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Stichting Nederlandse Straatdokters Groep 

Beleidsplan 2023  

Inleiding 

Stichting Nederlandse Straatdokters Groep (NSG) is een landelijk netwerk bestaande uit 
artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners, die werkzaam zijn, of een bijzondere 
interesse dan wel specifieke deskundigheid hebben op het vlak van de sociaal-medische zorg 
aan dak- en thuislozen in ons land. Sociaal-medische zorg is medische zorg ter preventie en 
stabilisatie van problemen door verslaving, psychiatrische stoornissen, verstandelijke 
beperkingen, lichamelijke aandoeningen, gebitsproblemen en ontoereikende voeding met 
kennis en samenwerking op het gebied van sociale zorg gericht op het behouden of 
verkrijgen van onderdak, inkomen, schuldhulpverlening. 

 
 
Door o.a. het stimuleren van kennisuitwisseling, het organiseren van scholing, het initiëren 
van onderzoek en het inzetten op beleidsbeïnvloeding, wil NSG een belangrijke bijdrage 
leveren aan toegankelijke en kwalitatief sterke sociaal-medische zorg voor de doelgroep.  

Voorgeschiedenis 

NSG is meer dan 10 jaar geleden gestart als werkgroep van Doctors For Homeless 
Foundation (DHF), met Igor van Laere als initiatiefnemer. Er is een handreiking ontwikkeld 
met bouwstenen voor de lokale opbouw van sociaal-medische zorg voor dak- en thuislozen. 
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De uitrol hiervan over de gemeenten bleek, mede ten gevolge van de corona-crisis, 
weerbarstig te zijn. Ook is door DHF gewerkt aan een zorgkaart welke nog niet goed aansluit 
bij het veld. Deze ervaringen, in combinatie met voortschrijdend inzicht over wat nodig is om 
ons doel te bereiken en een veranderde context, vroegen om reflectie. De 
straatzorgverleners hebben aangegeven behoefte te hebben aan een sterkere 
ondersteuning, uitwisseling en krachtenbundeling. Daaruit is voortgekomen dat NSG een 
onafhankelijke stichting wordt, aangestuurd door een bestuur uit het veld. 

Doel 

Bijdragen aan toegankelijke en kwalitatief goede sociaal medische zorg voor mensen die 
dak-of thuisloos zijn. 
 

 
 
Om bovenstaand doel te bereiken zet NSG in op onder andere* de volgende pijlers: 
 

1. Versterken netwerk 
 
Door het versterken en uitbreiden van het landelijk netwerk van professionals die werkzaam 
zijn of specifieke interesse of deskundigheid hebben in de sociaal-medische zorg, groeit het 
aantal stakeholders die zich hard kunnen maken voor betere en toegankelijke sociaal-
medische zorg in hun gemeente of regio, wordt onderlinge uitwisseling gestimuleerd en 
wordt toegewerkt naar meer uniformiteit in het zorgaanbod. Een activiteit om het netwerk 
te versterken is het jaarlijkse symposium; een moment dat het netwerk bijeen komt, 
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informatie met elkaar deelt, en nieuwe inzichten worden opgedaan. De rol van de zorgkaart 
wordt door deze werkgroep meegenomen.  
 

2. Scholing en onderzoek 
 
NSG zet zich in voor de ontwikkeling en implementatie van scholing aan (zorg)professionals 
over sociaal-medische zorg en aanverwante thema’s. Meer deskundigheid bij 
zorgprofessionals, en zelfs alleen al bewustwording, over de specifieke kenmerken en 
knelpunten van de zorg aan een kwetsbare dak- en thuisloze populatie, zal de zorg aan de 
doelgroep ten goede komen. Onderzoek is essentieel voor de verdere doorontwikkeling van 
deskundigheid op het terrein van de sociaal-medische zorg. Daarom zet NSG ook in op het 
stimuleren, initiëren en beschikbaar maken van relevant onderzoek. De website is een 
voortdurend toegankelijke bron van informatie en kennis voor zorgprofessionals.  

 
 

3. Kwaliteit 
 
Om de kwaliteit van de sociaal-medische zorg te bevorderen, stimuleert en ondersteunt NSG  
de ontwikkeling van een kwaliteitskader voor deze specifieke zorg. Aan de hand van een 
dergelijk kwaliteitskader kan iedere gemeente of regio haar inzet toetsen en waar nodig een 
verbetertraject inzetten.  NSG zal daarnaast in de komende maanden opnieuw beoordelen 
in hoeverre de uitrol van de bouwstenen voor sociaal-medische zorg haalbaar is en ook 
bijdraagt aan de doelstelling van NSG.  
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4. Beleidsbeïnvloeding 
 
Alwaar er lacunes of knelpunten zijn in de sociaal-medische zorg voor dak- en thuislozen, zet 
NSG zich middels publicaties, lobby en gesprekken met beleids beïnvloedende personen 
en/of instanties, in om aandacht te vragen voor de geobserveerde problemen en de nodige 
acties in gang te zetten.   
 
*De pijlers worden in overleg met het veld aangescherpt zodra de kwartiermaker is 
aangetreden. 
 

Inrichting 

NSG is op dit moment een ANBI stichting in oprichting. Begin maart is de stichting opgericht 
door de straatdokters Marlieke Ridder en Tom Matthews. Meteen na de oprichting wordt de 
ANBI aanvraag bij de Belasting Dienst ingediend. 
 
Het bestuur van NSG bestaat uit: 

● Maria van den Muijsenbergh - voorzitter 
Straatdokter en hoogleraar Radboudumc - emeritaat zomer 2023  

● Marianne Bramson - secretaris 
Voormalig directeur huisartsen coöperatie  

● Olaf Lawerman - penningmeester 
Serie-ondernemer 

● Harry Troost - algemeen bestuurslid 
Begeleider in maatschappelijke opvang en ervaringsdeskundige  

● Anthony Asiedu - algemeen bestuurslid 
Straatverpleegkundige spreekuur en op herstel-en verpleegafdeling CVD 

● Marlieke Ridder - algemeen bestuurslid 
Straatdokter  

 
Contact 
De NSG website (in wording):  www.straatdokter.nl. E-mail: info@straatdokter.nl. 
 
De ervaring leert dat de professionals van NSG gepreoccupeerd zijn door de dagelijkse 
werkzaamheden voor de doelgroep, en de aansturende taken daardoor moeilijk te beleggen 
zijn bij een van deze zorgprofessionals. Het plan is dan ook dat er door het bestuur een 
externe trekker (kwartiermaker-directeur) wordt aangetrokken die kan zorgen voor 

https://www.linkedin.com/in/maria-van-den-muijsenbergh-65b76716/
https://www.linkedin.com/in/marianne-bramson-6974a815/
https://www.linkedin.com/in/olaflawerman/
https://www.linkedin.com/in/anthony-asiedu-6238a447/
https://www.linkedin.com/in/marlieke-ridder-22b866118/
http://www.straatdokter.nl/
mailto:info@straatdokter.nl
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aansturing en coördinatie en ook de voortgang kan bewaken. Dit is een part-time betaalde 
functie. Onder zijn / haar leiding wordt het jaarplan opgesteld en, na vaststelling door het 
bestuur, uitgevoerd. Om het trekken van een werkgroep, en het inhoudelijk bijstaan van de 
externe trekker, van enige vrijblijvendheid te ontdoen, zou een vrijwilligersvergoeding voor 
deze functies ook passend zijn.   
 
Het bestuur van NSG is verantwoordelijk voor het vaststellen van het jaarplan en de 
begroting met dekkingsplan. 
  

 
 
 

  

 

 bestuur  

 werkgroep  werkgroep  werkgroep  werkgroep 

 directeur 
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Planning 2023 

Wanneer Wat Wie Resultaat 
februari 2023 start nieuw bestuur 6 bestuursleden bestuur in werking 
februari - maart -april 2023 Oprichten stichting 

(notaris/ KvK) 
ANBI aanvragen 
Openen bankrekening 
Fondsenwerving in gang 
zetten 
Beleidsplan  
Communicatie achterban 
en veld 

bestuur en  Sandra 
 

ANBI Stichting met 
bankrekening 
Website en zichtbaarheid 
Fondsen voor jaar 1 
 

april- 2023 Aantrekken kwartiermaker 
Opstellen bestuurs- en 
directiereglement 
Vaststellen begroting 2023 
 
 

bestuur 
 

Profiel kwartiermaker 
Bestuurs- en 
directiereglement 
Vaststellen begroting 2023 

zomer Start kwartiermaker 
Achterbanraadpleging 

bestuur en kwartiermaker Uitvoering beleidsplan 
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