
BELEIDSKADER 2015 -2019 

STICHTING HELLO GORGEOUS 

Titel: Doe normaal over hiv! 

Inleiding 
In Nederland leven naar schatting 25.000 mensen met hiv, waarvan 6.000 niet op de 
hoogte zijn van hun hiv-status. Met de komst van de effectieve hiv-remmers is de 
kwaliteit van leven sterk toegenomen. Zodanig, dat er in het algemeen prima mee te 
leven valt. 
Het stigma dat hiermee gepaard gaat is in meer dan dertig jaren hiv in Nederland 
daarentegen nog sterk aanwezig. Zo zeer zelfs dat de meeste mensen met hiv niet 
open kunnen/durven zijn tegenover vrienden, familie en collega’s.  
Stigma komt voort uit onwetendheid en het gebrek aan up-to-date informatie over 
leven met hiv. Dit komt voor een groot deel door het niet zichtbaar zijn van hiv-
positieven, en het ontbreken van positieve rolmodellen.  
Onze inspanningen zijn er met name op gericht om mensen met hiv te motiveren om 
zichtbaar te zijn en (leven met) hiv te normaliseren. Vanuit de gedachte dat hiermee 
het stigma kan worden bestreden. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het uitkomen 
voor je hiv-status een persoonlijk besluit is, waartoe je niet wordt ‘gedwongen.’ 
  
In dit ‘levende’ stuk zet de stichting hello gorgeous een stip op de horizon: waar 
willen we over vijf jaar staan? Hoe ziet de organisatie eruit? Wie zijn onze klanten en 
wat is ons aanbod? Het kaderstuk is geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 
december 2019. 

1.Missie en visie: 

1.1. Onze missie is: werken aan het normaliseren van hiv door het stigma aan te 
pakken.  

1.2. Onze visie is: wij werken van binnenuit: mensen met hiv hebben zelf een 
centrale rol in het normaliseren van hiv. Wij motiveren hen om met hun hiv uit de kast 
te komen, zodat zij zichtbaar worden. Meer zichtbaarheid draagt bij aan het 
normaliseren van hiv. Wij erkennen dat openheid over je hiv-status een persoonlijke 
keuze is, waar niemand toe gedwongen kan worden.  

1.3. Onze kernwaarden zijn: 

• Respect – wij behandelen mensen met hiv en hun directe omgeving met 
respect.  

• Diversiteit – wij erkennen dat leven met hiv op diverse manieren wordt 
vormgegeven en dat hiv in alle lagen, generaties en culturen van de bevolking 
speelt. 

• Waardigheid – iedereen heeft recht op een waardig leven met hiv. Hierbij hoort 
een waardige behandeling van mensen met hiv. 

• Optimisme en realisme – wij zijn optimistisch en realistisch over leven met hiv. 
Wij benadrukken het goede, maar lopen niet weg voor de minder mooie 
kanten van leven met hiv.  
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2. Algemene doelstellingen: 

Hiv normaliseren door: 

• De maatschappelijke en sociale vooroordelen over hiv en mensen met hiv te 
tackelen en het onderwerp meer bespreekbaar maken.  

• Mensen met hiv weerbaar maken zodat hiv meer zichtbaar wordt en zij zelf 
het voortouw nemen in het doorbreken van de taboes rond hiv. 

3. Doelgroepen: 

De stichting werkt primair voor mensen met hiv in Nederland – diegenen die hier 
open over zijn en niet – en direct betrokkenen. De directe omgeving bestaat uit 
partners, familie, collega’s en vrienden.  

Secundaire doelgroepen zijn mensen die werkzaam zijn in de zorg- en hulpverlening 
en die regelmatig met mensen met hiv in aanraking komen.  

Afgezien van deze groepen zijn er ook nog mensen en/of instanties die hiv niet van 
dichtbij meemaken, maar wel in het onderwerp zijn geïnteresseerd. Wij focussen hier 
niet op in onze activiteiten.  

4. Belangrijkste samenwerkingspartners:  

• Hiv-organisaties die in contact komen en/of werken met/voor mensen met hiv. 
Hieronder vallen het Aids Fonds, de Hiv Vereniging Nederland, de hiv-
behandelcentra en overige. 

• Farmaceuten die hiv-medicijnen op de markt brengen: Gilead, MSD, ViiV 
Healthcare en Jansen. 

• Creatieve sector, waaronder kunstenaars. Samenwerking richt zich met name 
op het produceren van het magazine en speciale acties/evenementen.  

• Mediapartners, zoals kranten, internetsites en omroepen. Met deze partners 
bestaat momenteel nagenoeg nog geen samenwerking. Hier zal de komende 
vijf jaar dus in geïnvesteerd moeten worden.  

5. Producten en diensten: 

We zijn in 2012 begonnen met het uitgeven van het glossy magazine over hiv. De 
komende jaren streven we ernaar om meerdere  producten en diensten in de markt 
te zetten. Deze dragen allemaal bij aan de doelstellingen van de stichting. 

5.1. Nationaal 
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Onze inspanningen richten zich de komende vijf jaren op versteviging van de basis 
en bescheiden uitbreiding van onze producten en diensten. Van een stichting op 
afstand naar een stichting op de voorgrond. Met inspanningen gericht op meer 
naamsbekendheid, samenwerking en verdieping van onze doelstellingen.  

• hello gorgeous, de glossy over leven met hiv. Dit magazine verschijnt 4 keer 
per jaar en wordt gratis verspreid, met name onder de 27 hiv-behandelcentra 
in Nederland. Het blad wordt ondersteund door een website, Facebook 
fanpagina en Twitter account. Gerichte aandacht is er voor het vergroten van 
de naamsbekendheid door middel van promotie. Er zal een promotieplan 
worden gemaakt. Met regelmatige persberichten, free publicity en 
webbanners.  

• Website die het werk van de stichting onder de aandacht brengt en 
nieuwsberichten deelt. Via deze site kan men ook een donatie overmaken aan 
de stichting. Onderdeel van de website is ook een uitgebreide webshop. 

• Workshops stigma-vrij communiceren voor professionals. Hierbij stimuleren wij 
professionals die met mensen met hiv werken in het creëren van een 
omgeving waarin het makkelijker wordt om ‘uit de kast’ te komen. 

• hello gorgeous pool van rolmodellen met hiv, die inzetbaar zijn voor media en 
bijeenkomsten. 

• Nationale Coming Out met Hiv Dag analoog aan de coming out dag voor 
LHBTs. Het gaat hierbij om een landelijke campagne in samenwerking met 
verschillende hiv-organisaties. Het streven is om hiermee in 2015 te beginnen, 
en over vijf jaar uit te bouwen naar een ‘begrip.’  

5.2. Internationaal 

Vanaf het begin is er internationale belangstelling voor het (concept van het) 
magazine. Begin 2014 verscheen de eerste Engelstalige editie online, samengesteld 
uit vertaalde artikelen die eerder verschenen in het Nederlandstalige magazine. Het 
succes van deze online editie stimuleert ons om dit te herhalen. 
De komst van de internationale aids conferentie naar Amsterdam (2018) vormt een 
uitgelezen mogelijkheid om onze ‘Dutch approach in fighting stigma’ aan de rest van 
de wereld te presenteren. 

• Twee Engelstalige en één Spaanstalige online edities van het magazine, met 
vertaalde artikelen uit eerder verschenen Nederlandstalige edities. 

• hello gorgeous, hello world! In 2018 komt de Wereld Aids Conferentie naar 
Amsterdam. We werken in 4 jaar toe naar een presentatie, waarbij een 
Engelse (papieren) editie van het magazine centraal staat.  
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6. Organisatie: 

We zijn een kleine, flexibele en professionele organisatie, met deels vrijwillige 
medewerkers (70) en deel freelancers (10). Klein om de slagvaardigheid te 
behouden, flexibel omdat dit past in de kostenbeheersing en professioneel vanwege 
de kwaliteit die wij nastreven.  

De stichting is een erkend goed doel met ANBI-status. De inkomsten komen van 
giften, donaties, commerciële opdrachten en sponsorinkomsten.  

We streven naar een omzet van €150 duizend –  €200 duizend in 2019. Dit bestaat 
uit subsidies, donaties, sponsorinkomsten (o.a. verkochte advertenties) en gelden uit 
commerciële opdrachten.  

Er is ruimte om ook andere zaken te ondernemen die niet direct met hiv te maken 
hebben. Hierbij wordt onze andere expertise ingezet/benut zoals: 
vrijwilligersmanagement, homogezondheid, emancipatie van kwetsbare groepen, 
fotografie en vormgeving. 

7. Financiële prognose 2015: 

Kosten Per jaar Per nummer

Druk en distributie magazine € 40,000 € 10,000 

Druk € 30,000 € 7,500 

Distributie € 4,400 € 1,100 

Onkosten € 3,200 € 800 

Overige kosten € 2,400 € 600 

Andere activiteiten € 37,500 

Coming out dag € 32,000 

Stand werk € 1,000 

Commerciële opdrachten € 4,500 

Overige kosten € 4,000 

Organisatie € 2,000 

Vrijwilligersonkosten € 2,000 

Totaal kosten € 81,500 
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Inkomsten

Verkoop € 32,000 Per nummer

Abonnementen € 6,000 € 1,500 

Advertenties € 24,400 € 6,100 

Advertenties online € 1,600 

Subsidies en sponsoring € 43,000 

Gilead € 12,000 

AidsFonds € 1,000 

MSD € 5,000 

ViiV Healthcare € 5,000 

AidsFonds (coming out) € 5,000 

TrutFonds € 2,000 

OranjeFonds € 4,000 

HVN € 1,000 

"Free publicity" € 6,000 

Bob Angelo Fonds € 1,000 

GGD Amsterdam € 1,000 

Andere opdrachten € 6,500 

Gilead campagne 2015 € 6,000 

DAH (vertalingen) € 500 

Totaal inkomst € 81,500 
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