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Beleidsplan stichting Betuwe Wereldwijd 
 
Dit beleidsplan dient te worden gezien als een aanvulling op de statuten zoals die 
vastgelegd zijn in het jaar van oprichting in 1987. 
 
Het beleidsplan is ontstaan vanuit de behoefte aan het ontwikkelen van een beleidskader en 
is geldig vanaf januari 2017. Ieder jaar vindt er in januari een evaluatie plaats en kan er een 
bijstelling door het bestuur volgen.  
 
Doel  
Het beleidsplan heeft tot doel: 

- Het bieden van een richtinggevend kader  met structuur en visie van waaruit  ook 
prioriteiten voor de uitvoering worden aangegeven;  

- Het  bieden van een  kader  voor de rolverdeling bij beleid, de uitvoering van de 
werkzaamheden en voor evaluatie daarvan. De rolverdeling heeft betrekking op het 
bestuur, de betaalde medewerkers (het coordinatieteam), de onbetaalde 
medewerkers, waarvan sommigen met een eigen budget, met bijzondere 
begeleidingsvragen en gewone vrijwilligers. 

 
Inleiding 
Stichting Betuwe Wereldwijd (BWW) heeft vanaf haar oprichting in 1987 twee doelen:  

1. Mensen in Culemborg en omgeving ondersteunen om sociaal en maatschappelijk 
meer zelfredzaam te worden en  

2. Mensen in ontwikkelingslanden meer perspectief bieden op economische 
ontwikkeling. 

We doen dit door gebruikte, technische hulpmiddelen en -materialen zoals gereedschappen, 
naai- en breimachines, computers en fietsen in te zamelen, te reviseren en te verschepen. 
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een gevarieerd gezelschap van 
medewerkers, waaronder langdurig werklozen, mensen met psycho-sociale problemen, 
mensen met autisme en mensen met een verstandelijke beperking. Zij worden hierbij 
begeleid door een klein aantal betaalde krachten (het coördinatieteam), ondersteund door 
een groep vrijwilligers. 
Iedereen werkt in een klein vast team en wordt gestimuleerd om het beste uit zichzelf te 
halen. Persoonlijke groei is geen doel op zich, maar een mooie prestatie.  
 
De goed gereviseerde goederen worden aan projecten in ontwikkelingslanden gedoneerd die 
door middel van training, deskundigheidsbevordering en coaching, mannen en vrouwen van 
alle leeftijden ondersteunen om door middel van kleinschalige ondernemersactiviteiten hun 
sociaal-economische leefsituatie te verbeteren. Het kunnen beschikken over voldoende en 
kwalitatief goed gereedschap is daarbij een grote stimulans.  
 
Het gaat hierbij deels om grote projecten, zoals een twee jarig project in Suriname waarin we 
drie organisaties ondersteunen met het opzetten van sociale fietswerkplaatsen, maar ook om 
kleinere projecten waarbij we bijvoorbeeld een tiental vrouwen van een coöperatie in Ghana 
helpen met naaimachines om een naaiateliertje op te zetten. Hiermee genereren de vrouwen 
niet alleen een inkomen voor zichzelf, maar ze leiden ook jongeren in hun omgeving op tot 
naaister. Op deze manier komen de goederen terecht bij mensen met een geringe opleiding 
en in een zwakke positie, maar met de nieuwe middelen zijn ze in staat voor zichzelf en 
anderen een beter bestaan te realiseren.  
 
Externe veranderingen  
Het werkveld waarin BWW acteert blijft veranderen en verandert snel. Bij fondsen gericht op 
financiering van ontwikkelingsprojecten krimpen de budgetten en soms verandert de focus 
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van ondersteuning van projecten in een ontwikkelingsland naar ondersteuning van 
activiteiten in Nederland. De puzzel om onze projecten gefinancieerd te krijgen is uitdagend. 
Implementatie van veranderende sociale wetgeving zoals WMO en Participatiewet, zorgt 
voor een weerbarstige dynamiek in het sociaal domein. Meer mensen zoeken een 
werkervarings- of dagbestedingsplek terwijl er minder middelen zijn om in begeleiding te 
voorzien. Om goede plekken te blijven bieden, kijken we cratief naar 
financieringsmogelijkheden en zoeken we samenwerking met vergelijkbare organisaties, om 
samen sterker te staan. 
 

Missie: Een tweede leven voor gebruikt gereedschap én een beter leven 
voor mensen, zowel hier als daar. 
 
Dertig jaar na de oprichting van BWW constateren we dat de doelstelling van onze stichting -
zoals geformuleerd in de statuten – mogelijk geactualiseerd moet worden. Dit zal onze 
aandacht hebben in 2017.  Tot die tijd is de hiere verwoorde missie en visie het 
uitgangspunt. 
 
Missie en visie 

In onze wegwerpsamenleving worden mensen -als ze niet helemaal aan het gemiddelde 
beeld voldoen- snel weggezet. Ook is het ‘normaal’ om spullen af te schrijven en weg te 
doen als ze niet meer helemaal up-to-date zijn. Terwijl hier het afval groeit, is er een 
schreeuwend gebrek aan middelen in andere delen van de wereld. Er is genoeg, maar het is 
niet eerlijk verdeeld.  
 
Betuwe Wereldwijd is een wereldwijde actieve maatschappelijke organisatie in Culemborg (in 
het midden van Nederland) met een werkplaats waar mensen uit de regio (Betuwe)- die 
vanwege hun sociale of fysieke situatie niet mee kunnen komen in de huidige samenleving- 
gebruikt gereedschap of andere producten opknappen.  
 
We gaan uit van een echte SAMENleving, zonder mensen uit te sluiten of spullen af te 
schrijven. In onze ogen is alles en iedereen van waarde: elk individueel mens, zowel hier als 
daar.  
We bieden beschutte werkplekken voor een breed palet aan ‘bijzondere’ mensen, de 
medewerkers die het productieproces draaiende houden. Met aandacht en respect zoeken 
we steeds naar wat zij wél kunnen, steeds een stapje verder waar het kan. In de begeleiding 
bieden we zo veel mogelijk maatwerk, met de middelen die we hebben.  
We werken lekker praktisch: met zo min mogelijk regels of administratieve rompslomp.  
 
We herstellen afgedankt gereedschap en andere producten. Het opgeknapte gereedschap 
verzenden we naar toekomstige vakmensen in ontwikkelingslanden, waardoor zij hun 
gedroomde beroep kunnen uitoefenen en daarmee zicht hebben op een beter bestaan.  
 
Door gereedschap, geld of diensten te geven kunnen bewoners, bedrijven en organisaties in 
Culemborg, de Betuwe en in heel Nederland via ons rechtstreeks bijdragen aan praktische 
ondersteuning van mensen in ontwikkelingslanden.  
 
Een simpele methode met een groot effect.  

 
Realisatie 
BWW  realiseert zijn doelstelling in een semi-professionele arbeidsorganisatie met een 
coordinatieteam van 3 professionals.  
Het coordinatieteam bestaat uit:  

- een coordinator Mens en Werk, verantwoordelijk  voor het begeleiden van de 
medewerkers en andere vrijwilligers die bij het productieproces betrokken zijn.  
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- een coordinator Projecten,  verantwoordelijk  voor het aantrekken van voldoende 
afzetmogelijkheden en de noodzakelijke financiering en fondsen.  

- een algemeen coordinator die als  eindverantwoordelijke tevens de externe contacten 
en de communicatie met het bestuur onderhoudt. 

 
Het beleidsplan is van en voor het bestuur en het coordinatieteam (CT). Het wordt 
voorgelegd aan alle medewerkers en  openbaar gemaakt voor donoren, begunstigers en 
andere geinteresseerden. 
 
Het beleidsplan is gebaseerd op 4 pijlers:   

1. Financiele stabiliteit 
2. Projectenbeleid 
3. Medewerkersbeleid 
4. Sociaal Domein  

 
Ad 1. Financiële stabiliteit 

a. Een jaarbegroting 
Met de interne veranderingen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan en de 
onzekerheden als gevolg van externe veranderingen, is onze financiële verantwoordelijkheid 
toegenomen. Niet alleen voor onze doelgroep medewerkers hier en de voortgang van onze 
projecten daar, maar ook voor onze betaalde medewerkers is financiële stabiliteit en 
continuïteit van de stichting van groot belang. 
Daarom stellen we met het oog op een gezonde financiële positie dat de jaarlijkse 
opbrengsten hoger moeten zijn dan onze jaarlijkse uitgaven om stabiliteit te garanderen en 
een buffer te creëren in het geval we met financiële tegenvallers worden geconfronteerd. 
 
P.S: We doen geen extra inspanning om meer individuele donateurs te krijgen. 
Toelichting: Dit kost veel extra tijd en energie en levert ondanks de extra inspanningen maar 
weinig op.  
 
We streven naar een zo realistisch mogelijk opgestelde begroting. De begroting komt tot 
stand op basis van reëel begrote posten waarvan de inschatting plaatsvindt op basis van 
ervaringscijfers.  
Omdat bij een meerjarenbegroting de mate van zekerheid afneemt bij het inschatten van 
datgene wat zich (mogelijk) op termijn gaat voordoen, hanteren we vooralsnog het 
uitgangspunt dat een begroting de duur heeft van een jaar. 
 

b. Overall doelstelling 2017 

 In 2017 blijft de begrote productie (Euro’s, stuks gereedschap en werkplekken) minimaal 
op het begrote niveau van 2016.  

 In 2017 sluiten we af met een positief financieel resultaat.  
 

c. Bedrijfssponsoring 
Ten aanzien van bedrijfssponsoring als bron van inkomsten stellen we ons ‘low profile’ op; 
indien zich een mogelijkheid voordoet laten we die niet voorbijgaan mits aan bepaalde 
voorwaarden is voldaan.  
Zo moet de sponsoring bijdragen aan het vergroten van onze naamsbekendheid en kansen 
bieden voor het vergroten van ons netwerk. Met een netwerk van een bepaalde omvang zijn 
op termijn immers weer andere vormen van sponsoring mogelijk, zoals crowdfunding.  
 
In 2017 verkennen we de kosten en baten van crowdfunding voor onze organisatie.  
Dit kan bijvoorbeeld voor 1 of 2 projecten ingezet worden. Het gaat hier om geefgeld (dus 
geen lening/ obligaties o.i.d.) waarbij gedacht kan worden aan ca. 3000 euro voor een 
specifiek project. Er kan gebruik gemaakt worden van platforms die hier speciaal voor zijn 
opgericht.  
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Dit vraagt om een goede informatievoorziening.  
 
Ook moet de aan bedrijfssponsoring verbonden tegenprestatie realiseerbaar zijn door de 
werkorganisatie en in verhouding staan tot de inkomsten. . 
Vanuit dit perspectief geven we de voorkeur aan bedrijfssponsoring voor een langere termijn.  
Op basis van de werkzaamheden die we hier uitvoeren en de projecten waar we daar een 
bijdrage aan leveren, ligt onze focus op sponsoring door de technische sector/bedrijven (en 
technische opleidingen). Gelet op onze lokale naamsbekendheid en onze rol binnen en voor 
de lokale gemeenschap richten we ons daarbij op het bedrijfsleven in (de regio rondom) 
Culemborg. 
We schatten in zodoende jaarlijks 2000 tot 5000 euro aan inkomsten te genereren.  
 
Ter ondersteuning van het bovenstaande ontwikkelen we in 2017 een sponsorbeleid en 
nieuw in te zetten communicatiemiddelen (PR-materiaal). 
 

d. Werk voor derden 
We verrichten productiewerk voor derden mits ons primaire proces niet in het gedrang komt.  
Redenen hiervoor: 

1. Extra inkomstenbron (3e geldstroom) 
2. Voldoende aantrekkelijke activiteiten voor medewerkers (minder prikkels, overgang 

naar ander werk etc.). 
3. Sociale werkplaatsen worden afgebouwd, wij springen deels in dit ‘gat’.  

Het bestuur legt de verantwoordelijkheid voor het afwegen wat wel en geen geschikt 
productiewerk is bij het coördinatieteam.  
 
Ad 2. Projectenbeleid     
Bij selectie van projecten zal vooral gekeken worden naar de kansrijkheid er van. Kosten, 
baten en werkprocessen zullen bij die afweging meegenomen moeten worden. 
 

a. Doelgroepen voor levering van producten (daar) 
Ten aanzien van ons doelgroepenbeleid hanteren we als uitgangspunt dat de 
werkorganisatie hier alert moet zijn op het prioriteren van projecten waar BWW zich daar 
voor inzet. We richten ons in principe op ontwikkelingslanden. Alleen onder voorwaarden 
komen ook projecten in andere landen in aanmerking,  mogelijk zelfs in eigen land. De 
voorwaarden moeten corresponderen met visie en missie van BWW en worden altijd 
besproken met het bestuur. 
 
Ook vinden we dat onze projecten er aan bij moeten dragen dat mensen – door een goed 
gebruik van de toegestuurde gereedschappen- (beter) in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien. Analoog aan onze sociale doelstelling hier biedt het project een perspectief dat 
zowel de economische als de sociale positie van mensen daar verbetert. Tevens geven we 
de voorkeur aan projecten die een bredere regionale impact kennen. Ook is er een voorkeur 
voor meerdere projecten in één land. 
Uiteraard is het project - uitzonderingen daar gelaten - in financiele zin interessant voor 
BWW en draagt het bij aan de continuiteit hier. Dat geldt ook voor projecten die veel 
publiciteit en goodwill voor BWW kunnen genereren. 
 

b. Hulpgoederen 
Voor onze projecten daar reviseren we hier naai- en breimachines, fietsen, computers, tuin-
en constructie gereedschap. We vermijden bijzondere en uitzonderlijke hulpgoederen die 
zich niet goed verhouden tot een effectief en efficiënt werkproces hier. 

 
We zetten in op meer bedrijfssponsoring in de vorm van het leveren van materialen en 
gereedschappen. 
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In vergelijking met sponsoring door bedrijven van geld (zie bij bedrijfssponsoring op pag. 3) 
levert dit naar verwachting meer op.  
 
We schaffen alleen zelf hulpgoederen aan als: 

- Het een voorwaarde is om het project daar te laten slagen, óf 
- Het een voorwaarde is om basis gereedschapssets samen te stellen, én 
- De kosten van aanschaf volledig gedekt worden 

 
c. Langdurige projecten 

Vanuit onze behoefte aan continuiteit en financiele stabiliteit onderzoeken we in 2017 de 
mogelijkheden voor langdurige samenwerking met (project-) partners zowel hier als daar. We 
verkennen daarbij de rol van ‘onderaannemer’ en ondervinden daarvan graag de (mogelijke) 
voordelen. Zo verminderen we onze kwetsbaarheid als we kijken naar de risico’s bij inklaring, 
de veelheid aan werkzaamheden voor noodzakelijke fondsenwerving en het checken van 
organisaties daar. 
We verbreden en intensiveren contacten met nationale en lokale organisaties die in de 
betreffende ontwikkelingslanden werkzaam zijn. 
Dit doen we zowel uit oogpunt van de zorgvragers als uit financieel oogpunt. Uitgangspunt is 
dat het geld dat we in onze eigen project steken níét hoeft terug te vloeien in de vorm van 
rente of aflossing.  
Dit kan betekenen dat een aantal fondsen ons niet zullen steunen. 
Waar wij samenwerken met grotere organisaties die wel het uitgangspunt hanteren dat 
gelden moeten terugvloeien, hoeft dit voor ons geen belemmering te zijn om samen een 
project te doen.  
Voorwaarde voor langdurige samenwerking is dat onze partners een gunstig risicoprofiel 
kennen. Langdurige projecten definieren we als projecten die ons hier minimaal een half jaar 
aan werk garanderen en ons minimaal €50.000 omzet opleveren. 
Het onderzoek naar deze vorm van samenwerken vindt in 2017 plaats naast de reguliere 
werkzaamheden. Dat betekent dat er binnen het werkplan invulling moet worden gegeven 
aan tijdelijke extra capaciteit van vrijwilligers ter ondersteuning van het cordinatieteam. 
 
Het managementinformatiesysteem van de projecten zal verder geprofessionaliseerd 
worden: 
 

d. Een aantal concrete doelstellingen voor het Projectenwerk in 2017: 

 We richten ons op ‘hardware’:  
- we bieden geen deskundigheidsbevordering vanuit BWW aan. 
- we regelen niet het transport van goederen van andere organisaties (voor de goede 
orde: wel kunnen we ruimte die ‘over’ is in een container aan andere, niet commerciële 
organisaties verhuren). 

 We bouwen medische hulpmiddelen en muziekinstrumenten af.  
We verwijzen zo veel mogelijk door naar andere organisaties die deze spullen wél 
kunnen gebruiken. Als mensen spullen aanbieden bij de deur, leggen we het uit, maar 
kunnen we het evt. nog wel innemen.  

 In 2017 onderzoeken we de mogelijkheden om weefgetouwen in het assortiment op te 
nemen.  

 In 2017 onderzoeken we of er voldoende afzet mogelijk is van de Nederlandse fietsen in 
het buitenland. (Ze zijn vaak ongeschikt vanwege technische snufjes en andere maat 
banden).  

 
Hoewel het bestuur vindt dat deze laatste punten vallen binnen de bevoegdheden van het 
coördinatieteam, hecht het team wel aan een uitspraak hierover van het bestuur. Dit omdat 
het altijd iets ‘vanzelfsprekends’ was bij BWW en er dus sprake is van een koerswijziging. 
Diverse communicatiemiddelen (o.a. website, visitekaartjes) moeten hierop worden 
aangepast.  
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Ad 3. Medewerkersbeleid.  
Door verdere professionalisering van de organisatie is de organisatiestructuur van BWW de 
afgelopen jaren geleidelijk aan gewijzigd. Hierbij is tegelijker tijd in grote mate rekening 
gehouden met de mogelijkheden en onmogelijkheden van de diverse medewerkersgroepen. 
 
De volgende stap wordt het formaliseren van het medewerkersbeleid waarbij onderwerpen 
zoals taakvolwassenheid, rol van doelgroepen medewerkers, jobcarving en 
ontwikkelmogelijkheden, verder praktisch ontwikkeld gaan worden. 
 
Uitgangspunt bij het medewerkersbeleid is dat BWW plek blijft bieden aan een breed scala 
mensen met een ‘rugzak’. Hierbij past een bescheiden, flexibel maar robuust beleid. 
 
Ad 4. Sociaal Domein en Doelgroepen (hier) 
Als gevolg van veranderingen in het Sociaal Domein worden we mogelijk – op termijn – 
geconfronteerd met een verschuiving in geldstromen behorende bij onze doelgroep 
medewerkers hier.  
Omdat we de consequenties van deze veranderingen nu nog niet kunnen overzien 
‘specialiseren’ we ons nu niet in specifieke doelgroepen medewerkers; we blijven ons 
voorlopig richten op het brede spectrum aan doelgroepen die nu deel uitmaken van onze 
werkorganisatie hier. 
 
In de samenwerking met organisaties in het sociaal domein stellen we steeds het welzijn van 
onze medewerkers voorop. Daarnaast houden we onze financiële positie in de gaten.  
 
Wij worden in Culemborg voortrekker van de kleinschalige aanbieders voor dagactiviteiten 
en re-integratie. D.w.z.:  

- Actief netwerk bij elkaar brengen en houden.  
- Zoeken naar samenwerkingsverbanden 
- De groep van kleinschalige aanbieders naar buiten presenteren. 

 
In het geval dat door (veranderende) wet- en regelgeving de inzet van specifieke doelgroep 
medewerkers ‘BWW in financiële zin raakt’ dan richten we ons – vanuit het oogpunt van 
financiële stabiliteit en continuïteit - niet op deze groep. In die lijn denkend, vinden we ook 
dat de inzet van vrijwilligers moet leiden tot een bijdrage aan onze organisatie in plaats van 
andersom; zo mag begeleiding van vrijwilligers niet ten koste gaan van de begeleiding die 
onze doelgroep medewerkers (mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt) 
nodig hebben. We streven naar de uitwerking van een vrijwilligersbeleid in 2017 met dit 
uitgangspunt als basis. 
Indien wijzigingen in wet- en regelgeving gevolgen hebben voor de participatie van onze 
huidige doelgroep medewerkers dan bezien we daarvan op individueel niveau de 
consequenties. 
 

 
Punten voor de bestuursagenda in 2017 
 
Bespreken en nader uitwerken van: 

1. Het sponsorbeleid  
2. Het communicatiebeleid  
3. Het vrijwilligersbeleid c.q. medewerkersbeleid 
4. Het projecten- en hulpgoederenbeleid  
5. Actualiseren van onze missie en visie 

 


