
 

 

 

P5COM zet zich in voor Fonds verstandelijk gehandicapten en het Revalidatiefonds 
 

Goede doelen gaan middelen efficiënter en slimmer inzetten 
 
Het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten zijn fondsenwervende 
organisaties voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Beide 
organisaties zijn al ruim vijftig jaar actief en zijn in 2011 gefuseerd in de stichting 'Meedoen 
mogelijk maken'. De stichting 'Meedoen mogelijk maken' wil in de toekomst slimmer en 
efficiënter werken om de schaarse financiële middelen zo goed mogelijk in te zetten. De 
stichting krijgt daarbij professionele ondersteuning van P5COM: de consultants stellen hun 
inzet en expertise kosteloos beschikbaar in het kader van hun maatschappelijke 
betrokkenheid.  
 
Resultaatgericht 
Bettie Ubels, waarnemend directeur van de fondsen, is erg blij met het aanbod en de 
samenwerking. "P5COM heeft ons op precies het juiste moment benaderd met de vraag of 
zij hun diensten konden aanbieden in het kader van hun MBO-beleid. Hun aanpak is 
professioneel, betrokken en resultaatgericht. Een mentaliteit die goed aansluit bij onze 
wensen. Het is heel mooi dat P5COM de expertise kosteloos aanbiedt. Wij zijn een kleine 
organisatie en deze specifieke expertise hebben wij maar beperkt in huis. De drive van de 
consultants heeft ons geholpen om de vaart erin te houden." 
 
Meer dan verwacht 
P5COM heeft de fondsen ondersteund bij twee concrete projecten. Samen met de manager 
financiële administratie & bedrijfsvoering is een projectrapportage opgezet. Het proces 
rondom bestedingen is geoptimaliseerd in overleg met de betrokken medewerkers en de 
directeur. "De samenwerking heeft ons meer gebracht dan ik van tevoren had verwacht. De 
consultants deden de opdracht er niet ‘even bij’, maar zij toonden een enorme motivatie om 
het project binnen de gestelde tijd te realiseren en ook iets op te leveren waar we mee 
kunnen werken", vertelt Ubels. "Zij zijn in staat om in korte tijd tot de kern van de zaak te 
komen en draagvlak te creëren binnen de organisatie. In combinatie met hun expertise 
hebben we in korte tijd stappen kunnen zetten met procesverbetering en rapportage." 
 
Dankzij de inzet van P5COM is er een wekelijkse projectrapportage voor projectleiders en 
directie. Bettie Ubels: "Door middel van interviews met medewerkers, een interne sessie om 
het proces van bestedingen in kaart te brengen en een zogenaamde knelpuntensessie 
hebben wij scherp welke verbeteringen er mogelijk zijn in het proces. Samen met hen gaan 
we het proces vereenvoudigen. Dit alles moet leiden tot een meer efficiënt proces voor ons 
en een minder complex proces voor onze aanvragers. Een mooie bijvangst van dit project is 
dat de medewerkers van de fondsen meer inzicht hebben gekregen in elkaars werk en hoe 
hun werk samenhangt met dat van collega’s." 
 
Eye-opener 
Peter Wisgerhof, financieel directeur van de stichting, vult aan: "De grootste eye-opener 
voor onze mensen is het inzicht in de kosten van onze eigen uren. Die worden nu 
meegerekend als we in kaart brengen wat een project onze stichting daadwerkelijk kost. Het 
heeft ons terecht een stuk kritischer gemaakt in onze keuzes. We zijn een CBF-
gecertificeerde organisatie en onlangs is het CBF-keurmerk ons weer voor drie jaar 
toegekend. Bovendien hebben we onze cijfers goed in beeld en die laten een gezonde 
toekomst zien." 
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Inspirerend 
Ook P5COM ziet de samenwerking met de twee fondsen als een relevante toevoeging. 
Lucinde Stiekema, managing consultant, legt uit: "Wij willen een positieve bijdrage leveren 
aan de samenleving door het gericht inzetten van onze kennis en kunde. We zijn deze 
samenwerking met stichting 'Meedoen mogelijk maken' aangegaan omdat we het leuk en 
inspirerend vinden om op deze wijze iets te kunnen betekenen voor de maatschappij. Ook 
biedt dit ons de mogelijkheid om samen met een jong team van enthousiaste consultants de 
stap te maken naar het zelfstandig uitvoeren van projecten. Als je vervolgens ook nog ziet 
dat de stichting zelf echt gedreven is om de veranderingen daadkrachtig en op korte termijn 
in te voeren, dan geeft dat veel energie."  
 
Over de fondsen 
Het Revalidatiefonds wil dat mensen met een zichtbare of onzichtbare (aangeboren) 
lichamelijke beperking gewoon meedoen in de maatschappij. Hun handicap mag geen 
beperking zijn, en daarom financiert het Revalidatiefonds projecten die helpen met 
revalideren en bijdragen aan het verbeteren van hun positie zodat deze mensen zo 
zelfstandig mogelijk kunnen leven. Fonds verstandelijk gehandicapten wil dat mensen met 
een verstandelijke beperking gewoon meedoen in de maatschappij. Het fonds maakt 
activiteiten mogelijk die bijdragen aan de zelfstandigheid en deze mensen in staat stellen te 
doen wat zij belangrijk vinden. Ook helpt het Fonds verstandelijk gehandicapten deze groep 
mensen bij het ontwikkelen van hun kwaliteiten en talenten. De beide fondsen zijn in 2011 
gefuseerd en zijn beide onderdeel van de stichting 'Meedoen mogelijk maken'. 
 
 

 


