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Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Leer Zelf Online.
Deze stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 1 januari 2016. De Stichting is
opgericht omdat het voor steeds meer mensen moeilijk is om alle ontwikkelingen in de
digitale wereld te volgen, laat staan te gebruiken. Bij Stichting Leer Zelf Online staan de
kwetsbare mensen in de maatschappij centraal. Verschillende doelgroepen als senioren,
mensen met een (verstandelijke) beperking, laaggeletterden, migranten en kinderen
krijgen speciale websites of apps aangeboden om zelf thematisch te oefenen en hiervan
te leren. De Stichting Leer Zelf Online creëert technologie op maat, waarbij de doelgroep
altijd vanaf het begin betrokken wordt bij het ontwikkelen van het product. Het
eindproduct is door iedereen te gebruiken en maakt het leven eenvoudiger. Zo bestrijden
we technologie met technologie.
Een beleidsplan is noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Bij het opstellen van dit beleidsplan is met de eisen van de
ANBI rekening gehouden. Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en
particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en de stichting wordt
gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen.
Dit plan geeft inzicht in:


Het werk dat de instelling doet



De manier waarop de instelling geld werft



Het beheer van het vermogen van de instelling



De besteding van het vermogen van de instelling

Het bestuur van Stichting Leer Zelf Online
T. van Loon, Voorzitter
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1 Inleiding
We leven in een wereld die steeds verder digitaliseert. Voor onze doelgroepen is dit heel
lastig bij te houden. Tevens val je nu eerder op met een beperking. Doordat er minder
eenvoudig werk is, hogere eisen in het onderwijs worden gesteld en door de toegenomen
digitalisering. Er zijn nu circa 1.6 miljoen mensen met beperkte sociale en
digitale zelfredzaamheid. Stichting Leer Zelf Online wil deze mensen online verder helpen
en kan dit allemaal realiseren dankzij de inzet van vrijwilligers. Giften en
fondsenwervende acties (geld, maar ook in natura) van bedrijven, clubs, scholen en
collectes zijn samen met de structurele steun van donateurs en sponsoren noodzakelijk.
Stichting Leer Zelf Online ontvangt geen overheidsbijdrage.
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de instelling het actuele beleid vast. Dit
beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van dinsdag 31 mei 2016 en
goedgekeurd door de raad van toezicht. Het beleidsplan zal jaarlijks goedgekeurd
worden. Het geeft u inzicht in de manier waarop Stichting Leer Zelf Online het werk
uitvoert om de doelstellingen te bereiken.
2 Missie, visie en doelstellingen
Missie
-

Stichting Leer Zelf Online wil met lokale trainingen en begrijpelijke en
toegankelijke informatie op speciaal ontworpen lesprogramma’s, websites en apps
zo veel mogelijk mensen weer zelfredzaam maken.

Visie
-

Stichting Leer Zelf Online is ervan overtuigd dat duizenden mensen zelfredzamer
kunnen worden door onderwijs en goede online tools aan te bieden die
toegankelijk zijn voor iedereen.

De statutaire doelstelling
-

De statutaire doelstelling van de instelling is opgenomen in artikel 2.1 van de
statuten en luidt als volgt: Stichting Leer Zelf Online stelt zich ten doel de
empowerment van kwetsbare groepen in de samenleving, waaronder met name
mensen met een verstandelijke beperking, ouderen, laaggeletterden, migranten
en kinderen, door middel van klassikale educatie en zelfstandig online leren. Met
haar doelstelling beoogt Stichting Leer Zelf Online het algemeen belang te dienen.

Doelgroepen
-

Bij Stichting Leer Zelf Online staan de kwetsbare mensen in de maatschappij
centraal. Doelgroepen met beperkte digitale vaardigheden en/of een laag
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taalniveau. Hieronder kunnen onder andere senioren, mensen met een
(verstandelijke) beperking, laaggeletterden, migranten en kinderen van uit heel
Nederland vallen. Al onze cursusmiddagen, -avonden, trainingen, leermiddelen en
overige websites zijn open en toegankelijk voor iedereen.
3 Beleid
Toekomstige projecten
-

Vervelendopinternet.nl project voor mensen met een verstandelijke beperking
over vervelende dingen die op internet kunnen gebeuren. Denk hierbij aan
cyberpesten, sexting, sextortion, webcammisbruik, grooming, nep
modellenscouts, loverboys, discriminatie, bedreiging en stalking, oplichting,
phishing en hacking. Hierover worden uitleg en tips gegeven.

-

Internetten en e-mailen Project voor verschillende doelgroepen die moeite hebben
met het werken met een computer en internet.

-

Makkelijkegeldzaken.nl Project voor jongeren met een verstandelijke beperking
die moeite hebben met verstandig omgaan met geld.

-

Opvoedinbeeld.nl Project voor ouders met een verstandelijke beperking over het
opvoeden van kinderen in gemakkelijke taal en met illustraties.

-

PSA op werk Project voor mensen met een verstandelijke beperking die op een
reguliere werkplek te maken krijgen met psychosociale arbeidsbelasting.

-

Steffie Seks Project voor mensen met een verstandelijke beperking waar
waarheidsgetrouwe seks in beeld wordt gebracht in plaats van pornografie.

Werkzaamheden
-

De instelling verricht de volgende werkzaamheden: De stichting tracht haar doel
onder meer te bereiken door het doen van onderzoek, het geven van trainingen
en het ontwikkelen en beschikbaar stellen van online oplossingen met
begrijpelijke en toegankelijke informatie over tal van maatschappelijke
onderwerpen die van belang zijn voor de genoemde doelgroepen. Het verwerven
van materiele en immateriële steun ten behoeve van alle activiteiten die voor het
doel nuttig kunnen zijn. Door deze werkzaamheden draagt de stichting bij aan de
realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2.2 van de statuten.

De werkwijze van Stichting Leer Zelf Online
-

Een keer per maand doen wij focusgroeponderzoek naar de wensen en behoeftes
van verschillende doelgroepen kwetsbare mensen. Deze onderzoeken worden
verwerkt in halfjaarraportages die gebruik worden voor de diverse trainingen en
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productontwikkelingen. Voor de trainingen wordt gebruik gemaakt van
vrijwilligers.
-

In diverse bibliotheken, wijkcentra, zorginstellingen en scholen worden ruimtes
beschikbaar gesteld waar door vrijwilligers trainingen worden gegeven aan
kwetsbare mensen in het gebruik van de offline en online leermiddelen van Leer
Zelf Online. Op deze manier wordt de doelgroep maximaal bediend.

-

De online programma's zijn eenvoudig te bedienen door een intuïtief ontwerp, met
duidelijke knoppen en door gebruik te maken van contrasten die de programma's
ook voor mensen met een visuele beperking geschikt maken. De content van de
e-learning kenmerkt zich door eenvoudige tekst, korte zinnen en veel gebruikte
woorden. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van visualisatie van de
content en alle teksten worden wanneer gewenst hardop voorgelezen.

-

Stichting Leer Zelf Online maakt in haar online programma's gebruik van
verschillende methodieken en kan zich per onderwerp ook richten op verschillende
doelstellingen. Daarnaast ontwikkelt de stichting ook verschillende tools waarmee
de persoon voorzien kan worden van persoonlijke feedback.

-

Samenwerken met anderen stichtingen, organisaties, bedrijven die raakvlakken
hebben met Stichting Leer Zelf Online. Hierdoor ontstaan extra kansen. Het
spreekt voor zich dat het hier gaat om extra faciliteiten die elkaar aan vullen.

Werving en beheer van gelden
-

De instelling heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.3 van de statuten
en uit de feitelijke werkzaamheden. De instelling streeft niet naar winst omwille
van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de instelling de met de activiteiten
behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstellingen.

-

De instelling werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de
volgende wervingsactiviteiten: subsidies en donaties, revenuen uit haar
activiteiten, hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei
andere wettige wijze verkrijgt.

Vermogen van de instelling
-

De instelling houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van
de instelling.

4 Overige
Beloningsbeleid
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-

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 4.7 van de
statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen
andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten en een nietbovenmatig vacatiegeld.

-

Voor niet- beleidsbepalende werkzaamheden kan aan hen in voorkomend geval
een marktconforme vergoeding worden toegekend. Het beloningsbeleid is er op
gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk
aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut
beogende instellingen.

Beschrijving administratieve organisatie
-

De administratie van de instelling wordt gevoerd door Petronella Reina WindVisser.

-

De jaarrekening van de instelling wordt opgesteld door Gerardus Adriaan Petrus
Maria Kannekens.

Publicatieplicht
-

De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website
https://www.leerzelfonline.nl/anbi-informatie/

Bestuur
-

De heer T.J. van Loon (Voorzitter)

-

Mevrouw P.R. Wind-Visser (Secretaris)

-

De heer G.A.P.M. Kannekes (Penningmeester)

Samenwerking
Zoals in artikel 15 van de statuten terug te lezen is, gaat de stichting een exclusief
samenwerkingsverband aan met ‘’Netrex.nl B.V.’’ (Netrex Internet Solutions), gevestigd
te Woerden, ten behoeve van het platform ‘’Steffie’’ en de ontwikkeling van nieuwe
online projecten in het kader van de doelstelling van de stichting.
Verkort beleidsplan
-

Het beleid van Stichting Leer Zelf Online is gericht op verwezenlijken van haar
doelstellingen. Stichting Leer Zelf Online heeft geen winstoogmerk. Stichting Leer
Zelf Online werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de
volgende wervingsactiviteiten: subsidies en donaties, revenuen uit haar
activiteiten, hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei
andere wettige wijze verkrijgt. Onkosten, gemaakt in het kader van het
uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De
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administratie van Stichting Leer Zelf Online wordt uitgevoerd door mevrouw P.R.
Wind-Visser en de inkomsten en het vermogen worden beheerd door de heer
G.A.P.M. Kannekes.
Algemeen
Statutaire naam: Stichting Leer Zelf Online
RSIN / fiscaal nummer: 855893928
ANBI-status: in aanvraag
Contactgegevens
Telefoonnummer: 0348-743272
E-mailadres: info@leerzelfonline.nl
Website: https://www.leerzelfonline.nl
Postadres: Oostdam 2
3441 EM Woerden
Bezoekadres: Oostdam 2
3441 EM Woerden
IBAN: NL76 RABO 0173 9453 92
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