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Voorwoord
Eind 2017 zijn enkele wijken die bezig waren om hartveilig* te worden bij elkaar gekomen om
te bedenken hoe we dit over Eindhoven uit zouden kunnen rollen. Begin 2018 resulteerde dat
in de oprichting van de werkgroep Eindhoven Hartveilig. Er was toen een handje vol wijken
hartveilig. Sindsdien zijn er enkele tientallen wijken bezig met het organiseren van
reanimatiecursussen in de wijken en het promoten om je aan te melden bij HartslagNu op
wijkniveau. Daarnaast zijn de wijken bezig te bekijken hoe er geld komt om AED's aan te
schaffen die nodig zijn voor een goedwerkende 6-minutenzone.
Wij zien het als onze taak om wijken in dit proces te begeleiden en te zorgen dat het wiel niet
steeds opnieuw hoeft te worden uitgevonden. Ook hoeven de wijken niet tegen dezelfde
dingen aan te lopen die ons bestuur en de anderen die actief zijn binnen onze stichting hebben
meegemaakt. Daarom delen we onze kennis en begeleiden wijkteams die daar behoefte aan
hebben.
Onze samenwerking heeft op 4 april 2019 een officieel karakter gekregen met de oprichting
van de Stichting Eindhoven Hartveilig.
Sindsdien is alles in een stroomversnelling gekomen en in september 2021 is de volledige stad
gedekt met AED’s die 24/7 beschikbaar zijn voor burgerhulpverlening.
Ook het aantal burgerhulpverleners in de stad is voldoende om een 6 minutenzone de
garanderen hoewel dit in sommige wijken beter kan. De verdeling van de burgerhulpverleners
over de stad is nog niet optimaal. Daarnaast is het van belang dat deze burgerhulpverleners
ook opgeleid blijven.
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten van de
gezamenlijke inspanning.

*Hartveilig wil zeggen een gebied dat zo is ingericht dat binnen 6 minuten de juiste hulp geboden kan
worden bij een circulatie-/ hartstilstandstilstand.
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Hoofdstuk 1 Geldigheidsduur
Dit beleidsplan gaat in op 1 januari 2022 en loopt af op 31 december 2025.

Hoofdstuk 2 Visie en missie
Visie
Nadat een wijk zich hartveilig mag noemen is de continuering van groot belang. De
burgerhulpverlener moet ZELFBEWUST kunnen handelen doordat de KWALITEIT van de
jaarlijkse herhalingstrainingen wordt GEWAARBORGD. Dit kan door hoge kwaliteit van 6minutenzone scenariotrainingen en professionele nazorg na een reanimatie te bieden,
waardoor burgerhulpverleners ZELFREDZAAM zijn en ADEQUAAT kunnen reageren.
De Visie laat zich in een kernboodschap samenvatten:
'Efficiënte & noodzakelijke ketenpartner bij het realiseren en behouden van een hartveilig
Eindhoven'

Missie
Het vergroten van de slagingskans van de reanimatie door van heel Eindhoven een 6minutenzone te realiseren en behouden én door het waarborgen van de kwaliteit van de
burgerhulpverlening.
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Hoofdstuk 3 Ambities
1) Het op verzoek van wijken organiseren van informatieve activiteiten voor wijkteams
en/of (toekomstige) burgerhulpverleners met als doel de wijkteams te ondersteunen in
de organisatie van hun 6-minutenzone en de burgerhulpverleners te ondersteunen in
hun vaardigheden bij reanimaties.
2) In stand houden van de ambitie om met diverse partijen in de reanimatieketen in
gesprek te zijn en blijven. Denk daarbij aan landelijke organisaties zoals de
Hartstichting, HartslagNu en Rode Kruis. Verder regionale hulpverleningsorganisaties
als GGD, meldkamer, brandweer, politie en gemeente. Contacten leggen en
onderhouden met het netwerk van reanimatie opleiders, buurtpreventieteams,
wijkteams, sponsoren, leveranciers van AED's en AED-kasten etc.
3) Realisatie van zoveel mogelijk burgerhulpverleners en AED's die 24/7 aangemeld zijn
bij HartslagNu en goed verdeeld zijn over de stad. Hierbij is het streven minimaal 4.000
burgerhulpverleners en minimaal 400 AED's met beide een optimale spreiding te
realiseren.
4) Werven van fondsen om de 24/7 beschikbare AED’s binnen de 6 minutenzones in
goede staat te houden. Het vervangen van de pads (elektroden) of accu (batterijen)
van die AED’s zou vanuit de gemeenschap bekostigd moeten worden.
5) Benutten en toepassen van de technologische mogelijkheden en hiermee aansluiten
bij de veranderende leefomgeving (bijvoorbeeld meer en extremere hoogbouw).
Eindhoven Hartveilig ziet een duidelijke rol weggelegd voor Brainport als
technologische en financiële partner.
6) Promotie van het aanmelden bij HartslagNu door mensen met een geldig EHBOdiploma, BHV-diploma en/of reanimatiecertificaat.
7) Waarborgen van voldoende kwantiteit en kwaliteit van eenvoudig toegankelijk en
laagdrempelige reanimatieopleidingen. Hierbij kun je denken aan voldoende
Engelstalige reanimatieopleidingen, maar ook aan voldoende aanbod-spreiding, en
introductie van 6-minuten scenariotrainingen.
8) Zorgvuldig beheer van het vermogen van de stichting. Hiervoor wordt jaarlijks subsidie
aangevraagd en wordt aan fondsenwerving gedaan.
9) Voeren van een actief communicatiebeleid.
• Regelmatige publicatie van artikelen in het Groot Eindhoven en/of Eindhovens
Dagblad om de mensen in de stad zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de
activiteiten.
• Het opstellen, onderhouden en verspreiden van een digitale nieuwsbrief om
wijkteams, opleiders en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van de
activiteiten.
• Het up-to-date houden van sociale media.
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10) Oprichten van een AED-steunfonds om zo te zorgen dat de AED's en kasten tegen
diefstal en vandalisme verzekerd zijn voor een kleine, periodieke vergoeding. (Fonds
zonder winstoogmerk). Met het oprichten van dit fonds, vergelijkbaar met een
broodfonds, wordt optimalisatie van locatiespreiding beoogd van 24/7 beschikbare
AED’s. Dit kan bijvoorbeeld door bestaande niet openbaar toegankelijke AED’s naar
openbare ruimte te verplaatsen.
11) Onderhouden van een toegankelijk uitleenplatform voor materialen voor
reanimatieopleiders. Denk hierbij aan het tijdelijk beschikbaar stellen van een beamer,
reanimatiepoppen met toebehoren, oefenkasten, AED-trainers etc.
Voor het realiseren van de ambities is een betaald secretariaat nodig voor 3 dagen in de
week. Momenteel is de afhankelijkheid van en verantwoordelijkheid voor vrijwilligers te
groot om continuïteit en kwaliteit te waarborgen.

6

Hoofdstuk 4 Sterkten en zwakten
Sterkten
•

•
•

Eindhoven Hartveilig bestaat momenteel uit een relatief jong en enthousiast team. Het
team is een goede mix van vrijwilligers met benodigde bestuurservaring en inhoudelijke
kennis op gebied van hartveiligheid.
Met minimale middelen worden relatief veel doelen gerealiseerd.
Door de activiteiten heeft Eindhoven Hartveilig zich goed geprofileerd in de stad en is er
een goede bekendheid bij landelijke, regionale en plaatselijke instanties en bedrijven. De
partners weten Eindhoven Hartveilig goed te vinden.

Zwakten
•

•
•

•

Door groei van activiteiten en ambities is specifieke kennis en kunde onvoldoende
gewaarborgd bij vrijwilligers op gebied van:
o Fondsenwerving
o Professionele opmaak van flyers, posters etc.
o Redactiewerk
o ICT-werkzaamheden
Door de veranderde wet- en regelgeving in AVG zijn bepaalde taken niet meer
overdraagbaar.
Beschikbaarheid van vrijwilligers gedurende de dag is beperkt. Hierdoor ligt de grootste
belasting bij één persoon. Een betaalde secretariaatsfunctie zou hierbij kunnen helpen dit
te ondervangen.
Voor de professionalisering van de stichting en met name de fondsenwerving geniet het
de voorkeur om de voorzittersfunctie over te dragen aan een kandidaat met een groot
netwerk binnen Brainport.
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Hoofdstuk 5 De strategische doelstelling of stappenplan
Doelstelling
Het optimaliseren van de reanimatieketen en daarmee het vergroten van de slagingskans van
een reanimatie, met als primaire focus de gemeente Eindhoven.

Stappenplan
1. Organiseren van informatieavonden
2. Organiseren van grootschalige reanimatie-evenementen in samenwerking met
partners
3. Contact onderhouden met HartslagNu en de Hartstichting
a. Telefonisch en email
b. Bezoeken van het jaarlijkse congres van beide organisaties
c. Plaats nemen in gezamenlijke klankbordgroep van HartslagNu
4. Contact onderhouden met de overige samenwerkingspartners
5. Communicatiebeleid optimaliseren
6. Oprichten van een opleidingscommissie
a. Creëren van een netwerk van opleiders
b. Kwaliteitswaarborg van opleiders binnen het netwerk
c. Lanceren van een platform waarin laagdrempelig informatie over
reanimatieopleidingen gevonden kan worden
d. Cursisten kunnen zich via dit platform eenvoudig aan- en afmelden voor de
reanimatieopleidingen
7. Verzorgen van de uitvoering in 2022/2023 van het reeds bestaande plan voor het AEDsteunfondsen
8. Fondsenwerving
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Hoofdstuk 6 Bestuur
Stichting Eindhoven Hartveilig bestaat uit de volgende bestuursleden:
Voorzitter/secretaris:

Henny Pietersma

tel 06 - 26 19 87 99 (privé)

Vicevoorzitter:

Bastiën van der Hoeff

tel 06 - 20 93 95 95 (privé)

Penningmeester:

Tiny de Laat

tel 06 - 20 50 15 71 (privé)

Algemeen lid:

Guido Wilmes

tel 06 - 41 01 08 86 (privé)
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Hoofdstuk 7 Financiën
Eindhoven Hartveilig zorgt voor continuering van de huidige
belastingaftrekbaarheid van giften gewaarborgd blijft.

ANBI-status zodat

De Stichting ontvangt subsidie van de gemeente Eindhoven waarmee een deel van de
activiteiten worden bekostigd. Hierbij valt te denken aan onder andere organisatiekosten en
promotiekosten.
Daarnaast wordt ingezet op het verkrijgen van giften en premie voor het AED-steunfonds.
Hiervoor zijn enkele zorgverzekeraars benaderd en zullen ook AED- en AED-kastleveranciers
worden benaderd.
Voor het onderhoud van AED’s die 24/7 beschikbaar zijn voor burgerhulpverlening moeten
fondsen geworven worden.
Voor de financiën van het benutten en toepassen van de technologische mogelijkheden is een
duidelijke rol weggelegd voor de gezamenlijke partners Brainport.
Al de financiële middelen worden uitsluitend en volledig ingezet om Eindhoven hartveiliger te
maken.
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