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Inleiding

Dit beleidsplan bevat het beleid van Nederland Cares voor 2017 – 2019.
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2.1

Wie en waar we zijn
Nederland Cares

Nederland Cares wil de maatschappelijke betrokkenheid van young professionals vergroten door hen in
staat te stellen vrijwilligerswerk te doen. Daartoe bieden we vrijwilligerswerk flexibel aan. Bij ons
vrijwilligerswerk staat centraal dat een ontmoeting plaatsvindt tussen de young professional en een van
onze vijf doelgroepen: kinderen en jongeren in achterstandssituaties, ouderen, mensen met een
beperking, dak- en thuislozen en migranten. Deze doelgroepen hebben veel behoefte aan extra
aandacht. Juist contact met een young professional kan voor hen een goede ervaring zijn. Veel young
professionals die zich niet structureel kunnen committeren willen zich wel graag inzetten voor de
maatschappij. Door vrijwilligerswerk ook in de avonden en weekenden te faciliteren boren wij dit
potentieel aan vrijwilligers aan. Daarnaast ervaren professionals zo in een vroeg stadium van hun carrière
hoe bevredigend en nuttig het is om je in te zetten voor mensen in een kwetsbare positie. Door de
generatie die in de toekomst bepalend is voor Nederland, maatschappelijk actief te maken en in contact
te brengen met kwetsbaren in de samenleving, bevordert Nederland Cares de sociale cohesie. Onze
missie en visie (en hoe we deze verwezenlijken) staan in de bijlage.

2.2

Cares steden

We zijn actief in de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.
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3.1

Waar we over 2 tot 3 jaar staan (ijkmoment eind 2016)
Bereik young professionals: een gevestigde naam onder young professionals
-

3.2

Maatschappelijke impact: een organisatie met verdubbelde en groeiende impact
-

3.3

Aantal nieuwe aanmeldingen vrijwilligers van 400 per maand naar 800

Aantal vrijwilligers die 1x komen in een jaar van 2.000 naar 4.000 en totale vrijwilligersuren
naar meer dan 70.000

Financieel: een financieel gezonde organisatie
-

-

Van verlies naar jaarlijks winst om te kunnen investeren
• Verhogen productiviteit (aantal activiteiten)
• Verbreden inkomstenbronnen
Minimaal 70% van de inkomsten uit bedrijfsleven
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3.4

Organisatie: optimaliseren organisatie inrichting en digitaal en visueel vernieuwd
-
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4.1

Doelen 2018
Bereik young professionals: een gevestigde naam onder young professionals
-

4.2

Meer dan 55.000 vrijwilligersuren

Financieel: een financieel gezonde organisatie
-

4.4

Aantal nieuwe aanmeldingen vrijwilligers naar 500+ per maand

Maatschappelijke impact: een organisatie met groeiende impact
-

4.3

Aanscherping rollen en verantwoordelijkheden van medewerkers en tussen directie en
bestuur
Website en huisstijl vernieuwen

€85.000 meer inkomsten
55% inkomsten uit bedrijfsleven

Organisatie: optimaliseren organisatie inrichting en digitaal en visueel vernieuwd
-

Meer specialisatie
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Bijlage – Missie en visie
Missie en visie
Nederland Cares gelooft in een samenleving waarin we open staan voor elkaar. Wij brengen mensen uit
verschillende leefwerelden samen. De ontmoetingen die plaatsvinden zorgen voor begrip en
verbondenheid. Nederland Cares biedt flexibel vrijwilligerswerk aan voor individuen en het bedrijfsleven.
Je doet een activiteit wanneer het jou uitkomt en kiest iets dat bij jou past. Zo kom je in contact met
mensen die extra ondersteuning kunnen gebruiken, zoals kinderen en jongeren uit achterstandssituaties,
ouderen, migranten, dak- en thuislozen en mensen met een beperking. Vrijwilligerswerk bij Nederland
Cares is laagdrempelig en inspirerend. De ontmoeting met anderen verruimt je blik op de wereld.
Nederland Cares is hét platform voor jonge mensen met een drukke agenda die iets voor een ander
willen betekenen.

Aanpak
Om onze missie te bereiken hebben wij vrijwilligerswerk flexibel gemaakt, terwijl we in de structurele
behoeften van de maatschappelijke instellingen voorzien. Wij bieden onze vrijwilligersactiviteiten op
laagdrempelige wijze aan:
 De vrijwilliger bepaalt zelf hoe vaak en wanneer hij of zij zich inschrijft voor een
vrijwilligersactiviteit. Een paar keer per jaar is voldoende. Dit maakt dat het vrijwilligerswerk in te
passen is in volle agenda’s.
 De activiteiten die onze vrijwilligers ondersteunen zijn gericht op vijf kwetsbare groepen: dak- en
thuislozen, kinderen en jongeren in achterstandssituaties, mensen met een beperking, migranten
en ouderen.
 Er is geen specifieke kennis of kunde nodig. Gezond verstand is voldoende. De vrijwilliger wordt
opgevangen door de contactpersoon van de maatschappelijke instelling en kan op gemakkelijke
wijze aansluiten.
 De vrijwilliger is nooit alleen tijdens een activiteit. Er zijn andere Cares vrijwilligers aanwezig om
ervaringen mee te delen en de activiteiten vinden plaats onder begeleiding van een
contactpersoon van de maatschappelijke instelling, die kennis heeft van de maatschappelijke
doelgroep.
 Nederland Cares gaat samenwerkingsverbanden aan met het bedrijfsleven, op grond waarvan
invulling wordt gegeven aan het MBO beleid van bedrijven.
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