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Doel en werkzaamheden. 
  

De stichting heeft als doel:  

1. Het stimuleren van jongeren om zich maatschappelijk in te zetten middels 

vrijwilligerswerk of het voeren van acties en activiteiten voor goede doelen en 

maatschappelijke projecten.  

2. Het in de breedste zin des woords stimuleren van maatschappelijk gevoel en 

participatie binnen de samenleving voor jongeren en kwetsbare groepen. 

3. Het begeleiden van mensen, en meer specifiek jongeren, met een chronische ziekte, 

handicap of beperking naar duurzame deelname in de maatschappij. 

 

Tot dit doel behoort uitdrukkelijk niet het doen van uitkeringen aan de oprichters of aan hen 

die deel uitmaken van organen van de stichting.  

 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:  

- Het uitvoeren van maatschappelijke projecten voor en door jongeren 

- Het uitvoeren van MDT (maatschappelijke diensttijd ) trajecten om jongeren bekend 

te maken met, en te motiveren voor diverse soorten vrijwilligerswerk. 

-  Het organiseren van een jongeren ontmoetingsplaats, zowel virtueel als fysiek 

- Het samenbrengen van jongeren met verschillende achtergronden en 

leefomstandigheden 

- Het begeleiden en trainen van jongeren – al dan niet met een chronische ziekte, 

handicap of beperking- richting maatschappelijke participatie, (aanvullende) scholing 

en/of (vrijwilligers)werk.  

 

 

Bestuur van de stichting 
 

Bestuursleden: 

M.R. Groenewegen, voorzitter  

E.M. Blokpoel, Penningmeester  

S. Bouman, Secretaris 

 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het werk als bestuurslid.  

 

Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode 4 jaren. Aftredende bestuursleden 

zijn maximaal 3 maal aansluitend herbenoembaar. Gezamenlijk bepalen zij de lange termijn 

strategie van de stichting. Deze wordt vastgelegd in het 5 jaren beleidsplan. 
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Exploitatie  
Voor haar taken vanuit het landelijk MDT project ontvangt de 

stichting een bijdrage vanuit ZonMW. Voor de overige (exploitatie- en ) projectkosten is de 

stichting aangewezen op giften en donaties.  

  

Voor specifieke projecten worden fondsen geworven middels crowd funding acties, 

sponsoren en het werven van bijdragen bij vermogensfondsen. Tevens zullen er sponsors 

gezocht worden die een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van ons doel, dit kan zowel 

in gelden als in natura. 

 

Zo nodig zal er worden samengewerkt met professionals uit het sociaal – evenementen en 

jongeren werkveld. Waar dit mogelijk is, en / of leidt tot kwaliteitsverhoging of 

kostenbesparing, kan de stichting ook professionals direct in loondienst nemen voor de 

uitvoering van projecten.  

 

Er wordt echter zoveel mogelijk gewerkt met vrijwilligers om zoveel mogelijk impact te 

kunnen uitoefenen binnen de beschikbare middelen.  

 

 

Beheer en besteding van gelden  
Het beheer van de financiële middelen wordt gedaan door de penningmeester onder 

frequent toezicht van het bestuur. De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle gelden zullen 

worden ingezet om de statutaire doelen van de stichting te kunnen verwezenlijken.   

Er worden ook geen reserves aangehouden anders dan een uiterst beperkte 

continuiteitsreserve (max. 1 * jaar exploitatie).  
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Toekomstplannen / Activiteiten 
 

2021-2026  

Voor 2021 en 2022 loopt is de stichting Helping Heroes de uitvoerder voor het 

Maatschappelijk Dienst Tijd traject Helping Heroes. In dit traject gaan we 335 jongeren in de 

regio Utrecht / Gooi & Vechtstreek laten kennismaken met vrijwilligerswerk, door ze in 

kleine groepjes actief begeleid vrijwilligerswerk te laten doen bij diverse goede doelen, 

verdeeld in de categorieën:   

• Zorg en Welzijn 

• Dier en Natuur 

• Mens en Maatschappij 

• Veiligheid en Geüniformeerden  

 

Er is nu al veel interesse voor dit project. In de zomer van 2021 zullen we inschrijven op de 

uitbreiding van dit traject, zowel wat betreft het aantal jongeren, het aantal regio’s en een 

nog diverser aanbod van activiteiten.   

Via het MDT traject willen we tot 2026 minimaal 1.000 jongeren laten kennismaken met 

vrijwilligerswerk en daaruit leren keuzes te maken voor de toekomst.  

 

Met andere nog te definiëren projecten willen we daar bovenop tot 2026 nog eens 1.000 

jongeren met vrijwilligerswerk laten kennismaken. In totaal zullen we de komende 5 jaar 

2.000 laten zien hoe geweldig vrijwilligers werk kan zijn! 

 

Jongeren aan zet 

Alle jongeren die bij Helping Heroes deelnemen aan een MDT traject krijgen van ons ook de training 

(en certificering) levensreddend handelen. Hiermee helpen we jongeren hun gevoel van eigen 

waarde te vergroten doordat ze in staat zijn anderen te helpen in geval van nood.  

Maar ook helpen we de samenleving door c.a. 1000 jongeren in de regio uit te rusten met de kennis 

en vaardigheden van levensreddend handelen. Daarmee zetten we in op een veiliger samenleving 

voor iedereen.  
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Speciale aandacht voor jongeren met een moeilijke start 

Binnen de doelgroep jongeren hebben kwetsbare jongeren 

onze speciale aandacht. juist voor kwetsbare jongeren kan vrijwilligerswerk een waardevolle 

opstap zijn naar betaald werk, een vervolg opleiding of een belangrijke vorm van participatie 

en zingeving.   

• Jongeren zonder startkwalificatie 

 

Jongeren zonder startkwalificatie komen nog (te) vaak in een niemandsland terecht. 

Uitgevallen tijdens hun opleiding, geen startkwalificatie dus nog wel leerplichtig, geen direct 

zicht op een vervolgopleiding. Nauwelijks kansen voor werk of andere zinvolle 

tijdsbesteding.  

Veel van deze jongeren belanden letterlijk tussen wal en schip en er is teveel uitstroom naar 

(jeugd) criminaliteit en te weinig doorstroom naar betaald werk of een vervolg opleiding.  

 

Binnen de participatie wetgeving moeten jongeren die in aanmerking willen komen voor een 

uitkering eerst 4 weken intensief op zoek gaan naar werk of een vervolg opleiding. Vaak zijn 

daaraan geen concrete eisen gesteld of handvatten voor de uitvoering.  

 

Wij willen deze jongeren aan de hand nemen en tijdens een intensief traject laten 

kennismaken met diverse soorten (vrijwilligers) werk en toekomst mogelijkheden zodat zij 

zich beter kunnen oriënteren op een professionele toekomst. Daarnaast gaan we ze helpen 

bij het ontdekken van hun passies en talenten, het opdoen van vaardigheden zoals 

solliciteren, gesprekstechnieken en andere vaardigheden die uitstroom naar werk of vervolg 

opleiding beter mogelijk moeten maken. Dit is geen formeel wettelijke taak dus er zijn geen 

vergoedingen voor vanuit de overheid. We vinden het echter zo belangrijk dit op te zetten 

dat we hiervoor specifiek fondsen willen gaan werven.  

 

 

Onbeperkt meedoen 

Jongeren met een chronische ziekte of handicap willen dolgraag meedoen in de 

maatschappij. Zichtbare en onzichtbare belemmeringen weerhouden ze er vaak van om dat 

waar te maken. Deze willen wij helpen oplossen zodat ook zij onbeperkt kunnen meedoen in 

de maatschappij.  Hiermee geven we deels invulling aan het VN verdrag Handicap maar 

volgen we vooral ook onze eigen beleidslijn dat alle jongeren recht hebben zich optimaal in 

te zetten en voor te bereiden op een toekomst en participatie in de samenleving.  

Voor jongeren met chronische aandoeningen zullen onze projecten er voornamelijk op 

gericht zijn om de vorm van vrijwilligerswerk aan te passen op de (on) mogelijkheden van 

een specifieke doelgroep. Zo kan iemand met ME / CVS bijvoorbeeld geen zwaar werk 

verrichten, of soms uberhaupt maar naar buiten gaan en reizen naar hun werk. Maar wel 

een grote bijdrage leveren aan de online zichtbaarheid en vindbaarheid van een goed doel of 

maatschappelijk project. 
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In Nederland zijn naar schatting zo’n 20.000 jongeren met de 

chronische ziekte ME/CVS die snakken naar zingeving en een 

actieve participatie in de samenleving. Tegelijkertijd zijn er 

ruim 40.000 goede doelen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven die dringend tekort 

hebben aan ondersteuning op online gebied en social media.  

 

Door die twee met elkaar te verbinden en te voorzien in ondersteuning en training van de 

jongeren, hopen we de participatie van jongeren met een chronische ziekte te kunnen 

vergroten, goede doelen te helpen én zichtbare en onzichtbare drempels weg te nemen voor 

mensen met een handicap.  

 

Ook voor dit project gaan we op zoek naar financiering in de vorm van een subsidie en/of 

bijdragen vanuit vermogensfondsen.   

 

Kortom:  

Helping Heroes wil juist ook de helden die nu wat langs de zijlijn staan betrekken bij de 

vele goede doelen die zo onmisbaar zijn voor Nederland. 


