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Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders 

Een onwerkelijke wereld, vol slangetjes, veelbetekenende piepjes en medische termen. 

Dat is de wereld waarin ouders terechtkomen als hun kind ernstig ziek wordt. Een wereld 

waarin witte jassen de boventoon voeren, en waarin je wanhopig probeert zoveel 

mogelijk uit de gezichtsuitdrukkingen van de dragers van de witte jassen af te leiden.  

Hoe fijn is het dan als je om de hoek een warm (t)huis wacht, waar je kunt eten, slapen 

en op krachten komen, terwijl je ook verbonden blijft met die andere, steriele wereld. Ik 

ben ooit zelf onderdeel geweest van die ‘steriele wereld’, als verpleegkundige in het 

Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Ik had toen nog geen weet van mijn politieke en 

bestuurlijke toekomst, maar wist al wel hoe belangrijk familie is in het geval van ziekte. 

Niet voor niets luidt een Afrikaans spreekwoord: ‘als je kind ziek is, is de hele familie 

ziek’.  

Inmiddels is ook wetenschappelijk bewezen dat de nabijheid van ouders bijdraagt aan 

het genezingsproces van een kind. Het maakt dus écht verschil, als mama en papa in de 

buurt zijn. Voor een knuffel, een kus, een verhaaltje voor het slapengaan. Net als thuis.  

En andersom is het ook voor ouders een enorme opluchting dat ze binnen no time aan 

het bed van hun zieke kind kunnen staan. Dat ze samen kunnen zijn, als gezin, in zo’n 

zware tijd. Daar maken de medewerkers en vrijwilligers in de Ronald McDonald Huizen 

zich elke dag weer sterk voor. We kunnen dat doen dankzij de steun van onze sponsoren 

en donateurs. In deze meerjarenstrategie leest u hoe we dat, ook in de komende jaren, 

doen. 

Een hartelijke groet, 

 

Marja van Bijsterveldt-Vliegenhart      

Directeur Ronald McDonald Kinderfonds  

    

   



   

Missie en visie 

Missie 

Het Ronald McDonald Kinderfonds wil, samen met de Ronald McDonald Huizen in het 

land, er voor zorgen dat een ziek kind of een kind met een beperking zich geborgen en 

veilig voelt door de aanwezigheid van de ouders. Daarom bieden wij gezinnen met een 

ziek of gehandicapt kind een warm en gastvrij verblijf in logeerhuizen bij ziekenhuizen, 

huiskamers in de ziekenhuizen en vakantiehuizen.  

 

Visie 

Voor een ziek kind of een kind met een beperking moeten de aandacht, warmte en 

nabijheid van ouders vanzelfsprekend zijn. Dit geeft het kind vertrouwen en kracht, wat 

een goede ontwikkeling bevordert. 

 

Daarbij zijn onze kernwaarden: 

1. Focus op welzijn van kinderen 

2. Waarderen van mensen in onze organisatie (vrijwilligers en betaalde krachten) 

3. Trouw aan onze partners en hoofdsponsor McDonald’s 

4. Transparant, verantwoordelijk en ethisch 
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Strategie 2015-2019  

 

Togetherness: focus, optimaliseren en excelleren  

De afgelopen vier jaar is gaandeweg de strategische focus komen te liggen op de 

corebusiness, te weten de Ronald McDonald Huizen en Huiskamers. Daarnaast is ervoor 

gekozen om ervaring op te doen met de Vakantiehuizen alvorens deze eventueel verder 

te ontwikkelen. Sport wordt niet meer gezien als ontwikkeldomein. Er is stevig ingezet op 

professionalisering om daarmee volledig ‘in control te zijn’ en te voldoen aan de hoogste 

financiële en formele standaarden. 

 

Uitgangspunten waren:  

- nabij de oorspronkelijke kern en aanwezige competenties,  

- gericht op optimaal maatschappelijk rendement, 

- dat doen waar anderen niet voor zijn.  

Na een tijd van pionieren en noodzakelijke professionalisering is het nu zaak om te 

werken aan een duurzame financiële basis, als organisatie alert te blijven, (nieuwe) 

kansen te benutten en onze toegevoegde waarde dagelijks met elan te tonen. Deze fase 

biedt mogelijkheden tot dát doen waar we goed in zijn; focus op onze corebusiness, 

daarbinnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en  – daar waar mogelijk – optimaliseren 

en verder excelleren. Het is van belang om flexibel in te spelen op de ontwikkelingen in 

de zorg, zodat ons netwerk op de juiste plekken aanwezig is. Dat kan betekenen dat we 

locaties moeten uitbreiden, maar ook niet bang zijn om terug te trekken daar waar 

noodzaak voor ons werk niet meer of onvoldoende aanwezig is. 

 

 

  



   

Doelstelling 

 

1. Richten op corebusiness; Ronald McDonald (vakantie) Huizen en Ronald 

McDonald Huiskamers 

 

Het Ronald McDonald Kinderfonds heeft een unieke missie, die er op gericht is om 

ouders/het gezin dicht bij het zieke kind te brengen. Trends als de ontwikkeling naar een 

participatiemaatschappij, de ontwikkeling van klinische naar ambulante zorg en de 

ontwikkeling van gezinsvoorzieningen in het ziekenhuis hebben effect op de bezetting en 

toegevoegde waarde van onze organisatie.  

 

De unieke missie met de daarbij behorende specifieke expertise leiden (vooralsnog) tot 

de conclusie dat het Kinderfonds bij haar kern wil blijven en daarmee zich - met oog voor 

nieuwe vragen en ontwikkelingen - wil richten op de Ronald McDonald Huizen en Ronald 

McDonald Huiskamers en de dienstverlening daarbinnen. Voor de Ronald McDonald 

Vakantiehuizen wordt nader onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van 

verzelfstandiging.  

 

 

2. Bezetting/maatschappelijk toegevoegde waarde:  

 

In hoeverre de Ronald McDonald Huizen en de Ronald McDonald Huiskamers 

maatschappelijke toegevoegde waarde hebben, wordt met name afgemeten aan de 

bezettingsgraad. Hoeveel ouders logeren er in de Huizen en hoeveel gasten bezoeken de 

Huiskamers. Daarnaast liggen er - met het oog op een nieuwe generatie ouders - kansen 

op het gebied van kwaliteitsverbetering van ons huidige aanbod in de Huizen. Dit vraagt 

maatwerk. De strategie voor de komende jaren is gericht op waar mogelijk verdere 

toename van maatschappelijk toegevoegde waarde van de Huizen en nog beter inspelen 

op de wensen van onze gasten.  

 

3. Ontwikkelingen in de zorg.  

 

De ontwikkeling van Family Centered Care alsmede de centralisatie van specialismen in 

de zorg hebben consequenties voor de Ronald McDonald Huizen en Huiskamers. 

Uitgangspunt is dat we zullen meebewegen met de markt en onze expertise willen 

inbrengen in Family Centered Care vanuit jarenlange ervaring met opvang van gezinnen. 

In de komende periode zal nader onderzoek gedaan worden naar de impact van nieuwe 

ontwikkelingen op onze dienstverlening in de Ronald McDonald Huizen en Huiskamers.  
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Fondswerving 

 

Duurzaam wervingsmodel 

Een belangrijk – zo niet onmisbaar onderdeel – van financiële duurzaamheid is en blijft 

de relatie met missie partner McDonald’s. Deze relatie groeit gestaag en kan nog verder 

worden verdiept. Dit geldt ook voor andere sponsors, waar het Kinderfonds al jaren 

structureel op kan bouwen. 

 

De fondswervingsstrategie voor de komende jaren ligt in lijn met die van de afgelopen 

vier jaar. 

Uitgangspunt is een duurzaam wervingsmodel, waarbij financiële wervingsrisico’s worden 

gespreid en tevens aandacht is voor hoe inkomsten en doelbesteding het beste op elkaar 

kunnen worden afgestemd. 

 

 

Communicatie & relatiebeheer 

 

Sterk merk 

Het Kinderfonds heeft een positief imago en een hoge bekendheid (90%). Het Ronald 

McDonald Kinderfonds staat echter niet direct op het netvlies van potentiële donateurs en 

sponsors. De strategie is om een concreet, eenduidig, betrouwbaar en sterk merk neer te 

zetten waardoor geefbereidheid verder toeneemt.  Voor het publiek is de relatie 

Kinderfonds en Huizen niet altijd duidelijk, dit zal in de communicatie duidelijker 

neergezet worden.  

 
  



   

Organisatie 

 

1. Governance 

 

Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de besturen van de Ronald McDonald 

Huizen voor de collectieve reputatie (collectief risicomanagement). Strategie voor de 

toekomst is om waar mogelijk gezamenlijke afspraken te maken, uitgaande van de 

eigenstandige verantwoordelijkheid van elk bestuur (binnen een kader van collectieve 

spelregels). 

 

2. Medewerkers 

De Ronald McDonald organisatie wil een goed werkgever zijn. Zowel bij het Kinderfonds 

als de Huizen bestaan de teams grotendeels uit hoogopgeleide professionals die binnen 

het kader van jaardoelstellingen en functieomschrijving zelf verantwoordelijk zijn voor de 

wijze waarop zij hun resultaten behalen. Nu het Kinderfonds een fase ingaat van focus, 

optimaliseren en excelleren, is het van belang te onderzoeken of de huidige (centrale) 

organisatie in omvang en competenties de juiste is voor de komende jaren of dat hier 

aanpassingen in dienen te worden gedaan.  

 

3. Vrijwilligers 

Het Ronald McDonald Netwerk draait op meer dan 1600 vrijwilligers. Deze zijn onmisbaar 

voor onze organisatie. Daarom zal in de komende jaren extra geïnvesteerd worden in (de 

ontwikkeling) van onze vrijwilligers. Gezien de beweging naar een 

participatiemaatschappij is de verwachting dat er meer vrijwillige inzet van mensen nodig 

is in hun eigen directe omgeving.  

Daarnaast zien we onder meer dat jonge vrijwilligers zich niet meer jarenlang binden aan 

één organisatie. Dit kan gevolgen hebben voor het aantal mensen, dat zich vrijwillig kan 

inzetten voor de Ronald McDonald Huizen. Hierop willen we, waar mogelijk, inspelen.   

 

4. Samenwerking Ronald McDonald Kinderfonds en de Ronald McDonald 

Huizen;  

 

Het Ronald McDonald Kinderfonds en de Ronald McDonald Huizen vormen één geheel. 

Samen staan we voor goede zorg aan ouders met een ziek of gehandicapt kind.  

Strategie voor de komende jaren is om blijvend gezamenlijk meerjarenplannen te 

ontwikkelen, die breed gedragen worden. Daarnaast wordt ingezet op ‘meer onderling 

ontmoeten’ en het scheppen van duidelijkheid over de dienstverlening die de Huizen van 

het Kinderfonds kunnen verwachten. Daarbij gaat het Kinderfonds haar dienstverlening 

aan de Huizen nog verder optimaliseren.  
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Samenvatting 

 

‘Focus, optimaliseren en excelleren’ 

Na een tijd van pionieren en noodzakelijke professionalisering is het zaak om te werken 

aan een duurzame financiële basis, als organisatie alert te blijven, (nieuwe) kansen te 

benutten en onze toegevoegde waarde dagelijks met elan te tonen. Daarnaast is het van 

belang om flexibel in te spelen op de ontwikkelingen in de zorg, zodat ons netwerk op de 

juiste plekken aanwezig is, maar ook niet bang is om terug te trekken daar waar 

noodzaak niet meer of niet voldoende aanwezig is.  

Focus: 

In deze fase ligt - in voortzetting van de eerder gekozen strategie – de focus op de 

corebusiness. Namelijk het bieden van een gastvrij verblijf voor gezinnen met een ziek of 

gehandicapt kind in logeerhuizen bij ziekenhuizen, huiskamers in de ziekenhuizen en 

vakantiehuizen. 

Deze fase biedt mogelijkheden tot optimaliseren en verder excelleren.  

Optimaliseren: 

 corebusiness: uitbouw of afbouw waar nodig en mogelijk (Huizen en Huiskamers) 

 vakantiehuizen optimaliseren 

 samenwerking fondsenwerving landelijk en lokaal,  

 duurzaam wervingsmodel   

 relatie McDonald’s en andere structurele sponsors 

 landelijke organisatie (Ronald McDonald Kinderfonds) 

 samenwerking Ronald McDonald Kinderfonds en de Ronald McDonald Huizen 

Excelleren: 

 in dienstverlening van de Huizen (op basis van behoefte en nieuwe 

ontwikkelingen) 

 in onze rol in Family Centered Care 

 in bestaande succesvolle fondswervende concepten en deze blijvend vernieuwen. 

 in communicatie, verdere versterking van het merk. 

 in good governance 

 in vrijwilligerswerk 

 

https://kinderfonds.sharepoint.com/sites/Beeldbank/Gedeelde afbeeldingen/Kindervallei_2989.jpg


   

Over vijf jaar 

 

- is door een uitstekende samenwerking en een optimale dienstverlening vanuit het 

Kinderfonds sprake van de juiste balans tussen lokale en landelijke kracht en inzet 

- is sprake van een optimale dienstverlening passend bij de behoeften van de 

gasten; de tevredenheid van onze gasten is minimaal op het huidige niveau of 

hoger 

- Is de betrokkenheid en tevredenheid van onze vrijwilligers op het huidige niveau 

of hoger 

- Is er sprake van een duurzaam wervingsmodel  

- Heeft het Ronald McDonald netwerk een duidelijke positie binnen Family Centered 

Care (met Huizen en Huiskamers)  

- Heeft de Kinderfonds haar sterke positie in de goede doelen markt (imago top 10) 

behouden 

 
 


