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De organisatie



ODE aan de onderzoeker

Ode aan de liefde
Van een ouder voor zijn kind.

Ode aan wat wetenschap
Aan Villa Joep verbindt.

Ode aan verantwoordelijkheid
Aan het verdriet dat resoneert

Van de ouder die uit wan en hoop
Liefde geeft en geld doneert.

Ode aan steeds maar door blijven gaan
Soms op de tast door tegenwind.

Ode aan de kracht van samen
Waar kennis zich met elkaar verbindt

Ode aan vasthoudendheid
Aan niet opgeven bij falen

Aan doelbewust, aan vastbesloten
Om het doel te halen.

Ode aan de oplossing
De sleutel, het moment

Dat alles klopt en op zijn plaats valt
Waar jij een onderdeel van bent.

Onmisbaar ben je in de hoop
Te mogen geloven in overleven.
Ode aan het mooist en meest
Dat je een mens kan geven.

Daar waar aan alle ouders
Hoop op anders wordt geboden

Daar is een dankwoord op zijn plaats
Daar brengen wij een ODE!

Een ode aan de doorbraak
Een kwestie nog van tijd.
Ode aan de onderzoeker

Schakel tussen droom en ooit …
Ooit ook werkelijkheid!

© Marian van Til 
www.marianvantil.nl

1. Inleiding
Voor u ligt het vierde meerjarenplan van Villa Joep, het fonds tegen neuroblastoom  
kinderkanker. In dit plan zetten we de koers van de stichting op hoofdlijnen uiteen voor de  
komende drie jaar. Villa Joep gaat met veel energie op de ingeslagen weg door, waarbij we het 
aanjagen en financieren van succesvol onderzoek centraal stellen: Onderzoek ‘op tempo  
houden’. De organisatie wordt rond dit doel verder versterkt. 

Ons eerste meerjarenplan stond in teken van het opzetten van een ondernemende  
organisatie. Met het tweede plan hebben we nog beter richting kunnen geven aan onze strijd 
tegen neuroblastoom. Het derde plan stond in het teken van duurzame impact in onderzoek. 
We hebben in de eerste vijftien jaar van ons bestaan grote successen geboekt op het gebied 
van fondsenwerving en onderzoek, maar hebben ons einddoel nog niet behaald. Villa Joep stopt 
namelijk pas als er een therapie is tegen neuroblastoom, zodat kinderen van de ziekte kunnen 
genezen. Om dat doel te bereiken, is nog steeds meer onderzoek nodig. Daarom focust het plan 
op het verder uitbouwen van onderzoek. Om dit ook op de lange termijn vol te kunnen houden, 
zijn een brede en solide stroom inkomsten uit fondsenwerving, een stevige verankering in het 
neuroblastoom-veld, een sterk merk en een solide organisatie belangrijke randvoorwaarden.  
In dit plan zetten we uiteen hoe we deze ambities waar willen maken. 

We zijn er trots op dat Villa Joep als partij in de strijd tegen neuroblastoom door alle  
betrokkenen – van families van patiëntjes tot en met onderzoekers, collega-organisaties en  
financiers – inmiddels als serieuze impactvolle partner wordt gezien. 

augustus 2020

Het bestuur van Villa Joep:
Ann Gummels
Leontine Heisen
Arjan Koop
Maurice Boogerd
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2. Terugblik 
Terugkijkend op onze inspanningen in de periode van het strategische plan 2015-2020 zien 
we dat er grote successen zijn geboekt en dat we op de juiste weg zitten. Tegelijkertijd is er 
het besef dat de strijd tegen neuroblastoom weerbarstig is en een lange adem noodzakelijk. 

Het voert te ver om alle successen van de afgelopen vijf jaar toe te lichten. Vijf opvallende  
resultaten waar we trots op zijn:

•  Het onderzoek dat mede door Villa Joep is gefinancierd, levert wetenschappelijke door-
braken. Het resulteerde in een aantal toppublicaties in internationaal gezaghebbende  
wetenschappelijke tijdschriften, verscheidene octrooien, en het oprichten van een bedrijf dat 
een nieuw antilichaam tegen neuroblastoom ontwikkeld. Daarmee laat Villa Joep zien uiterst 
succesvol te zijn in het aanjagen en financieren van belangrijk onderzoek. De genetische oorza-
ken van neuroblastoom zijn nu veel duidelijker en wetenschappers zien daardoor steeds vaker 
goede aanknopingspunten voor de ontwikkeling van gen-specifieke medicijnen. 

•  Dankzij vele donateurs, tientallen corporate sponsors, honderden acties overal in het land 
en de verkoop van duizenden Villa Joep Olifanten bleef de fondsenwerving met ruim  
1 miljoen euro per jaar stabiel. Bijzondere aandacht voor ons partnership met de Vereniging 
Exclusieve Sportcentra, die door hun jarenlange inzet met Spin & Sport for Life al miljoenen 
euro’s hebben opgehaald. Sinds de oprichting heeft Villa Joep al meer dan 13 miljoen euro  
ingezameld. 

•  De bekendheid van Villa Joep en neuroblastoom is sterk blijven groeien mede dankzij de 
vernieuwde TV reclamecampagne. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor online marketing 
campagnes versterkt waardoor we een goede zichtbaarheid en aanwezigheid hebben  
gecreëerd op online platforms. Ook hebben we over de afgelopen jaren enkele nieuwe  
ambassadeurs mogen verwelkomen, waaronder Ruben Nicolai, Richard Groenendijk,  
Evelyn Struik en Joost Luiten

•  In juni 2015 sloten het Prinses Máxima Centrum en Villa Joep een samenwerkingsovereen-
komst die bijdraagt aan het opbouwen van een geconcentreerde, internationaal leidende 
onderzoeksgroep voor neuroblastoom onderzoek aan het Prinses Máxima Centrum.  
Inmiddels is het Prinses Máxima Centrum uitgegroeid tot een centrum van succesvol onderzoek 
naar neuroblastoom, en onderhouden we een nauwe en intensieve samenwerking. De samen-
werkingsovereenkomst is in 2020 verlengd t/m 2023.
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•  Mede dankzij de inspanningen en sponsoring van Villa Joep wordt het ANR congres  
(Advances in Neuroblastoma Research) in 2021 voor het eerst in Nederland gehouden.  
De organisatie van het wereldwijde congres is in handen van het Amsterdam UMC, het  
Prinses Máxima Centrum en van Villa Joep. Dit congres, bezocht door vooraanstaande en 
jonge onderzoekers vanuit de hele wereld, is een mooie kans om deze wetenschappers en ook 
internationale ouderorganisaties te ontmoeten en gezamenlijk belangrijke thema’s aan de orde 
te stellen.Voorbeelden hiervan zijn patiëntenparticipatie en het uitroepen van een gezamenlijke 
onderzoekscall. Villa Joep betrekt ouders die met neuroblastoom te maken (gehad) hebben bij 
het congres door voor hen een Parent Symposium te organiseren. 



3. Visie, missie en ambitie
Villa Joep is in 2003 opgericht om na het overlijden van Joep de strijd tegen neuroblastoom 
uit zijn naam voort te zetten en ervoor te zorgen dat uiteindelijk alle kinderen neuroblas-
toom zullen kunnen overleven. Hoopgevende resultaten uit door Villa Joep gefinancierd 
onderzoek bevestigen dat we de juiste weg zijn ingeslagen. De visie van Villa Joep blijft dus 
ongewijzigd: een wereld waarin kinderen genezen van neuroblastoom.

Villa Joep is hét fonds op het gebied van neuroblastoom.

Een groeiend netwerk van betrokkenen heeft al 13 miljoen euro bijeengebracht.  
Daarmee is succesvol onderzoek gefinancierd en zijn grote wetenschappelijke  
doorbraken geboekt.

25 - 30 jonge kinderen in Nederland krijgen jaarlijks neuroblastoom kinderkanker. 
Hun genezingskans ligt tussen de 30 en 60 procent. En dat is nog steeds veel te laag. 
Meer (geld voor) onderzoek naar een levensreddende therapie is dus nodig.

Missie Villa Joep
Villa Joep wil inspirator en aanjager zijn van activiteiten die leiden tot het goed geneesbaar 
maken van neuroblastoom kinderkanker. Als invloedrijke spin-in-het-web wil Villa Joep families, 
behandelaars en onderzoekers verbinden om gezamenlijk maximaal vooruitgang te  boeken. Villa 
Joep is gezaghebbend in Nederland waar het gaat om het bestrijden en uiteindelijk verslaan van 
neuroblastoom. 

Onderzoek centraal 
Om genezing van neuroblastoom steeds dichterbij te brengen, is veel en goed onderzoek nodig 
waardoor de kansen van patiëntjes stap voor stap verbeteren. Deze doelstelling wordt gereali-
seerd door het stimuleren en (co-)financieren van baanbrekend top-onderzoek in Nederland en 
België en het ontwikkelen van activiteiten die daaraan bijdragen. We richten ons op onderzoek 
dat concrete therapie en verbeterde behandeling van patiëntjes (uiteindelijk) mogelijk maakt. 

Daar waar in de eerste jaren het begrip van neuroblastoom nog enorm beperkt was, heeft het 
fundamentele DNA-onderzoek inmiddels veel kennis opgeleverd. Op basis daarvan ontstaan 
veel invalshoeken voor meer toegepast onderzoek naar een mogelijk werkzame stof (de zoge-
naamde van compounds) die op termijn mogelijk een bijdrage zouden kunnen gaan leveren aan 
de genezing van neuroblastoom. Dit betekent dat de pijplijn voor (pre) klinisch en translationeel 
onderzoek nu veel beter gevuld is 

In Nederland concentreren we ons op het internationaal toonaangevende Prinses Máxima  
Centrum als partner. Daarnaast hebben we aandacht voor relevante kennis en ontwikkelingen 
wereldwijd en werken we nauw samen met o.a. Amsterdam UMC, Wilhelmina Kinderziekenhuis 
en de Universiteit van Gent. Het is van groot belang dat onderzoek naar neuroblastoom in de 
komende jaren voldoende prioriteit blijft krijgen, zodat het onderzoek naar genezing ook daad-
werkelijk versnelt. Villa Joep wil hierbij als spin-in-het-web en als ‘advocate’ voor neuroblastoom 
een belangrijke rol spelen.

Stabiele inkomsten nodig
Om het onderzoek waar mogelijk te versnellen en het toenemend aantal onderzoeken te finan-
cieren, zal een grotere, stabiele inkomstenstroom noodzakelijk worden. Waar Villa Joep tot nu 
toe jaarlijks circa 1 miljoen euro aan inkomsten had om onderzoek te financieren, zal in de toe-
komst circa 2 miljoen euro per jaar nodig zijn om de gewenste versnelling van het onderzoek te 
kunnen blijven ondersteunen.
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We willen een zo groot mogelijke impact maken met de ons toevertrouwde financiële midde-
len. Daarom komt 100% van de ons daartoe geschonken donaties ten goede aan onderzoek. 
Onvermijdbare kosten worden gefinancierd vanuit specifiek daartoe geoormerkte donaties aan 
de Stichting Vrienden van Villa Joep en komen niet ten laste van de aan Villa Joep gedoneerde 
gelden.

Families & Netwerk
Om onze doelstellingen te bereiken hebben we de bijdrage nodig van de “neuroblastoom-com-
munity”. De urgentie van de strijd van Villa Joep is pijnlijk duidelijk wanneer een kind getroffen 
wordt door neuroblastoom. In de omgeving van dit patiëntje wil Villa Joep verbinden: door 
financiële steun in de vorm van een actie dan wel donatie of een bijdrage als vrijwilliger zal de 
gevoelde onmacht in de omgeving van het gezin worden omgezet naar concrete hulp en daar-
mee een bijdrage aan de vergroting van genezingskansen. Villa Joep brengt ook lotgenoten 
samen en vormt een community van gezinnen die samen de strijd aangaan, uit naam van hun 
eigen kind. Daarnaast wil Villa Joep onderzoekers inspireren door neuroblastoom via de families 
‘een gezicht’ te geven. En wij willen er zijn voor de zorgprofessionals die in aanraking komen met 
neuroblastoom families en hen ondersteunen daar waar nodig.

Marketing en Communicatie
Om stabiele inkomsten te genereren en de neuroblastoom community verder te versterken, is 
het van groot belang dat Villa Joep! als merk stevig wordt neergezet en wij helder communiceren 
over onze activiteiten en de door ons ondersteunde onderzoeken.

Robuuste organisatie
Professioneel werken met louter vrijwilligers vergt een robuuste en transparante organisatie. 
Daaraan werken we de komende jaren door. Het voortdurend werven van nieuwe, kundige en 
gemotiveerde vrijwilligers is een blijvend punt van aandacht. Parallel daaraan proberen wij onze 
vrijwilligers optimaal te boeien en te binden en hen in staat te stellen een maximale bijdrage te 
leveren. Aansturing en governance van de organisatie dient passend te zijn bij de omvang en het 
karakter van Villa Joep.
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4. Onderzoek versnellen 
Alle kinderen moeten uiteindelijk neuroblastoom overleven en alles wat we doen moet daar-
aan bijdragen. Daarom financieren wij succesgericht baanbrekend toponderzoek. Daarbij 
kan het gaan om fundamenteel onderzoek met als doel neuroblastoom beter te begrijpen, 
om translationeel onderzoek gericht op het vinden van nieuwe medicijnen of om vroeg- 
klinisch onderzoek gericht op betere behandeling. In de aflopen jaren heeft Villa Joep een 
breed scala aan onderzoek ge-steund van uiterst fundamenteel werk naar de genetische 
mechanismen betrokken bij de ontwikkeling van neuroblastoom tot een klinische studie 
naar fluorescentie-geleide chirurgie Naast het financieren van deze onderzoeksvormen  
richten wij ons op het motiveren en stimuleren van onderzoekers. Dat laatste zal in de  
komende planperiode een belangrijk aandachtspunt zijn.

Door de ontwikkelingen binnen onderzoek waarbij naast fundamenteel onderzoek meer en meer 
mogelijkheden ontstaan voor vroeg-klinisch onderzoek, zal het aantal onderzoeken en daarmee 
de benodigde financiering stijgen. Vroeg-klinisch onderzoek is bovendien in de aard duurder 
dan fundamenteel onderzoek. We willen daarom de fondsenwerving in de komende planperiode 
ver-hogen van 1 miljoen naar 2 miljoen euro per jaar. 

We hanteren de volgende uitgangspunten bij financiering van onderzoek:
•  Villa Joep opereert vanuit een zelfstandige visie op onderzoek. Dat is gebaseerd op advies  

van expert wetenschappers en kan gaan over zaken als veelbelovende onderzoeksrichtingen  
of de beste manier om ontdekkingen om te zetten in effectieve therapie.  

• Onderzoek wordt steeds deskundig getoetst door middel van ‘peer review’. 
•  De resultaten van investeringen moeten zo veel mogelijk meetbaar zijn – bijvoorbeeld in  

aantallen onderzoekers (FTE’s) of research output (octrooien, papers en citaties). 
• Villa Joep wil een betrouwbare en bestendige partner zijn voor neuroblastoom onderzoekers.
• Onderzoeksdoelen en -resultaten moeten goed zichtbaar zijn voor onze achterban. 

Blijvende focus op neuroblastoom van belang
Ondanks bovenstaande, zien wij een grote uitdaging in het op peil houden van het toponder-
zoek naar neuroblastoom in Nederland in de komende planperiode. Dit betekent dat wij in de 
komende periode veel aandacht zullen geven aan het stimuleren en versterken van het neuro-
blastoom onderzoeksveld in Nederland en het versterken van onze positie als financier van 
neuroblastoomonderzoek. 



Concentratie in Prinses Máxima Centrum
Gezien de mogelijkheden die de concentratie van onderzoek en de combinatie tussen onder-
zoek en de kliniek bieden, blijft onze focus het steunen van talentvolle onderzoekers dicht bij de 
kliniek in het Prinses Máxima Centrum. Wij zullen daarbij partner zijn voor onze bestaande onder-
zoekers én een bijdrage leveren aan het naar Nederland brengen van veelbelovende talenten, 
bijvoorbeeld in de vorm van een fellowship of leerstoel. 

Naast het neuroblastoomonderzoek in het Máxima blijven wij ons inzetten om op andere manie-
ren baanbrekend onderzoek naar neuroblastoom te ondersteunen en zo snel mogelijk beschik-
baar te maken voor Nederlandse patiëntjes. Dit doen wij al door ondersteuning van de groep 
Speleman in Gent en de groep Versteeg in het Amsterdam UMC. In de komende planperiode 
zullen wij onderzoeken waar eventuele andere mogelijkheden zouden liggen. 

Wetenschappers ontmoeten
De afgelopen jaren is onze jaarlijkse Scientific Progress Meeting (SPM) uitgegroeid tot een leven-
dige en hoogst inspirerende bijeenkomst van leidende wetenschappers met vertegenwoordigers 
van Villa Joep. De SPM blijkt een succesvol middel om wetenschappers bij elkaar te brengen, te 
motiveren en te focussen op het beter behandelbaar maken van neuroblastoom. De uitwisseling 
van kennis en ervaring levert een wezenlijke bijdrage aan het versnellen van het onderzoek. 
Te-vens is het een effectieve en efficiënte manier om heldere tussenrapportages te ontvangen 
van de lopende onderzoeken. Om die redenen zullen wij ook de komende jaren energie steken 
in het organiseren van de SPM. 

Daarnaast zullen wij ter wederzijdse inspiratie, het versterken van de relaties en onze eigen ken-
nisopbouw regelmatig bezoeken afleggen aan onderzoekers en aan onderzoeksbijeenkomsten. 
Om onderzoekers verder te inspireren, geven wij neuroblastoom via de families ’een gezicht‘ Dit 
doen we bijvoorbeeld door hen uit te nodigen bij de jaarlijkse Familiedag. 

Communiceren is prioriteit
Onderzoek is het directe doel van onze fondsenwerving, maar ook een belangrijk middel tot 
fondsenwerving. Wat er precies met onderzoeksgeld gebeurt, is voor onze achterban belangrijk. 
Velen van hen weten uit persoonlijke ervaring wat neuroblastoom betekent en zij willen daarom 
precies zien wie wat doet om de ziekte te begrijpen en te bestrijden. Dat geldt in het bijzon-
der voor families en hun omgeving, maar ook voor zakelijke en institutionele fondsenwerving is 
informatie over specifieke onderzoeksactiviteiten en -resultaten belangrijk. Onderzoek is ook een 
marketing-instrument. Het publiceren van successen en zichtbaar maken van de inspanningen 
van onze on-derzoekers is daarom een prioriteit voor het onderzoeksteam van Villa Joep. 

De prioriteiten op onderzoeksgebied samengevat:
• doorgaan met onderzoeksfinanciering met twee tot drie onderzoeken per jaar; 
•  onze Wetenschappelijk Adviseur Professor Dr Matthias Fischer van het Universitair ziekenhuis 

Keulen toenemend betrekken bij toetsing van onderzoeken en strategie;
•  het formuleren van een eigen visie op neuroblastoomonderzoek, eventueel o.b.v. input vanuit 

een Wetenschappelijke Adviesraad en samenwerking met SKC;
•  stimuleren van de concentratie van onderzoek in het Prinses Máxima Centrum - bijvoorbeeld 

door ondersteuning van talentwerving in de vorm van een leerstoel of programma-financiering; 
• het zekerstellen van voortzetting van de onderzoekslijn van de groep Versteeg;
•  samenwerking en informatie-uitwisseling tussen wetenschappers stimuleren door middel van 

de Scientific Progress Meeting1.
• tussentijdse beoordelingen uitvoeren op basis van abstracts, papers en site-visits; 
• uitbreiden van ons netwerk van klinische- en translationeel-farmaceutische wetenschappers; 
•  de Nederlandse en Belgische wetenschappers steunen bij het organiseren van het toonaange-

vende tweejaarlijkse congres Advances in Neuroblastoma Research (ANR) in mei 2021 in  
Amsterdam. ANR is een belangrijk contactpunt voor neuroblastoom onderzoekers waarbij 
kennis en ervaring wordt uitgewisseld en resultaten worden gedeeld. Daarmee levert het een 
relevante bijdrage aan het versnellen van onderzoek;

•  het organiseren van een ‘parent symposium’ tijdens de ANR om de samenwerking en  
kennisuitwisseling met zusterstichtingen uit onder andere Groot-Brittannië en de Verenigde 
Staten te versterken en daarmee onze kennis over internationaal neuroblastoomonderzoek  
te vergroten en mogelijk ideeën op te doen voor het versterken van de Nederlandse  
neuroblastoom community. 

1 Jaarlijkse eigen voortgangsconferentie van Villa Joep
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5. Groeiende inkomsten fondsenwerving 
Om onze ambities te kunnen realiseren is een grotere, vaste stroom aan inkomsten nodig., 
Op dit moment komt er elk jaar ongeveer 1 miljoen euro binnen en we willen groeien naar 
een niveau van 2 miljoen euro per jaar. 
 
Particuliere initiatieven
Op de eerste plaats vraagt dat om het onderhouden van de traditionele stroom fondsenwerven-
de acties. Het boeien en binden van vrijwilligers en het mobiliseren van de netwerken rondom 
patiëntjes in de regio’s zijn daarbij belangrijk.

Donateurs
Ondanks de landelijke trend van de terugloop van vaste donateurs bij goede doelen zien we bij 
Villa Joep al jaren een stabiele inkomstenstroom. Door de betrokkenheid van het netwerk om de 
vele patiëntjes heen zien we hier een kans voor het werven van nieuwe donateurs. Ondersteund 
door online marketing en onze ambassadeurs willen we campagnes opzetten voor het werven 
van nieuwe donateurs.

Focus op fondsen, bedrijfsleven & partnerships
De komende jaren zullen wij toenemend aandacht besteden aan fondsenwerving bij of in  
samenwerking met professionele organisaties. Ondersteuning door de Vereniging van Exclusieve 
Sportcentra is de afgelopen jaren een belangrijke pijler geweest, die ook in de toekomst belang-
rijk blijft. Daarnaast zullen wij nieuwe contacten leggen bij filantropische stichtingen en bedrijven. 
Een specifiek op zakelijke fondsenwerving gericht team zal hierin het voortouw nemen en hier-
voor een gedegen plan uitwerken. 

De populariteit van sportieve en andere fondsenwervingsacties (zoals bijvoorbeeld ‘challenges’) 
is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Wij spelen hierop in door kant en klaar ‘pakketten’ aan 
te leveren die gebruikt kunnen worden door de initiatiefnemers. 

Eigen evenement
Daarnaast zullen wij met onze partners actief speuren naar vernieuwende ideeën en ook de  
mogelijkheden om een jaarlijks Villa Joep evenement te introduceren met drie succesfactoren: 
geld, emotie en kennis. Daarbij streven wij naar toenemende bekendheid om ons onafhankelijk 
fondsenwervend vermogen te vergroten. 
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6. Een sterk merk met heldere communicatie
Om dit alles te kunnen realiseren is het van belang dat Villa Joep voor alle direct en indirect 
betrokkenen een sterk merk is en dat zij middels heldere communicatie een goed beeld 
hebben van wat wij doen en hoe zij kunnen deelnemen. We zullen in de komende periode 
werken aan een nieuwe offline en online mediastrategie. Onze doelstelling is om hiermee 
de juiste doelgroepen te bereiken en onze communicatie op een uniforme manier voort te 
zetten. 

Sterke marketing voor fondsenwerving
Ter ondersteuning van het fondsenwervende vermogen zal hard worden gewerkt aan nieuwe  
(digitale) marketingcampagnes en materialen die de naamsbekendheid en het imago van Villa 
Joep kunnen versterken en daarmee fondsenwerving strategisch ondersteunen. Praktisch onder-
steunen we fondsenwerving door onze inkomsten te vergroten uit het Support & Donate  
platform. Hiervoor is doorontwikkeling van online marketingmiddelen de komende jaren een 
prioriteit. Het uitgangspunt is dat iedereen snel, simpel en op een doelgerichte manier kan  
actievoeren of doneren aan Villa Joep. 

100% naar onderzoek 
Laten zien wat er precies met de donaties/fondsen wordt bereikt en onderzoekers een gezicht 
geven vormt een belangrijk onderdeel van onze communicatie. Het is belangrijk om transparant 
te zijn over waar Villa Joep in investeert, hoe wij dit doen en wat het oplevert. Villa Joep zal  
onderzoekers periodiek aan het woord laten op de website en in vlogs of interviews op onze 
social mediakanalen. 

Neuroblastoom community, families
We blijven ons richten op de families en de bredere neuroblastoom community, waaronder ook 
de behandelaars in de ziekenhuizen. Dit is tweeledig. Enerzijds om  er te zijn voor de families 
waar we kunnen en anderzijds om de neuroblastoom community een gezicht te geven in de 
maatschappij, en duidelijk te laten zien waar we voor vechten. 

Online marketing om onze doelen te realiseren
Villa Joep is een stichting die volledig draait op de inzet van vrijwilligers en moet ervoor zorgen 
dat op een pragmatische manier een zo groot mogelijke impact wordt bereikt. Wij gaan door op 
het ingeslagen pad en leggen de nadruk op de ontwikkeling van de mogelijkheden voor  
online marketing, waaronder een nieuwe website, doortastende socials, sterke up to date  
content. Online marketing zorgt ervoor dat we met een relatief kleine groep mensen een grote 
‘reach’ hebben. 

PR en ambassadeurs
Wanneer zich interessante ontwikkelingen voordoen (start van onderzoeken, onderzoeksresulta-
ten, ontwikkelingen bij patientjes, etc.) zullen wij deze trachten te benutten om ook Villa Joep en 
onze bijdrage onder de aandacht te brengen via redactionele aandacht in de media. 

Tevens zullen onze ambassadeurs (Ruben Nicolai, Richard Groenendijk, Evelyn Struik, Joost  
Luiten) zich inzetten om de bekendheid van Villa Joep verder te vergroten en potentiële  
donateurs te interesseren.
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7. Families & netwerken versterken
Hechte community tegen neuroblastoom 
In meer dan 15 jaar tijd is Villa Joep uitgegroeid tot dé nationale beweging op het gebied 
van neuroblastoom. De stichting is inmiddels geworteld in tientallen families en omgevin-
gen die de strijd tegen neuroblastoom van zeer dichtbij hebben meegemaakt. Zij zijn de 
medestrijders van Joep geworden. Dit netwerk vormt een belangrijk fundament van Villa 
Joep, dat onder meer zorgt voor fondsenwerving acties en voor bekendheid van de ziekte 
neuroblastoom en Villa Joep. Verder is het familienetwerk een belangrijke leverancier voor 
vrijwilligers van onze groeiende organisatie. Daarom werken we de komende jaren hard om 
de steeds verder groeiende community te binden en meer en meer mensen bij onze strijd te 
betrekken.

Contact
Door neuroblastoom getroffen families zoeken elkaar op om ervaringen te delen. Sociale media 
maken dat makkelijk. De behoefte aan contact blijft bestaan, ook nu de immuun-behandeling in 
Nederland wordt gegeven in plaats van in de Verenigde Staten. Villa Joep blijft deze ‘live’ con-
tacten faciliteren door onder andere informele activiteiten te organiseren zoals een borrel, fami-
liedag of een dagje uit.

Zichtbaarheid in het Prinses Maxima Centrum
Om eerder en beter contact te kunnen leggen met families, is Villa Joep in het Prinses Máxi-
ma Centrum op een zichtbare plek aanwezig. Die plek bemannen we een aantal dagdelen per 
maand. Dit biedt de mogelijkheid contact met families en lotgenoten, maar ook meer gerichte 
informatievoorziening. Het maatschappelijk werk van het Prinses Maxima Centrum zal informatie 
over Villa Joep overhandigen aan nieuw getroffen families. Daarnaast willen wij er ook zijn voor 
de zorgprofessionals. Wij zullen in samenspraak met het Prinses Maxima Centrum een plan op-
stellen hoe we dit op de beste manier kunnen inrichten.

Vanaf 2016 is de immuun-behandeling die tot dan toe exclusief in Philadelphia plaatsvond ook in 
Nederland mogelijk. Doordat voor de immuun-behandeling geen grote fondsenwervende acti-
viteiten meer nodig zijn, kloppen families niet meer uit eigen beweging aan bij Villa Joep en zijn 
wij minder eenvoudig vindbaar. De hierboven beschreven manieren om in contact te komen met 
getroffen families zijn en blijven daarom heel belangrijk. De komende jaren zullen voor Families 
& Netwerken voor een belangrijk deel in het teken staan van vinden en binden van families om 
hen, elk op hun eigen manier, mee te laten doen in onze strijd. 
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8. Een robuuste organisatie als basis 
Villa Joep heeft succes en groeit
De organisatie is nu groter, complexer en meer geografisch gespreid dan voorheen.  
Vrijwilligers zijn nog steeds sterk gemotiveerd, maar zoeken een gezonde balans tussen  
hun activiteiten binnen en buiten Villa Joep. Een duidelijke, transparante en goed  
gestructureerde organisatie moet de komende jaren helpen om succesvol te blijven,  
nog succesvoller te worden en alle betrokkenen de mogelijkheid te geven effectief en  
met plezier te werken.

Effectief en plezierig werken
Villa Joep groeit niet alleen in aantal medewerkers, maar ook in activiteiten. Fondsenwerving in 
regionale afdelingen, uitgebreide contacten met families van lotgenoten, internationale contac-
ten met vergelijkbare organisaties in Engeland, België en de VS hebben gezorgd voor een groei-
end scala aan activiteiten. Steeds meer vrijwilligers zijn actief voor Villa joep in het verlengde van 
hun beroep. Die ontwikkeling past bij de hogere professionele eisen die aan Villa Joep gesteld 
worden.

Om een grotere groep vrijwilligers effectief te kunnen inzetten en te boeien en binden, is goede 
communicatie en efficiënte samenwerking nodig. Daartoe zullen wij aandacht geven aan: 

•  heldere plannen (strategisch, tactisch, per jaar en per afdeling/project); adequate bemensing 
van functies volgens het organogram;

•  uitvoering van maximaal 2-4 kernprojecten gelijktijdig;
• waar nodig inrichten van projectteams om effectief en efficiënt te kunnen werken;
• grotere betrokkenheid van bestuurders als ‘sponsor’ van afdelingen & projecten;
•  bestuursleden en hoofden van de diverse afdelingen bespreken eens per twee maanden  

lopende zaken en jaarplannen. Het doel is om door een betere afstemming met de afdelingen 
activiteiten bij de verantwoordelijken binnen de afdelingen neer te leggen en hoofden en  
andere vrijwilligers te betrekken bij het beleidsmatige beslissingen. 

•  duidelijke benoemen wat wij van vrijwilligers verwachten op het gebied van inzet,  
communicatie en bereikbaarheid.

Om vorm te geven aan boeien en binden, willen we zorgen voor 
• gebruik van state-of-the art ict-middelen;
• gerichte aandacht voor interne communicatie;
• regelmatige interessante, gezellige en bindende bijeenkomsten voor vrijwilligers. 

Om aan de activiteiten goed vorm te kunnen blijven geven, is het van belang om voldoende 
vrijwilligers aan Villa Joep te verbinden en is voortdurende rekrutering van nieuwe vrijwilligers 
van groot belang. Het identificeren en activeren van potentiele vrijwilligers, binnen de neuroblas-
toom community of daarbuiten, zal daarom onverminderd onze aandacht hebben.

Vooralsnog bestaat Villa Joep volledig uit vrijwilligers. Aan de start van deze planperiode zullen 
wij onderzoeken of de grotere fondsenwervende ambitie op deze manier gerealiseerd kan wor-
den. Mocht dat niet het geval zijn, zullen wij onderzoeken in hoeverre een gesponsorde (part 
time) fondsenwerver ons in staat kan stellen om onze doelstellingen te bereiken. In dat geval 
zullen wij ook een dergelijke fondsenwerver financieren vanuit bronnen anders dan donaties aan 
Villa Joep. Aan de 100% belofte willen wij namelijk niet tornen.

Transparantie, governance
De afgelopen jaren hebben wij veel aandacht besteed aan goede governance. Debacles bij  
partij-en als Alpe D’HuZes en KWF hebben de noodzaak van die aandacht onderstreept. We 
hanteren de kwaliteitsregels van het CBF volgens een ‘comply or explain’ principe. 

Na een aantal jaren gewerkt te hebben met een Raad van Toezicht, zijn wij tot de conclusie geko-
men dat een dergelijk model suboptimaal is voor een vrijwilligersorganisatie als Villa Joep. Om te 
komen tot een betere aansturing hebben bestuur en Raad van Toezicht ervoor gekozen om terug 
te keren naar een Raad van Advies (zoals Villa Joep die ook in de beginjaren had) en daarmee de 
Raad van Toezicht op te heffen. In de loop van 2020 hopen wij de eerste leden van deze Raad 
van Advies te benoemen.
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www.villajoep.nl

http://www.villajoep.nl

