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Wat is de Mendel Foundation:
De initiatiefnemers van deze Stichting zijn van mening dat het huidige aanbod van met
name op herstel gerichte zorg voor ouderen tekort schiet en dat dit sterk verbeterd kan
worden. De Mendel Foundation heeft zich ten doel gesteld ouderen, mensen op hun
zogenaamde Gouden Leeftijd, de mogelijkheid te bieden om

Minimaal zeven extra jaren te leven, zo gezond en glorieus als maar enigszins mogelijk is!
De Mendel Foundation is een Algemeen Nut Beogende Stichting, in essentie dus ook
zonder winstoogmerk. Zij is centraal onderdeel van de Mendel-organisatie, waarin
ondergebracht (was) de Stichting Mendel Revalidatie (wordt inmiddels ontbonden),
Mendel Medical B.V. en de nog in ontwikkeling zijn de Mendel Society.
De Mendel Foundation is het 'Brein en Geweten' van alle Mendel-ondernemingen. Zij
ontwikkelt de systematiek ten behoeve van optimale, respectvolle ouderenzorg op Top
niveau, waarin veel aandacht voor preventie en well-being. De Stichting is een open
platform dat zich inzet om de ontwikkelde systematiek beschikbaar te stellen en te
delen; daarnaast houdt ze supervisie over de filosofie, de inhoud en de kwaliteit.

Missie & Visie
Het is onze missie om er voor te zorgen dat ouderen alle gelegenheid krijgen om
gemiddeld minstens zeven extra jaren te leven én dat zij hun verdere jaren maximaal
kunnen genieten, door het beschikbaar maken van o.m. excellent preventief onderzoek,
advies, begeleiding en training, én levenslange persoonlijke ondersteuning;
om de pioniers te zijn van een compleet en Best-Practice* systeem voor ouderen en
hun zorgdragers: van preventie, welbevinden, zorg en herstel; en om dat systeem
voortdurend door te ontwikkelen en te verbeteren;
om Topklasse beschikbaar te maken, in alle relevante aspecten (bijv., kennis, kunde &
ervaring; snelle beschikbaarheid; vriendelijkheid, respect, optimaal tijd voor uitleg over
wat de opties zijn en wat er gedaan gaat worden), om zeker te stellen dat zowel de
ouderen als hun zorgdragers een zo groot mogelijke beleving hebben van gezondheid,
levensgenot en zekerheid.
Het is ook onze missie om dat systeem zo op te zetten dat het beschikbaar is in, en
input heeft uit, verschillende taalgebieden (minimaal Nederlands, Engels en Spaans),
dat het uitgesproken cliëntgedreven is (sturend voor, i.p.v. door, professionals!), en dat
het zich steeds meer vanuit zichzelf (niet-afhankelijk van één of een beperkt aantal
visionairs) verder zal ontwikkelen.
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Kerntaken
Belangrijkste taak van MF is betrouwbare en toepasbare informatie te verzamelen, te
delen en beschikbaar te stellen die het mogelijk moet maken om beter te leven als
oudere. E.e.a. laat zich als volgt samenvatten en prioriteren:
1. (10%): ontwikkelen "hoe moet het” ("de best mogelijke 3de en 4de leeftijd"):
z.s.m. beschikbaar maken van informatie voor geïnteresseerden in het veld
en aan leken;
2. (15%): hoe "nu" bestaande situaties te verbeteren, door aanwijzingen,
sturing, opleiden; uitkomstmetingen (wat te bereiken; hoe dat te meten en/of
te verantwoorden); certificeringen, beoordelingen;
3. (75%): protocollen voor professionals: gedrag, revalidatie, 1e onderzoek
etc.

Fasering -realisatie planning 2014 e.v.
•
•

1e half jaar 2014, vooral ondersteunen van- en richten op de herstart van 2e-lijns
revalidatiegeneeskunde in eerstelijns praktijken; en het verder inrichten en
structureren van de functies van de Mendel Foundation;
2e half jaar, ook richten op ondersteunen van ouderenzorg i.h.a. en verdere
conceptontwikkeling / opstart Mendel Society i.h.b.;

Organisatie
A.C. Hagedoorn: voorzitter, bestuurder.
C. ’t Hooft: Maître d’Officine: zij werkt per 19-08-2013 als zzp-er op basis van een
opdrachtovereenkomst.
RJ Horst: ZZP redacteur, tekstschrijver;
p.m. Arnold Parre, tekstschrijver Middelburg (via P. den Boer)..

Prioriteiten en tijdsbesteding
•
•
•
•

Nieuwe Websites verder ontwikkelen en online zetten: daarop “boodschap helder”,
scheiding geïnteresseerde ouderen en professionals; eerste “producten” helder en
in de drie talen beschikbaar;
YouTubes maken;
“Brain-Weave”s: min. dataset, eerste/periodiek onderzoek, uitkomstmaten,
fondsenwerving;
Fondsen werven / subsidie(s) aanvragen;
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Taken, bijdrages RvT
De Raad van Toezicht heeft in feite twee taken: in de gewone voortgang van zaken is er
de taak als “Raad van Wijzen” met reflectie en advies over zich voordoende zaken en
ontwikkelingen en ondersteuning (waarbij bijvoorbeeld het leggen van verbanden en
contacten veel goed doet);
daarnaast heeft de RvT de belangrijke taak van toezicht en zonodig ingrijpen in het
beleid en bedrijfsvoering van de bestuurder: een “bewaken” van de maatschappelijke
verantwoordelijkheden.
Binnen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is goede consensus over de
verschillende taken en verantwoordelijkheden. Die taken en verantwoordelijkheden zijn
nog niet geformaliseerd in de respectievelijke reglementen (voor RvB en RvT).

Opbrengsten, Kosten als ANBI
De Mendel Foundation moet duidelijk goede opbrengst leveren in de functie van ANBI.
Daarbij moet de verhouding opbrengsten en kosten uitgesproken in het voordeel van de
opbrengsten zijn:
Opbrengsten (eind 2014):
• vrij beschikbaar in drie talen op de website:
o ruim 20 unieke documenten, protocollen, handboeken
o 5 á 6 informatieve You-Tubes
• Start gemaakt met het expert-netwerk
• Start gemaakt met het gebruikers panel
Kosten (eind 2014):
• Werk:
o ACHg,
ca. 200
o CtH
ca. 300
o Derden
ca. 100
• Totaal begrote kosten in 2014, in

uren (onbezoldigd)
uren (bezoldigd)
uren (bezoldigd)
€: 13,849.00
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Wat, wie, wanneer in 2014 (in volgorde van tijd)
Onderwerp

Wie

Uren
ACHg

Uren
M d’O

Jaarverslag 2013
PEST, SWAT 2014 e.v. MF
Begroting MF 2014
Jaarplan MF 2014
In- Uitleiding YouTube
1e drie YouTubes
(Nieuwe) Website open
1e Brain-Weave: minimal
dataset (Revalidatie; MSoc)
Presentaties over MF en
MSoc hervat
2e “Brain-Weave”:
Uitkomstmaten
3e“BrainWeave”: Fundraising
Fundraising agent/agency
gecontracteerd
4e Brain-Weave: Caroussel
Attitude & Bejegening
Eerste € 50.000,= (in 2014)
toegezegd
Carrousel Attitude en
Bejegening in outline klaar
Carrousel Attitude en
Bejegening klaar; praktische
aspecten geregeld,
proefgedraaid.

ACHg; CtH; GO
ACHg; CtH
ACHg; CtH; GO
ACHg; CtH
ACHg; extern
ACHg; extern
CtH; ACHg
ACHg; CtH

5
5
5
10
20
20
10
15

5
10
10
10

30
20

15 jan 2014
15 jan 2014
15 jan 2014
15 jan 2014
Eind jan 2014
Eind feb 2014
Feb 2014
Eind april 2014

ACHg; CtH

60

20

Vanaf mei 2014

ACHg; CtH

15

20

juli 2014

ACHg; CtH
“Md’O”, ACHg

5
25

20
5

Eind sept 2014
Oktober 2014

CtH, ACHg

5

20

“Md’O”, ACHg

10

5

Eind november
2014
Nov 2014

CtH, ACHg

5

15

December 2014

CtH, ACHg

3

15

Januari 2015

Klaar d.d.

Projecten in 2014 (in volgorde van prioriteit)
Onderwerp

Wie

In- Uitleiding YouTube filmpjes

ACHg +
derden
ACHg+
derden
ACHg+ CtH

1e drie YouTube filmpjes
1e Brain-Weave: minimal
dataset (Revalidatie; MSoc)
2e “Brain-Weave”:
Uitkomstmaten
3e“BrainWeave”: Fundraising
4e Brain-Weave: Caroussel
Attitude & Bejegening

Uren, ACHg

Uren, Derden

Kosten

20 +

10

€ 150

30 +

20

€ 300

15

35

€ 700

ACHg+ CtH

15

15

€ 700

ACHg +CtH
ACHg +CtH

5
5

15
15

€ 700
€ 700
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Websites
www.mendelfoundation.org
www.mendelsociety.nl

Bijlages:
Begroting 2014

PEST, SWOT analyse 2014

Contact:
A.C. Hagedoorn, revalidatiearts
oprichter, algemeen en medisch directeur

Churchilllaan 654
4532JB Terneuzen
06 22598377

www.mendelfoundation.org

Jaarplan 2014, Mendel Foundation
Terneuzen, januari 2014

7

