Beleidsnotitie Stichting Vrienden van Philadelphia 2022 e.v.
Historie
De Stichting Vrienden van Philadelphia bestaat inmiddels 30 jaar. Voor deze beleidsnotitie
zijn er eigenlijk twee fasen in het bestaan van de Vrienden van belang, ruwweg te verdelen
in de perioden vóór en na 2010.
- Vóór 2010
In deze periode maakte Philadelphia Zorg een turbulente tijd door. Details daarover kunnen
we verder buiten beschouwing laten maar er was veel werk aan de winkel om de organisatie
weer op de rails te krijgen en het maatschappelijk vertrouwen terug te winnen. Dat had ook
invloed op de wijze waarop de Vrienden opereerden: moest het nog wel onder de vlag en
met de naam Philadelphia of moest het een eigen identiteit aannemen zodat het los kwam
te staan van de grote, beladen, organisatie? Veel knappe koppen hebben zich over deze
problematiek gebogen. Geleidelijk aan kwam de hele organisatie in rustiger vaarwater en
bleef de naam Vrienden van Philadelphia behouden, onder het toeziend oog van de
toenmalige voorzitter, die politiek als achtergrond had.
- Na 2010
Vanaf 2010 kreeg de Stichting Vrienden de vorm die het nu heeft waarbij door het
aantrekken van een ervaren fondsenwerver de organisatie een duidelijkere richting en
structuur kreeg. Daarnaast bood de schenking van een miljoen aan de stichting de financiële
armslag om “groter” te denken. Het bestuur van de Vrienden kreeg in die periode als logisch
gevolg hiervan een ondernemer als voorzitter, kreeg de fondsenwerver extra personele
assistentie en werd een chauffeur aangesteld voor het transporteren van snoezelwagen en
de producten uit de Innovatheek naar de locaties. De chauffeur kreeg er, bijna geruisloos,
extra taken bij als klusjesman voor cliënten die nauwelijks of geen netwerk hebben.
De Stichting Vrienden voorziet dus ruimschoots in een behoefte en staat er financieel en
organisatorisch beter en mooier voor dan ooit tevoren:
Sterke punten:
- goed georganiseerd
- goede en effectieve contacten met sponsoren en fondsen
- duidelijke spelregels
- professioneel
- aantoonbare toegevoegde waarde
- gewaardeerd zowel intern als extern
- financieel gezond
Zwakke punten:
- nog onvoldoende bekendheid bij- en gebruik door de locaties/mensen
- aantal goedgekeurde projecten dat uiteindelijk niet wordt uitgevoerd
- in verhouding tot het eigen vermogen wordt te weinig geld uitgegeven

Doelstelling
Het realiseren van projecten voor cliënten van Philadelphia Zorg die een wezenlijke bijdrage
leveren aan hun geluk en welzijn en die niet uit de wettelijke middelen betaald kunnen
worden. We helpen dromen waarmaken.
Spelregels
- Een project dient een zichtbare structurele bijdrage te leveren aan de verbetering van de
kwaliteit van leven voor cliënten van Stichting Philadelphia Zorg.
- Het project moet ten goede komen aan meerdere personen, dus niet aan één individu.
- Een projectaanvraag moet worden ingediend door de manager Zorg en Wonen.
- Een aanvraag dient te worden voorzien van minimaal 1, maar bij voorkeur 2 offertes van
leveranciers.
- Stichting Vrienden verwacht van de locatie een eigen bijdrage voor het project van
minimaal 1/3 van de kosten uit eigen budget.
Projecten
Het realiseren van de doelstelling wordt door middel van het uitvoeren van projecten
ingevuld. De projecten die inmiddels uitgevoerd zijn, werden in de loop der jaren groter en
omvangrijker: de reikwijdte ligt inmiddels tussen de € 100,- en de € 100.000,-.
We kunnen de projecten als volgt indelen:
1. Individuele kleine en grote aanvragen van Philadelphia Zorglocaties (duofietsen)
2. Aansluiting bij de overall strategie van Philadelphia Zorg:
- lichaamsbeweging (beweegtas, fitnessmaterialen)
- voeding (kookworkshops)
- muziek en beleving (muziekfeesten, huiskamerconcerten, belevingstheater)
3. Innovatie: locaties door middel van de Innovatheek in staat stellen om de nieuwste
technologische ontwikkelingen uit te testen en eventueel aan te schaffen
(fietslabyrint, tovertafel).
4. Dienstverlening d.m.v. chauffeur/klusjesman (snoezelwagen)
5. Overige evenementen: voetbaltoernooi, Kerstdiners
6. Grootschalige bouwprojecten in combinatie met vermogensfondsen (beweeg- en
beleeftuinen, snoezelbadkamers)
Financiën
Het vermogen van de Stichting Vrienden is de laatste jaren flink toegenomen, vooral door
een aantal nalatenschappen en legaten. Sommige daarvan hebben een vaste bestemming,
andere zijn vrij besteedbaar. Een deel van het vermogen is via de Rabobank terughoudend
belegd in geselecteerde fondsen zoals dat voor andere charitatieve instellingen ook wordt
gedaan. De liquiditeiten zijn gespreid over een aantal banken om de garantiegrens van
€ 100.000,- niet te overstijgen.
Conclusie:
De Stichting Vrienden van Philadelphia kan dus met optimisme en enthousiasme de
toekomst tegemoet treden. Er is een mooi bedrag in kas en het is natuurlijk de bedoeling dat

dit zo snel mogelijk, verantwoord en doordacht, aangewend wordt “om dromen van
cliënten helpen waar te maken”. We gaan dus op de ingeslagen route door. Belangrijk is
daarbij om te kijken naar, en aansluiting te vinden bij, het nieuwe 5-jarenplan van
Philadelphia Zorg.
Essentie meerjarenplan Philadelphia Zorg
-

Stimuleren van het gewone leven door anders te organiseren
Zeggenschap wordt onderdeel van de herijkte visie op zorg
Werk maken van zelforganisatie
Inzetten op technologie
Met muziek het verschil maken

Samengevat in: “Doen, gewoon meedoen”.
Wat betekent dit voor de Vrienden?
Nadruk ligt op “leven voor en met elkaar; samen maakt gelukkig”. De doelstelling van de
Vrienden sluit hier goed op aan. Dit betekent voor de Vrienden dat we:
-

“Gewoon meedoen” helpen faciliteren omdat het ultieme doel van de Vrienden het
bijdragen aan het levensgeluk van de cliënten is.
bij grotere projecten hier nadrukkelijker rekening mee zullen houden zodat meer
mensen ervan profiteren en er dus meer cliënten “gelukkiger van worden”.

We doen dat door zelf, en in samenspraak met Philadelphia Zorg, ideeën te genereren en
door mee- en om te denken. We realiseren het door middelen in geld en natura te werven
via ons netwerk en het organiseren en regelen van het uitvoeringstraject.
Zeggenschap cliënten
Grotere zeggenschap betekent dat de cliënten een belangrijkere rol gaan spelen in
beslissingsprocessen. Ze zullen meer meegenomen worden in overleg en besluitvorming en
daardoor een groter stempel kunnen drukken op de kwaliteit van hun leven. Het is de wens
om het aanvraagproces van wensen en dromen zo om te vormen dat cliënten ook zelf
rechtstreeks (groeps)wensen kenbaar kunnen maken. En dat cliënten in dit aanvraagproces
worden begeleid. “Make a wish” en de vrienden zorgen dat het geregeld wordt.
Onderzocht wordt of de cliëntenraad of een ervaringsdeskundige, of hierin opgeleide
cliënten, hier een rol in kunnen vervullen. We zullen als Vrienden de zelforganisatie daarvan
actief stimuleren.
Muziek
Muziek is een dankbaar onderwerp voor de Vrienden. In de afgelopen jaren zijn veel
verschillende soorten muziekprojecten uitgevoerd, die met groot enthousiasme door de
cliënten werden ontvangen. Deze lijn wordt dus gecontinueerd.
Technologie: adopteren van een project van Philadelphia Zorg en uitbouwen Innovatheek
Technologie wordt steeds belangrijker voor Philadelphia Zorg. Als logische ontwikkeling van
nu maar ook als oplossing voor het “meer met minder mensen doen”. Philadelphia Zorg zal

zich zeker bezig gaan houden met het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe
mogelijkheden. De Stichting Vrienden beschikt over financiële middelen die aangewend
moeten worden om dromen van cliënten waar te maken. We stellen dan ook voor om in
overleg met Philadelphia Zorg een budget vrij te maken en daarmee één van de nieuwe
technologische ontwikkelingsprojecten te adopteren en te financieren. Vereiste is dat dit
project direct het levensgeluk van cliënten bevordert.
De Innovatheek is een groot succes met veel potentie voor de toekomst en verdient dus
extra aandacht. Verdere ontwikkeling en uitbreiding zijn logische vervolgstappen.
Communicatie
Communicatie blijft een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de Vrienden.
- onderhouden en actueel houden van website en sociale media
- managers Zorg en Wonen en locaties voortdurend op de hoogte houden van ons bestaan
- op de hoogte houden van vermogensfondsen van de voortgang van (hun) projecten
- donateurswervingsbrief continueren
- programma om locaties regelmatig op ons bestaan wijzen (app?)
- aanwezigheid op bijeenkomsten
- nieuwsbrief
Conclusie:
De Stichting Vrienden van Philadelphia staat er financieel en organisatorisch goed voor. Voor
de komende jaren:
-

blijven we op dezelfde voet voortgaan
blijven we een kleine en flexibele organisatie
ondersteunen we zowel grote als kleine projecten
sluiten we zoveel mogelijk aan bij de lange termijn visie van Philadelphia Zorg
continueren we de muziek- en belevingsgerichte projecten
stimuleren we de mogelijkheden om cliënten zelf aan het woord te laten
adopteren en financieren we een innovatie/technologieproject van Philadelphia Zorg
bouwen we de Innovatheek verder uit
volgen we toegewezen maar niet opgevolgde/afgeronde projecten nadrukkelijker op
blijven we zorgen voor goede en effectieve communicatie

