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Het jaar 2017 is het derde jaar waarin gewerkt wordt binnen het nieuwe zorgstelsel. Evenals in de 

eerste twee jaren ziet Middin zich wederom voor grote uitdagingen staan. Die uitdagingen hebben 

uiteraard eveneens effect op Stichting Vrienden van Middin.  

In de afgelopen twee jaar tekende dit zich al af in de aard van de aanvragen. De Stichting Vrienden 

van Middin ontving veel verzoeken die vooral het organiseren van “extra’s” betroffen. Het ging dan 

vaak om het verkrijgen van middelen voor uitstapjes en activiteiten. Toch zien we in toenemende 

mate ook vragen op ons afkomen die meer praktische zaken omvatten. Voorbeelden hiervan zijn: 

middelen voor de aanschaf van keukenapparatuur, middelen om een cursus te kunnen organiseren, 

middelen voor meer geavanceerde technische apparatuur zoals pictohorloges, iPhones etc. 

Hoewel de eerst aangekondigde verdere bezuiniging op de WLZ voor 2017 geschrapt werd moet toch 

rekening gehouden worden dat ook in toekomstige jaren minder middelen voorhanden zullen zijn. 

Daarnaast moet Middin rekening houden met een eventuele daling van tarieven van de gemeenten, 

doorontwikkeling van gemeentelijk kwaliteitsbeleid en verdere integratie van zorg en welzijn. Nog 

meer dan voorheen is het ook voor Stichting Vrienden van Middin noodzakelijk de vraag van de 

cliënten goed te verstaan en te zoeken naar alternatieve mogelijkheden om middelen en/of 

activiteiten te genereren.    

 

Versterking van het netwerk van cliënten en andere stakeholders  
De overheid wil naar een participerende samenleving. Door het netwerk van cliënten en andere 

stakeholders te versterken, wordt de rol van de professionele zorg en ondersteuning kleiner en de 

inzet lager. Met name bij het versterken van het netwerk van de stakeholders, zoals familieleden, 

relaties, vrienden, serviceclubs en bedrijven kan Stichting Vrienden van Middin een grote rol spelen.  

 

Ondernemerschap  
Middin wil actief kansen benutten. Dit kan door het opzetten van activiteiten voor de cliënten samen 

met bedrijven en organisaties. Deze activiteiten zullen wel kostendekkend moeten zijn en weinig 

vervoerscapaciteit vereisen. Stichting Vrienden van Middin kan bij het uitwerken van deze initiatieven 

een coördinerende rol spelen.  

 
Focus  
In 2017-2018 ligt de focus van Stichting Vrienden van Middin op de volgende activiteiten:  

1. Directe hulp aan locaties t.a.v. ondernemerschap en relatiebeheer  

In de periode 2017-2018 zal vooral gekeken worden op welke wijze Stichting Vrienden van Middin 

locaties kan bijstaan als adviseur en ambassadeur. De kring om cliënten heen neemt een steeds 

belangrijker plaats in. Bijvoorbeeld bij het leveren van vrijwillige inzet op locaties of het bieden van 

financiële hulp om een activiteit of een investering te kunnen realiseren.  

De tijd is voorbij dat bedrijven bereid waren om ongericht grote financiële bedragen te geven. Deze 

tijd vraagt meer om het organiseren van lokale netwerken en het kennen van belangrijke partners in 

de gemeenten, buurten en wijken. Stichting Vrienden van Middin hecht waarde aan initiatieven die 

locaties zelf ontwikkelen om hun netwerk te versterken. Immers juist in die lokale netwerken liggen 
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kansen om mensen te motiveren iets ‘extra’s’ te willen betekenen voor de cliënten van Middin. Daar 

waar hierbij hulp nodig of gewenst is vanuit Stichting Vrienden van Middin  wil deze daarbij graag een 

faciliterende rol spelen. Uitdaging is het omvangrijke werkgebied van Middin. Om meer zicht te krijgen 

op de voordelen en nadelen van een regionale inbedding, hoopt  

Stichting Vrienden van Middin met het organiseren van enkele expertmeetings antwoord te krijgen op 

de vraag waaraan bij de locaties van Middin het meest behoefte is. In 2016 heeft een eerste 

expertmeeting in Zoetermeer plaatsgevonden.  

 

2. Fondsenwerving via vermogensfondsen, serviceclubs en dergelijke  

Hoewel het budget vanuit het Zorgondersteuningsfonds beëindigd zou worden in 2016 is door hiermee 

zuinig om te gaan in 2016 het toch mogelijk om ook in 2017 een aantal extra’s uit dit budget te 

realiseren. Hiertoe zijn goede afspraken gemaakt met het betreffende fonds. 

 

3. Projecten Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)  

Gelukkig zijn er bedrijven en serviceclubs die het belangrijk vinden om hun maatschappelijke 

betrokkenheid aan Middin te tonen.  Het is belangrijk dat Middin en Stichting Vrienden van Middin 

blijven openstaan voor het organiseren van MVO-projecten met serviceclubs en bedrijven. Deze 

projecten verhogen de betrokkenheid van de maatschappij met Middin en geven invulling aan de wens 

tot meer participatie in de samenleving. Ook in de komende jaren zal Stichting Vrienden van Middin 

zich hiervoor blijven inzetten.  

 

4. Uitbreiding van het aantal bedrijfsvrienden  

In 2017-2018 wordt gericht gestreefd naar uitbreiding van het aantal bedrijven dat vriend wordt van 

Middin. In samenwerking met bedrijven, stakeholders, serviceclubs enzovoort worden extra’s mogelijk 

gemaakt voor de cliënten die niet (meer) als vanzelfsprekend via regelingen bekostigd worden. Het 

werven van bedrijfsdonaties gebeurt in nauw overleg met de raad van bestuur van Middin. 

Stichting Vrienden van Middin is zich bewust van de kerntaak, “het verschil maken, zorgen voor de 

extra’s in het leven van de cliënten, in aanvulling op de geïndiceerde professionele zorg.” 

 

 

 


