
!
“Aardige dingen doen voor aardige 

mensen” 
!
!
Algemeen Jaarplan 2013- februari 2014 
Stichting Reikende Hand 
!

!  
!
!

 “Inspireren, motiveren, verbinden” 
!!!!!!!!!!

!  1

!  StichtingReikendeHand/ Jaarplan2013  



INHOUD Jaarplan 2013 – februari 2014 !!
Voorwoord (door Norma Sijthoff) !!
1. Jaarplan – Missie, visie en Kernstrategie !!!
2. Jaarplan – kort intro meerjarenplan !!!
3. Jaarplan – Programma, Budget en Inkomsten  

• Programma, budget en inkomsten 
• Communicatie  
• Vrijwilligers  !!!

4. Jaarplan – Speerpunten & Belangrijke activiteiten  !!
• Communicatie: nieuwe huisstijl  
• Communicatie: nieuwe website 
• Kennisnetwerk: het organiseren van een symposium 
• Boodschap van Hille overbrengen en uitdragen dmv het boek Hille 
• Kwaliteitsverbetering, bestuursverandering en innovatie 
• Samenwerking met diverse partners 
• Diverse mediamomenten  !

5. Jaarplan – Nieuwe externe ontwikkelingen  !!!!!!!!!!!!!!!!
 
 
 
 !!!!!!
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Voorwoord 
Door Norma Sijthoff !
“Alles is mogelijk als je er maar voor gaat”! !

!  !
“Waar liefde is, is geen angst 
Hoe meer wij onszelf zijn,  
Hoe meer wij de ander kunnen respecteren,  
In anders zijn.  !
Afgescheiden zijn 
Leidt tot verlies aan levenskracht 
Je wordt niet meer gevoed.” 
     Door Hille Sijthoff (1976-2012)   !
Bij kinderen met een beperking wordt vaak ‘nee, of niet mogelijk’ verkocht waardoor veel uitdagingen 
wegvallen. Wij willen dat niet zomaar laten gebeuren.  Een kind met een beperking heeft recht op net 
zoveel kansen en mogelijkheden als iedereen. Dit geeft ons de uitdaging om positief en creatief om te 
gaan met situaties. Hierbij is het belangrijk om niet gefocust te zijn op wat niet kan, maar juist te 
onderzoeken en benadrukken wat wel mogelijk is en dat uit te bouwen.  
Stichting Reikende Hand is opgericht in juli 1999 en ontstaan naar aanleiding van de behoefte om 
initiatieven voor en van kinderen met een beperking te ondersteunen. Persoonlijke ervaringen die wij 
hebben opgedaan en de lessen die wij hieruit geleerd hebben, waren voor ons destijds de aanleiding 
om de stichting op te richten en onze ziens- en werkwijze ook met anderen te delen en voor anderen 
mogelijk te maken.  
Wij vinden het belangrijk voor het succes van de door ons gekozen initiatieven, om betrokken te zijn 
bij de projecten die wij steunen. Onze uitdaging is te kijken op wat voor manier het maximale uit de 
projecten gehaald kan worden voor degenen die wij ondersteunen.  
Na het overlijden van mijn zoon Hille eind december 2012, zijn wij actiever met de Stichting aan het 
werk. Zo hebben wij afgelopen jaar een symposium georganiseerd waarin ‘Communicatie in de zorg’ 
centraal stond en tevens is het boek ‘Hille’ gepubliceerd. Dit boek zijn wij (Norma Sijthoff en Guido 
Bindels / schrijver en journalist) samen met Hille gaan schrijven kort voor zijn overlijden en wij hebben 
het schrijven van dit boek na zijn overlijden voortgezet en in voorjaar 2013 afgerond. Het was Hille’s 
wens om een boek te schrijven over zijn leven en zijn ervaringen en inzichten.  Met dit boek hopen we 
anderen te inspireren en te motiveren om uit zich zelf te halen wat er in zit en de bewustwording te 
stimuleren dat een ieder mooi en uniek is.  !!
 
 !
!
!
!
!
!
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Hoofdstuk 1 
1.1 Visie 
“Alles is mogelijk als je er maar voor gaat!” 
Bij kinderen met een beperking wordt vaak ‘nee, of niet mogelijk’ verkocht waardoor veel uitdagingen 
wegvallen. Wij willen dat niet zomaar laten gebeuren.   
!
1.2 Missie 
Kinderen met een beperking en hun omgeving laten ervaren dat er vaak meer mogelijk is dan dat men 
denkt.  In plaats van een nee verkopen aan kinderen met een beperking, samen ontdekken wat de 
mogelijkheden zijn en ernaar streven deze mogelijkheden op een passende manier uit te nutten. Op 
deze manier willen we graag het zelfvertrouwen van kinderen met een beperking vergroten en naar 
een ieder overbrengen dat ieder mens in haar of zijn vorm uniek, kundig en mooi is.  !
1.3 Kernstrategie 
Inspireren, motiveren en verbinden. Door middel van ‘vrolijke’ projecten kinderen en hun omgeving 
samen laten groeien. Het programma (de projecten) voor kinderen met een beperking wordt 
georganiseerd in samenwerking met diverse organisaties die hun specialisatie en kunde al lang 
hebben bewezen. Onder andere in de thema’s muziek (concertgebouw Amsterdam), sport 
(Bernadetteschool/ Oss), communicatie (MILO).  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Hoofdstuk 2 Meerjarenbeleidplan  
In 2014 zal er een meerjarenbeleidplan voor 2014-2015-2016 gemaakt worden. Dit plan zal 
gebaseerd zijn op het fundament  wat sinds 1999 in de Stichting gelegd is. Communicatie zal in dit 
plan zeker een speerpunt zijn. Even als de thema’s ‘inspireren, verbinden en motiveren’.  

!
Hoofdstuk 3 Programma, Budget, Inkomsten 
3.1 Programma  
Voor ons programma verwijzen wij naar onze website www.reikendehand.nl. Onder de button 
Projecten staan beschreven de projecten van 2013 beschreven. Het gaat om de projecten:  

- Concertgebouw project 

- Vakantie project (dit project vervalt in 2014) 

- Motoriek project 
Tevens hebben wij in 2013 voor het eerst een symposium georganiseerd met als thema: 
Communicatie in de zorg met als motto “Inspireer Motiveer Verbind”. Meer over dit symposium kunt u 
lezen op www.reikendehand.nl; onder de button symposium is ook informatie over de sprekers te 
vinden.  
Tijdens dit symposium heeft Norma Sijthoff het boek ‘Hille’ gepresenteerd,  dat zij tot zijn overlijden, 
met haar zoon Hille geschreven heeft. Schrijver Guido Bindels heeft Hille en Norma begeleid met het 
schrijven. De opbrengsten van dit boek komen geheel ten goede aan de Stichting. In  
Communicatie: In het jaar 2013 is ook de nieuwe huisstijl met de ‘reikende handen’  en de ‘warme 
gekleurden harten’ gelanceerd, net als de nieuwe website en social medi (facebook pagina).  
Inzet vrijwilligers: De evenementen zijn gedraaid met vrijwilligers.  !
3.2 Budget 
Het budget waar in het jaar 2013 mee is gewerkt behelst een bedrag van ongeveer €25.000,00. De 
officiële jaarrekening is als bijlage te lezen op www.reikendehand.nl (zie Anbi).  !
3.3 Inkomsten 
De Stichting heeft in 2013 een bedrag mogen genereren. De stichting is op zichzelf staand en is geen 
actieve werver van sponsoren en gulle gevers. De inkomsten die in 2013 gegenereerd zijn:  

- donaties via giften naar aanleiding van overlijden Hille Sijthoff 

- verkoop van het boek Hille 

- vrijwillige donateurs project Junior Kamer - De Heren van Utrecht. Vakantie project Frankrijk 

- rente over het eigen vermogen van de stichting  !!!!!!!!!!!!!!!!!
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Hoofdstuk 4 Speerpunten & Belangrijke activiteiten in 2013 !
• Communicatie: nieuwe huisstijl 
• Communicatie: nieuwe website 
• Kennisnetwerk: het organiseren van een symposium 
• Boodschap van Hille overbrengen en uitdragen dmv het boek Hille 
• Kwaliteitsverbetering, bestuursverandering en innovatie 
• Samenwerking met diverse partners 
• Diverse mediamomenten !

In het voorjaar is de nieuwe huisstijl ‘gelanceerd’ en de nieuwe website de lucht in gegaan. Beiden 
waren aan vernieuwing toe.  Daarbij was dit een gift van Silverbee, Utrecht.In het logo is een ‘reikende 
hand’  zichtbaar als symbool. De harten staan voor het warme hart van Hille en van de stichting.  !
Aandachtspunt bij de website is dat de website actiever bijgehouden (up to date) zou moeten worden. 
Ook de inzet van Social Media is en feit; maar kan vanuit communicatie actiever ingezet worden.  !
Het boek ‘Hille’ wat gepresenteerd is op 20 symposium (de dag waarop ook het symposium) 
georganiseerd is, is goed ontvangen. Naar aanleiding van het boek zijn diverse interviews gehouden, 
onder andere met het Brabants Dagblad en de Algemeen Dagblad  / Haagsche Courant. De bij het 
boek horende campagne (media beleid / pr beleid) is ingezet door de uitgever.  !
Het symposium dat op 20 georganiseerd is in het Postiljon motel in Bunnik kan als succesvol 
omschreven worden. Er waren voorafgaand aan het symposium 140 inschrijvingen. De show up was 
zeer goed te noemen. Het thema ‘inspireren, motiveren en verbinden’ stond voorop in het symposium. 
Uit diverse doelgroepen waren zowel sprekers als bezoekers. Alle aanwezigen waren zeer 
enthousiast.  !
De follow up na het symposium hebben we niet uitgenut; de energie ontbrak ivm het verwerken van 
het overlijden van Hille. In december is eea weer actiever opgepakt. Voorjaar 2014 willen we het 
meerjaren beleidsplan verder door ontwikkelen.  Bewuste keuzes maken ten aanzien van de 
projecten:  welke projecten gaan we voortzetten, op wat  voor wijze, nieuw te ontwikkelen initiatieven 
en het opnieuw organiseren van kennismeetings of lezingen nav het symposium 2013.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Hoofdstuk 5 Belangrijke externe nieuwe ontwikkelingen  !!
De gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid over Jeugdzorg en zorg voor gehandicapten. De 
verwachting is dat het nieuwe zorgstelsel op 1 januari 2015 in gaat. Dit stelsel gaat voor nieuwe 
ontwikkelingen en behoeften zorgen; waar we als stichting alert op willen zijn.  !
In 2012 hadden ruim 68.000 kinderen specialistische zorg of voorzieningen nodig. (bron cijfers: 
www.defenceforchildren.nl). 
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