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Stichting START 3.0 
 
Bele idsplan 2018 
 
Premisse 
Stichting START 3.0 is een jonge stichting, opgericht om via haar anbi-status de 
rol van vrijwilligers bij WIJ 3.0 te versterken evenals de rol van Digiwijs 3.0. De 
anbi-aanvraag wordt in januari gedaan. Uiterlijk in maart zal over de toekenning 
duidelijkheid zijn. Bij toekenning kan dit beleidsplan van kracht worden. 
 
Doelen en activiteiten 
I 
Stichting START 3.0 wil cliënten van het UWV de mogelijkheid bieden om 
vrijwilligerswerk uit te voeren bij WIJ 3.0. De regelgeving bepaalt dat UWV-
cliënten alleen bij anbi-instellingen als vrijwilliger actief mogen zijn. Vrijwilligers 
zijn bij verschillende activiteiten van WIJ 3.0 welkom: bij Digiwijs 3.0 en bij 
ondersteuning van uiteenlopende sociale en arbeidsmatige dagactiviteiten. UWV-
cliënten die via START 3.0 actief worden bij Digiwijs en de dagactiviteiten van 
WIJ 3.0 krijgen een vrijwilligersovereenkomst waarin de wederzijdse 
verwachtingen en rechten/ plichten beschreven zijn. De vrijwilligers hebben ook 
recht op, waar dit is voorzien, de lunchvoorziening en een onkostenvergoeding. 
 
II 
Stichting START 3.0 biedt Digiwijs 3.0 de mogelijkheid om onder de anbi-vlag 
met reductie software aan te schaffen. Actuele software is een belangrijke 
voorwaarde voor de effectiviteit  van de computercursussen die Digiwijs 3.0 met 
hulp van vele vrijwilligers verzorgt voor (met name) Utrechters zonder digitale 
vaardigheden. En ook biedt het deelnemers aan de ICT dagactiviteit (ICT 
Werkbedrijf) meer mogelijkheden om zich met goede software te ontwikkelen.  
 
III 
Algemeen dient stichting START 3.0 er voor om hulp te bieden in de ontwikkeling 
van mensen die zelf weinig kansen op ontplooiing hebben. Zij doet dit op die 
onderdelen of voor die doelen waar stichting WIJ 3.0 niet voor is toegerust. 
 
Uitvoering 
- De stichting is nadrukkelijk een vehikel om de sociale doelen van WIJ 3.0 met 
meer effectiviteit te realiseren. Dit houdt in dat de stichting geen medewerkers 
zal hebben of goederen aanschaft anders dan bij Doelen en Activiteiten is 
bepaald.  
- De bestuursleden zijn ook bestuurslid van stichting WIJ 3.0.  
 
Achtergrond 
Probleemschets 
WIJ 3.0 loopt sinds haar start in 2015 geregeld tegen twee probleem aan: 

1. Mensen met een ww-uitkering mogen zich niet als vrijwilliger inzetten voor 
WIJ 3.0. Dat is hun alleen toegestaan bij anbi-stichtingen.  

2. We zijn voor Digiwijs en ICT Werkbedrijf niet in staat goedkope software 
(windows) te verwerven via Techsoup (sociaal onderdeel van Microsoft). 

 
Incidenteel en voor de eventualiteit: 
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- WIJ 3.0 is niet toegerust om te participeren bij schenkingen/ giften van 
bedrijven die vanuit MVO-doelen bij willen dragen aan onze doelen. 
 
Oplossing 
Met START 3.0 is er een stichting die een anbi-status kan krijgen. 
Indien de anbi-status wordt verkregen kan de stichting worden gebruikt voor: 
 
A. inzet van vrijwilligers met een UWV-uitkering in stad én regio bij onze 
activiteiten 
B. aanschaf van software met reductie 
C. relaties faciliteren die WIJ 3.0 ontwikkelt met bedrijven/ organisaties die 
sociale doelen willen steunen - verkrijgen van schenkingen 
 
 


