Paspoort Plaats de Wereld kvk 54532930
Plaats de Wereld is een stichting die vanuit wereldwijde verbondenheid,
inspireert en mensen een handreiking biedt om:
• te genieten van de veelkleurigheid van de schepping,
• te ontdekken hoe ze een betekenisvol leven kunnen leiden
• bij te dragen aan eerlijke kansen wereldwijd.

Kernwaarden
 Solidariteit: maatschappelijke dienstbaarheid en bijdragen aan eerlijke kansen. In
al haar activiteiten tracht de stichting verbindingen tussen mensen tot stand te
brengen, dichtbij en ver weg. Om in streektermen te blijven: noaberschap
bewerkstelligen.
 Gerechtigheid: mensen een steun in de rug geven bij het opbouwen van een
zinvol bestaan, juist degenen die kwetsbaar zijn.
 Rentmeesterschap: opereren met zorg en respect voor de planeet (duurzaamheid
en milieuvriendelijke bedrijfsvoering waarin hergebruik een grote rol speelt).

Visie
Plaats de Wereld wil een ‘open erf’ realiseren met de veelkleurigheid van de wereld
in een notendop waar solidariteit met de medemens dichtbij en ver weg handen en
voeten krijgt. Zo’n open erf was in de vorige eeuw in Drenthe geen onbekend
verschijnsel en betrof boerderijen met een erf dat als ontmoetingsplek voor dorp en
buurt werd gebruikt. Ons ‘open’ erf wil het decor zijn voor:
 dynamische educatie rond (wereld)burgerschap en zorg voor de planeet
 wereldgastvrijheid en plek voor ontmoeting
 begeleiding van mensen richting maatschappelijke betrokkenheid en participatie
op de arbeidsmarkt (voor doelgroepen die hier ondersteuning bij nodig hebben)
Wij zijn verbonden met kleinschalige ontwikkelingsprojecten en investeren zo ook in
betere kansen wereldwijd.
Uitgangspunten
Uitgangspunten van Plaats de Wereld zijn solidariteit, duurzaam leven (meer doen met
minder, hergebruik, respect voor de natuur en producenten), en inzet voor een eerlijker en
schonere wereld. Stichting Plaats de Wereld ontleent deze kernwaarden uit haar christelijke
levensovertuiging. Dit neemt echter niet weg dat we een open organisatie willen zijn waar
ook medewerkers en betrokkenen met een andere levensfilosofie deel vanuit maken. We
geloven dat we als mensen met verschillende achtergronden, leefstijlen en ervaring van
elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren.

Kernactiviteiten
Onze visie geven we invulling in de volgende kernactiviteiten:
1) Educatie rond (wereld)burgerschap
Wereldactiviteiten voor kinderen op school, kinderopvang of op een kinderfeest, o.a.

thema-activiteiten, cursussen, workshops en culturele evenementen.
Daarnaast hebben we een activiteitenprogramma voor volwassenen, variërend van
groepsactiviteiten met teambuilding, culinair educatief aanbod en workshops.
Vanaf 2012 hebben we ook thema-activiteiten voor jongeren van 12 tot 16 jaar.
Tenslotte sturen we een deel van de millenniumcampagne van de gemeente
Tynaarlo aan en begeleiden de totstandkoming van een Platform voor kleinschalige
initiatieven op gebied van duurzaamheid, fair trade en internationale samenwerking.
2) Wereldgastvrijheid en open erf
Plaats de Wereld is een ‘herberg’ voor dorp en regio waar mensen en kinderen
terechtkunnen om anderen te ontmoeten, mee te werken met creatieve en praktische
activiteiten en inspiratie op te doen voor eerlijk en duurzaam leven. Hierbij richten we
ons op het tot stand brengen van verbindingen tussen groepen die mekaar normaliter
minder treffen, o.a. ouderen & jongeren, mensen met grote afstand tot de
arbeidsmarkt & mensen met een actief maatschappelijk leven.
3) Begeleiding en maatschappelijke participatie
Mensen die uit het arbeidsproces zijn geraakt of zich (her)oriënteren op een plek in
de maatschappij kunnen als vrijwilliger meewerken en begeleiden we om doelgericht
aan de slag te gaan om de draad van het maatschappelijk leven weer op te pakken.
Open ochtenden blijken in een grote behoefte te voorzien voor mensen die vanwege
leeftijd, sociale problematiek, beperking of ziekte beperkt zijn in activiteiten
buitenshuis. In de toekomst willen we daarom deze kernactiviteit verder uitbouwen
door meer doelgerichte persoonlijke begeleiding te bieden aan mensen die dit nodig
hebben om mee te kunnen.

De organisatie
Bij de ideële doelstelling van Plaats de Wereld past de rechtspersoon van een
stichting. Stichting Plaats de Wereld wordt bestuurd door een directie. Als directeur is
Johan Westerhof, aangesteld. De Raad van Toezicht bestaande uit drie leden, houdt
toezicht op de algemene gang van zaken. In de statuten zijn taken en
verantwoordelijkheden vastgelegd.
Verder worden de werkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers. In het
vrijwilligersbeleid staat hoe kwaliteit en zorg voor vrijwilligers is gewaarborgd
Plaats de Wereld streeft ernaar zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn en zo min
mogelijk afhankelijk te zijn van subsidies en fondsen. In de statuten is afgesproken
dat het batig saldo van de stichting maximaal €75.000 mag bedragen, want enige
reserve is wenselijk om investeringen te kunnen doen. Totdat het inkomstenniveau
dermate stabiel en hoog genoeg is om een salarisverplichting aan te gaan, dient de
directeur urendeclaraties in voor de werkzaamheden die hij verricht. Verder zijn alle
medewerkers in de stichting vrijwilligers.

