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VOORWOORD
Stichting HomePlan (“HomePlan”) is in 1997 opgericht  

door bouwondernemer Jan Tebbe met als doel huis-

vesting te bieden aan de allerarmsten in ontwikkelings-

landen. Hij was ervan overtuigd dat een veilig onder-

komen het begin is naar een beter leven. Omdat de 

bewoners een veilig huis kregen, hadden ze meer geld 

en ruimte over voor verdere ontwikkeling. Zo wilde Jan 

Tebbe bouwen aan een Huis, Thuis en Toekomst. 

Sinds 1997 heeft HomePlan meer dan 4.200 huizen 

gebouwd en daarmee meer dan 21.000 mensen direct 

geholpen met een veilig huis. HomePlan is in de jaren 

uitgegroeid van een particulier initiatief tot een zelfstandi-

ge, kleinschalige, professionele ontwikkelingsorganisatie 

met sterke lokale partners en een betrokken achterban 

van donateurs en ambassadeurs.

De doelstelling van HomePlan is om door middel van 

het verschaffen van huisvesting voor de allerarmsten 

bij te dragen aan een Huis, Thuis en Toekomst. Om dit 

te toetsen is in 2017 een grootschalige impactstudie 

gedaan. Uit deze impactstudie blijkt dat inderdaad is 

bijdragen aan een Huis en Thuis. Er waren echter geen 

aanwijzingen dat het bouwen van huizen direct bijdraagt 

aan invulling van een betere Toekomst. De afgelopen 

drie jaar hebben voor HomePlan in het teken gestaan 

van het opvolgen van de aanbevelingen uit de impact-

studie. Zo hebben we naast het bouwen van duurzame 

huizen met sanitair ook aanvullende programma’s op het 

gebied van bijvoorbeeld landbouw en scholing opgezet 

in Haïti en Zuid-Afrika. De eerste resultaten van deze 

programma’s zijn positief, ze lijken bij te dragen aan een 

betere toekomst van de deelnemers van onze projecten. 

HomePlan heeft de afgelopen jaren fondsen geworven 

onder particuliere en zakelijke donateurs, vermogens-

fondsen en via bouwreizen om haar doelstellingen te 

realiseren. De bouwreizen, waarbij donateurs zelf deel-

nemen aan het bouwen van een huis, hebben een grote 

betrokkenheid gecreëerd, maar zijn door  COVID-19 

helaas uitgesteld. HomePlan ziet een terugloop in de 

bijdragen van particuliere donateurs, maar heeft een 

stevige basis onder zakelijke donateurs. 

Het bestuur van HomePlan heeft samen met de 

werkorganisatie een strategische sessie gehouden om 

een besliskader te scheppen voor de activiteiten van 

HomePlan van 2021-2023. Dit kader is verder uitgewerkt 

in een strategisch plan dat handvatten moet geven op 

welke wijze HomePlan impact wil en kan bereiken op het 

gebied van Huis, Thuis en Toekomst en welke middelen 

daarvoor nodig zijn.

Dit document is een samenvatting van het strategisch 

plan 2021-2023 waarin de hoofdlijnen worden toegelicht. 

Samen bouwen we verder aan een Huis,  
Thuis en Toekomst! 

December 2020
Team en bestuur van Stichting HomePlan
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Stichting HomePlan is opgericht in 1997 door onder-

nemer Jan Tebbe om de allerarmsten van een degelijk 

huis te voorzien. Hij geloofde dat een veilig onderkomen 

het begin is naar een beter leven en wilde op deze 

manier bouwen aan een ‘huis, thuis en toekomst’. 

HomePlan is in ruim 20 jaar tijd uitgegroeid van een 

particulier initiatief naar een kleinschalige NGO met een 

betrokken achterban van donateurs en ambassadeurs. 

We werken samen met sterke lokale partners. Inmiddels 

is HomePlan werkzaam in drie Latijns-Amerikaanse  

landen en drie landen in Zuidelijk Afrika en zijn er meer 

dan 4.200 huizen gebouwd. Daarmee zijn meer dan 

21.000 mensen direct geholpen met een veilig thuis. 

HomePlan staat voor een huis. thuis en toekomst en 

heeft in 2017 ter ere van het 20-jarig bestaan een 

impactstudie laten uitvoeren door de Shared Value 

Foundation van de Universiteit Utrecht. Uit deze impact-

studie bleek dat inderdaad is bijgedragen aan een huis 

en thuis, er was echter geen aanwijzing dat het bouwen 

van de huizen direct bijdraagt aan een betere toekomst. 

Er werden een aantal aanbevelingen gedaan om de 

beoogde impact te realiseren en te vergroten:

• Verbeteren van de kwaliteit van de huizen door de 

keuze van het materiaal.

• Passende basisvoorzieningen leveren bij de huizen, 

zoals sanitair en elektriciteit. 

• Activiteiten ontplooien die de toekomst van de 

bewoners positief kunnen beïnvloeden. 

• Budget en aandacht voor evaluatie en monitoring 

vrijmaken.

De afgelopen jaren zijn de aanbevelingen uit deze 

 impactstudie opgevolgd. Zo hebben we naast het  

bouwen van duurzame huizen met sanitair ook aan-

vullende programma’s op het gebied van landbouw en 

scholing in Haïti en Zuid-Afrika. De eerste resultaten 

hiervan zijn positief en deze programma’s lijken bij te 

dragen aan een betere toekomst van de deelnemers  

van onze projecten. 

1. 
EEN TERUGBLIK:  
HOMEPLAN DOOR DE JAREN HEEN
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2. 
WAT GEBEURT ER OM ONS HEEN EN  
WAT BETEKENT DAT VOOR HOMEPLAN?
2.1 COVID-19
De uitbraak van het coronavirus COVID-19 heeft een 

grote invloed op de wereld en daarmee ook op Home-

Plan. Zo zijn er geen bouwreizen meer uitgevoerd met 

als direct gevolg dat er geen fondsen zijn geworven en 

er ook geen betrokkenheid is gecreëerd bij bestaande 

en nieuwe relaties. Ook hebben bouwprojecten in onze 

projectlanden vertraging opgelopen door de lockdowns 

en zijn de overige projecten tijdelijk stilgelegd. Tegelijker-

tijd nam de nood toe in de projecten waar wij werken. 

Veel mensen zijn hun inkomen als dagloner kwijtgeraakt, 

kinderen konden niet meer naar school en familieleden 

uit de grote steden keerden terug naar de afgelegen 

gebieden waardoor er meer monden gevoed moesten 

worden. Kortom, de druk op de gezinnen nam toe. 

Op verzoek van onze lokale partners hebben wij nood-

hulp-projecten ondersteund in de vorm van voedselpak-

ketten, hygiënekits en voorlichting. 

Omdat het op het moment van dit schrijven (december 

2020) onduidelijk is hoe de situatie omtrent COVID-19 

zich verder zal ontwikkelen zal, daar waar relevant, in dit 

plan rekening worden gehouden met twee scenario’s. 

1. COVID-19 lost zich gedurende het jaar 2021 op

2. COVID-19 zal nog drie jaar effect hebben. Dit effect 

zal met name merkbaar zijn binnen de bouwreizen 

die HomePlan organiseert. 

2.2 Armoede
Wereldwijd leven 689 miljoen mensen in extreme 

 armoede waarbij zij leven van minder dan $ 1,90  

per dag. De Wereldbank geeft aan dat zij verwacht  

dat voor het eerst in twintig jaar de extreme armoede 

in de wereld zal stijgen als een direct gevolg van de 

COVID-19-pandemie; concreet betekent dit dat 100 

miljoen mensen extra van minder dan $ 1,90 per dag 

moeten leven.  

De afgelopen jaren nam het aantal mensen dat in 

extreme armoede leeft juist af. Het percentage daalde 

van 10,1% in 2015 naar 9,2% in 2017. 

In 2018 leefden 4 op de 5 mensen die onder de 

armoedegrens leven, in rurale gebieden. De helft hiervan 

zijn kinderen en het grootste gedeelte van de mensen 

die in extreme armoede leeft zijn vrouwen. Ongeveer 

70% van de mensen onder de armoedegrens van 15 

jaar en ouder zijn ongeschoold. Klimaatproblemen zijn 

een constante dreiging voor deze groep waaronder het 

gevaar voor overstromingen. 
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2.3 Landen
HomePlan heeft de landen waar zij werkt of gewerkt 

heeft geanalyseerd aan de hand van de Social Progress 

Index. Deze index geeft aan in welke mate een land de 

sociale- en omgevingsbehoeftes voor haar inwoners 

invult. Hiervoor worden 54 indicatoren gebruikt op 

het gebied van basisbehoeften, welzijn en kansen op 

vooruitgang (huis, thuis en toekomst). 

De landen waar HomePlan activiteiten ontplooit in 

 samenwerking met lokale partners bevinden zich 

allemaal in de lagere regionen van deze Social Progress 

Index. In een land dat relatief een wat hogere positie 

inneemt, zoals Zuid-Afrika, werkt HomePlan in gebieden 

en gemeenschappen die voldoen aan het criterium 

‘extreme armoede’. In deze landen is er sprake van een 

grote ongelijkheid, zo blijkt uit de onderlinge indicatoren 

van de drie gebieden waarop gemeten wordt. 

2.4 Ontwikkelingssamenwerking
Ontwikkelingssamenwerking heeft zich sinds het einde 

van de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld van politiek 

gestuurde hulp tot armoedebestrijding na het vallen van 

het IJzeren Gordijn in de jaren ’90. Ontwikkelingshulp 

wordt verstrekt door overheden (bilateraal), organisaties 

zoals de Wereldbank, Verenigde Naties en de EU 

(multilateraal) en non-gouvernementele organisaties 

(particuliere, onafhankelijke hulporganisaties). 

Naast deze traditionele kanalen is er nog een vierde 

route voor ontwikkelingshulp; hulp van particulieren, 

bedrijven, kerken, vakbonden en scholen, de zoge-

naamde ‘particuliere initiatieven’. Voor een deel van 

deze initiatieven geldt dat zij niet specifiek zijn opgericht 

om ontwikkelingshulp te bieden. Dat geldt wel voor de 

organisaties uit de drie eerder genoemde kanalen. 

HomePlan is een kleinschalige NGO met de voordelen 

van een particulier initiatief. 

De kwaliteit van ontwikkelingssamenwerking is de 

afgelopen jaren toegenomen. Er is meer aandacht voor 

transparantie en ownership, gedeelde verantwoordelijk-

heid, partnerschappen tussen partijen en het is meer 

resultaatgericht. HomePlan werkt vanuit deze principes in 

haar projecten. 

2.5 Fondsenwerving 
Om de doelstellingen van HomePlan te verwezenlijken 

zijn fondsen nodig. Jaarlijks wordt er in Nederland zo’n 

5,7 miljard euro aan goede doelen besteed, dit bedrag 

neemt al jaren toe. Het merendeel (80%) komt van huis-

houdens en bedrijven. Sinds 2011 stijgen de giften van 

huishoudens, giften vanuit bedrijven verschillen per jaar. 

Wat betreft particulieren zien we dat giften vanuit 

nalatenschappen een stevige groei hebben laten zien 

de afgelopen tien jaar en de verwachting is dat dit de 

komende jaren blijft groeien. 

Land Social Progress 
Index 2020

Haïti 144

Zimbabwe 132

eSwatini 131

Guatemala 109

Nicaragua 105

El Salvador 94

Zuid-Afrika 82

Mexico 62

Nederland 10

Laagste: Zuid-Soedan 163
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Uit een benchmarkonderzoek naar trends in fondsen-

werving blijkt dat vanaf 2015 een stijging te zien is in 

het aandeel grote gevers bij goede doelen. Het geven 

aan goede doelen op het gebied van zorg, natuur en 

omgeving en ontwikkelingshulp is het meest populair bij 

vermogenden, zo blijkt uit de Vermogensmonitor 2018. 

Hieruit blijkt ook dat vermogenden met hun gift impact 

willen maken en zich betrokken willen voelen bij de 

ontvangende organisatie. Zij zijn bereid om naast 

een financiële donatie tevens hun netwerk en tijd ter 

 beschikking te stellen. 

Het is lastig om goed zicht te krijgen op de exacte 

 bestedingen van alle vermogensfondsen in Nederland. 

De branchevereniging van vermogensfondsen in 

Nederland, de FIN, geeft aan dat er ongeveer 350.000 

stichtingen zijn waarvan er 43.000 een ANBI-status 

hebben. Wel is duidelijk dat zo’n 35% van de door het 

onderzoek Geven in Nederland onderzochte fondsen 

doneert aan internationale hulp. 

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor zo’n 33% van 

de  totale giften aan goede doelen, zo blijkt uit het 

onderzoek Geven in Nederland. Een schatting in 2018 

geeft aan dat er voor ongeveer 1,9 miljard euro wordt 

geschonken aan goede doelen vanuit het bedrijfsleven. 

2.6 Goede doelen benchmark 
In 2019 is er een benchmark uitgevoerd door HomePlan 

naar een aantal goede doelen organisaties die vergelijk-

baar zijn qua inkomsten en type doelbesteding. 

Het volgende werd geconcludeerd over organisaties 
die meer dan 1 miljoen euro ophalen:
• Hebben meer fte’s (>6): het dubbele van HomePlan

• Hebben vaak een bijdrage van de Nationale Post-

codeloterij en/of van de internationale organisatie 

waar ze deel van uitmaken of een subsidie

• De bijdrage aan het maatschappelijk doel ligt over 

het algemeen lager en het % voor werving ligt 

aanzienlijk hoger dan bij HomePlan

• Inkomsten worden sterk beïnvloed door éénmalige 

gebeurtenissen: nalatenschap, verkoop pand,  

eenmalige bijdrage Nationale Postcodeloterij,  

toekenning door een groot fonds

Constateringen ten aanzien van HomePlan ten  
opzichte van de overige organisaties:
• Minste fte’s en opbrengst per fte is hoog

• Groot aandeel van bedrijven en vermogensfondsen

• HomePlan besteedt het grootste % aan het 

 maatschappelijk doel, wervingskosten zijn laag

Conclusies die getrokken werden op basis van deze 
benchmark was dat om meer fondsen te werven er de 
volgende mogelijkheden zijn:
• Uitbreiden personeelsbestand met focus op werving: 

de uitbreiding met een zakelijk fondsenwerver is 

hierin een belangrijke eerste stap

• Omzet boven de 1 mio biedt mogelijkheden bij de 

Nationale Postcode Loterij

• Meer aandacht voor nalatenschappen. In 2019 

ontving HomePlan ook een nalatenschap van  

€ 100.000, dit kan veel invloed hebben op de  

inkomsten. Dit is niet te sturen, maar wel interessant 

om bij trouwe donateurs onder de aandacht te 

brengen

• Overheidssubsidies zijn voor andere organisaties  

een bron van inkomsten, zou dit ook voor  

HomePlan kunnen gelden?
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VISIE: “Een huis, thuis, toekomst  
voor de allerarmsten”
HomePlan wil dat de doelstelling van de Wereldbank 

wordt behaald om in 2030 het percentage mensen dat 

in extreme armoede leeft structureel te verlagen van 10% 

tot maximaal 3%. HomePlan draagt hieraan bij door de 

allerarmsten een toekomstperspectief te bieden. 

MISSIE 
HomePlan staat voor een huis, thuis en toekomst voor 

de allerarmsten in Zuidelijk Afrika en Latijns-Amerika. 

HomePlan draagt hier aan bij door samen met lokale 

partners huisvestingsprojecten te realiseren en door 

projecten of samenwerkingen aan te gaan die gericht 

zijn op de lokale behoeften op het gebied van educatie, 

welzijn, werk en inkomen. Samen bouwen aan een 

betere toekomst; een veilig huis is het begin van een 

beter leven, van een betere toekomst. 

Voor onze lokale partners en begunstigden zijn wij 

een gelijkwaardige partner bij het verbeteren van de 

om standigheden die van belang zijn voor een betere 

toekomst van de allerarmsten. 

Voor onze donateurs zijn wij een organisatie die op een 

verantwoorde en transparante wijze de fondsen besteedt 

en over de voortgang, resultaten en impact hiervan 

transparant rapporteert. HomePlan betrekt mensen en 

organisaties in Nederland bij haar werkzaamheden door 

ze goed te informeren.

3.1 Onze kernwaarden  
Kleinschalig
HomePlan is een compacte organisatie die concrete 

projecten uitvoert met korte lijnen naar de projecten en 

donateurs. HomePlan reageert snel en flexibel op de 

actualiteit binnen haar projecten. 

Transparant
HomePlan heeft een heldere werkwijze. Naar onze 

donateurs, projectpartners, medewerkers en overige sta-

keholders wordt open en begrijpelijk gecommuniceerd 

over onze successen en verbeterpunten. 

Effectief
HomePlan streeft ernaar middelen daar in te zetten waar 

deze het hardste nodig zijn met de grootst mogelijke 

impact.

3. 
WAT IS ONZE DROOM?
VISIE EN MISSIE VAN HOMEPLAN
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3.2. SWOT-analyse en confrontatiematrix
Er is een uitgebreide analyse gemaakt van de sterktes 

en zwaktes en kansen en bedreigingen van HomePlan. 

Sterkte
Professionele organisatie
Projectportfolio sterk op impact
Bouwreizen
Kennis particuliere fondsenwerving
Vermogenden in database
Zakelijk netwerk
Kennis vermogensfondsen

Zwakte
Kleine organisatie
Lage naamsbekendheid
Geen kennis overheidssubsidies
Geen capaciteit zakelijke fondsenwerving
Afhankelijkheid grote donaties

Kansen
Donateurs willen betrokkenheid
Groei giften particulier, zakelijk, vermogensfondsen
Overheidssubsidies
Behoefte impact en effectiviteit vanuit donateurs

Bedreigingen
Covid-19
Instabiliteit in projectlanden
Discussie effectiviteit ontwikkelingshulp

3. Bedreigingen versus sterktes:
In het derde kwadrant worden de sterktes in verband 

gebracht met bedreigingen in en vanuit de omgeving. 

Een bedreiging kan wellicht worden geneutraliseerd 

doordat men op hetzelfde vlak een sterkte heeft.

4. Bedreigingen versus zwaktes:
Het vierde kwadrant brengt bedreigingen in verband met 

zwaktes. Wanneer hier raakvlakken zijn, heeft dit direct 

de aandacht van de organisatie nodig. Kan een zwakte 

worden opgeheven? Zeker wanneer op hetzelfde gebied 

een bedreiging vanuit de markt komt is de noodzaak tot 

actie groot. 

Op de volgende pagina ziet u de confrontatiematrix. Op 

de kruispunten in de matrix wordt voor iedere sterk-

te-zwakte bepaald wat het effect is van iedere kans en 

bedreiging: van heel kansrijk (++), neutraliserend (0) tot 

zeer bedreigend (--).  

Deze zijn uitgewerkt in een SWOT-analyse en een 

confrontatiematrix. 

Deze SWOT-analyse is vervolgens verwerkt in een 

confrontatiematrix. In deze confrontatiematrix worden de 

interne sterktes en zwaktes in verband gebracht met de 

externe kansen en bedreigingen. 

Op deze wijze ontstaan de volgende vier kwadranten en 

ontstaat het inzicht in de prioriteiten:

1. Kansen versus sterktes:
In dit kwadrant worden de sterktes van de organisatie in 

verband gebracht met de kansen die de omgeving biedt. 

Zijn er kansen op gebieden waarop de organisatie een 

sterkte heeft, dan is dat uitermate positief.

2. Kansen versus zwaktes:
In het kwadrant twee worden dezelfde kansen in verband 

gebracht met de zwaktes. Wanneer zich een kans voor-

doet op een gebied waarop de organisatie een zwakte 

heeft, dan vereist dit inspanningen om ervoor te zorgen 

dat de zwakte wordt opgeheven, zodat men van de kans 

kan profiteren.
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3. Strategische prioriteiten en acties
Onderstaande strategische prioriteiten zijn vastgesteld 

op basis van de SWOT-analyse en confrontatiematrix. 

1. Projectportfolio impact
HomePlan heeft een sterke projectportfolio opgebouwd. 

Het opvolgen van de aanbevelingen uit de impactstudies 

versterkt dit. Deze projectportfolio creëert kansen om 

effectief fondsen te werven bij de verschillende seg-

menten, waar de behoefte aan impactgericht werken is 

toegenomen.

2. Particuliere fondsenwerving
Eerdere jaren is de keuze gemaakt om geen acties te 

ondernemen op de bestaande particuliere donateurs 

vanwege het gebrek aan capaciteit en kennis. Doordat 

dit momenteel wel is ingevuld binnen de organisatie, 

creëert dit kansen voor particuliere werving gericht op 

het verhogen van loyaliteit en giften van bestaande 

donateurs.  

 

3. Zakelijke fondsenwerving
HomePlan heeft vanuit de historie een link met de 

bouwwereld en een groot zakelijk netwerk. Daarnaast 

zijn er meerdere factoren die kansen creëren:

 • Door de bouwreizen zijn veel bedrijven  

 betrokken geraakt bij HomePlan

 • In de bouwwereld gaat het ondanks de  

 COVID-19 crisis goed 

 • Veel bedrijven vinden maatschappelijk  

 verantwoord ondernemen belangrijk

Omdat HomePlan, naast huisvesting, haar activiteiten 

uitbreidt, kan HomePlan ook werven in andere branches 

waar kansen liggen. Er dient wel capaciteit te worden 

gecreëerd om binnen het zakelijke segment groei te 

realiseren, maar ook zeker om het behoud van de 

huidige donateurs te verzekeren. Door te groeien binnen 

het zakelijk segment zal de afhankelijkheid van enkele 

grote donateurs, een zwakte, afnemen. 

4. Bouwreizen
Een bouwreis is een evenement waar donateurs bij 

betrokken worden. Bouwreisdeelnemers zijn potentieel 

trouwe en loyale donateurs van HomePlan. Een enorme 

bedreiging voor de bouwreizen is COVID-19. Door de 

maatregelen is het niet mogelijk om reizen te organise-

ren. Om behalve via bouwreizen betrokkenheid onder 

donateurs te creëren, gaan we op zoek naar activiteiten 

die dit ook kunnen creëren. 

         E X T E R N

Kansen Bedreigingen

Donateurs 
willen 

betrokken-
heid

Groei in 
giften 
part/

zak/VF

Over-
heden 

subsidies

Behoefte 
aan impact 

vanuit 
donateurs

COVID- 
19

Instabiliteit 
in project-

landen

Discussie 
effectiviteit 
ontwikke-
lingshulp

Professionele organisatie + + + +

Projectportfolio sterk op impact ++ (1) ++ (1) ++ (4) ++ (4) - -

Bouwreizen ++ (3) + (1) - - (1) -

Kennis Particuliere fondsenwerving ++ (2) ++ (2)

Vermogenden in database ++ (2) ++ (2) ++ (2) -

Zakelijk netwerk ++ (3) ++ (3) - - (3) -

Kennis vermogensfondsen ++ (5)

Betrokkenheid bestaande donateurs + ++ (2) + -

Kleine organisatie (2) (4) -

Lage naamsbekendheid -

Geen kennis overheidssubsidies - - (4) -

Afhankelijkheid grote donaties + (2)

Capaciteit zakelijke fondsenwerving - - (3) -
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5. Overheden
Er zijn vanuit de overheid fondsen/subsidies beschikbaar 

voor projecten zoals HomePlan die uitvoert. Uit de 

benchmark is ook duidelijk geworden dat vergelijkbare 

organisaties als HomePlan subsidies ontvangen. Binnen 

HomePlan is hiervoor op dit moment geen kennis en 

geen netwerk aanwezig. HomePlan zal budget vrijmaken 

om een donormapping te doen naar overheidssubsidies. 

Afhankelijk van de uitkomst zal besloten worden om hier 

capaciteit voor vrij te maken. 

6. Vermogensfondsen
Door de sterke projectportfolio, waarin naast de huizen 

nu ook aanvullende projecten zijn opgenomen, de pro-

fessionele organisatie en de kennis van vermogensfond-

sen, ligt er een kans bij het werven van deze fondsen. 

Een uitgevoerde pilot onder 80 fondsen heeft 10 nieuwe 

donerende fondsen opgeleverd, waarvan er drie een 

meerjarig partnerschap wensen aan te gaan. HomePlan 

zal de komende drie jaar tevens een focus op acquisitie 

en behoud van reeds donerende vermogensfondsen 

leggen.
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HOMEPLAN EN DE 
BESTRIJDING VAN 
ARMOEDE 

HomePlan realiseert zich dat ze een beperkte rol heeft in 

een hele complexe context. Ondanks de geringe rol op 

wereldniveau hebben we wel de ambitie om de projecten 

die wij uitvoeren op een impactgerichte manier uit te 

voeren. HomePlan draagt bij op het individuele niveau 

van de bestrijding van armoede. We doen dit als volgt: 

 

1. We richten ons op mensen in extreme armoede die 

onder mensonwaardige omstandigheden leven en 

geen toegang hebben tot basisvoorzieningen, 

2. In Zuidelijk Afrika en Latijns-Amerika,

3. In rurale gebieden.

4. Jaarlijks ondersteunen we direct 1.000 mensen op 

individueel niveau op het gebied van huis, thuis en 

toekomst.

5. We leveren bijdragen aan projecten die vastgesteld 

zijn per land/regio/gemeenschap/individu om de 

individuele voorwaarden van deelnemers in te vullen 

om hen uit extreme armoede te helpen. We maken 

hierin de keuze om een bijdrage te leveren aan 

projecten op het gebied van:  

 • Huisvesting (dit leidt tot meer veiligheid,  

 gezondheid en welzijn) 

 • Educatie (vergroot kennis)

 • Welzijn

 • Werk en inkomen 

We werken volgens de volgende uitgangspunten: 

• We werken samen met onze lokale partners  

op basis van gelijkwaardigheid

• We handelen op basis van feiten

• We zijn transparant naar alle stakeholders

• We werken samen met strategische partners

• We evalueren en monitoren onze projecten op impact

De vier verschillende projectbijdragen, zoals onder punt 5  

genoemd, worden per project voor aanvang beschreven.   

Deze beschrijving houdt in dat van iedere activiteit 

genoteerd wordt: 

• De benodigde bronnen voor de activiteit

• Welke activiteit plaatsvindt

• Wat de output is van die activiteit

• Wat de korte (0-6 maanden), middellange  

 (6 maanden – 2 jaar) en lange outcome (>2 jaar) is

Van iedere interventie wordt bepaald:

• Wat de aannames zijn

• Wat de onderbouwing is

• Wat de voorwaarden zijn

• Welke indicatoren van toepassing zijn

• Welke risico’s er zijn

• Wat de exit-strategie is

4. 
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5. 
WAT GAAN WE DOEN IN  
DE KOMENDE DRIE JAAR? 
Op basis van de algemene aanpak beschreven in het 

vorige hoofdstuk en de uitkomsten van de analyses 

in het hoofdstuk daarvoor, beschrijft dit hoofdstuk het 

concrete plan van activiteiten voor de komende drie jaar. 

Voor ieder gebied zullen de doelstelling en de acties 

beschreven worden.

5.1 Projecten 
De doelstelling in onze projecten is om gedurende de 

komende drie jaar jaarlijks 1.000 mensen een huis, 

thuis en toekomst te verschaffen. HomePlan blijft, zoals 

we bespreken in de aanpak, werkzaam in de landen 

waar we de afgelopen drie jaar hebben gewerkt en de 

be stedingen zullen de lijn van de afgelopen drie jaren 

volgen. Het zwaartepunt ligt op Zuidelijk Afrika en Haïti, 

vanwege de ervaring in deze gebieden en de voort-

zetting van al lopende projecten. Daarnaast zullen we 

projecten ondersteunen in Guatemala en El Salvador. 

Er is voor 2021 een budget vrijgemaakt voor evaluatie 

en impact zoals uit de aanbevelingen kwam van de 

voorgaande impactstudie. HomePlan viert in 2022 

haar 25-jarig jubileum en wil graag de eerste resultaten 

onderzoeken op het gebied van armoedebestrijding door 

middel van een huis, thuis en toekomst. 

Om de voorwaarden van impactgericht werken in te 

vullen zoals wordt beschreven in de aanpak dienen we 

een dataplan op te stellen: het analyseren en duiden 

van data helpt patronen te herkennen en conclusies te 

trekken over leer- en verbeterpunten als onderdeel van 

monitoring en evaluatie. 

Hieronder lichten we de activiteiten per land toe.

  

5.1.1 Haïti
In Haïti zal HomePlan, in samenwerking met lokale 

partner TECHO, in twee rurale gemeenschappen gaan 

werken waar we integrale projecten zullen gaan uit-

voeren. In deze projecten staan ‘huis, thuis en toekomst’ 

centraal. 

Jaarlijks zal HomePlan circa 20 permanente duurzame 

huizen met sanitair bouwen en, vooraf op impact 

getoetste door de gemeenschap geïnitieerde projecten 

uitvoeren om de deelnemers uit extreme armoede te 

helpen. 

In 2021 zal het integrale project wat HomePlan van 

2018-2020 heeft uitgevoerd extern worden geëvalueerd. 

Leerpunten zullen meegenomen worden bij de uitvoering 

van deze twee projecten. 
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5.1.2 El Salvador
HomePlan heeft in 2018 voor het eerst gebouwd in El 

Salvador. El Salvador heeft een moeilijke politieke con-

text. Het eerste project dat wij voor Internally Displaced 

People (IDP) hebben uitgevoerd, door 51 gezinnen tijde-

lijke huisvesting te verschaffen, is uiterst gecompliceerd 

gebleken door politieke en economische belangen. Ook 

vond dit project plaats in een stedelijke omgeving, waar 

HomePlan geen ervaring mee heeft. HomePlan is een 

tweede project gestart in een rurale omgeving, waarin 

het landeigenaarschap duidelijk is. In 2021 zullen wij dit 

project evalueren en eventueel aanvullende projecten 

uitvoeren. Vanwege de context zullen wij deze projecten 

op beperkte schaal uitvoeren. 

5.1.3 Guatemala
HomePlan heeft in 2020 voor het eerst een pilot project 

op het gebied van huisvesting uitgevoerd met TECHO 

in Guatemala. We hebben geïnvesteerd in permanente 

huizen met basisvoorzieningen als zonnepanelen en 

sanitair. In 2021 zal dit project geëvalueerd worden. 

Afhankelijk van de uitkomsten zal HomePlan dit project 

voortzetten met aanvullende activiteiten voor de deel-

nemers aan dit project om hen uit extreme armoede te 

helpen.  

5.1.4 Zuid-Afrika 
HomePlan heeft in Zuid-Afrika sinds 2004 ervaring met 

het bouwen van huizen met toilet en watertank. Sinds 

2016 is HomePlan aanvullende activiteiten gaan onder-

steunen zoals de computerscholen (educatie, werk en 

inkomen) en de caregivers (welzijn). HomePlan draagt 

hiermee bij aan betere toekomst voor de deelnemers. 

Jaarlijks worden in deze aanvullende projecten  

200  jongeren opgeleid en 540 kwetsbare kinderen 

ondersteund. De komende drie jaar zal HomePlan  

deze activiteiten blijven voortzetten in de drie 

 gemeenschappen waar we werkzaam zijn. 

Ook zullen wij jaarlijks 10 huizen bouwen in de drie ge-

meenschappen waar wij werkzaam zijn. Naar aanleiding 

van de crisis die is ontstaan door COVID-19 en met 

name de hongersnood die wij hebben geconstateerd 

onder onze projectdeelnemers, zullen wij tevens een 

pilot doen met kitchen gardens bij reeds gebouwde en 

nog te bouwen huizen en community gardens om de 

voedselvoorziening te verzekeren. Een aandachtspunt 

voor Zuid-Afrika is het verzamelen van data en rappor-

tage hierover. Er zal geïnvesteerd worden in een heldere 

rapportage structuur waarin data verzameld worden van 

de juiste indicatoren. 

5.1.5 Zimbabwe 
HomePlan heeft in 2018 en 2020 huisvestingsprojecten 

uitgevoerd in de rurale gebieden rondom Mutare in 

Zimbabwe met de Zusters Dominicanessen die veel 

ervaring hebben in Zimbabwe. De doelgroep is extreem 

kwetsbaar en het huis heeft een enorme impact op hun 

veiligheid gehad. De komende drie jaar wil HomePlan 

aanvullende projecten uitvoeren om deze kwetsbare 

groep uit de extreme armoede te helpen. Deze aan-

vullende projecten zullen door de gemeenschappen 

geïnitieerd worden en getoetst worden op impact. 

5.1.6 eSwatini 
HomePlan heeft in de afgelopen 3 jaar jaarlijks 10 

huizen gebouwd met sanitair voor de allerarmsten in 

eSwatini in gebied rondom Manzini. De doelgroep is 

ook in eSwatini kwetsbaar en vaak getroffen door HIV. 

Het contact met de uitvoerende partner in eSwatini, 

Caritas, verloopt via de lokale partner van HomePlan in 

Zuid-Afrika. Het contact is hierdoor niet direct. Het doel 

is om in de komende drie jaar het contact met de lokale 

partner in eSwatini te versterken en afhankelijk daarvan 

aanvullende impactprojecten op te zetten. 

Daarnaast zal er een evaluatie en monitoringsysteem 

worden opgezet op basis van resultaten in de projecten 

en een dataplan. 
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5.2 Fondsenwerving 
De focus wat betreft fondsenwerving zal de komende 

drie jaar liggen op het behoud van bestaande donateurs 

door middel van loyaliteitsprogramma’s. We zullen 

hieronder de acties per segment toelichten. 

5.2.1 Particulieren 
De focus binnen particuliere werving zal liggen 

op  behoud, loyaliteit en upgraden van het huidige 

 donateurenbestand. Inzicht in de drijfveren en persoons-

kenmerken van de donateur zijn hierbij van belang. Het 

uitvoeren van een donateursenquête is een voorwaarde 

voor het toepassen van gerichte communicatie en 

fondsen werving op deze groep bestaande donateurs 

en betrokkenen van HomePlan. De focus qua fondsen-

werving onder particuliere donateurs van HomePlan zal 

liggen op: 

• Bouwreisdeelnemers

• Major Donors

• Nalatenschappen 

In het jaar 2022, het jubileumjaar waarin HomePlan  

25 jaar bestaat, wordt er een donateurs-event 

 georganiseerd. 

5.2.2 Bedrijven
De komende drie jaar zal de prioriteit van de fondsen-

werving liggen bij de zakelijke markt. Er zijn verschillen-

de kansen geïdentificeerd binnen deze doelgroep. Het 

gaat met name om het goede bestaande netwerk, de 

betrokkenheid van (potentiële) zakelijke donateurs bij de 

organisatie en de link die HomePlan van oudsher heeft 

met de bouwsector. 

De uitbreiding van onze projecten in aanvulling op de 

huizenbouw zorgt voor meer mogelijkheden om zakelijke 

donateurs te werven in andere branches dan de bouw. 

Er zal een fondsenwerver zakelijke markt worden aan-

gesteld per 2021 die naast het behoud van de huidige 

donateurs ook de taak krijgt om het aantal meerjarige 

partnerschappen met bedrijven te vergroten. 

In de begroting zijn bouwreizen opgenomen. Gezien de 

huidige situatie m.b.t. de uitbraak van het coronavirus 

COVID-19 en de wereldwijde gevolgen hiervan is er een 

risico dat de bouwreizen de komende tijd niet mogelijk 

zijn. 

De zakelijke fondsenwerving en bouwreizen zullen onder 

de verantwoordelijkheid vallen van de fondsenwerver 

zakelijke markt, die in 2021 wordt aangesteld. 

5.2.3 Vermogensfondsen
De komende drie jaar ligt ook op het gebied van 

vermogensfondsen de focus op het behoud van 

bestaande donateurs en het aangaan van meerjarige 

partnerschappen om zo de continuïteit te waarborgen. 

Er zal een groei plaatsvinden op het gebied van nieuwe 

fondsen die aangeschreven worden voor financiering van 

de aanvullende projecten die HomePlan op het gebied 

van educatie, welzijn en landbouw, werk en inkomen zal 

gaan uitvoeren. De verantwoordelijkheid voor de werving 

van fondsen bij vermogensfondsen ligt bij de directie, 

ondersteund door de financieel medewerker. 

In 2021 zal via de Pius Almanak het bestand van 

 kerkelijke instellingen verrijkt worden, dit zal wellicht 

leiden tot een toename in giften vanuit kerkelijke 

instellingen.

5.2.4 Overheden 
Uit analyses blijkt dat er wellicht kansen zijn voor  

HomePlan op het gebied van het werven van fondsen   

bij overheden. Er wordt budget vrijgemaakt voor een 

donormapping, hier hangt vooralsnog geen doelstelling 

aan. Naar aanleiding van de uitkomsten zal beslist 

worden of dit een kansrijk segment is voor HomePlan.  

Is dat het geval dan wordt er budget vrijgemaakt voor de 

werving binnen dit segment. 
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6.1 Meerjarenbegroting 2021 2022 2023

Baten

Particulieren 

- Particuliere giften 81.000  106.000 106.000 

- Straatcampagne 100.000  92.000 83.000 

- Events -  - -   

  181.000   198.000 189.000 

Bedrijven

- Partnerships 225.000 235.000 265.000 

- Bouwreizen 20.000 40.000 40.000 

- Bedrijven 50.000 70.000 70.000

  295.000 345.000 375.000 

Andere organisaties zonder winststreven   

- Fondsen 375.000 382.000 385.000 

- Kerkelijke organisaties 12.000 13.000 15.000 

387.000 395.000 400.000 

Producten en/of diensten   

Overige baten    5.000 5.000 5.000 

Som van de baten     868.000 943.000 969.000

Lasten

Besteed aan doelstelling projecten

Directe kosten projecten   569.000   619.000   654.000

- Zuidelijke Afrika 255.000 270.000 275.000 

- Haïti 200.000 230.000 250.000 

- El Salvador 30.000 30.000 30.000 

- Guatemala 50.000 80.000 90.000 

- Verslaggeving, evaluatie/impactstudie 34.000 9.000 9.000 

Indirecte kosten   67.937   70.868   72.410

- Personeelskosten   54.590   57.040   58.297

- Overige indirecte kosten   13.347   13.828   14.113

Besteed aan doelstelling voorlichting

Directe kosten   15.130   27.200   12.200

Indirecte kosten   70.884   73.578   74.800

- Personeelskosten   56.958   59.221   60.222

- Overige indirecte kosten   13.926   14.357   14.579

Wervingskosten 

Directe kosten 8.000   8.500   8.500

Indirecte kosten   94.305   97.519   98.770

- Personeelskosten   75.778   78.491   79.520

- Overige indirecte kosten 18.527   19.028   19.250

Kosten beheer en administratie   38.048   39.690   40.551

- Personeelskosten   30.573   31.945   32.648

- Overige indirecte kosten   7.475   7.744   7.903

Huisvestingskosten   3.500   3.500 3.500 

Afschrijvingskosten   1.080   1.200   1.200

Som van de lasten   867.883   941.056   965.932 

Saldo baten minus lasten   117   1.944   3.068 

6.   MEERJARENBEGROTING
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6.2 Bestedingsratio’s
2021

Doelstellingskosten in % som lasten 83,30

Wervingskosten als % som lasten 11,79

Beheer als % som lasten 4,40

Wervingskosten in % baten eigen fondsenwerving 11,79

2022

Doelstellingskosten in % som lasten 84,02

Wervingskosten als % som lasten 11,27

Beheer als % som lasten 4,20

Wervingskosten in % baten eigen fondsenwerving 11,24

2023

Doelstellingskosten in % som lasten 84,21

Wervingskosten als % som lasten 11,11

Beheer als % som lasten 4,20

Wervingskosten in % baten eigen fondsenwerving 11,07
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Facebook.com/StHomePlan

LinkedIn.com/company/stichting-homeplan

Instagram.com/stichtinghomeplan
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