
 
 
 

 

 

BELEIDSPlan 

2023 - 2025 
 
 

  



1 
 

 

Inhoud 
 
 
Algemene gegevens      1 
 
Kern gegevens      2 
Missie         2 
Visie        2 
 
Lotgenotencontact      3 
Contact met de doelgroep     3 
Werk        3 
Werkwijze       3 
 
Strategie 2023 – 2025     4 
Samenwerking      4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene gegevens 
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Kerngegevens 
 

Doelstelling Het aanbieden van middelen om sociaal isolement (eenzaamheid) van 
personen te doorbreken, bestrijden en vermijden. 

 
Uitvoering Het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van digitale besloten en 

beschermde contactplatforms (apps) voor lotgenoten contact. 
 
Doelgroep Stichtingen, organisaties en instellingen die zich inzetten voor 

kwetsbare groepen in de samenleving en met name die organisaties 
die zich richten op het vermijden en oplossen van isolement en 
eenzaamheid binnen hun doelgroep. 

 
Ambitie Gratis kunnen aanbieden van de lotgenoten contact apps.  

 
Verwerving Donaties; onderhoudsvergoedingen van stichtingen, organisaties en 

instellingen; subsidies van fondsen gericht op het tegengaan van 
isolement onder kwetsbare doelgroepen in de samenleving. De wijze 
waarop wij verwerven staat verderop beschreven in ‘Strategie 2023-
2025’. 

  
Beheer De gelden van de stichting worden beheerd door het bestuur van de 

stichting. Middels een jaarbegroting, goed te keuren door het bestuur, 
worden de posten vastgesteld hoe de gelden besteed dienen te 
worden. De gelden worden besteed aan vergoedingen voor de 
vrijwilligers (reiskosten en vrijwilligersvergoeding conform de wettelijke 
regels hiervoor), het aanschaffen van promotiematerialen en het 
betalen van kantoorbenodigdheden. De stichting heeft geen 
kantoorruimte, wel een postadres. Er wordt geen loon betaald; de 
bestuursleden werken onbezoldigd en krijgen geen vergoedingen en/of 
reiskosten. Er wordt zoveel mogelijk geld gereserveerd om 
toekomstige jaren op deze wijze te kunnen doorwerken aan het doel.  

 
 
 
Missie 
 
Help je doelgroep om zelf in actie te komen, om zelf te kunnen werken aan kwaliteit van 
leven, om zelf de wereld weer groot te kunnen maken. 
 
Help je stichting of organisatie om je communicatie simpel en effectief in te richten, om 
daarmee alle ruimte te hebben om optimaal te kunnen werken aan het doelstellingwerk. 
 
 
 
Visie 
 
“Ga niet in een hoek zitten, jij bent de baas en niet je situatie”. 
 
Voor iedereen in kwetsbare omstandigheden zoals ziekte, beperking of anders-zijn, het is 
van groot belang om zelf uit sociaal isolement te kunnen komen. Stichtingen en instellingen 
kunnen (met onze app) actief een handje helpen maar neem daarna zelf het initiatief in 
handen, maak je eigen plek, bouw een vriendengroep en maak je wereld weer zo groot 
mogelijk.  
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Lotgenoten contact 
 
Het is voor de meeste mensen een stap te ver om zo maar naar een onbekende toe te gaan 
of een berichtje te sturen. Ook een persoonlijk verhaal op een forum delen is voor weinigen 
weggelegd en voor wie niet goed in zijn vel zit, is dit nog lastiger. Vaak ontstaan 
communicatie en contact dan ook indirect. Bijvoorbeeld op een event of door een online 
discussie te volgen. Of door op een profielenpagina naar overeenkomsten te zoeken. Direct 
contact leggen wordt makkelijker als er laagdrempelige middelen beschikbaar zijn. Daar is 
Nomi helemaal op ingericht. 
 
 

Nomi, know me, leer me kennen. 
 

 

 
Contact met de doelgroep 
 
Het organiseren van contact met de doelgroep gaat via verschillende kanalen die allemaal 
onderhouden moeten worden. Whatsapp; e-mail; website; social media; nieuwsbrieven; 
events; etc. Deze ingewikkelde manier van communiceren kost veel tijd, geld en menskracht. 
Zo ontstaat de situatie dat stichtingen en organisaties niet kunnen bereiken wat ze eigenlijk 
voor hun doelgroep zouden willen doen. 
 
Dit probleem kan voor een groot deel worden opgelost door alle genoemde vormen van 
communicatie met de doelgroep onder te brengen op één plek waar 24/7 contact mogelijk is. 
Alle communicatie rechtstreeks onder één icoontje op de telefoon. Scheelt tijd, geld en 
mankracht die nu voor doelstellingwerk kunnen worden ingezet. 
 
 

 
Alles geregeld onder één knop. 

 

 

 

Werk 

Stichting Nomi bouwt besloten contactapps voor stichtingen, instellingen en organisaties die 
zich inzetten voor mensen voor wie contact met lotgenoten van groot belang is. Dat kan zijn 
vanwege ziekte, een chronische beperking of om anders-zijn. 
 

 
 
Werkwijze Lage kosten 
 
Voor het ontwikkelen en bouwen van de Nomi-app werken wij samen met twee hogescholen: 
Windesheim Zwolle en Saxion Enschede. Hierdoor kunnen de development kosten en de 
kosten van het onderhoud laag blijven. Zo wordt een eigen app betaalbaar voor stichtingen, 
organisaties en instellingen. Door het opbouwen vanuit prefab modules kan de app snel, 
eenvoudig en goedkoop pasklaar gemaakt worden. 
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Strategie 2023 - 2025 
 
Wij willen de app vanaf 2025 gratis kunnen aanbieden. Omdat we geen eigen 
lotgenotendoelgroep hebben – onze doelgroepen zijn stichtingen en instellingen – is het voor 
ons moeilijk om donaties te verwerven of sponsoracties te organiseren. Wij bestaan daarom 
nu nog als vrijwilligersorganisatie van een donatie van Stichting KiKa en een paar kleine 
donaties. 
 
Dat is een uitdagende situatie om ons doel te kunnen bereiken. Daarvoor hebben we 
structurele hulp van fondsen en overheid nodig. Om hiervoor in aanmerking te komen willen 
we subsidie aanvragen gaan doen namens een grote groep stichtingen en instellingen die de 
app willen hebben. In je eentje ben je niets, met velen kun je wat bereiken.  
 
Zien is geloven. We beschikken nu pas na jaren bouwen over de eerste werkbare app. 
Daarmee hebben we eindelijk het middel in handen om stichtingen te kunnen benaderen. 
Daarmee kunnen we vanaf 2023 aan de slag. We beginnen vanuit de stichtingen en 
instellingen waarmee we al samenwerken en bouwen van daaruit verder door. Bouw op 
elkaars netwerk.  
 
Financieel doel is om in 2023 ons huidige kleine uitgavenpatroon zelf te kunnen opbrengen 
met sponsoring en het onderhoud van apps bij de eerste stichtingen en organisaties. Vanaf 
eind 2023 verwachten we dat er meer momentum ontstaat voor groei. Het volgende doel is 
dan het borgen van het technisch onderhoud en de kwaliteit en voortgang van onze apps.  
 
 
 
 
 
 
 
Stichting Nomi werkt samen met 
 
= Saxion University of Applied Sciences, Toegepaste psychologie 
= Saxion University of Applied Sciences, XR Lab 
= Windesheim University of Applied Sciences, HBO-ICT 
= Windesheim University of Applied Sciences, 038Games 
= Basisschool De Twijn, Zwolle, Speciaal onderwijs 
= Isala Ziekenhuis Zwolle, Kindergeneeskunde 
 


