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periode 2019-2023

Inleiding

Met het beleidsplan beoogt het bestuur van de Stichting inzicht te geven in de werkzaamheden van 
de Stichting en de wijze waarop de Stichting haar doel wil verwezenlijken voor de periode die is 
aangevangen per 1 januari 2019 tot en met 31 december 2023.

De Stichting heeft tot doel het faciliteren en financieren van tandheelkundige zorg en andere vormen 
van mondzorg verlenen aan diegenen die daar behoefte aan hebben of waarvoor zorg noodzakelijk is 
en die behoren tot de doelgroep van de Stichting, te weten de daklozen en andere min- en 
onvermogenden aan de rand van de samenleving.

De aanleiding voor de oprichting van de Stichting is gelegen in de omstandigheid dat de Nederlandse 
basisverzekering voor personen van 18 jaar en ouder geen tand- en mondzorg verzekert, met 
uitzondering van extracties en bepaalde chirurgische ingrepen en het vergoeden van 75% van de 
kosten van een prothese, gemiddeld eens in de 5 jaar.

Gevolg hiervan is dat on- en minvermogenden beperkt toegang hebben tot tand- en mondzorg om 
redenen dat zij de financiële gevolgen van een tandheelkundige behandeling niet kunnen dragen.

Directe aanleiding voor de oprichting van de Stichting was dat Didi Wittekoek, tandarts in Rotterdam, 
iedere donderdagmiddag spreekuur heeft in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam, waarbij zij 
daklozen behandelt die worden aangemeld door het CVB. Zij zag zich steeds vaker geconfronteerd 
met afwijzingen van de zorgverzekeraars  op aanvragen die zij deed voor tandheelkundige 
behandelingen. Zij kon daardoor dakloze patiënten alleen nog maar afwijzen, omdat zij ook de 25% 
eigen bijdrage voor een volledige gebitsprothese niet kunnen betalen.

Missie, visie en strategie

Zoals aangegeven wordt door de zorgverzekering slechts een beperkt aantal tandheelkundige 
behandelingen vergoed. De missie van de Stichting is het bijeen brengen van fondsen waaruit de zorg 
van de doelgroep gefinancierd kan worden. Uit de bijeen gebrachte fondsen van de stichting zullen 
worden vergoed:

- de kosten van een tandartsassistente;
- tandtechniekkosten;
- de kosten van de tandtechnische materialen en vulmaterialen;
- de kosten van anesthesie; en
- de kosten van disposables, zoals handschoenen.
- Eventueel kosten die dienen te worden gemaakt en die niet door zorgverzekeraar worden 

vergoed
- Educatie ter preventie van tand- en gebitsklachten

De tandartsen zullen geen andere vergoeding ontvangen dan een beperkte reiskostenvergoeding.



De vergoedingen die van de zorgverzekeraars  worden ontvangen van de wel gedekte behandelingen 
vloeien terug naar de Stichting en worden weer ingezet voor andere behandelingen.

Doelstelling van de Stichting

Om de doelstelling van de Stichting te realiseren zullen de werkzaamheden van het bestuur er de 
komende periode op gericht zijn financiële middelen te verwerven om de tandheelkundige 
behandeling van haar doelgroep op de dondermiddag in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam 
voort te zetten en waar mogelijk uit te breiden.

Daartoe zal getracht worden fondsen te werven in de vorm van giften en donaties van hen die de 
doelstelling van de Stichting ondersteunen.

Voorts zullen de binnengekomen gelden worden beheerd en worden uitgekeerd ter ondersteuning 
van de tandheelkundige behandeling van de doelgroep, door te bij te dragen in de hiervoor 
opgesomde kosten.

Daarnaast zal het bestuur zich, in samenwerking met de tandartsen die de doelgroep behandelen, 
gaan richten op een samenwerking met andere organisaties die zich de belangen van de doelgroep 
aantrekt. Dit zal ten doel hebben de samenwerking te verbeteren en overlap en verspilling van 
kosten tegen te gaan.

Strategie

Voor de werving van schenkingen en donaties zal het bestuur van de Stichting zich richten op diverse 
publiekrechtelijke lichamen (denk aan de gemeentes waar de tandartsen de patiënten uit de 
doelgroep zullen behandelen), fondsen werven via media en andere wervingscampagnes, publicaties 
in de (sociale) media, alsmede het benaderen fondsen die zich richten op de gezondheid in het 
algemeen en armoedebestrijding.

Daarnaast zal het bestuur stimuleren dat tandartsen die voor de doelgroep werkzaam zijn hun kennis 
delen met andere organisaties. Hierbij valt te denken aan organisaties als Het Leger des Heils, Artsen 
zonder Grenzen, Straatdokters.

Huidige situatie

De Stichting heeft haar werkzaamheden aangevangen begin 2019. Inmiddels zijn er al enige 
schenkingen ontvangen waaruit de kosten tot eind september 2019 kunnen worden voldaan.

Voorts is deelgenomen op uitnodiging van Dokters van de Wereld en Het Leger des Heils aan de 
“Make My Day” dag op 25 mei 2019, waarbij allerlei personen uit de doelgroep behandelingen 
konden krijgen op het gebied van persoonlijke verzorging. Van de 50 patiënten die zich op die dag 
voor een mondzorg behandeling hebben aangemeld, zijn er 25 van doorgestroomd naar het Erasmus 
omdat zij dringend een intensieve tandheelkundige verzorging nodig bleken te hebben.

Tevens is tandarts Didi Wittekoek geïnterviewd door de landelijke en regionale media (Radio 
Rijnmond, RTL, Max, Radio I) om bekendheid te geven aan het fenomeen “straattandarts” en de 
noodzaak hiervan.

Organisatie en Bestuur

De Stichting kent een bestuur van drie personen en het bestuur wordt bijgestaan door diverse  
personen die ieder hun eigen kennis en enthousiasme inbrengen om er voor te kunnen zorgen dat er 



de komende jaren voldoende financiële middelen worden verkregen om voor de doelgroep 
tandheelkundige zorg mogelijk te maken die uit meer bestaat dan “trekken en een gebitje”.

Namen noemen bestuur

De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen vacatiegeld of onkostenvergoeding.

De tandarts ontvangt - zoals gezegd - geen vergoeding maar krijgt een zeer beperkte 
reiskostenvergoeding.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73511080.

Het email adres van de Stichting is dentalcareforthehomeless@gmail.com.

De website van de Stichting is www.straattandarts010.nl 

Het bankrekeningnummer van de Stichting is NL40RABO 0340 324 902.

De Stichting heeft geen personeel. 

Het bestuur van de Stichting zal de Belastingdienst verzoeken de ANBI status aan de Stichting toe te 
kennen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.

Financiën 

De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit giften en donaties. Er is dit jaar een grote gift 
ontvangen van Dokters van de Wereld (Medecins du Monde) en enkele kleinere giften van 
particulieren die het doel van de Stichting ondersteunen. Voorts is de Stichting in afwachting van een 
toegezegde subsidie van de Gemeente Rotterdam waarvan de ingehuurde tandartsassistente kan 
worden betaald voor haar werk in het derde en vierde kwartaal van 2019.

Uit het op te stellen jaaroverzicht zal een berekening worden gemaakt van het beoogde aantal te 
behandelen patiënten en op grond daarvan van de benodigde financiële middelen voor 2020. 

Van het ANT is een toezegging ontvangen voor een bijdrage in de exploitatiekosten voor 5 jaar te 
starten in 2020. Voorwaarden is wel dat de Stichting de ANBI status heeft.

Beheer en besteding van het vermogen 

De financiën van de Stichting wordt geadministreerd. De Stichting heeft een bankrekening geopend 
bij de Rabobank en in de driemaandelijkse bestuursvergadering wordt verslag gedaan van de 
inkomsten en uitgaven. 

Er wordt geen geld gespaard voor grote projecten. Er wordt geen vermogen “opgepot”.

De uitdaging is vooralsnog aan de lopende verplichtingen te voldoen, waaronder de betaling van de 
factuur van de tandartsassistente over de periode juli tot en met 31 december 2019 en vergaren van 
de financiële middelen voor de tandheelkundige zorg van de doelgroep tot en met 2023.

http://www.straattandarts010.nl

