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1.Inleiding 
 
Onze vereniging mag trots zijn op wat we de afgelopen jaren bereikt hebben. Ons ‘dienstenpakket’ is breed en 
solide. We bieden – zelfs tijdens de coronaperiode – veel lotgenotencontact aan en we hebben een 
uitstekende informatievoorziening naar onze achterban via een magazine, de website en sociale media. En op 
het terrein van onze collectieve belangenbehartiging boeken we steeds betere resultaten. 
 
Grosso modo zijn we tevreden over onze prestaties en willen we vooral ook doorgaan met wat we al jaren 
goed doen. Daarom heeft ons plan ook de titel ‘Bouwen op Vertrouwen’ meegekregen. In dit beleidsplan tref je 
daarom geen rigoureuze nieuwe plannen aan. Er hoeft geen roer om. We willen vooral op koers blijven! Maar 
als het kan, willen we wel hier en daar wat meer gas geven. Want er blijft altijd wat te wensen over en er zijn 
altijd zaken die beter kunnen.  
 
In dit beleidsplan benoemen we daarom alleen een beperkt aantal speerpunten, die naar ons idee meer dan 
onze gemiddelde aandacht verdienen. Ze kunnen ons helpen om doelgericht aan verbeteringen te werken. 
Zonder daarbij ons ‘dagelijkse werk’ te veronachtzamen. 
 
In dit plan lees je daarom vooral informatie over zaken die we beter willen doen. Zaken waar we tevreden over 
zijn, krijgen daardoor vanzelf wat minder aandacht. Op deze terreinen hoeven we immers niet zoveel te 
veranderen of te verbeteren. Dat geeft wellicht een ietwat vertekend beeld.  
 
We kijken in dit plan ook terug naar de afgelopen beleidsperiode (2018-2020). Het is van belang om te weten in 
hoeverre onze vorige doelstellingen gerealiseerd zijn. En wat we eventueel van die doelstellingen weer 
meenemen in de komende beleidsperiode. 
 
We hechten eraan te zeggen dat dit beleidsplan geen statisch document is. Het geeft richting, maar die richting 
kan in de komende periode ook her en der bijgesteld worden. We staan daarbij altijd open voor nieuwe ideeën 
vanuit onze achterban, maar ook van onze partners in de brandwondenzorg en de patiëntenbeweging. 
Vragen, tips, kritiek en ideeën zijn daarom altijd welkom.  
 
Als bestuur willen we graag van de gelegenheid gebruik maken om onze leden en partners te bedanken voor 
het vertrouwen, de steun en de waardering die wij dagelijks ervaren. Hierdoor kunnen wij ons werk met passie 
en plezier doen. In de wetenschap dat we de belangen van onze leden en achterban dienen. We vertrouwen 
erop dat dat ook in de komende beleidsperiode het geval zal zijn.  
 
Het bestuur 
 
    
Titus Radstake    
Dick van den Steenhoven    
Elsje van Egmond    
Maarten van Dongen      
Frank van Berkel      
Tracy Qian     
 
 
September 2021  
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2. Missie, kernwaarde en visie 2021 
 
Voor de meeste leden zal het onderstaande weinig nieuws bevatten. Toch willen in dit document juist voor 
nieuwkomers of voor mensen van buiten onze vereniging onze missie, visie en kernwaarden nog graag even 
kort samenvatten. 
 

Missie 

De Vereniging van Mensen met Brandwonden wil vanuit ervaringskennis en -kunde mensen die beschadigd zijn 
door brandwonden of necrotiserende fasciitis (NF*) waar nodig helpen om vanuit eigen kracht een gelukkig en 
waardevol leven te leiden.  
 
 

Visie 

De Vereniging geeft vanuit haar ervaringsdeskundigheid ‘handen en voeten’ aan haar missie door : 
• het bevorderen van goede voorlichting en advies;  
• het bevorderen van lotgenotencontact; 
• het bevorderen van belangenbehartiging;  
• en het verstevigen van de positie van haar achterban in de (brandwonden)zorg en in de maatschappij. 

Daarbij zoekt zij gericht naar samenwerking met relevante partijen en trekken samen op daar waar mogelijk. 
 
 

Kernwaarden 

De Vereniging gelooft dat ervaringsdeskundigheid een unieke en essentiële bijdrage levert aan het 
herstelproces van mensen die beschadigd zijn door brandwonden of necrotiserende fasciitis (NF). Kernwaarden 
daarbij zijn: integriteit, respectvol, daadkracht, ervaringsdeskundigheid, veiligheid, begripvol, herkenning, 
erkenning, informeren, saamhorigheid, gezelligheid, luisteren en perspectief biedend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Mensen met een necrotiserende fasciitis (een ziekte veroorzaakt door een vleesetende bacterie) worden veelal in een 

brandwondencentrum behandeld. Zij ondergaan deels dezelfde behandeling (o.a. huidtransplantaties) als mensen met 

brandwonden en de gevolgen (lichamelijk en psychosociaal) zijn ook heel vergelijkbaar. Daarom zijn deze mensen al 

jarenlang welkom bij de Vereniging van Mensen met Brandwonden.  
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3. Een stukje recente geschiedenis 
 
Voor we de nieuwe speerpunten presenteren, is het goed om terug te kijken op de afgelopen beleidsperiode 
2018-2020. Voor die periode werden de volgende vier speerpunten vastgesteld: 

1. Bouwen aan een open, veilige en verbindende verenigingsstructuur 
2. Bevorderen van de professionele organisatiestructuur 
3. Het werven en binden van nieuwe (actieve) leden 
4. Verhogen van de externe oriëntatie 

 
De vraag is in hoeverre deze doelen behaald zijn of dat zij nog steeds actueel zijn. 
 

 

Ad 1. Bouwen aan een open, veilige en verbindende verenigingsstructuur 
 
Het bieden van een veilige plek die mensen verbindt, is iets waar de Vereniging hoge punten scoort. Dat blijkt 
uit een recente ledenraadpleging. Daarbij moet opgemerkt worden dat ‘veiligheid’ ons tijdens de corona-crisis 
voor nieuwe uitdagingen stelde. Hierbij ging het vooral om het waarborgen van de digitale veiligheid t.a.v. de 
voor onze nieuwe vorm van online activiteiten.  
Met ‘open’ werd vooral gedoeld op een vereniging die diversiteit omarmt. Hoewel de etnische achtergrond van 
onze leden divers is, zijn mensen met een niet-westerse achtergrond toch nog ondervertegenwoordigd. 
Aandacht hiervoor blijft nodig.  
Een ander punt - qua diversiteit - was en is de leeftijdsopbouw van ons ledenbestand. Hoewel er gelukkig wel 
veel jongeren deelnemen aan de activiteiten, melden ze zich niet snel aan als lid. Over het algemeen zijn 
‘lidmaatschappen’ voor de jongere generatie minder interessant. De vraag is of we ‘het lid maken’ van de jonge 
generatie nog als speerpunt moeten blijven hanteren? Of dat we ‘deelname aan activiteiten’ belangrijker 
vinden dan het lidmaatschap zelf? 
 
Een ander punt waar in de laatste jaren veel aandacht is besteed is het ‘open’ stellen van de Vereniging voor 
mensen met een psychiatrische achtergrond. We willen graag een ‘inclusieve’ vereniging zijn. Mensen met een 
psychiatrische achtergrond moeten zich net zo welkom voelen als alle anderen. Daarom is daar de laatste jaren 
zowel in communicatie, als in de activiteiten met succes gericht op gestuurd.  
Datzelfde geldt voor de mensen die NF hebben doorgemaakt. Al jaren zijn zij welkom in onze vereniging. Om 
hun belangen extra te dienen, is er een speciale NF-commissie in het leven geroepen. Een actieve commissie 
die er de laatste jaren stevig aan bijgedragen heeft, dat dit deel van onze achterban zich meer dan ooit welkom 
voelt. 
 
Wel moeten we oppassen deze groepen niet als een aparte groepen binnen onze club te gaan labelen. Juist 
niet. Hoewel de oorzaak van je littekens kunnen verschillen, worden we allemaal verbonden door het feit dat 
we moeten leren leven met die littekens (zowel lichamelijk als psychisch). Dat is wat ons verbindt en waar we 
elkaar in kunnen ondersteunen. Soms is het goed dat er speciale activiteiten voor verschillende groepen zijn, 
maar niet alleen. We hechten er juist aan dat mensen met verschillende oorzaken van hun littekens met elkaar 
in contact komen. We willen geen eilanden in onze vereniging. 
 
 

Ad 2. Bevorderen van de professionele organisatiestructuur 
 
‘Professionalisering’ had in voorgaande beleidsplannen betrekking op twee zaken. Ten eerste het verbeteren 
van de kwaliteit van onze diensten. Ten tweede de continuïteit. Door inzet van vrijwilligers is de vereniging 
kwetsbaar en in zekere zin afhankelijk van de inzet van individuen. Door op onderdelen   gebruik te maken van 
betaalde krachten met een zekere expertise wordt dat ondervangen. Die lijn willen wij voortzetten. 
Op beide terreinen is goede vooruitgang geboekt. Goede voorbeelden zijn het verder door ontwikkelen van het 
verenigingsblad de Infocus en de website, die beide inmiddels een professionele inhoud en uitstraling hebben. 
Daarnaast zijn er ook steeds meer ondersteunende diensten zoals de administratie en boekhouding 
geoutsourcet naar de Brandwonden Stichting. Waardoor de kwaliteit is toegenomen en de continuïteit is 
gewaarborgd.  
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Echter, doordat we als vereniging steeds meer willen en moeten, blijft er toch een spanning tussen wat we 
willen en wat we (aan)kunnen. Hoewel het aantal actieve vrijwilligers gegroeid is, is er op sommige terreinen  
toch een gebrek aan vrijwilligers met voldoende tijd en competenties. Hierdoor ligt er vaak te veel op het bord 
van de verenigingscoördinator en het bestuur. Dit zorgt soms voor wat wrijving. Op dit terrein ligt een evaluatie 
voor de hand. Bij de nieuwe speerpunten komen we hier op terug.  
 
 

Ad 3. Het werven en binden van nieuwe (actieve) leden 
 
In 2020 is het ledenbestand grondig opgeschoond. Mensen die niet betaalden, zijn verwijderd. Door een 
gezonde aanwas bleef het ledental gelukkig toch op peil. Maar van groei was dus niet echt sprake. Daarbij 
moet echter wel gemeld worden, dat voor deelname aan verenigingsactiviteiten een lidmaatschap geen 
voorwaarde meer is. In principe staan de activiteiten open voor iedereen. Hierdoor ontbreekt er wellicht een 
extra motief om lid te worden. Als we meer leden willen, moet daar ook de komende periode extra op ingezet 
worden.  
Als je kijkt naar het aantal actieve leden, dan is daar wel een groei te zien. Er zijn op diverse fronten extra 
vrijwilligers actief: in het bestuur, in de redactie van Infocus en van de website, in de NF-commissie en bij het 
Lotgenotencontactteam. 
Dus hoewel het aantal leden niet gegroeid is, is de betrokkenheid en bereidheid om als vrijwilliger mee te 
helpen dat wel. Dat is een mooi resultaat. 
 
 

Ad 4. Verhogen van de externe oriëntatie 
 
De afgelopen jaren is er duidelijk resultaat geboekt ten aanzien van de ‘externe oriëntatie’. Hiermee wordt o.a. 
bedoeld dat we invloed willen hebben bij, en samenwerking zoeken met andere voor ons relevante 
organisaties. Daarin is de Vereniging de laatste jaren duidelijk gegroeid. Meer dan ooit zijn we gesprekspartner 
in de brandwondenzorg, bij onderzoeksinstituten, bij collega-patiëntenorganisaties, bij alle stakeholders 
rondom arbeidsparticipatie en bij het Ministerie van Volksgezondheid. Onze externe oriëntatie is duidelijk 
vergroot. Hoewel we tevreden zijn over die groei, willen we de impact ervan graag nog wat vergroten. 
Meer hierover tref je aan in de paragraaf 4.4 over ‘het vergroten van impact en bereik’.  
 
Tot zover even een blik op de oude speerpunten uit de afgelopen beleidsperiode. Een aantal van onze doelen 
zijn verwezenlijkt, maar andere hebben blijvende aandacht nodig. Het zal dan ook niet verbazen dat 
onderdelen van deze ‘oude’ doelstellingen ook terugkeren in de speerpunten van ons nieuwe beleid. 
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4. Speerpunten 2021-2024 
 
Zoals gezegd gaan we in dit beleidsplan niet herhalen wat we allemaal al doen en blijven doen. 
We lichten alleen kort wat specifieke speerpunten toe, die extra aandacht verdienen. We doen dat aan de 
hand van de onderstaande vier punten:  

• lotgenotencontact; 
• communicatie; 
• belangenbehartiging; 
• vergroten van ‘Impact en bereik’ (door borging van de continuïteit en professionalisering). 

 
De eerste drie punten zijn de ‘standaard’ hoofdactiviteiten van onze vereniging. Het vierde punt (‘vergroten 
van impact en bereik’) is meer een punt van algemene orde t.a.v. de organisatie van onze vereniging.  
 

 

4.1 Lotgenotencontact 
De Vereniging heeft een breed en solide pakket van lotgenotencontactactiviteiten. Bijna alle activiteiten 
worden in gezamenlijkheid met de Brandwonden Stichting georganiseerd, waardoor continuïteit en kwaliteit al 
een aantal jaar goed geborgd zijn.  
Door COVID 19 waren fysieke bijeenkomsten in 2020 niet mogelijk. Er werd daarom veel ervaring opgedaan 
met online bijeenkomsten. Die voorzagen – ook los van de corona - in een duidelijke behoefte. De wens is 
daarom, deze voortaan ook te blijven aanbieden naast de ‘fysieke’ activiteiten. Daarbij is het wel van belang 
dat we de veiligheid en privacy van deelnemers goed inrichten en garanderen, zodat er zo min mogelijk 
drempels zijn om deel te nemen. 
Zoals in het vorige hoofdstuk al genoemd werd, is het belang om de activiteiten niet te vaak alleen te richten 
op subgroepen binnen onze vereniging. Juist het verbinden van die verschillende groepen is van belang en 
versterkt voor iedereen het gevoel van ‘inclusiviteit’. 
Hoewel het aanbod aan lotgenotencontactactiviteiten breed is, moeten we ons regelmatig afvragen of ons 
aanbod nog goed aansluit bij de wensen van onze achterban. Daarom willen we de behoefte van onze 
achterban ook in deze beleidsperiode graag goed in kaart brengen, zowel voor de fysieke -, als voor de online 
activiteiten. 
 

Speerpunten lotgenotencontact: 
• Opnemen van online activiteiten in het aanbod voor lotgenotencontact. 
• Borging van de veiligheid en privacy voor online activiteiten. 
• Goede balans vinden tussen specifieke activiteiten voor subgroepen en algemene activiteiten voor 

iedereen juist om ‘eilanden’ te voorkomen en ‘inclusiviteit’ te bevorderen. 
• Onderzoek naar de behoefte van de achterban. 

 
Dit betekent voor u: 

Een veilige en actieve vereniging waar u tijdens fysieke en online lotgenotenactiviteiten - die goed bij uw 
behoefte passen - lotgenoten kunt ontmoeten, steun bij elkaar kunt vinden en waar u van elkaar kunt leren. 
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4.2 Communicatie 
De Vereniging heeft als visitekaartje een professionele website. Het is van belang om deze constant actueel te 
houden en te zorgen dat mensen de site makkelijk vinden, als zij op relevante zoektermen googelen. 
De Vereniging heeft een verenigingsblad met een professionele uitstraling: Infocus. Dit is een belangrijke en 
betrouwbare informatiebron voor onze achterban en andere belanghebbenden in en rondom de 
brandwondenzorg. Daarnaast wordt de achterban via een digitale nieuwsbrief op de hoogte gehouden van 
actuele ontwikkelingen en activiteiten voor lotgenoten. 
Naast het behouden en onderhouden van wat we hebben, willen we ook graag een grotere bekendheid bij 
onze doelgroepen bewerkstelligen. Daarom willen we de komende jaren onze zichtbaarheid bij de 
brandwondencentra, bij huisartsen en regionale ziekenhuizen vergroten. Daar zit immers een belangrijk deel 
van onze doelgroepen: mensen met brandwonden of met NF. 
Daarnaast willen we onze communicatie ook meer jongeren aanspreken. De leeftijdsopbouw van de leden is 
wat vergrijsd. Verjonging is belangrijk onze toekomst. 
In het verleden werd het aantal leden vaak als maat gezien voor de hoeveelheid mensen die we bereikten. 
Echter, toen enige jaren geleden besloten werd dat alle activiteiten van de Vereniging ook openstonden voor 
niet-leden, bestond dat directe verband niet meer. Toch blijft een groei van het aantal leden gewenst. Leden 
zijn veel meer dan niet-leden betrokken bij de Vereniging. Ze zijn daardoor ook eerder bereid om zich als 
vrijwilligers in te willen spannen. En dat is van levensbelang voor onze club.  
Kortom, groei van het aantal leden blijft nog steeds gewenst. Echter niet alleen om ons ‘bereik’ te vergroten, 
daar zijn immers ook andere wegen voor. ‘Meer leden’ vertaalt zich op den duur ook naar meer vrijwilligers. En 
‘meer vrijwilligers’ vertaalt zich uiteindelijk naar meer impact. En daar is behoefte aan.  

Speerpunten Communicatie: 
• Website op orde houden en borgen. 
• Informatie-aanbod actueel houden en aantrekkelijk maken voor de doelgroepen. 
• Vindbaarheid en zichtbaarheid van de Vereniging vergroten, via de website en social media, maar ook 

offline via de brandwondencentra, huisartsen en regionale ziekenhuizen. 
• In onze communicatie-uitingen de jongere doelgroep meer aanspreken. 
• Groei van het aantal leden om voldoende aanwas van vrijwilligers te bewerkstelligen. 

Dit betekent voor u: 
Dat de communicatiemiddelen van de Vereniging relevante, betrouwbare en actuele informatiebronnen 
zijn voor mensen met brandwonden of NF. En dat die informatie liefst zoveel mogelijk automatisch naar de 
doelgroepen toekomt (via het zorgcircuit) en makkelijk te vinden is voor (jonge) mensen die informatie 
zoeken. Daarnaast neemt de slagkracht van de organisatie toe als we door onze toegenomen zichtbaarheid, 
meer mensen kun binden aan onze vereniging. 

 

4.3 Belangenbehartiging 
De Vereniging heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in wat we noemen ‘de collectieve 
belangenbehartiging’. Dit zijn vaak activiteiten die voor de leden niet direct zichtbaar zijn, omdat ze meer op de 
achtergrond plaatsvinden. De effecten ervan zijn ook vaak pas zichtbaar op de lange termijn. Enkele 
voorbeelden hiervan zijn: 

• Ervarings(des)kundigen die onderzoekers helpen om vanuit patiëntperspectief onderzoeken te 
verbeteren. 

• Ervarings(des)kundigen die subsidieverstrekkers adviseren ten aanzien van de relevantie van 
brandwondenonderzoek vanuit patiëntperspectief. 

• Ervarings(des)kundigen die meedenken bij de opzet van zorgvernieuwingsprojecten 
• Ervarings(des)kundigen die via de gebruikerscommissie meehelpen het Nazorgportaal te ontwikkelen 

en te evalueren. 
• Deelname van ervarings(des)kundigen aan het project ‘Samen bouwen aan participatie’ (SBP), waarbij 

een tool ontwikkeld is om mensen te ondersteunen bij hun re-integratie. 
• Overleg met het Ministerie over de toekomst van de financiering van patiëntenorganisaties. 
• De collectieve belangen van alle gezamenlijk patiëntenorganisaties bepleiten bij lobbypartijen 

waaronder ministeries. 
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Aan het doel ‘meer externe oriëntatie’, uit het voorgaande beleidsplan, is zeker recht gedaan. Toch hebben we 
nog niet het gevoel dat we er zijn. Waar we ons meer op willen richten, is het versterken van onze rol binnen 
de brandwondenzorg. De Vereniging is nog te weinig in betrokken in belangrijke processen en overleggen 
binnen deze zorg. Daar willen we graag verandering in aanbrengen. We willen ons de komende jaren nog meer 
richten op de inzet en waardering van ervarings(des)kundigheid in de brandwondenzorg- en nazorgprocessen. 
Om deze rol goed te kunnen vervullen, zullen we meer mensen uit onze achterban moeten mobiliseren en 
trainen. 

Speerpunten belangenbehartiging: 
• Patiëntenparticipatie zowel kwantitatief als kwalitatief uitbouwen. 
• Werven en trainen van vertegenwoordigers uit onze gelederen die met verve hun rol als 

ervarings(des)kundigen kunnen vervullen in belangenbehartigingsprojecten. 
• Meer invloed in brandwonden(na)zorg gerelateerde processen. 

Dit betekent voor u:  
Een actieve vereniging die vanuit haar ervarings(des)kundigheid de belangen van haar achterban op diverse 
fronten behartigt en een vooraanstaande rol inneemt en invloed heeft op onderzoeks- en 
(na)zorgprocessen in de brandwondenzorg, zodat u kunt rekenen op de best mogelijke 
brandwonden(na)zorg.  

 
 
 

4.4 Vergroten van ‘Impact en bereik’  

       (door borging van de continuïteit en professionalisering)  
‘Impact’ en ‘bereik’ zijn woorden die we in het zorglandschap steeds vaker horen. Met ‘impact’ wordt meestal 
het effect van je handelen bedoeld: maak je als vereniging een verschil en welk verschil dan? We hebben de 
indruk dat we bij onze directe achterban - de mensen met brandwonden en NF - echt een groot verschil 
maken. Zeker als het gaat om lotgenotencontact en informatievoorziening. Dat wordt, zo blijkt uit eigen 
onderzoek, door onze achterban ook zeer gewaardeerd. De impact is op deze fronten dus goed te noemen.  
Ten aanzien van het bereik (de hoeveelheid mensen die we bereiken) willen we wel graag nog een paar extra 
stappen zetten. We denken dat we bij bepaalde groepen nog onbekend zijn en dat willen we graag verbeteren 
(zie ook de paragraaf communicatie). 
 
Op het gebied van de collectieve belangenbehartiging willen we ook graag nog beter presteren. Er is de laatste 
jaren op veel fronten aan de weg getimmerd (zie de paragraaf hiervoor). We worden bovendien ook steeds 
vaker gevraagd om aan allerlei participatieprocessen deel te nemen. We weten dat we ‘qua externe oriëntatie’ 
- zeker in de breedte - gegroeid zijn. We willen er echter graag nog meer ‘impact’ mee realiseren. Dat geldt met 
name - zoals hiervoor al aangegeven - binnen de brandwonden(na)zorg.  
 
Meer impact en bereik willen realiseren, is makkelijk gezegd. Hoe je dat doet, is een stevige uitdaging. Als 
vrijwilligersorganisatie zijn we soms kwetsbaar. Onze ‘output’, de continuïteit in de samenwerking en de 
opvolging van afspraken hangt veelal af van de beschikbaarheid van vrijwilligers. Regelmatig zijn er goede 
initiatieven geweest die met enthousiasme werden opgetuigd, maar vervolgens weer uitdoofden. Vaak omdat 
de betrokken vrijwilligers geen tijd meer hadden en er onvoldoende opvolging was. Het ontbreekt ons soms 
aan voldoende of voldoende gekwalificeerde (vrijwillige) menskracht om al onze taken goed te vervullen. 
  
Gesubsidieerde projecten, waarbij we mensen kunnen inhuren, bieden soms uitkomst. Maar die subsidie is niet 
altijd beschikbaar voor alle doelen die we nastreven. En vaak zijn subsidies er maar voor een korte periode. 
 
Willen we onze impact en bereik vergroten, zullen we op een of andere manier meer mensen op de been 
moeten krijgen voor onze zaak. En ‘onze zaak’ beter moeten organiseren. 
Onze tekortkomingen kennend, en strevend naar meer impact en bereik, hebben we daarom voor de komende 
tijd twee algemene organisatiedoelen gesteld, naast de meer inhoudelijke doelen voor onze drie kerntaken 
(informatievoorziening, logenotencontact en belangenbehartiging). 
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Ze zijn het beste samen te vatten in de volgende twee begrippen: 
• borging van de continuïteit; 
• bevordering professionalisering. 

 
In de volgende twee paragrafen worden deze twee begrippen nader toegelicht en bij elk item zijn eigen 
speerpunten opgenomen. 
 

4.4.1 Borging van de continuïteit 

Borging van de continuïteit is voor een vrijwilligersorganisatie altijd een uitdaging. Vrijwilligers komen en gaan. 
Soms hebben ze veel tijd en soms minder. En soms zijn ze gewoon niet te vinden. Daarom is een vrijwilligers-
vereniging altijd wat kwetsbaar. Om die reden is er een aantal jaar geleden een nauwe samenwerking 
aangegaan met de Brandwonden Stichting. Die samenwerking bestaat enerzijds uit de inzet van de 
verenigingscoördinator, die vanuit de Stichting gedetacheerd wordt aan de Vereniging. Anderzijds wordt de 
Vereniging voor diverse taken zoals (leden)administratie, boekhouding en het organiseren van activiteiten 
ondersteund door de Stichting. Hierdoor heeft de Vereniging veel aan slagkracht en stabiliteit gewonnen. 
 
Door het veranderende umfelt willen we als patiëntenorganisatie echter steeds meer en worden we ook steeds 
vaker bij allerlei gremia en projecten betrokken. Onze ervarings(des)kundigheid wordt steeds meer gevraagd 
en gewaardeerd. Dit zorgt voor een stevige extra ‘workload’, die niet altijd door onze huidige organisatie 
gedragen kan worden. Dit stelt dus ook andere eisen aan de samenwerking met onze belangrijkste partner: de 
Brandwonden Stichting. Daarom willen we onze huidige samenwerkingsvorm in de komende periode weer 
eens kritisch tegen het licht houden en kijken waar we die kunnen aanpassen, zodat hij beter past bij de 
uitdagingen van deze tijd. 
 
Daarnaast willen we ook graag kijken, hoe we onze vrijwilligersorganisatie kunnen versterken. Te vaak liggen er 
te veel taken bij enkelingen. Dat maakt de organisatie kwetsbaar. Als er een topvrijwilliger stopt of plots 
minder tijd heeft, komt de organisatie onder druk te staan en kunnen er allerlei taken blijven liggen. Spreiding 
van taken over meerdere vrijwilligers en structurele aandacht voor goede opvolging kunnen dit probleem 
voorkomen. Daarom blijft werven van vrijwilligers van belang.  
 
Voor nieuwe vrijwilligers geldt vaak, dat ze het wiel opnieuw moeten uitvinden. Degene die ze opvolgen is er 
vaak al een tijd geleden mee gestopt en soms heeft er geen goede overdracht plaatsgevonden. Dit willen we in 
de toekomst graag voorkomen door: 

• informatie over onze (organisatie)processen beter vast te leggen. Het Verenigingshandboek dat al 
enige jaren bestaat, kan ons hierbij een goede dienst bewijzen. We moeten onszelf dan wel 
verplichten er a. meer kennis van te nemen en b. het up-to-date te houden. Iets wat we de laatste 
jaren wat hebben laten sloffen. 

• meer aandacht voor een goede overdrachtsprocedure bij ‘personeelswisselingen’ van onze 
vrijwilligers. Een goede overdracht zorgt dat opvolgers sneller ingewerkt zijn, makkelijker taken 
overnemen en dat de continuïteit van onze processen beter geborgd is.  

 
De continuïteit van onze organisatie en activiteiten kan ook beter geborgd worden als de basissubsidie 
verruimd zou worden en/of wanneer de huidige vaak korte termijn-projectsubsidies omgezet kunnen worden 
naar een meer structurele (langdurige) financiële ondersteuning.  

Speerpunten Borging continuïteit 
• Evaluatie samenwerken Brandwonden Stichting. 
• Werven van vrijwilligers. 
• Updaten en gebruikmaken van het Verenigingshandboek.  
• Zorgen voor een goede overdrachtsprocedure bij ‘personeelswisselingen’. 
• Verruiming financiële middelen door streven naar meer structurele subsidies. 

 

Dit betekent voor u: 
Dat door een betere borging van de continuïteit de Vereniging beter toegerust is om haar taken uit te 
voeren en dat we vooral ook qua volume en kwaliteit meer voor onze leden kunnen doen.  
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4.4.2 Professionalisering 

Professionalisering is een breed containerbegrip, waar iedereen mogelijk weer wat anders onder verstaat. Wat 
wij er onder verstaan, is samengevat in de onderstaande twee punten: 

• Binnen de organisatie: o.a. zorgen dat de kwaliteit van het werk goed is, dat medewerkers en 
vrijwilligers toegerust zijn voor hun taken, dat er goed verslag gedaan wordt, dat de interne 
informatievoorziening op orde is, dat besluitvormingsprocessen helder zijn, dat taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder zijn en dat afspraken nagekomen worden.  

• Buiten de organisatie: voor specialistische taken, waar we geen (geschikte) vrijwilligers voor kunnen 
mobiliseren, professionele (vakkundige) externe hulp inhuren.  

 
Professionalisering en ervarings(des)kundigheid zijn hierbij zeker geen tegengestelde begrippen. Het zijn zaken 
die elkaar juist versterken. We willen onze ervarings(des)kundigheid zo professioneel mogelijk inzetten, zodat 
we een maximale impact hebben vanuit onze eigen expertise: de ervaringskennis. We hoeven geen inhoudelijk 
verstand van medische behandelingen te hebben, om erover mee te kunnen praten. Onze 
ervarings(des)kundigheid is onze ‘professie’. We moeten die wel zo effectief mogelijk inzetten. Dat bedoelen 
we met professionalisering. Om dit voor de komende tijd ‘handen en voeten’ te geven, hebben we ook hier een 
aantal speerpunten voor geformuleerd. 
 
In de vorige paragraaf over ‘Borging van de continuïteit’ hadden we het over de inzet van meer vrijwilligers om 
het bestuur en de coördinator te ondersteunen. Maar alleen meer is niet genoeg. Om hun impact te vergroten 
willen we dat vrijwilligers: 

• zo nodig goed getraind en begeleid worden en; 
• kunnen beschikken over richtlijnen of handleidingen die hen kunnen helpen hun taken beter uit te 

voeren. 
 
Daarnaast moeten de taken, verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden voor iedereen binnen onze 
organisatie duidelijk zijn. Nu heerst er vaak nog een wat te informele sfeer. Dat is op zich niet verkeerd, maar 
het kan soms tot onduidelijkheden leiden. Informeel is prima, als de formele basis goed geregeld is. Die 
formele basis willen we graag verbeteren, door duidelijker te maken wat ieders verantwoordelijkheden, taken 
en bevoegdheden zijn. Dat geldt voor alle geledingen van de organisatie: bestuur, coördinator, commissies, 
individuele leden en partners.  
 
Naast de ‘interne professionalisering’ moeten we als organisatie ook - zo nodig –  eerder externe hulp 
inroepen. Vooral op de momenten dat bepaalde projecten of taken dreigen te blijven liggen, omdat er geen (of 
onvoldoende gekwalificeerde) vrijwilligers voorhanden zijn. Het betrekken van externe professionals versterkt 
in deze gevallen de continuïteit en de impact. Voorwaarde hiervoor is wel dat er voldoende budget voor is. 
Duidelijk moge zijn dat een dergelijke inzet nooit ten koste mag gaan van de inzet van ervaringsdeskundige 
vrijwilligers. 
 
Langzaam moeten we ook meer toegroeien naar een organisatie waar het beleid leidend is. Nog te vaak hangt 
de uitvoering af van de beschikbaarheid of de persoonlijke voorkeur van vrijwilligers of medewerkers. Willen 
we onze doelen bereiken, dan moeten we die ook leren respecteren en serieus nemen. Dat begint met 
aandacht voor het kiezen van reële doelen (waar we met dit stuk een bijdrage aan willen leveren). Daarnaast 
moeten we ook kritisch toezien of onze acties in lijn zijn met onze doelen en of ze ook effectief zijn. 

Speerpunten Professionalisering 
• Waar nodig trainen/opleiden van vrijwilligers. 
• Waar nodig en mogelijk richtlijnen en handleidingen voor de vrijwilligers opstellen. 
• De interne structuur van de organisatie verbeteren. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden 

van de verschillende geledingen in de organisatie vaststellen, communiceren naar betrokken en 
naleven. 

• Bij gebrek aan gekwalificeerde vrijwilligers sneller externe professionals inschakelen. 
• Het beleid meer leidend laten zijn. 

Dit betekent voor u: 
Een vereniging die op effectieve wijze mensen en middelen inzet om de kwaliteit van leven van haar 
achterban te bevorderen. 


