna wekelijks overleg geweest tussen de bestuursleden.
Sinds het aftreden van mevrouw N.C.A. Timmermans heeft de penningmeester H.
Kruithof de taak van secretaris erbij genomen. Vanaf het aftreden van mevrouw
Timmermans is er gezocht naar een nieuw bestuurslid.
Per 14 juni 2021 is Tim Zendman toegetreden als algemeen bestuurslid tot het bestuur.
Voor de Raad van Toezicht en NV Schade zijn in 2020 vier kwartaalrapportages gemaakt.
Deze rapportages zijn in vergaderingen met de Raad van Toezicht en NV Schade
besproken en goedgekeurd.

1.5 Statutenwijzigingen
Op 14 december 2020 zijn de statuten gewijzigd.
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2. Informatie over de activiteiten Stichting Samen Veerkrachtig
2.1 Koffietafels
Een van de centrale doelstellingen van Stichting Samen Veerkrachtig is het bevorderen
van het fysieke contact tussen personen die ziek en/of arbeidsongeschikt zijn. Dit fysieke
contact vind plaats bij “Koffietafels”. Deze “Koffietafels” worden begeleid door twee
ED’s (vrijwilligers van Stichting Samen Veerkrachtig). De meeste ED’s van de stichting
zijn zelf ziek en/of arbeidsongeschikt.
Vanwege de Coronapandemie en de daarbij behoren opgelegde beperkingen zijn er in
2020 slechts twee koffietafels georganiseerd.

2.2 Forum en website
Sinds half 2020 beschikt Samen Veerkrachtig over een “nieuwe” website, gemaakt in een
nieuw thema. Dit thema is geïntegreerd met de nieuwste plugins welke ervoor zorgen dat de
site optimaal user-friendly is.
De lay-out is 100% responsive, waardoor de mobiele lezer en gebruiker van het forum
makkelijk en overzichtelijk kan werken met de site. Hierbij wordt gewerkt met live-edit
Formulieren:
De site maakt gebruik van een formulieren generator (Gravity Forms) welke geïntegreerd is in
het mailingplatform Mailchimp en betaalprovider Mollie. Door middel van (conditionele)
velden krijgt Samen Veerkrachtig alle info binnen op de juiste mailadressen. Na invulling van
een registratieformulier is er direct een inlog gegenereerd voor het Forum m.b.t. de plugin
User Registration.
Forum:
Het Wordpress Forum BBPress is via maatwerk aangepast voor optimale mobiele
gebruikersvriendelijkheid. Aanvullingen hierop zorgen voor Gebruikersprofielen,
activiteitenstreams en privéberichten.
Agenda:
Plugin The Events Calender zorgt voor de invulling van de agenda, inclusief de agenda-items.
Via shortcode kan deze agenda op de site verwerkt worden.

Op ons forum kunnen mensen die ziek en/of arbeidsongeschikt zijn met elkaar in contact
komen. Helaas zien we dat er nauwelijks discussies ontstaat. De activiteit die er is, is het
stellen van een vraag en het beantwoorden ervan.
We kunnen wel concluderen dat men Samen Veerkrachtig bij vragen over
arbeidsongeschiktheid zeker weet te vinden. Informatie op de website en de antwoorden op de
vragen op het forum moeten daarom betrouwbaar en juist zijn. Samen met de experts op dit
gebied bij MN, de casemanagers, houden we de informatie actueel en correct. De
ervaringsdeskundigen raadplegen bij de beantwoording van vragen op het forum regelmatig
de casemanagers.

2.3 Advies vragen via de info mail
Via ons info mail adres ontvangen wij regelmatig vragen van mensen die ziek en/of
arbeidsongeschikt zijn. Naast het beantwoorden van de vragen verwijzen wij deze vragen
stellers ook actief naar ons forum in de hoop dat zijn zich aanmelden als lid van het forum
en voortaan hun vragen via het forum gaan stellen.

6

2.4 Sociale media
Op onze sociale media kanalen, Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn worden op
meerdere momenten per week berichten geplaatst. Het aantal likes en volgers op deze
kanalen is ondanks het schrappen van het advertentie budget in 2020 gestegen!

2.5 Bijeenkomsten Ervaring Deskundigen (ED’s)
Door de Corona pandemie hebben er in 2020 geen fysieke bijeenkomsten met de ED’s (en
vrijwilligers) plaats kunnen vinden. Er zijn in 2020 slechts enkele online bijeenkomsten
geweest. Tijdens deze bijeenkomsten is er vanuit het bestuur met de ED’s gedeeld waar
we nu staan met Stichting Samen Veerkrachtig. Voor 2021 is wel afgesproken om vaker
online (zolang dit nodig is) bij elkaar te komen.

2.6 Landelijke themadag
Door de Corona pandemie is er in 2020 geen landelijke themadag georganiseerd.

2.7 Vrijwilligers en ED’s Stichting Samen Veerkrachtig
Stichting Samen Veerkrachtig is voor het realiseren van haar doelstellingen in hoge mate
afhankelijk van de inzet van vrijwilligers (ED’s). Vrijwilligers (ED’s) zijn ziek en/of
arbeidsongeschikt (of geweest). Personen uit hun omgeving of hebben anderszins kennis
van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid en affiniteit met de doelgroep. Ze bepalen naar
buiten toe voor een groot deel het gezicht van de stichting.
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alles wat en namens de stichting gebeurt.
Vrijwilligers (ED’s) zijn daarom verantwoording schuldig aan het bestuur. De taken van
het bestuur zijn in grote lijnen vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.
Het is van groot belang dat het bestuur een visie heeft op het vrijwilligerswerk en dit werk
op hoofdpunten goed organiseert. Over en weer moeten moet duidelijk zijn wat de
stichting en de vrijwilligers van elkaar kunnen verwachten. Vrijwilligerswerk is voor geen
der betrokkenen partijen vrijblijvend. Vrijwilligers gaan een verplichting aan met de
stichting en het bestuur heeft verplichtingen aan de vrijwilligers. Tegenover het
vrijwilligerswerk van de vrijwilligers (ED’s) zal een vrijwilligersvergoeding komen te
staan.

2.8 Samenwerkingen
Stichting Samen Veerkrachtig werkt op verschillende vlakken samen met meerdere
samenwerkingspartners. Tijdens de Corona periode is er contact gehouden met deze
partners om de samenwerking levend te houden. Er is via het LinkedIn account ook
contact gezocht met meerdere mogelijke samenwerkingspartners. Zodra de situatie dit
toelaat wordt er met meerdere partijen contact gelegd om te zien op welke wijze er nieuwe
samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan.
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3. Informatie over het bestuur van Stichting Samen Veerkrachtig
De bestuurlijke filosofie van Stichting Samen Veerkrachtig is neergelegd is een
samenhangend stelsel van Statuten en huishoudelijk reglement.

4. Financiën
Na het akkoord op de begroting van 2020 door NV Schade heeft de stichting in januari een
doorstart gemaakt. 1 bestuurslid is terug getreden. Door de voorzitter zijn 2 nieuwe
bestuursleden voorgedragen, deze zijn op 24 januari 2020 toegetreden tot het bestuur.
In het eerste kwartaal van 2020 heeft de overdracht van activiteiten van MetisMedia naar
Stichting Samen Veerkrachtig plaatsgevonden.
Naast de donatie vanuit NV Schade is er ook vanuit één fonds een donatie binnen gekomen.
In november is de donatie button toegevoegd aan de website. Ook dit heeft enkele donaties
opgeleverd. Er zijn in 2020 meerdere pogingen gedaan om elders subsidie of donaties te
verkrijgen, helaas tot op heden met een negatief resultaat. De gevraagde 50% cofinanciering is
voor 2020 dus niet gehaald. Door de Corona pandemie zijn de uitgaven echter ver binnen de
begroting gebleven.

Uit jaarverslag 2020 van NV Schade
Community Samen Veerkrachtig Ook in 2020 ondersteunde NV schade het initiatief
Samen Veerkrachtig. Samen Veerkrachtig is een on- en offline-ontmoetingsplek voor
mensen die te maken hebben met arbeidsongeschiktheid en biedt de gelegenheid om
elkaar te kunnen helpen. Het maakt een wereld van verschil voor degenen die vastlopen in
het traject van arbeidsongeschiktheid om met elkaar in gesprek te kunnen gaan. Men krijgt
dan het gevoel er niet alleen voor te staan. Het hebben van een netwerk met mensen die in
dezelfde situatie zitten geeft meer zelfvertrouwen. Samen Veerkrachtig is in 2020 vooral
actief geweest op social media. Door Corona is het in afgelopen jaar niet mogelijk
geweest om leden persoonlijk bij elkaar te laten komen. In 2020 had het forum van Samen
Veerkrachtig meer dan 5.600 leden uit alle bedrijfstakken in Nederland

5. Toekomstparagraaf
De meerjarige begroting over 2021-2022, welke op 18 december 2020 is besproken, is
goedgekeurd door NV Schade. Het restant van het toegezegde bedrag vanuit NV Schade
voor 2020 wordt doorgeschoven naar 2021. Hiermee is de begroting van 2021 gedekt.
Ook zal er in 2021 volop ingezet worden op andere subsidies of donaties.
De stichting blijft zich richten op de volgende actie punten:
1. uitbreiding van het bestuur
2. uitbreiding van het aantal ED’s en vrijwilligers
3. vormen van een volwaardige vrijwilligersorganisatie
4. uitbreiding van locaties “Koffietafels” (landelijke dekking).
5. verkrijgen van cofinanciering
6. uitbreiden en versterken van samenwerkingsverbanden (ook met landelijke
organisaties)

8

6. Bestuursverklaring

Jaarverslag 2020

Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Samen Veerkrachtig op 8 juni 2021.

J.A. Kieboom
voorzitter

H. Kruithof
penningmeester/secretaris

Noot: gedeponeerd bij de KVK op 25 juni 2021
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