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Jaarplan 2018-2019: Aandacht voor ouderen en hun omgeving 
 
 
Inleiding 
Op 17 maart 2009 is de Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis (hierna:  ‘de Stichting’ of ‘de 
Stichting Vrienden’) opgericht met als doel het bevorderen van de belangen van de patiënten van het 
Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), waaronder begrepen wordt het bevorderen van het welzijn van de 
patiënten van het ziekenhuis. Materiële en immateriële zaken worden hiervoor ingezet, waarvoor 
financiering nodig is. De Stichting zamelt (geld)middelen in bij instellingen, ondernemingen en 
particulieren. 
 
Sinds de oprichting heeft de Stichting veel grote en kleine voorzieningen kunnen realiseren voor 
patiënten en bezoekers van het JBZ met een waarde van ruim 3 miljoen euro. 
In 2015 heeft de Stichting een nieuwe koers ingezet voor de komende jaren; met bijzondere 
aandacht voor (kwetsbare) ouderen. Daarnaast zijn projecten voor andere doelgroepen zeker niet 
uitgesloten. De Stichting Vrienden is er immers voor alle patiënten in het ziekenhuis. Echter wanneer 
de middelen beperkt zijn en er keuzes moeten worden gemaakt bij de realisatie van projecten, is 
besloten voorrang te geven aan projecten specifiek voor de ouderen in ons ziekenhuis.  
 
Ambitie 2018-2019 
1. Vergroten betrokkenheid medewerkers en medisch specialisten JBZ  
Met het intern ambassadeursnetwerk (genaamd schakels) wil de Stichting de betrokkenheid binnen 
het ziekenhuis vergroten. Schakels zijn de oren en ogen van de Stichting; zij weten als geen ander 
waar de Stichting Vrienden zou kunnen ondersteunen om het voor patiënten én medewerkers 
aangenamer te maken.  
 
2. Langer lopend ziekenhuisbreed Vriendenproject voor ouderen  
De belangrijkste uitdaging voor het JBZ is momenteel om samen met alle zorgaanbieders te komen 
tot optimale ketenzorg voor ouderen. Vanuit de ouderengeneeskunde ligt hier ook de behoefte aan 
ondersteuning door de Stichting Vrienden. Een concreet voorbeeld hiervan is het in 2016 opgezette 
project ‘Vriendendiensten’ waarbij ouderen en laaggeletterde patiënten ondersteuning krijgen bij 
het vertrouwd raken met het portaal MijnJBZ. In dit portaal heeft de patiënt thuis toegang tot een 
deel van zijn/haar medische gegevens. De ervaring leert dat onwennigheid met veel enthousiasme 
wordt weggenomen. Met als resultaat dat de patiënt de mogelijkheid krijgt meer de regie te nemen 
in het eigen zorgproces. In het verlengde hiervan wil de Stichting verder kijken dan alleen het 
ziekenhuis. Zie hieronder item 3 en de bijlage bij dit jaarplan.  
 
3. Bijdrage leveren aan zorgnetwerk van de patiënt 
De Stichting wil aansluiten bij de nieuwe JBZ-strategie (zie bijlage) waarbij het ziekenhuis een 
onderdeel van het zorgnetwerk van de patiënt vormt. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn: het 
dagelijks functioneren, meedoen, kwaliteit van leven, zingeving, lichaamsfuncties (fitheid, conditie, 
bewegen, eten) en mentaal welbevinden.  
Aanvragen voor projecten zullen aan deze aspecten worden getoetst. Zo wil de Stichting ook hier het 
verschil blijven maken. 
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4. Aanwas Vriendenbestand 
De ambitie is om te blijven groeien wat het aantal Vrienden betreft; in het voorjaar van 2016 is het 
aantal van 1300 Vrienden bereikt en dat aantal is behouden. Vaste Vrienden vormen de stevige 
financiële basis voor de Stichting. De gewenste groei is minimaal 5% per jaar. Hiertoe zullen in 2018-
2019 de volgende acties ondernomen worden: 
A. Bestaande Vrienden zullen gevraagd worden familie, vrienden en kennissen aan te dragen. 
B. De mogelijkheid wordt onderzocht om in 2018 een groots, lokaal evenement te organiseren. 
C. Intensiever gebruik maken van sociale media en de in- en externe communicatiemiddelen van 

het JBZ. 
D. Aanwezig zijn bij lokale evenementen om de werkzaamheden van de Stichting onder de 

aandacht te brengen en aldus Vrienden en vrijwilligers te werven. 
E. Meer externe uitingen, zoals een logo van de Stichting Vrienden JBZ op de bussen van de 

Stichting Seniorenbus ‘s-Hertogenbosch. 
 
Vaste activiteiten 2018 en 2019 

Februari Vaststellen nieuwe projecten na voordracht Raad van Bestuur (uit 1e 
projectronde 2018) 

Voorjaar Bijeenkomst Schakels  Stichting Vrienden JBZ 

Juni ● Jaarlijkse Vriendenavond Stichting Vrienden JBZ  
● Publicatie jaarverslag en jaarrekening Stichting Vrienden JBZ op website 

Juni- Augustus Opstellen en evalueren jaarplan 

September Vaststellen nieuwe projecten na voordracht RvB (uit 2e projectronde 2018)  

Najaar Publiceren jaarplan Stichting Vrienden JBZ op website 

Najaar Bijeenkomst Schakels Stichting Vrienden JBZ 

Najaar  Voorbereiden 10-jarig bestaan Stichting Vrienden JBZ 

December Kerstgroet (in nieuwsbrief)naar alle Vrienden en donateurs 

4 x jaar Nieuwsbrief versturen naar alle Vrienden en donateurs 

 
Bestuurszaken 
In 2017 is Kurt Verhees toegetreden als nieuw bestuurslid. De Stichting streeft nog naar uitbreiding 
met een nieuwe bestuurder uit - of doorverbonden met - het bedrijfsleven, bij voorkeur met 
communicatie affiniteit. 
 
Uitgaven en kosten 
Jaarlijks is een bedrag beschikbaar gesteld voor eventuele onvoorziene uitgaven voor lopende 
projecten en honorering van kleine projecten. Voor 2018 wordt verwacht een substantieel hoger 
bedrag te kunnen uitgeven i.v.m. het gala dat in oktober jl. georganiseerd werd. De gehonoreerde 
projecten zijn altijd terug te vinden in het jaarverslag op de website. 
 
Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd en het JBZ draagt de lasten van de personele 
ondersteuning.  
 
Evaluatie en controle 
In de tweemaandelijkse bestuursvergaderingen wordt de voortgang van de uitvoer van het jaarplan 
bewaakt en geëvalueerd. In het jaardocument, voorzien van een accountantsverklaring, wordt 
hiervan verslag gedaan. De Belastingdienst ziet er op toe dat voldaan wordt aan de ANBI-eisen. 
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Bijlage  
 
Strategie van het JBZ - een gewaagd doel  
 
Om de mensen uit Den Bosch en omstreken nog beter van dienst te zijn en te blijven, wil het JBZ  
zorg op maat leveren, dichtbij huis en op het moment dat het de mensen uitkomt. Daarbij legt het 
JBZ  de focus op gezondheid in plaats van ziekte en wordt er vooral gekeken naar wat mensen wél 
kunnen. Met ieders inbreng, de inzet van moderne technologieën en intensieve samenwerking in het 
netwerk wil het JBZ dit waarmaken. Het JBZ heeft zich een gewaagd doel gesteld: “in 2025 geven de 
mensen uit Den Bosch en omstreken hun gezondheidswelzijn het hoogste cijfer van Nederland”. 
 
Het woord gezondheidswelzijn is speciaal door JBZ’ers voor het gewaagde doel van het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis bedacht. Daarbij gingen zij uit van de nieuwe definitie van gezondheid van Machteld 
Huber die omarmd wordt door zorgend Nederland. 
  
Deze definitie luidt: 
'Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de 
fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.’ 
 
Om gezondheidswelzijn zichtbaar te maken is onderstaand ‘spinnenweb’ door Machteld Huber 
ontwikkeld.  
 
 

 
  


