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Samenvatting
DOEL: Stichting Verbeter de Wereld is opgericht om de talenten en maatschappelijke idealen van
Young Professionals tot bloei te laten komen. Young Professionals die de intentie hebben om
daadwerkelijk een verschil te maken in de wereld schrijven zich in voor het Traineeship voor
Wereldverbeteraars. Tijdens dit Traineeship inspireren en trainen wij de deelnemers om een
concreet project op te zetten dat een positieve impact heeft op de maatschappij. Sinds de oprichting
van de Verbeter de Wereld is al door meer dan 350 mensen een wereldverbeterend project
uitgevoerd met een concreet eindresultaat. Deze projecten hebben ons de nodige ervaring gegeven
om onze stichting nog verder toe te spitsen op het behalen van ons doel. De basis die we sinds de
oprichting van de stichting hebben gelegd willen wij nu uitbreiden. Om ons doel meer inzichtelijk te
maken, te meten en te bereiken is dit beleidsplan opgesteld.
WERKWIJZE: De Traineeships voor Wereldverbeteraars bestaan uit drie weekenden verspreid over
4 maanden. Tijdens het Traineeship staan inspiratie, effectief gebruik van talent, leren creëren,
vaardigheden en teambuilding centraal. Wij laten zien dat het realiseren van doelen die bijdragen
aan een betere wereld voor iedereen haalbaar is, met name wanneer de deelnemers iets doen dat
dicht bij hun hart ligt. Deelnemers vormen tijdens het startweekend zelfstandige groepen en gaan
vervolgens aan de slag. Gedurende vier maanden realiseren de projectgroepen die uit het
Traineeship voortkomen hun project, waarbij zij gesteund worden door een coach van Verbeter de
Wereld.

PERSOONLIJKE GROEI: Dit doen we onder meer door tijdens het Traineeship te focussen op
persoonlijke groei, zodat deelnemers aan onze programma’s effectiever en efficiënter worden in wat
ze doen. Daarbij worden ze ondersteund door professionele trainers en coaches die zelf een
voorbeeld zijn van waartoe deelnemers worden geïnspireerd.
INTRINSIEKE MOTIVATIE: Doordat deelnemers hun eigen initiatief ontwikkelen zijn de projecten
gevarieerd: van het dromen vangen en uit laten komen van vrouwen met een
vluchtelingenachtergrond tot het ontwerpen van een lespakket voor basisschoolkinderen m.b.t. de
plastic soup en samen met hen een week lang plastic ruimen. Dit is de kracht van Stichting Verbeter
de Wereld: deelnemers kiezen zélf hun project en zijn daardoor extra gemotiveerd.
WIE ZIJN WIJ: De trainers, coaches en alle andere mensen die verbonden zijn aan Verbeter de
Wereld zetten zich volledig vrijwillig in voor het werk van Verbeter de Wereld (wij hebben geen
betaalde krachten).
TOEKOMST: Op basis van het succes tot nu toe gaan we de huidige koers voortzetten en onze
activiteiten uitbreiden. We focussen ons op (young) professionals, want we willen ons richten op
deelnemers met ambitie, die het behalen van concrete maatschappelijke doelen hoog in het vaandel
hebben staan. Verder gaan we, omdat een wereldverbeteraar zijn niet ophoudt bij het Traineeship,
nadrukkelijker investeren in ons netwerk door het aanbieden van inspirerende vervolgbijeenkomsten.

Iedereen kan de Wereld Verbeteren; gewoon een kwestie van beginnen!

RESULTAATGERICHT: Onze aanpak is uniek in de zin dat we niet alleen focussen op informeren,
inspireren of doen, maar ook op het concreet behalen van resultaten! Elk element van de training
staat uiteindelijk in het teken van de impact die de projectgroepen maken op de wereld.
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Iedereen kan de Wereld Verbeteren; gewoon een kwestie van beginnen!

Verbeter de Wereld in beeld!
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1. Wie zijn we en waar staan wij voor?
Inleiding
Het verbeteren van de wereld is een manier om geluk, gezondheid en vervulling te creëren, voor
jezelf en anderen. Op dit moment vindt maar liefst 85% van de Nederlanders maatschappelijk
betrokken ondernemerschap belangrijk en steeds meer beroemdheden verbinden hun naam aan een
goed doel. Onderzoek suggereert bovendien dat mensen die regelmatig vrijwilligerswerk doen
minder last hebben van stress, depressies en boosheid.
Een groeiende groep idealistische professionals bezit het talent en werkervaring om duurzame eigen
initiatieven op te zetten. Toch is het zo dat een grote groep jongeren zich druk maakt over de
armoede in de wereld, maar dat een kleine groep echt daadwerkelijk in actie durft te komen door het
organiseren van activiteiten of hieraan deelnemen. In onze ervaring komt dat omdat jongeren
onzeker zijn over hun kunnen, niet weten waar ze moeten beginnen, of geen inspirerende context
hebben die ze ertoe zet om met gebruik van hun talenten de daad bij het woord te voegen.

Missie en ambitie
De kwaliteiten van Martin Luther King, Moeder Theresa en Nelson Mandela zitten misschien wel in
ons allemaal. De uitdaging is, om deze volledige te leren benutten.

Onze ambitie: uitgroeien tot dé trainingsorganisatie voor praktisch idealisme en persoonlijke groei
waarin young professionals elkaar structureel inspireren, activeren en op concrete wijze de wereld
verbeteren!
Het Traineeship is niet bedoeld om young professionals op te leiden voor een baan, wel om ze op te
leiden tot een wereldverbeteraar! Ons doel is om door coaching en training young professionals te
inspireren om, nog meer dan ze al zijn, een verschil te zijn; een bron van positieve transformatie in
de samenleving, in het groot en in het klein. Van deze potentiële wereldverbeteraars wordt dus ook
commitment gevraagd, naast studie of werk.

Ons product: het Traineeship voor Wereldverbeteraars
Het “product” van Stichting Verbeter de Wereld is het Traineeship voor Wereldverbeteraars. Dit
e
programma bieden wij op dit moment 2x per jaar aan. Begin 2018 begon de 17 editie van dit
traineeship. Het Traineeship bestaat uit 3 trainingsweekenden over een periode van vier maanden.
Het programma is een mix van inspiratie, vaardigheden. Tussen de weekenden door werken de
deelnemers aan een groepsproject. Er doen tussen de vijftien en twintig deelnemers mee per
Traineeship. We werven actief onder Young Professionals . Verder verwelkomen we (na een
zorgvuldige intake) iedereen die zich herkent in het gedachtegoed van de Stichting.

Iedereen kan de Wereld Verbeteren; gewoon een kwestie van beginnen!

Onze missie: het activeren van idealistische young professionals om samen een bron van
transformatie te zijn in de samenleving. Dit uit zich in concrete projecten en programma’s die een
positieve, concrete en meetbare impact hebben op de samenleving, op een manier die plezier,
vervulling en persoonlijke groei oplevert. Wij gaan daarbij uit van de overtuiging dat elk mens
waardevol is en iets te geven heeft.
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Kernelementen
Hieronder de kernelementen van het Traineeship:
1. Ondernemen: hoe verbeter je de wereld? Gedurende vier maanden voeren de deelnemers
in groepsverband een ambitieus “wereldverbeterend” groepsproject uit. Dit groepsproject
wordt in het eerste weekend van het Traineeship bedacht door de deelnemers zelf en wordt
in de maanden daarop uitgevoerd. Om dit succesvol te kunnen doen leren we de
deelnemers tijdens het Traineeship de nodige vaardigheden en staan we ze gedurende het
hele traject bij door middel van coaching.
2. Praktisch idealisme: welke keuzes maak je en waarom? Dagelijkse keuzes hebben een
directe impact overal op aarde. Wij inspireren de deelnemers om de volgende stap te zetten
in de manier waarop ze in het leven staan, werken om hun idealen te realiseren, het soort
werk dat ze doen etc.
3. Persoonlijke groei: wie ben jij wanneer je je beste zelf bent? Gedurende het Traineeship
leren we de deelnemers vaardigheden als constructief samenwerken, inspirerend leiding
geven en effectieve communicatie. Door oefeningen en feedback worden ze tijdens het
Traineeship uitgedaagd om het beste uit henzelf én anderen te halen!



Tijdens het eerste weekend gaan we aan de slag met persoonlijke visie op een betere
wereld. Er worden groepen gevormd, we leggen de focus op teamwork en deelnemers
maken een eerste aanzet voor het project



Tijdens het tweede weekend komt een aantal vaardigheden aan de orde, zoals
communicatie, vergadertechnieken, anderen betrekken bij je project etc. Verder werken we
met feedback en kijken we naar de voortgang van het project.



Het derde weekend staat in het teken van terugkijken en vooruit kijken. Wat is de volgende
stap? We kijken naar praktische manieren om invulling te geven aan je idealen in het
dagelijks leven.

Tijdens en tussen de diverse weekenden in werken de projectgroepen aan het verbeteren van de
wereld door hun concrete project te realiseren.

Onkosten: vrijwillige trainers & coaches
Het Traineeship wordt gefaciliteerd door een groep professionele trainers/coaches die vier maanden
lang volledig klaarstaan om deelnemers actief te ondersteunen hun idealen te realiseren. De
coachpoule en ook de kerngroep van Verbeter de Wereld doet alles op vrijwillige basis. Wel kunnen
coaches en kerngroepleden een beroep doen op een onkostenvergoeding. Deze
onkostenvergoeding is bij een coachteam van 5 personen, 500 euro en wordt evenredig verdeeld
onder hen n.a.v. de door de coaches ingebrachte onkostendeclaraties. Bij een coachteam van 6
personen is dit 600 euro, 7 personen 700 euro etc. Deze zelfde constructie bestaat ook voor het
kernteam. Deze onkostenvergoeding dekt over het algemeen niet alle gemaakte onkosten.
Deelnemers betalen alléén een onkostenvergoeding voor faciliteiten zoals maaltijden, overnachting,
trainingsmaterialen etc. De training zelf is dus gratis.

Iedereen kan de Wereld Verbeteren; gewoon een kwestie van beginnen!

Programma
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Gestructureerd werken naar Impact!
Verbeter de Wereld biedt een professionele context waarin young professionals worden uitgedaagd
om vanuit een persoonlijke missie concrete en duurzame resultaten te creëren, die direct en op een
effectieve en efficiënte manier impact hebben. Onze werkwijze wordt door onderstaand model
weergegeven:

Wereldprobleem & visie
Projectmissie
Meetbaar maken

Directe impact?

Resultaat
Welke manier, hoe?

Effectief en efficiënt?

In het eerste weekend bedenken de deelnemers een projectmissie waarop ze impact willen maken,
bijvoorbeeld de toegang tot schoon drinkwater in arme landen, meer begrip voor diversiteit in
Nederland, meer contact met de natuur etc.
Vervolgens wordt deze missie geconcretiseerd in een meetbaar resultaat, zoals het realiseren van
een waterput in Oeganda, 10 uitwisselingen tussen kinderen uit gezinnen met verschillende
achtergronden, 15 restaurants die het vegetarische aanbod op hun kaart uitbreiden en
aantrekkelijker maken etc.
Daarna wordt een actieplan gemaakt om dit resultaat te bereiken, waarbij de belangrijkste milestones
worden vastgesteld die behaald moeten worden om het project binnen vier maanden af te ronden.
Tijdens de vier maanden worden de deelnemers actief gecoacht, ondermeer op de vraag of er
efficiënt en effectief gewerkt wordt naar het resultaat; en of het bereikte resultaat wel écht een directe
impact maakt op het gestelde doel.

Iedereen kan de Wereld Verbeteren; gewoon een kwestie van beginnen!

Actieplan

7

Beleidsplan Stichting Verbeter de Wereld 2018 – 2022

De stichting
Hieronder vindt u een organogram van de algehele organisatie. Die bestaat uit het bestuur, de
trainers van de kerngroep en ons bredere netwerk van wereldverbeteraars.

Alumni en
netwerk

Coachingspool

Kerngroep

Bestuur

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

René Sellmeijer
Marike Hoeks
Marike Hoeks

De kerngroep
Naast het bestuur is er de kerngroep. Deze bestaat uit de trainers en coaches die veel van het
uitvoerende werk van de stichting voor hun rekening nemen én samen young professionals helpen
om de wereld te verbeteren.
Coachingspool
De coachingspool is ons netwerk van professionele coaches met wie we regelmatig samenwerken
om de Traineeships te begeleiden en mogelijk te maken.
Alumni en netwerk
Naast deze drie ‘formele’ organen hebben we ons netwerk dat in de loop der tijd door de stichting
wordt opgebouwd, bestaande uit (voormalige) deelnemers van het Traineeship, donateurs, partners,
(zaken)kennissen en andere betrokkenen.

Iedereen kan de Wereld Verbeteren; gewoon een kwestie van beginnen!

Het bestuur
Het formele bestuur bestaat uit:
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2. SWOT-analyse
Strength  Professioneel en persoonlijk
We zijn het goede voorbeeld: misschien wel de meest krachtige manier om anderen te inspireren is
door zelf het voorbeeld te zijn. Onze resultaten tot zover spreken voor zich, maar het belangrijkste is
dat kerngroepenleden ook in het dagelijks leven op alle mogelijke manieren bezig zijn met praktisch
idealisme, leren door te doen en in alles bijdragen aan een betere samenleving.
We onderhouden persoonlijk contact: om deelnemers betrokken te houden staat persoonlijk contact
bij ons centraal. In onze ervaring staat of valt alles bij de vraag met wie je werkt en dan pas wat je
doet.
We hebben expertise op het gebied van training en coaching in huis: naast het boeken van concrete
resultaten staat persoonlijke groei centraal. Hiervoor hebben wij binnen de kerngroep van de
stichting de nodige expertise in huis.
We hebben een flexibele organisatie: door onze ervaring met het trainen en coachen van anderen
hebben wij de flexibiliteit om op omstandigheden in te spelen en ook zelf te leren van onze fouten.
We zijn ambitieus en houden elkaar scherp.

We nemen een unieke niche in: tot slot zien wij als niche voor onze stichting dat wij drie dingen aan
elkaar koppelen: inspiratie tot idealisme, persoonlijke groei en doelgerichte daadkracht. Wij
onderscheiden ons door de unieke combinatie van deze aspecten: we bereiken mensen door echt
iets te doen waar hun bloed sneller van gaat stromen. Dit zorgt voor een meer duurzame
maatschappelijke betrokkenheid: wij activeren mensen om een wereldverbeteraar te zijn!

Weakness  Promotie, context en groei
Werving: onze representatie in de vorm van promotiemateriaal kan beter. Dit is belangrijk om onze
boodschap effectiever te kunnen uitdragen en meer mensen te bereiken om deel te nemen aan onze
trainingen en projectgroepen. Hoewel we in het eerste jaar al veel mensen wisten te bereiken,
missen we tot nog toe een kritische massa aan deelnemers die vanuit hun netwerk voldoende
bekendheid geven aan Verbeter de Wereld. Belangrijk hierbij is ook (digitale) mond op mond reclame
binnen het nog niet aangesproken netwerk van de young professionals.
Maatschappelijke inbedding: In het afgelopen jaren heeft Verbeter de Wereld samengewerkt met
organisaties zoals de Vrijwilligers Centrale Utrecht, Alleato, Oxfam Novib, IKV Pax Christi, in de
media met ondermeer Trouw, het Utrechts Nieuwsblad en op internet trokken wij regelmatig
bezoekers aan op onze website via links met ondermeer Zinfo.NL, Goodies en GreenWish.
Momenteel liggen deze connecties stil. Maar er liggen volop kansen en mogelijkheden om deze
samenwerking te herpakken en uit te breiden aangezien ons product (het Traineeship) uniek aansluit
op de behoefte van deze organisaties.
Mankracht: Om een een groter bereik te creëren in onze werving, hebben we ook meer mankracht
nodig. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van de social media kanalen, nieuwsbrieven, bijwonen
van evenementen etc. Daarom zijn wij opzoek naar meer vrijwilligers die ons willen ondersteunen in
de uitvoerende werkzaamheden van de stichting.

Iedereen kan de Wereld Verbeteren; gewoon een kwestie van beginnen!

We zijn ambitieus: wij streven naar een groot doel, het verbeteren van de wereld. Het nastreven van
een doel van deze omvang vereist de nodige ambitie, die we met de idealistische en enthousiaste
onze kerngroep zeker bezitten. Vanuit deze gedeelde ambitie houden we elkaar scherp, doelgericht
en zijn we altijd eerlijk tegen elkaar. Dat is onze gemeenschappelijke kracht.
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tot slot valt er ook altijd te verbeteren aan de kwaliteit van de trainingen en begeleiding. Door de
reeds gerealiseerde en nog verwachtte groei die wij doormaken zullen we op korter termijn meer
trainers nodig hebben die persoonlijke aandacht en begeleiding aan de projectgroepen kunnen
bieden. Wij willen daarom meer mensen betrekken bij Verbeter de Wereld en meer mensen opleiden
tot Verbeter de Wereld trainers.

Opportunity  Maatschappelijke inbedding
De wereld verbeteren is ‘in’: huidige maatschappelijke ontwikkelingen bieden een heel scala aan
kansen voor Stichting Verbeter de Wereld. Idealisme is “hot”. We krijgen veel reacties van mensen
met ambities en idealen voor een mooiere wereld. Stichting Verbeter de Wereld wil die mensen
handvatten bieden om hun idealen om te zetten in iets concreets.

Threat  Betrokkenheid waarborgen

Iedereen kan de Wereld Verbeteren; gewoon een kwestie van beginnen!

Betrokkenheid behouden: de grootste uitdaging voor ons project is het om oud-deelnemers te
inspireren betrokken en gecommitteerd te blijven. Wij geloven dat het werkelijk mogelijk is om met
inzet van je eigen passie en talent de wereld mooier te maken. Toch vragen we ook veel van
Verbeter de Wereld deelnemers. Ze zetten een project op en worden daarbij geconfronteerd met het
wereldbeeld, de verwachtingen en de inzet van anderen. Daarnaast kent elk project soms ook
tegenslagen en het is de uitdaging om optimistisch te blijven. Een mogelijk obstakel voor ons succes
is cynisme “het lukt toch nooit”. Het is dan ook van essentieel belang om goede persoonlijke
aandacht en ondersteuning aan alle deelnemers te kunnen bieden, waarbij we ook onze persoonlijke
betrokkenheid en visie kunnen uitdragen.

1
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3. Doelstelling 2018-2022
Doelgroep
De doelgroep van het Traineeship is: Young Professional die een maatschappelijk ideaal wil
realiseren én die geïnteresseerd is in persoonlijke groei. Hij of zij doet dit in groepsverband, maar wel
op een manier die bij hem of haar past.

Beoogd resultaat 2018-2022volgens het SMART-principe

Meetbaar
Door het zorgvuldig bijhouden van onze ledenadministratie en deelnemers te ondersteunen bij het
meten van de impact van hun projecten houden we bij hoeveel personen deelnemen en welke
projecten er worden uitgevoerd. Eén keer per jaar publiceren we ons financieel jaarverslag en het
bestuur organiseert zeker acht keer per jaar interne feedbackmomenten om te constateren of we of
koers liggen om onze doelstellingen te behalen en eventueel bij te sturen. De enige eis die wij stellen
aan een project is dat het resulteert in een aantoonbare verbetering van de wereld, in lijn met de
missie die de deelnemers formuleren.
Acceptabel
Alle projecten die vanuit Verbeter de Wereld opgestart worden leveren een aantoonbaar
maatschappelijke bijdrage. Tot nu toe was voor de projectgroepen eigenlijk altijd meteen duidelijk
wat daarmee bedoeld wordt.
Realistisch
Gebaseerd op voorgaande resultaat zijn bovenstaande doelen zeker haalbaar. Ten eerste door stap
voor stap te groeien en rekening te houden met de draagkracht van vrijwilligers die allemaal een
drukke baan hebben. Ten tweede omdat onze kerngroep bestaat uit professionals die het talent en
commitment hebben om te doen wat nodig is voor stichting Verbeter de Wereld, de Traineeships en
de deelnemers.
Tijdsgebonden
Bovenstaande doelen worden tussen nu en 2022 gerealiseerd.

Iedereen kan de Wereld Verbeteren; gewoon een kwestie van beginnen!

Specifiek
 Verbeter de Wereld organiseert elk jaar twee Traineeships.
 Per jaar nemen minimaal 40 ambitieuze young professionals deel aan het Traineeship.
 De projecten die door hen worden opzet hebben een aantoonbare positieve impact op de
wereld als resultaat.
 Deelnemers zijn in vier maanden tijd aantoonbaar op alle fronten van persoonlijke
ontwikkeling en vaardigheden gegroeid.
 Één keer per jaar organiseren we een evenement voor onze achterban.
 We zijn financieel gezond.
 We leiden per jaar twee nieuwe trainers en/of coaches op. Eind 2022 bestaat de groep van
hoofdtrainers/coaches uit 15 personen.
 We vormen een groep met vaste vrijwilligers die het kernteam ondersteunt in het uitvoeren
van wervende activiteiten.
 Bestendigen van Verbeter de Wereld door nieuwe coaches aan die ons kunnen
ondersteunen in het behalen van onze doelstellingen en.

1
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4. Mensen betrekken
Het product: inspireren, trainen, begeleiden om concrete doelen te bereiken
Het concept van Verbeter de Wereld is heel simpel: we brengen door het organiseren van een
Traineeship mensen bij elkaar die zich in groepsverband maatschappelijk willen inzetten. Middels het
Traineeship bieden we deze mensen trainingen aan waarin we werken aan inspiratie, teambuilding,
samenwerking, effectiviteit en bedenken we een project. Deze kennis wordt tegelijkertijd toegepast
om de wereld ook echt te verbeteren, waarbij wij betrokken blijven als klankbord en coach. De kennis
en ervaring die tijdens het Traineeship wordt opgedaan kunnen deelnemers daarna de rest van hun
leven blijven gebruiken om actief een positief verschil te maken.

Promotie en mensen betrekken bij Verbeter de Wereld
De ambities van Verbeter de Wereld vragen een actieve groep vrijwilligers die zich op regelmatige
basis inzetten voor Verbeter de Wereld of voor nieuwe maatschappelijke projecten. Dit betekent dat
naamsbekendheid en betrokkenheid van essentieel belang zijn. Het is belangrijk dat al onze PR
activiteiten zich zowel qua inhoud als stijl richten op de doelgroep van young professionals die we
voor ogen hebben, met de uiteenlopende smaken en stijlen die deze doelgroep vertegenwoordigd.
Die vormt als het ware onze identiteit. Wij willen onze naamsbekendheid op de volgende manieren
vergroten:

De website van Verbeter de Wereld is een multifunctioneel en makkelijk toegankelijk medium, gericht
op verschillende soorten bezoekers. Dit zijn ten eerste geïnteresseerden die hier alles kunnen lezen
en ook zien over wat wij doen en wie we zijn. Ten tweede kunnen (potentiele) deelnemers en leden
van de kerngroep op de website terecht voor allerlei informatie over vervolgactiviteiten, zoals de data
voor de Traineeships, activiteiten, etc. Geïnteresseerden kunnen zich via de website direct
aanmelden voor deelname aan deze Traineeships en activiteiten. Ook houden we mensen met een
nieuwsbrief op de hoogte van alles wat er omtrent de stichting Verbeter de Wereld gebeurd.
We maken natuurlijk ook gebruik van bestaande netwerken zoals Facebook, Twitter LinkedIN etc.
Leden van de kerngroep krijgen bovendien hun eigen @verbeterdewereld.org mail adres.

Via onze vrijwilligers
Door deel te nemen aan een activiteit worden onze deelnemers en vrijwilligers uitgenodigd
‘ambassadeur’ van Verbeter de Wereld te worden. Ze worden voortdurend uitgedaagd en geprikkeld
om in hun vrienden- en kennissenkring nieuwe deelnemers te werven. Bovendien zetten we gericht
vrijwilligers in op bijeenkomsten die worden georganiseerd door organisaties waar young
professionals op afkomen, zoals netwerkbijeenkomsten, braderieën, festivals, etc.

Iedereen kan de Wereld Verbeteren; gewoon een kwestie van beginnen!

Via de website
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5. Middelen: hoe financieren we ons plan?

Iedereen kan de Wereld Verbeteren; gewoon een kwestie van beginnen!

In onze jaarverslagen (gepubliceerd op de website) is te lezen hoe wij ons plan financieren en hoe
de begroting er voor de komende jaren uitziet.
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