Jaarplan Stichting Plaats de Wereld 2019
Voor u ligt het jaarplan van Plaats de Wereld voor 2019. In dit jaarplan hebben we op
hoofdlijnen beschreven welke rode draad we voor dit jaar gaan volgen in organisatie en
activiteiten. De stappen die we het afgelopen jaar hebben gezet richting meer structuur in de
organisatie en professionalisering zullen in 2019 een vervolg krijgen.
We laten onderstaande onderdelen de revue passeren:
1. gebouw & erf
2. werk- en pleisterplaats: activiteiten & dagbesteding
3. educatief aanbod
4. buitenlandconnectie
5. organisatiestructuur: vrijwilligerscoördinatie
6. financieel: verdienmodel
De begroting voor 2019 maakt dit jaarplan tenslotte compleet. In onze jaarkalender zijn de
voorgenomen activiteiten opgenomen.

1. Gebouw & erf
Het gebouw aan de Westerstraat 26a in Vries biedt veel ruimte en heeft de afgelopen jaren voorzien
in een sfeervolle, ruime, warme en functionele plek voor onze activiteiten. Na de grondige renovatie
van 2017-2018 is het pand op hoofdlijnen klaar en toekomstbestendig. In 2019 zullen we de laatste
klussen binnen afronden, zoals herinrichten van de zolder en details in de afwerking afmaken.
Hiernaast willen we het buitenterrein ook een make-over geven: minder stenen, meer groen en een
erf waar meer te beleven valt. Bewegwijzering, informatievoorziening, parkeerplaatsen en terrassen
educatieve borders. Ook zal de verkoopkraam buiten in een nieuw jasje worden gestoken.
Hierbij zal de nadruk liggen op de educatieve functie van de tuin d.m.v. bewegwijzering en
informatie én verkoop van tuinproducten.

2. Werk- en pleisterplaats: wekelijks vast activiteitenprogramma
Naast ontmoeting en meedoen, zijn de activiteiten, waar het afgelopen jaar wekelijks zo’n 75
mensen aan meededen, gericht op inspiratie tot een duurzame leefstijl en onderlinge
betrokkenheid (dichtbij én in de wereld). Ook is de werk- en pleisterplaats een plek waar kwetsbare
deelnemers een netwerk opbouwen of uitbreiden en vanuit een beschutte plek gestimuleerd
worden om maatschappelijk actief te zijn of te blijven. Dit laatste is een nadrukkelijk actiepunt voor
2019 om mensen die hiervoor in aanmerking komen, te helpen een volgende stap te zetten richting
werk, studie of ander vrijwilligerswerk.
Activiteit
Kruidenwerkplaats

Dagdeel
maandagmiddag

Wereldatelier

dinsdagmorgen

Doelstelling
Leren over en producten maken
die te maken hebben met een
groene leefstijl, zoals
kruidencosmetica,
bijenwasdoek, zeep,
fermenteren en inmaken
Leren over en producten maken
in kunstzinnige en ambachtelijke
sfeer met technieken en
inspiratie uit alle windstreken

Dorpstuin

Klussen en kletsen

maandagmiddag
woensdagmorgen,
donderdagmorgen en
maandagavond
woensdagmorgen

Keuken

vrijdagmorgen

Wolatelier

donderdagmorgen

Handwerkcafé

donderdagmorgen

Samen groente en fruit
verbouwen. Betekenisvol bezig
zijn in de open lucht en
zorgdragen voor tuin en terrein
Alle voorkomende
huishoudelijke en
onderhoudsklussen en
ondertussen aandacht en tijd
voor het oefenen en leren van
de Nederlandse taal
Samen de koek bakken voor bij
de koffie en soep voor tussen de
middag. Voorbereiden en
organiseren van de
maandelijkse dorpsdiners. Die
dorpsdiners zijn bedoeld om
mensen uit Vries en omgeving
samen aan tafel te krijgen.
Ambachtelijke technieken voor
het verwerken en bewerken van
wol: spinnen, weven, vilten e.d.
Het is een plek om ambacht te
leren en samen op te trekken
In het verlengde van het
wereldatelier wordt rond de tafel
gehandwerkt en worden
producten gemaakt voor de
verkoop

Uitbreiding van dagdelen
In 2019 willen we als we hier voldoende vrijwilligers voor hebben, uitbreiden met een dagdeel
meubelrenovatie om meer ‘stoere’ binnenactiviteiten te hebben. Ook willen we uitbreiden met een
dagdeel naaiatelier om ook mensen te leren werken met de naaimachine en hiermee producten
voor de verkoop te maken.
Verkoop
De huisgemaakte producten worden verkocht in onze winkel die van maandag tot vrijdag open is.
We starten met de verkoop van de grote werkstukken en de duurdere producten op de webshop en
gaan proberen ook de zaterdagmiddag bemensing te vinden om de winkel open te hebben.
Begeleiding en dagbesteding
Ruim 30% van de mensen komen bij ons meedoen omdat ze vanwege een sociaal isolement,
beperking, leeftijd of ziekte geen regulier vrijwilligerswerk kunnen doen. We vinden het heel
belangrijk om een vangnetfunctie te hebben, maar we zoeken ook steeds naar mogelijkheden om
voor mensen een springplank te zijn, zodat ze verder komen en ook weer regulier kunnen
participeren in de samenleving. Om hierbij ondersteuning te bieden hebben we in alle activiteiten
vrijwilligers met oog voor mensen die een steun in de rug nodig hebben, voeren we met iedereen
een gesprek bij binnenkomst, na een aantal weken meedoen en een jaarlijks voortgangsgesprek.
We hebben hier de afgelopen jaren veel ervaring mee opgedaan. Doelgroepen allochtonen, mensen
met een psychiatrische of lichamelijke beperking, ouderen en jongeren met een Wajong-uitkering en
langdurig werkelozen werken in tuin, atelier en educatie structureel mee. We zien de behoefte voor
meer ondersteuning van met name nieuwkomers, zodat ze snel hun plek op de arbeidsmarkt of in

het reguliere vrijwilligerswerk vinden. Hiervoor hebben we in 2018 een plan ingediend bij de
gemeente Tynaarlo en we hopen dat we hier in 2019 werk van kunnen maken.
Mensen die ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen doen met de activiteiten, die dus niet
zelfstandig in een groep kunnen functioneren of om andere redenen meer zorg nodig hebben,
kunnen met een dagbestedingsindicatie en PGB bij Plaats de Wereld dagbesteding doen.
Onderzoekstraject & adviesfunctie
Na een kleinschalig onderzoek in 2018 naar het sociale rendement van Plaats de Wereld willen we
in 2019, als de financiering hiervoor rondkomt, een uitgebreider meerjarenonderzoek beginnen in
samenwerking met HANNN. Ook willen we onze ervaringen en methodiek graag beschikbaar stellen
aan beleidsmakers, organisaties en mensen die ook laagdrempelig ‘meedoen’ willen organiseren.
Voor dit onderdeel schrijven we een projectplan.

3. Educatief aanbod
Het educatieve workshopaanbod blijft synchroon lopen met de wereldthema’s die we volgen. We
zoeken naar een evenwicht in workshops en activiteiten op het gebied van (wereld)ambacht,
duurzaam & groen leven en cultuur. We blijven net als voorgaande jaren werken met een workshopen lezingenprogramma dat voor een deel door ingehuurde mensen wordt verzorgd.
Ons eigen workshopaanbod wordt aangevuld met activiteiten op maat die we op verzoek verzorgen.
Het centrale educatieve thema voor 2019 is: de uitdaging van plastic! Hergebruik, reduceren en
praktische alternatieven staan centraal. Aan de hand van de plasticsoep in de wereldzeeën zal dit
thema uitgerold worden in atelierwerkstukken en educatieve activiteiten.
Educatie voor kinderen en scholen
Educatie voor scholen en groepen kinderen blijven we belangrijk vinden maar we hebben hier eind
2018 geen vaste vrijwilligers meer voor. We zijn voornemens de activiteiten als kinderfeestjes en
scholenprojectdagen te blijven doen en zoeken gericht naar vrijwilligers om ons team
kindereducatie weer vorm te geven. Er staan enkele kinderactiviteiten gepland voor 2019, zoals de
gezinsworkshop eten uit de natuur, een activiteit in de oktobermaand-kindermaand en de
kinderspeldagen in samenwerking met de Vereniging voor Volksvermaken en de dorpskerk.

4. Wereldwijd betrokken
In 2018 is het project in Kirgizië bezocht vanuit Plaats de Wereld en mogelijk geven reisgenoten van
dat bezoek, hier in 2019 een vervolg aan. Ook is het de bedoeling om een reis naar het project in
Chili te plannen eind 2019 of begin 2020. Een reis met als doel uitwisseling tussen vrouwen op
creatief, inspirational en professioneel vlak. Onder de vrijwilligers van Plaats de Wereld zijn een
aantal belangstellenden. De terugkoppeling vanuit de projecten in het buitenland blijft heel
belangrijk om de hele community van Plaats de Wereld bij deze projectondersteuning te betrekken:
het brengt de wereld dichterbij. Dit laatste willen we ook doen door een aantal lezingen/activiteiten
te organiseren waar iemand van buitenaf komt vertellen over een bepaald project of werelddilemma.
Een voorbeeld hiervan is dat we met een atelierthema Oceanen aandacht gaan besteden aan het
plasticprobleem op onze planeet en hierover ook een lezing/activiteit organiseren.
De drie vaste projecten die we ondersteunen blijven we in de informatieruimte voor het voetlicht
brengen en we organiseren een aantal acties om specifiek fondsen te werven voor de projecten.

5. Organisatie
Werving vrijwilligers
De koers die de afgelopen jaren is ingezet om gericht mensen te werven voor vacatures binnen de
organisatie zullen we continueren zodat de verschillende teams over voldoende menskracht
beschikken om de activiteiten en taken te verrichten. We merken echter dat het lastig is om
vrijwilligers te vinden voor de aansturing van de activiteiten. De werving hiervoor zal in 2019 actiever
en meer vacature- en functiegericht zijn, omdat we echt leidinggevende vrijwilligers nodig hebben.
We blijven er naar streven dat de verschillende activiteiten door vrijwilligers worden aangestuurd,
waarbij de aansturende vrijwilligers, naast inhoudelijke kwaliteiten, ook oog hebben voor kwetsbare
mensen binnen de groep.
Naast vrijwilligers willen we in 2019 ook een erkende stageplek zijn voor leerlingen en studenten
van relevante opleidingen.
Begeleiding dagbesteding
Professionaliteit van de begeleiding en dagbesteding werd tot nu toe gewaarborgd en verzorgd
doordat Johan en Yvonne Westerhof als full time krachten hier beide een professionele achtergrond
in hebben. Omdat het aantal mensen dat ondersteuning nodig heeft toeneemt willen we de
mogelijkheid onderzoeken om een professional (middels ZZP-constructie) aan te nemen voor de
begeleiding van de dagbestedingsdeelnemers en nieuwkomers bij het vinden van een reguliere plek
in de maatschappij (betaald werk, vrijwilligerswerk of studie).
Organisatie aansturing
Met vertegenwoordigers van alle activiteiten van Plaats de Wereld zal een kernteam worden
gevormd dat samen met Johan en Yvonne Westerhof periodiek bij elkaar komt om het reilen en
zeilen van Plaats de Wereld te bespreken en samen de lijnen uit te zetten. Dit kernteam zal samen
de dagelijkse gang van zaken aansturen, waarbij de directeur uiteraard verantwoordelijk blijft voor
de algehele koers en beslissingsbevoegd is.
Raad van toezicht & Comité van aanbeveling
Het streven is om de Raad van toezicht in 2019 uit te breiden met een lid met een financiële
achtergrond. De voorzitter zal in 2019 aftreden en ook voor hem zoeken we een nieuwe voorzitter,
hetzij uit huidige leden of van buitenaf.
Ook willen we in 2019 een begin maken met het vormen van een Comité van Aanbeveling

6. Financieel: verdienmodel en sponsoring
Het werven van voldoende inkomsten om de organisatie goed te kunnen draaien blijft een belangrijk
doel. We streven ernaar voldoende inkomsten binnen te krijgen om onze begroting dekkend te
maken. Een businessplan voor de komende 4 a 5 jaar zal de basis vormen van de fondsenwerving.
Dekking hopen we te bereiken met verkoop, activiteiteninkomsten, PGB-gelden, subsidie van de
gemeente Tynaarlo, gelden van de provincie voor een onderzoek en innovatief project gericht op
preventie en positieve gezondheid, vriendenactie en sponsoring, projectgelden van fondsen voor de
innovatieve werk- en pleisterplaats.
.

