
Jaarplan Stichting Plaats de Wereld 2022 
 

Ons jaarthema is Samen Sterk, hoe we met inspiratie uit andere 
culturen kunnen groeien in solidariteit en noaberschap en van 
meer betekenis kunnen zijn voor de wereld om ons heen.  

Versie 27/1/2022 

 
Educatie: 
onderdeel Omschrijving 

Expositieruimte  
 

-menskracht werven  
-twee exposities per jaar 

Workshops & 
lezingen 

-workshopteam vormen  
-workshopaanbod vormgeven 

Verhalentheater -iedere 6 tot 8 weken verhalenavond 
-start januari 2022 

Eco Wandelactiviteit  -1x einde voorjaar 

Project Groene 
avonturen  

-coördinator zoeken 
-handboek ontwikkelen 
-activiteiten uitvoeren 

Kinderspeldagen -vrijwilligers zoeken voor organisatie 

Seizoensmarkten & 
open dagen 

-jaarplanning maken  
-10-jarig bestaan. 

Diversen Oktobermaand kindermaand, Gekleurd Grijs, Burendag  

 
Wereldwijd betrokken: 
onderdeel Omschrijving 

Samen Sterk -thema’s uitdiepen in activiteiten  
-zichtbaar maken voor bezoekers 

Betrokkenheid 
vergroten 

-terugkoppelen van wat er wordt gesponsord:  
-overzicht in info ruimte  

Nieuw project -Madalief Madagaskar  

Informatieruimte -herinrichten, januari plan maken 

benefietacties -3 benefietacties:  

 
  



Werk- en pleisterplaats: 
onderdeel Omschrijving 

ateliers 
 

-Houtwerkplaats toevoegen  
-3 Samen Sterk collecties: Karam, Minga en Sisu  

dorpstuin 
 

-uitbreiding educatieve functie 
-uitbreiding bloemenverkoop  
-vacature vrijwilligers met tuinervaring 

keuken -taakomschrijving beroepskracht 
- zelfstandig werkende vrijwilligers werven 
-standaardisering wereldrecepten, lunches, buffetten 
-nieuwe vorm dorpsdiner (inclusie) 
-randvoorwaarden: vloer en draaiboeken 
 voorbereid zijn: zakelijk gebak & catering  

kruidenwerkplaats -werken volgens kruidenjaarplan 
-interne & externe workshops combineren  
-vrijwilligers werven voor buitenwerk 

 
Organisatie 
onderdeel Omschrijving 

PR & publiciteit -communicatieplanning + stijl & look and feel 
-gericht werven van vrijwilligers voor PR en publiciteit,  
-vindbaarheid en uitstraling verbeteren. -website meer 
diepgang geven  

Betrokkenheid 
vergroten 

-communicatieplan intern: 
mededelingen 
vrijwilligersnieuws 
lief & leed 

Planning jaarplanning met alle activiteiten maken  

Vrijwilligersbeleid -team vrijwilligerscoördinatoren uitbreiden & 
administratieve ondersteuning 

 -deskundigheidsbevordering coördinatoren 

 - functie en taakomschrijving algemeen en specifiek  

 - onderscheid tussen meedoeplekken en 
vrijwilligersfuncties  

 -voortgangsgesprekken door vrijwilligerscoördinator + 
aansturing activiteit  
-vragenlijst bij exitgesprek vragen wat mensen aan PdW 
hebben gehad 

 -meer diversiteit in doelgroepen (inclusie) & balans 
man/vrouw  
-betere doorstroming (meer verantwoordelijkheid, ander 
(vrijwilligers)werk.  

 BHV opleiden 

rode draad -voor ophalen input & delen van PdW waarden 

gastvrijheid -gastvrouwen/heren op elk dagdeel 

bijspringvacatures -voor kortlopende projecten - a.d.h.v. activiteitenplanning 
lijst bijspringers maken 

Webwinkel: -betere vindbaarheid, 
-een mooiere etalage  
-betere productbeschrijvingen 

Samenwerking Visio, Kentalis, sociale teams, Neie Noaber 

Raad van Toezicht -uitbreiden met financieel lid 



Gebouw & terrein -verlichting 
-zonwering 
-theaterzolder herinrichten  
-vloer keuken vloeistofdicht 

Bewegwijzering & 
toegankelijkheid 

-vindbaarheid verbeteren 
-verlichting van het pand buiten 

Financieel -fondsenwerving gericht op: 
uitbreiding vrienden 
plan contact met vrienden onderhouden 
acties richting serviceclubs  
werven van 12 partners (bedrijfsleven) 
vacature fondsenwerver, ev fondsen bureau, 
nalatenschapsfondsen uitzoeken. 

betaalde klussen -ZZP-overeenkomsten met functieomschrijving: 
onderscheid taak vrijwilligers & beroepskracht 

onderdeel Omschrijving 

nieuwkomers -oriënteren op project Vlucht voorwaarts 
-aansluiten bij mogelijkheden Wet inburgering 

Tool monitoren -ontwikkelen in verlengde van RUG-onderzoek. 

Meer buurtplaatsen in 
Drenthe 

-i.s.m. Assen Bloeit concept overdraagbaar maken, try-out 
in stedelijke setting. Handboek en training 

  

 
 

Projecten 
onderdeel Omschrijving 

Samen Sterk 2 jarig project vanaf 1 december 2021 

Sociale Agenda 2 jarig project uitbreiding 

Groeiprogramma  2 jarig programma 

Levensverhalentheat
er 

 

Groene avonturen  

Covid projecten In geval van covidrestricties: Plannen op de plank om snel 
geld voor aan te vragen. 

 


