Beleidsplan 2018 - 2020

Onze overtuiging
De Stichting Willeke Alberti Foundation is opgericht door Willeke Alberti en is ontstaan vanuit het
groeiend besef bij de naamgeefster, dat steeds meer ouderen en zwakkeren in onze maatschappij
buiten de samenleving komen te staan en door hun leeftijd of beperking in een
verzorgingsinstelling terechtkomen en vaak in een onvrijwillig isolement raken.

1. Onze missie
De Stichting heeft – zonder winstoogmerk- ten doel:
a. Het welzijn van senioren, kinderen, minder validen en zieken te bevorderen door het verzorgen
van sociaal-culturele activiteiten voor deze personen;
b. Het (doen) organiseren van programma’s, optredens en bezoeken voor/aan bovengenoemde
groepen met als doel het vergroten van de levensvreugde en het bevorderen en verstevigen van
onderling contact;
c. Het besteden en vragen van aandacht voor de situatie waarin verschillende groepen alsmede de
(vrijwillige)hulpverlening zich bevinden; en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruime zin des woords.
Dat de nadruk daarbij op muzikale culturele activiteiten ligt zal niemand verbazen, gezien de
achtergrond van Willeke Alberti. De keuze voor muziek als samenbrengend verband gaat dan ook
veel verder dan dat! Muziek is immers een taal zonder grenzen, ook zonder leeftijdsgrenzen. Muziek
slaat een brug tussen mensen en generaties; brengt mensen samen in een gedeelde emotie,
herinnering of situatie; gaat rechtstreeks het hart in zonder onderscheid te maken op leeftijd,
gezondheid of beperking.

2. Onze doelgroep
De Willeke Alberti Foundation streeft ernaar zoveel mogelijk zieke kinderen, senioren, zieken en
minder validen in zoveel mogelijk ziekenhuizen en instellingen te helpen. En hen zoveel mogelijk uit
een dip of isolement te halen. Dat kan door hen te laten genieten van speciale kleinschalige
optredens en vele andere manieren. De bijzondere bijdrage komt geheel te behoeve aan een betere
samenleving en wordt daarom bekroond met de grote blijk van waardering.
De meeste ouderen voelen zich nog lang gezond en gelukkig. Een andere groep - vaak ouderen op
hoge leeftijd - is afhankelijk geworden van zorg. Hiertussen in tref je de groep kwetsbare ouderen.
Kwetsbare ouderen zijn oudere mensen met een verminderde regie (of verlies aan regie) over het
eigen leven met een veelzijdige hulp- en zorgbehoefte. Deze mensen lijken vaak op het eerste gezicht
gezond en zelfstandig, maar kleine lichamelijke en psychosociale problemen stapelen zich op,
waardoor hulp vaak te laat wordt gevraagd of pas komt als er ernstige problemen ontstaan met de
gezondheid.
Ruim een kwart van de 65-plussers is kwetsbaar voor ernstige gezondheidsproblemen. Het aantal
kwetsbare ouderen zal tussen 2010 en 2030 naar verwachting toenemen met ruim 300.000 van bijna
700.000 naar meer dan 1 miljoen.
. Kwetsbare ouderen hebben een vier tot vijfmaal grotere kans op opname in verzorgings- of
verpleeghuis en een twee tot driemaal grotere kans op overlijden binnen drie jaar in vergelijking met
de groep niet-kwetsbare ouderen.

3. Waarom zet de Willeke Alberti Foundation zich zo in?
Of je nou rijk bent of arm. In de grote stad woont of op het platteland. Kinderen hebt of alleenstaand
bent. Eenzaamheid en kwetsbaarheid kan iedereen overkomen. Daarnaast neemt de druk op de zorg
toe, waardoor hulpverleners vaak geen tijd meer hebben voor een luisterend oor of een gezellig
kletspraatje. Ook heerst er een groot taboe op eenzaamheid en kwetsbaarheid. De mate van
afhankelijkheid van anderen die dit met zich meebrengt staat op gespannen voet met de trots die
ieder mens heeft op een autonoom leven.

4. Onze strategie
5.1 Onze organisatie
Samen met bedrijven en instanties, overheden, donateurs, ambassadeurs en vrijwilligers zetten we
ons in voor hetzelfde doel: een samenleving waarin iedere oudere, mindervalide, kwetsbaar kind en
zieke zijn of haar leven leidt zoals hij of zij dat wenst. Vanuit de overtuiging dat iedereen meetelt en
met als ultieme belofte dat ouderen blijven genieten. We verbinden mensen en organisaties om
samen eenzaamheid onder ouderen te bestrijden en kwetsbaarheid van kinderen en invaliden te
verminderen.
De Willeke Alberti Foundation zet hierbij haar deskundigheid, ervaring, financiële kracht en netwerk
in.
Op het gebied van fondsenwerving is de Foundation afhankelijk van een verscheidenheid aan
bronnen en we beschikken in huis over de kennis om (zakelijke, particuliere en vermogensfondsen)
fondsen te werven. We hebben diverse sponsoren en subsidieverstrekkers die zich voor langere tijd
verbinden aan de Willeke Alberti Foundation. De naamsbekendheid van Willeke Alberti is bijna 100%.
Om onze impact verder te vergroten, zullen we ons werk meer moeten focussen.
Om de missie te bereiken wil de Willeke Alberti Foundation een organisatie zijn:
• met projecten en diensten die passen bij de doelgroep en waar de doelgroep ook om vraagt;
• innovatief en onderscheidend is;
• wendbaar is en in staat om in te spelen op de vragen van ouderen, kwetsbare kinderen, invaliden
en zieken;
• kennis heeft van de markt, bewegingen en trends;
• intensief samenwerking met stakeholders om zijn doelen te bereiken;
5.2 Onze strategische doelen voor de periode 2019 – 2022
Gerichte groei
Het aantal ouderen groeit en hiermee ook het aantal eenzame en kwetsbare ouderen. Daarom is het
essentieel dat de Willeke Alberti Foundation de komende jaren meer ouderen in verzorgingshuizen
bereikt met haar optredens.
Nieuwe doelgroepen
Eenzaamheid en kwetsbaarheid komen in verschillende vormen voor, bij alle ouderen in onze
samenleving. Op dit moment richt de Willeke Alberti Foundation zich nog op een generieke groep
ouderen. Er is weinig of geen aandacht voor specifieke doelgroepen, zoals migranten,

laaggeletterden, vluchtelingen, ouderen met dementie of LHBT-ouderen. Dit vinden we onwenselijk.
Daarom zullen we ons ook gaan richten op andere doelgroepen, die net als de generieke doelgroep
toeneemt in aantallen. Hiervoor ontwikkelen we projecten en diensten die aansluiten bij de wens en
behoefte van de betreffende groep.
Verbinding op individuele behoeften
De Willeke Alberti Foundation heeft als visie dat ouderen kansen en mogelijkheden krijgen om oud te
worden zoals zij dit zelf wensen. Daarom zullen we ons ook meer gaan richten op individuele vragen
en wensen.
Voor concrete vragen waar nog geen dienst voor is in Nederland, van de Willeke Alberti Foundation
of een andere instelling of organisatie, gaan we ons richten op maatjesprojecten. We koppelen 1 op
1 ouderen aan studenten en ouderen aan vrijwilligers.
Samenwerking
Eenzaamheid bestrijden en kwetsbaarheid aanpakken doe je niet in je eentje. Om meer ouderen
beter te bereiken, achten we een goede samenwerking met landelijke en zeker ook lokale netwerken
van groot belang. Landelijke dekking van onze lokale netwerken is voor de nabije toekomst wenselijk.
Ons doel is het versterken en faciliteren van lokale netwerken, waarbij onze rol ondersteunend en
indien mogelijk op de achtergrond is. We gaan geen projecten ontwikkelen die andere partijen al
gedegen uitvoeren. Hiermee kunnen we ouderen snel en flexibel koppelen aan activiteiten die
passen bij individuele behoeften en wensen. Daarnaast wordt duidelijk waar de gaten zitten en
kunnen we samen met andere partijen kijken wie deze het beste kan opvullen.

5.3 Randvoorwaarden
Om onze strategische doelen te bereiken, kijken we naar mogelijkheden om de kracht en kennis van
de organisatie verder te ontwikkelen. De volgende randvoorwaarden zijn noodzakelijk om
bovenstaande missiedoelen te bereiken:
Interne organisatie passende bij groei
De afgelopen jaren is de Willeke Alberti Foundation niet gegroeid en toch hebben we voor de
komende jaren onder meer als doel om nog meer ouderen te bereiken. Deze wens gaat gepaard met
verandering voor de interne organisatie. We zijn een relatief kleine organisatie en deze groei en
verandering vergt dus veel van het bestuur en onze vrijwilligers. Om hen en dus onze ouderen zo
goed mogelijk te ondersteunen, zullen we meer aandacht gaan geven aan interne processen en
communicatie.
Inzet van vrijwilligers
De Willeke Alberti Foundation is een vrijwilligersorganisatie en dit karakter willen we behouden.
Want zonder onze zeer gewaardeerde vrijwilligers geen activiteiten voor ouderen. Het is van belang
dat we voldoende vrijwilligers werven voor alle activiteiten. Werving en scholing worden afgestemd
op specifieke competenties passende bij de diverse projecten en diensten. Ook zal er aandacht zijn
voor de onderlinge synergie van vrijwilligers. Naast werving zijn ook binding en behoud belangrijke
aandachtspunten en de organisatie zal worden ingericht om dit te optimaliseren (onder meer door
nieuwsbrieven, scholing en inspraak).

Naamsbekendheid
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de bekendheid van de Willeke Alberti Foundation en met
succes. Steeds meer zorginstellingen doen een beroep op de Foundation. Hiermee bereiken we niet
alleen meer ouderen, maar ook zakelijke partners, beleidsmakers, donateurs en het algemene
Nederlandse publiek.
Spreiding en verduurzaming financiering
De Willeke Alberti Foundation ontvangt op dit moment gelden uit diverse publieke en private
stromen. Zo ontvangen we steun van particuliere giftgevers, fondsen, zakelijke partners en vanaf
2019 de VriendenLoterij. De afgelopen jaren zagen we de inkomsten afnemen. Daarom zijn we zeer
verheugd dat de VriendenLoterij ons in de komende jaren wil ondersteunen. Voor een duurzame
groei en steun aan ouderen, zullen andere financieringsstromen moeten toenemen. We zetten in op
een structurele groei van het aantal particuliere donateurs, waaronder nalatenschappen, en zoeken
meer samenwerking met zakelijke partners voor een langere termijn.

5. Onze resultaten en activiteiten
Vanaf 2001 slaat Willeke nagenoeg wekelijks de brug in verzorgingscentra en huizen in het land door
middel van optredens.
De Willeke Alberti Foundation heeft in 2018 elf optredens in verzorgingshuizen voor bejaarden en
mensen met een beperking geheel of gedeeltelijk financieel mogelijk gemaakt.

