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Jaarplan 2022-2024
Het doel is om het jaarplan voor 2022 door te laten lopen in 2023 en 2024, 

waarbij de meest succesvolle acties zullen worden voortgezet en 

activiteiten die minder aanspreken, worden vervangen. 

Ook zullen nieuwe ideeën die in de loop van de tijd ontstaan, worden 

uitgewerkt. Een voorbeeld: in 2021 is een Wakibi Women Empowerment 

Fonds opgericht met een abonnements fonds. Hiervoor worden doorlopend 

vanaf kwartaal 4  2021 fondsen verworven.  

Nieuwe abonnements fondsen kunnen vanaf 2023 volgen (voorbeeld 

Wakibi Landbouw Fonds)



Jaarplan 2022
Het jaarplan 2022 beschrijft plannen op het gebied van finance, marketing, 

IT, vrijwilligers, fondsenwerving en het optimaliseren van het Women 

Empowerment Fonds. 

Het fondsenwervingsplan is uitgewerkt in twee activiteitenplannen die zich 

op de Wakibi drive bevinden. Ook de marketingstrategie en de marketing 

activiteiten kalender bevinden zich op de drive. 



Terugblik 1/4
2021 was een succesvol, mooi jaar voor 

Wakibi. Er is een groei van meer dan 

67% gerealiseerd. (Lening bedrag) 

Het 10 jarig jubileum werd groots online 

gevierd.

Social media heeft gezorgd voor een 

flinke aanwas van nieuwe uitleners en 

een groei in lening bedrag.  

Gerealiseerd:

1. Always one laag geïmplementeerd  

op social media. 

2. Women Empowerment Fonds (met 

mogelijkheid van 

abonnementsvorm) 

3. Succesvolle online jubileum meeting

4. Groeidoelstelling 25% gesteunde 

projecten behaald. Actual YTD 26% 



Terugblik 2/4
Het WEF werd gestart met mooie PR & publiciteit. 

Anderzijds blijft het lastig om vanwege beperkingen vrijwilligers gemotiveerd te 

houden en nieuwe sponsoren aan te trekken. 

Zie gerealiseerde sponsoren/partners op de drive.  

https://docs.google.com/document/d/1z2axB03WJzDu1oufDVWgRG7UbJZV_W0A/edit?usp=sharing&ouid=101556414648114734816&rtpof=true&sd=true


Terugblik 3/4 

IT team is stabiel en succesvol. Team 

wordt beperkt door de capaciteit Lynx. 

Gerealiseerd:

1. Basis op orde mbt 

persoonsgegevens, veiligheid

2. Pen testen succesvol afgerond

3. Tikkie geïmplementeerd

4. Abonnementsvorm WEF 

geïmplementeerd

5. Structurele meetings met Lynx mbt 

prioriteit

6. Nieuwe methode terugbetaling 

koersverschil.



Terugblik 4/ 4
-67% groei is uitstekend resultaat. Nadere analyse groei leidt tot volgende 

inzichten:

- van de 10.000 geregistreerde uitleners zijn er 2.722 echt actief

- het aantal actieve leden lijkt in ‘21 gelijk gebleven te zijn.

- het partnerprogramma is succesvol, er zijn nu 16 grotere partners

- WEF lancering is beperkt succesvol, 35 abonnementhouders

(vrouwen netwerken zijn nog niet geactiveerd)

- Zichtbaarheid vergroot van Wakibi ondanks beperkt budget 

-Koppeling Wakibi met microkredieten is niet automatisch

-Verloop vrijwilligers in sommige teams groot



Vooruitblik 1

We continueren de zoektocht naar nieuwe partners en major donors. 

Focus ligt op vermogensfondsen, foundations, bedrijfsleven, 

familiebedrijven en charity desk. Daarbij worden verzoeken gedaan voor 

grotere uitleen- en sponsorbedragen. 

Er wordt gezocht naar een activatie die voor het MKB relevant is. Voorstel: 

Land & Tuinbouw 

Optimalisatie van het Women Empowerment Fonds. Zowel de vorm 

inhoudelijk als het vermarkten van het fonds. 



Vooruitblik 2
Er komt een activiteitenplan ‘22 waarbij het naamsbekendheid van 

Wakibi centraal staat. Daarnaast wordt er een marketing 

communicatie plan opgesteld gericht op zakelijke markt voor Women 

Empowerment Fonds. 

Doelstellingen bepalen per team.

Plan behoud en aantrekken van vrijwilligers. 

Effectiever gebruik maken van de Power BI om frequente rapportages 

te maken (oa voor partners).

Contact met Kiva behouden en versterken 



Focus 2022
Focuspunten bij aan het verder ontwikkelen van Wakibi en het behalen van 

de groei doelstellingen van Wakibi: 

- Naamsbekendheid van Wakibi vergroten 

- WEF optimaliseren en vermarkten

- Aantrekken en behouden van: 

- Nieuwe leden & activeren (1000 extra in 2022) 

- Partners (min. 5 per jaar) 

- Vrijwilligers 3 x (online) bijeenkomst

Zie Roadmap 2022 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CRe35T-igJZDQncKaECAMSu378x8iW8j/edit?usp=sharing&ouid=101556414648114734816&rtpof=true&sd=true


Groeidoelstellingen

- De doelstelling van Wakibi is en blijft substantiële groei:
Groei uitgeleend bedrag met >50%

- Aansporen nieuwe uitleners (particulieren & zakelijke markt) 

- Versterken van de financiële middelen door sponsoren met langere 

termijn commitments



Aanpak groei scenario
-I Particuliere uitleners (via huidige online marketing activiteiten) 

-II Bedrijven:

-a)Grote partners: Foundations, Fondsen, nalatenschappen (team Sylvia)

-b)Netwerken vrouwelijke ondernemers/ succesvolle vrouwen (vacature 

& contentstrategie Linkedin 

-c)Onderzoek specifieke kansen in MKB (IT, land en –tuinbouw)

Ambitie:

-I: groei actieve uitleners van 2.722 nu naar 10.000 in 2025

     (van 1,3M Euro’s naar >5M Euro’s)

-II a): Partners van 16 naar 30 in 2025



Voorstel groei WEF 
Het WEF richt zich nu op zowel de particulier als op de zakelijke markt. Waardoor de 

kans bestaat dat geen van de doelgroepen zich voelt aangesproken. Advies is om de 

doelgroep te specificeren. Voorstel:

- Succesvolle vrouwelijke ondernemer

- Vrouwen die andere vrouwen vooruit helpen/teruggeven aan maatschappij 

- Netwerken van vrouwen (ondernemers) 

Communicatiemiddel: Linkedin (zakelijke markt). 

Voorstel om donatie bedragen op te hogen (het start nu vanaf 5 euro). -> Starten 

vanaf 100 p/m (Effort vs opbrengst/impact) 

Doelstelling: 100% groei indien plan akkoord (uitbreiding team) 



Groei scenarios







TBV groei: Persona’s Wakibi definiëren
Persona definiëren die leidend is in communicatie naar particulieren

1. Doelgroep Wakibi. Persona kenmerken:
- Reislustig (Azië, Afrika en/of Zuid Amerika)

- Ondernemend

- Hulpvaardig/ vooruitstrevend / ”christelijke motieven”

2. Doelgroep Women Empowerment. Persona kenmerken:
- Succesvolle vrouwelijke ondernemer

- Andere vrouwen vooruit helpen/teruggeven aan maatschappij

3. Vermogensfondsen en bedrijven 



Voorstel bestuur

- Doelgroep onderzoek onder huidige uitleners dmv enquête. 

- Wakibi persona verder onderbouwen en uitwerken t.b.v. mar uitingen en com. 

- Leidend maken in communicatie naar particulieren



Voorstel naamsverandering Wakibi
Opties: 

1. Kiva Nederland / België

-Toestemming. Checken values

2. Wakibi -> nadruk op microkredieten 

- Advies: geen structurele verandering website totdat dit besloten is



Bijlage plannen 
- Marketing Particulier

- Marketing Zakelijke markt

- Partner Management / sponsoren

- Organisatie

- Financiën/Admin

- IT



Marketing Wakibi (particulier) 

- Prio: optimaliseren website (microkredieten terug laten komen) 

- Q4/Q1 uitwerken marketing/pr activiteiten met als doel: nieuwe leden 

aantrekken en financiële groei realiseren.

- Samenwerking met partners gebruiken (bereik vergroten). 

- Implementatie en uitvoeren content/social strategie + pijlers 

- Doelgroep/ persona onderzoek 

- Meeliften op de week van de microkredieten 

- Emailmarketing optimaliseren en inzetten 

- Social media budgetten/advertising opschalen 

- Inhaken op december geef maand 

- Google Analytics e-commerce (roi) inplementeren 



Marketing Wakibi (zakelijke markt + 
WEF

- Optimaliseren WEF pagina

- Samenwerking met partners benutten (bereik vergroten). 

- Implementatie en uitvoeren content/social strategie + pijlers 

- December geefmaand

- Cadeaubonnen (samenwerking met kerstpakket bedrijven) 

- Emailmarketing optimaliseren en inzetten 

- Spreken op events, geven van workshops (min. 4 per jaar) 

- Opstarten van Podcast (doelstelling: 12 podcast per jaar) 



Partner Management / sponsoren

Vergroten uitleen - en sponsorbedragen via:

● foundations & vermogensfondsen

● bedrijfsleven (corporate) en MKB familiebedrijven

● charity desks banken

● NPL Postcode Loterij

● Women Empowerment Fonds onder de aandacht brengen (donaties)

● Donateursreis (voorbereiding) 

● nalatenschappen

● Wilde Ganzen

● Ondersteuning akties particulieren voor eigen fondsenwerving (bijv. 

gesponsorde hardloop/marathon/wandeltochten) - aanhaken bij

Doel ‘22 : 

min 120.000,- euro’s bij foundations & vermogensfondsen.

Deel uitlenen en deel sponsoring en na 1 jaar terugval leen deel als 

sponsoring aan Wakibi.

https://docs.google.com/document/d/13AwCS7QYHoB01Jc65GB-1iRC-fqWMSNiYAQ6ljaDJSs/edit?usp=sharing


Organisatie

● Versterk onderbezette teams (financiën!) 

● Terugdringen verloop dmv betere verbinding

- 6 wekelijkse teamleider overleg

- Online kwartaal bijeenkomst met alle vrijwilligers

- 3 keer per jaar een (online) vrijwilligersmiddag

- Maandelijkse nieuwsbrief/updates versturen naar organisatie 

● IT: middelen tijdig beschikbaar ter ondersteuning activatie marketing en 

partnership programma’s



Financiën

● Groei door beheerde fondsen voor derden

● Beheerd Wakibi fonds vanuit beschikbare liquiditeit

● Groei automatische incasso. Gekoppeld aan:

○ Zakelijke fonds abonnementen zoals bv. ‘women empowerment’

● De groei creëert veel vragen van uitleners en meer admin werk, 

versterking structuur

● Maandelijkse rapportage verbeteren en versnellen, incl. KPI’s

● Kennisopbouw voor beter gebruik PowerBI



Finance/ Adminstratie 

● Huidige situatie: het team bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. 

Plan voor 2022:

- Vrijwilligers + aantal betaalde uren 

- Vrijwilliger (Rutger) + Falcon accountants: administratie

- Verbeterde rapportages , incl. KPI’s



IT

● Alternatief zoeken voor capaciteit issues Lynx

● Tickets sneller afronden

● Frontend / UX website verbeteren (flexibiliteit)

● Problemen rondom verzenden nieuwsbrief/mailing oplossen

● Oplossen verschillen tussen data Kiva en Nova

Zie jaarplan <Link> 



Omschrijving in jaarplan IT-actie Trekker Team Datum gereed

alternatief voor Lynx (capaciteitsissues) Actieplan maken Werner Remmelt, Marloes, Sjang  

tickets sneller afronden Actieplan maken Werner Remmelt, Gijs, Marloes  

Frontend / UX website verbeteren
Sessie organiseren met Michiel, Marije, 
Marloes, Gijs. Werner UX-er  

hosting stabiliteit --> dit is meer een probleem rond verzenden van 
nieuwsbrief / mailings (backend configuratie met die van de hosting partij), 
maar de specificaties zijn nog niet helder.

In samenwerking met Lynx onderzoeken 
waar de instabiliteit door wordt 
veroorzaakt. Pas vanaf maart heeft Gijs 
meer tijd. Gijs   

Optimalisatie WEF-fonds
Afhankelijk van plan Marije of er impact 
op IT is Marije UX-er  

Het integreren van systemen om effectiever te kunnen werken en frequente 
rapportages te maken (oa voor partners).

Eerst Power BI beter leren kennen en 
uitnutten alvorens we de volgende stap 
nemen. Sylvia   

e-mail marketing optimaliseren
Met KIVA overleg. Daarna plan Marije 
afwachten. Marije   

implementatie contenstrategie voor particulieren / bedrijven en inrichten 
funnels Marketingplan Marije concreet maken Marije   

e-commerce (ROI) invoeren Marketingplan Marije concreet maken Marije   

vereenvoudigen cadeaubonnen tool
Gereed. Meerdere cadeaubonnen kan 
inmiddels.   afgerond december 2021

Huis op Orde: backup en herstelprocedure website/backend  Gijs   

Password manager
Imlementeren password manager 
binnen Wakibi Gerda   

IT draft jaarplan 


