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Beleid en Strategie 

 
Aanleiding 
Stichting Standby Fonds (‘de Stichting’) maakt zich in een groeiende mate zorgen over de veranderingen op de 
Nederlandse arbeidsmarkt. Wij zien dat veel mensen in geval van pech of ziekte minder economische zekerheid 
hebben, doordat het moeilijker is om een vast dienstverband te krijgen, mensen vaker wisselen van baan en 
mensen regelmatig meerdere inkomstenbronnen naast elkaar hebben. In geval van ziekte of pech kunnen deze 
mensen daardoor in korte tijd in grote financiele problemen terecht komen. Ook zien wij dat mensen die graag 
willen werken of potentie hebben niet altijd de mogelijkheid of de kans krijgen om aan de slag te gaan.  
 
Doelstelling 
De missie van de Stichting is om eerlijke arbeidsparticipatie te bevorderen en zoveel mogelijk individuen te 
ondersteunen duurzaam economisch zelfstandig worden. Ook biedt de Stichting ondersteuning bij het opbouwen 
van economische zekerheden. Daarnaast wil de Stichting uitbuiting en uitsluiting op de arbeidsmarkt tegengaan 
door de belangen van kwetsbare partijen te behartigen.  
 
Aanpak 
De Stichting tracht haar doel te bereiken door het opzetten van verschillende projecten binnen de volgende 
beleidsthema’s: 

- Begeleiden naar economische zelfstandigheid 
- Voorkomen schuldenproblematiek 
- Verbeteren eerlijke arbeidsparticipatie 
- Netwerkopbouw 

 
Bij de uitvoering van haar activiteiten hanteert de Stichting een aantal uitgangspunten: 

Ondersteunen arbeidsparticipatie 

De Stichting wordt geen werkgever van  deelnemers, maar ondersteunt hen wel bij hun arbeidsparticipatie door 
de deelnemers te begeleiden.. Voor de daadwerkelijke bemiddeling van betaald werk, werkt de Stichting samen 
met specialisten. 
 
De Stichting geeft altijd de voorkeur aan het opdoen van werkervaring in samenwerking met fitte collega’s op 
echte werkplekken. Hierdoor kunnen de deelnemers zich sneller ontwikkelen en leren van collega’s. De Stichting 
ziet erop toe dat deze gemixte poules zoveel mogelijk geruisloos georganiseerd worden. Deelnemers kunnen 
sneller doorgroeien naar economische zelfstandigheid zonder veel aan hun werksituatie te hoeven wijzigen. Op 
die manier krijgen de deelnemers veel meer kans om mee te doen.  
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Economische zelfstandigheid creëren 

De Stichting streeft ernaar economische zelfstandigheid te creëren door begeleiding van arbeidsparticipatie en 
ondersteuning bij de organisatie van benodigde voorzieningen.  
 
De Stichting acht iemand economisch zelfstandig als deze een eigen inkomen verdient, passende bij zijn 
levensstijl, met genoeg economische zekerheden voor tegenslag. Hiermee bedoelen we dat deze persoon in 
geval van ziekte, pech of stommiteit een half jaar kan rondkomen zonder hiervoor in dermate economische 
problemen te komen dat basisbehoeften zoals onderdak, voedsel en sociaal netwerk onder druk komen staan, of 
dat deze persoon in schuldenproblematiek terecht komt of een bijstandsuitkering aan moet vragen. 

Marktconforme prijzen 

Stichting Standby Fonds wil met haar projecten bijdragen aan een gezonde arbeidsmarkt. De Stichting eist dat in 
projecten waarin sprake is van arbeidsbemiddeling gewerkt wordt met marktconforme prijzen. Dit vind de 
Stichting erg belangrijk omdat het ongewenste verdringing van ondernemers voorkomt. 

Inkomen en zekerheden opbouwen 

De Stichting is van mening dat wanneer mensen éérst aan het werk gaan, zij meer kans hebben om dit werk te 
laten overgaan in een baan, waarmee zij aanspraak maken op bestaande sociale voorzieningen. De Stichting 
begeleidt mensen daarom naar werk en niet per definitie direct naar een baan. De Stichting heeft een 
calamiteitenfonds om in schrijnende gevallen deelnemers financieel te hulp te kunnen schieten. 

Motivatie en doorgroeiperspectief 

De Stichting richt zich op mensen waarbij zij het verschil kan maken. Iedere deelnemer heeft een andere situatie 
en andere kwaliteiten, wat vraagt om maatwerk. De Stichting maakt een inschatting of deelnemers zich (nog 
steeds) kunnen ontwikkelen binnen de mogelijkheden die de Stichting biedt. Om deel te kunnen nemen aan de 
initiatieven en projecten van de Stichting moeten deelnemers ‘gemotiveerd’ zijn en er moet ‘doorgroeiperspectief’ 
naar een economisch zelfstandige situatie zijn. 

Langdurige ondersteuning mogelijk 

De Stichting is van mening dat langdurige ondersteuning mogelijk moet zijn, mits de deelnemer onder onze 
begeleiding ontwikkeling blijft doormaken en zijn perspectief op economische zelfstandigheid blijft behouden.  

Kwaliteitswaarborg 
Gedurende de projecten en initiatieven wordt periodiek geëvalueerd hoe het betreffende project ervoor staat. In                             
samenwerkingsprojecten met externe partijen zullen wij altijd op praktijkbezoek tijdens de uitvoering van het                           
project. 

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit: 
Sofie van der Eijk Voorzitter 
Piet Hein ten Bokum Penningmeester 
Jaap Steijling Secretaris 
 

Beloningsbeleid 

De bestuursleden zetten zich onbezoldigd in voor de stichting. Vrijwilligers die zich inzetten voor de doelen van 
de Stichting, op verzoek en medeweten van het bestuur, ontvangen afhankelijk van de werkzaamheden geen 
beloning, een onkostenvergoeding of een vrijwilligersvergoeding. 
 

 
 



Activiteitenverslag 

De Stichting is net opgericht en is druk bezig geweest met de opbouw van de organisatie. Hiervoor is er juridisch 
advies ingewonnen en gewerkt aan de formulering en uitwerking van de doelstelling. De Stichting is bezig om 
haar inkomstenbronnen uit te breiden en haar netwerk te vergroten. 
 
De Stichting is een samenwerking aangegaan met Stichting DoorDeWijks en Thuis op Maat, waarmee zij samen 
een project heeft opgezet in Rotterdam. In dit project kunnen bijstandsgerechtigden uit de Gemeente Rotterdam 
onder begeleiding als vrijwilliger werkervaring opdoen in de thuishulp. Zij kunnen geleidelijk meer gaan werken en 
wanneer zij genoeg uren en werkvermogen hebben opgebouwd, kunnen zij hun vrijwilligerswerk omzetten naar 
betaalde uren. 
 

Verkorte staat van baten en lasten 2018/2019 

De Stichting is opgericht op 12 oktober 2018. Stichting Standby Fonds hecht veel waarde aan transparantie. 
Onderstaande staat is opgemaakt van de eerste 6 kalendermaanden na oprichting van de stichting: november 
2018 t/m april 2019. 
 

Baten     

Inkomsten  €  6438 

Totaal baten  €  6438 

     

Lasten     

Beheerskosten  €  5498 

Wervingskosten  €  0 

Buffer voor eigen beheer  €  63 

Financiering projecten  €  877 

Totaal kosten  €  6438 

 
 
De Stichting heeft geen winstoogmerk. De administratie wordt in eigen beheer uitgevoerd.  
 
 


