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1 Introductie
Dit organisatieplan van stichting Plaats De Wereld vormt de rode draad van ons meerjarenbeleid.
Het is gebaseerd op onze missie: als maatschappelijk betrokken vrijwilligersorganisatie zetten we
ons in om de veelkleurigheid van de wereld in beeld te brengen en solidariteit met de medemens
dichtbij en ver weg handen en voeten te geven door:
dynamische educatie en recreatie rond (wereld)burgerschap en zorg voor de planeet
een gastvrij erf waar iedereen welkom is
een werk- en pleisterplaats met dagbesteding en begeleiding
uitwisseling met projecten in andere delen van de wereld
Twee belangrijke uitgangspunten van dit plan zijn enerzijds de ideële missie te verankeren in
de activiteiten die we doen en anderzijds continuïteit in inkomen en een stabiele organisatie
te waarborgen. Dit plan van aanpak komt voort uit werkplannen en projectplannen die de
afgelopen periode voor de verschillende onderdelen zijn ontwikkeld of in ontwikkeling zijn.

Achtergrond en aanleiding
Tijdens de opstartfase van Plaats de Wereld 2012- 2015 bleek dat de maatschappelijke en
sociale functie voorziet in een behoefte van een grote doelgroep: het aantal mensen dat bij
Plaats de Wereld over de vloer kwam groeide snel. Veel aandacht, tijd en energie is in die
opstartperiode gestoken in het vorm geven aan een snel groeiende vrijwilligersorganisatie en
ontmoetingsplek. Naast de positieve resultaten en de totstandkoming van een werk- en
pleisterplaats met rond de 6000 bezoekers per jaar, waren er ook knelpunten.
Eind 2014 concludeerden we dat de belasting in tijd en energie van het kleine kernteam van
initiatiefnemers en vaste vrijwilligers te hoog was en dat de economische opbrengst
significant achterbleef ten opzichte van de maatschappelijke winst.
Als reactie daarop heeft 2015 in het teken gestaan van het efficiënter organiseren van de
organisatie, zodat de belastbaarheid van het kernteam teruggebracht kon worden naar
normale proporties. Dit is op hoofdlijnen gelukt, o.a. door het inzetten van een vrijwilliger
coördinator en het minimaliseren en stoppen van niet rendabele activiteiten.
Een volgende stap was om het inkomensniveau te doen groeien tot een niveau dat nodig is
voor een stabiele en duurzame bedrijfsvoering. Daarvoor is in 2016 dit plan van aanpak
ontwikkeld.
Halverwege 2016 kwam hier een grote uitdaging bij: de huisvesting kan vanaf 31 december
2016 alleen gecontinueerd worden als het gebouw van de gemeente Tynaarlo wordt
gekocht. Die stap komt in onze optiek een paar jaar te vroeg: waarborgen van een stabiel
inkomensniveau is wat ons betreft een stap die hieraan vooraf dient te gaan. Maar we
hebben het te doen met een weerbarstige praktijk die geen rekening houdt met het feit dat
wij vanuit organisatieperspectief niet toe zijn aan deze stap. Een groot deel van onze tijd en
energie is in de tweede helft van 2016 gaan zitten in het zoeken naar een haalbare
constructie en financiering voor deze volgende stap. We gaan ervan uit dat de puzzelstukjes
rond aankoop van het gebouw op zijn plek vallen in het najaar van 2016.

Leeswijzer
Per organisatieonderdeel is beschreven wat het doel is en hoe dit past binnen onze visie en
missie. Vervolgens hebben we op hoofdlijnen de actiepunten, planning en onderdelen
beschreven. Bij de verschillende onderdelen zijn ook alvast de projecten genoemd die in
concept klaarliggen om naar fondsen en subsidieverstrekkers te worden verstuurd. Deze
projecten staan in de bijlage Projecten op een rijtje. Na de inhoudelijke activiteiten volgt het
organisatorisch gedeelte waaronder gebouw, P&O en fondsen en subsidies.

Begroting en financiële schatting
De samenvatting van de begroting volgt op de beschrijving per onderdeel en staat
beschreven voor 2017 en 2018. Het streven is om rond 2020 een jaaromzet van € 120.000 –
€ 150.000 te halen. Dat betekent dat het inkomen van de afgelopen jaren minimaal moet
verdubbelen om groeiende exploitatiekosten te kunnen dekken.

2. Werk- en pleisterplaats
Gastvrijheid staat hoog in het vaandel van Plaats de Wereld: iedereen is welkom en kan naar
vermogen mee doen: de wereld is tenslotte ook van ons allemaal samen. Plaats de Wereld heeft
zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een werk- en pleisterplaats met een dorpstuin en open
atelier, beide voorzien in de functie van ontmoetingsplek én hebben een educatieve functie. Naast
ontmoeting zijn de activiteiten in de dorpstuin en het open atelier gericht op inspiratie tot een
duurzame leefstijl en onderlinge betrokkenheid (dichtbij én in de wereld). Ook zijn tuin en atelier
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.

Atelier met verkoop
In het atelier van Plaats de Wereld worden werkstukken gemaakt, geëxposeerd en verkocht,
geïnspireerd door kunstnijverheid en culturen uit andere werelddelen. Samen creatief en
kunstzinnig bezig zijn, ontmoeting en ontdekken hoe je bij kunt dragen aan de wereld dichtbij
en ver weg staan centraal. Het atelier biedt per dagdeel plek aan twintig deelnemers.
De werkstukken worden verkocht: intern in de expositieruimte, via een webshop en markten.

Plan van aanpak

Doel

Doelgroepen

Dagdelen
Organisatie

1) Wereldeducatie a.d.h.v. culturele en
creatieve thema’s
2) Duurzame leefstijl: Bewustwording
hergebruik & doe het zelf/ambacht
3) Community-vorming: duurzame
relaties & persoonlijke ontwikkeling
4) Ondersteuning van en uitwisseling
met projecten elders in de wereld
5) Inkomensgeneratie door
verkoopbare werkstukken
Deelnemers:
20 reguliere plekken deelnemers
5 plekken voor dagbesteding of open
inloop
Klanten voor atelier-verkoop:
Passanten
Mond-tot-mond uit omgeving
deelnemers workshops e.d.
Via digitaal netwerk/facebook/ markten
en webshop
- Dinsdag en donderdagochtend
- Open handwerkochtend (+bijdrage)
- Atelieravond (+ bijdrage)
Coördinatie: beroepskracht, 4 uur/wk
Aansturing atelier werkgroep
Verkoop: vrijwilligersvacature 2017

Uitwerking & planning
Thematisch werken:
Project Hollands Glorie, verrassend
veelkleurig! 2016-2017 gericht op
integratie nieuwkomers
Uitwisseling met o.a. project in
vluchtelingenkamp in Noord Irak.

Balans oud-jong, beperkt – vaardig,
allochtoon-autochtoon
Zie dagbesteding, vaste begeleider
Bewegwijzering realiseren 2016
Verruiming openingstijden 2017

Zie publiciteitsplan marketing
2016
Vanaf 2017
Vanaf 2017

Actieplan

Webshop & verkoop: werkgroep met
administratieve.steun
Inzet deelnemers: productie,
voorraadbeheer, schoonmaak, verkoop
op markten
1) Verzelfstandiging werkgroep
atelier (6 personen)
2) Webshop + externe verkoop

3) Atelier-project 1 x jaar

4) Marketing verkoop
5) Cursussen & bijdrage
deelnemers

Juni-december 2016 (zie werkplan)
Webshop klaar medio juli, opening
oktober 2016
systeem voorraadbeheer & verzending
november 2016
Marktverk. 3 – 6 x/jaar + Mooi Verhaal!
Fondsenwerving kleine fondsen
2016: poppenkast & mantel
2017: Hollands Glorie: integratieproject
Zie publiciteitsplan marketing
3 cursussen per jaar: spinnen, vilten,
tiffany Financiële bijdrage deelnemers (
voor minima materiële tegenprestatie)

Dorpstuin & recreatief/educatief werelderf
Om het gebouw van Plaats de wereld ligt de Dorpstuin: een tuin met eetbare gewassen gerund door een gemêleerde groep deelnemers. Een groot deel van de tuin, die circa 650m2
beslaat, bestaat uit verhoogde moestuinbakken en is hierdoor rolstoeltoegankelijk. Naast
moestuinieren gaat de Dorpstuin ook over een ‘groenere’ leefstijl: gezonde en duurzame
keuzen in voeding, hergebruik, energie en water. Maar de tuin gaat evenzeer over ontmoeting en van elkaar leren.
De dorpstuin heeft ook een educatieve en recreatieve functie. Er zijn regelmatig groenworkshops, open dagen, tuinfairs en workshops. De komende jaren zal de recreatieve en educatieve functie verder worden uitgebreid zodat de tuin ook voor passanten en recreanten een
leuke inspirerende plek is om te bezoeken.
Plan van aanpak
Doel
1) Educatief: bewustwording en kennis
zelfvoorzienend leven dichtbij natuur
2) Sociaal-maatschappelijk: communityvorming 20 – 40 deelnemers (zie
werkplan)
3) Dagrecreatie: inrichting weerspiegelt
veelkleurige wereld en nodigt uit tot
ontdekken, beleven en leren
4) Toename aantal bezoekers (+ groei
inkomsten uit verkoop & gastvrijheid)
Doelgroepen
• Deelnemers (zie dorpstuinwerkplan,
huidige populatie)
• Passanten: fietsers, wandelaars
• Zie marketingplan
Dagdelen
- In groeiseizoen maart – oktober 4
dagdelen 5 dagdelen per week
- Openingstijden, zie algemene
openingstijden
Organisatie
Coördinatie: beroepskracht, 4 uur/week
Onderhoud: 4 uur/maand hovenier uit
onderhoudsbudget
Aansturing tuin: werkgroep

Uitwerking & planning
Recreatief-educatief erf omvat educatief
centrum’ (inspiratie & handvatten voor
groen & zelfvoorzienend leven),
wereldtuin met wereldgastvrijheid (uit
keuken) en verkoop(tuin &
atelierproducten)
Van 2016 6000 bezoekers, naar 12.000
bezoekers in 2020
Dagbestedingstrajecten vinden plaats als
onderdeel van de dorpstuin ( zie
dagbesteding) 5 plekken per dagdeel
2016: 8 dagdelen waarvan 1 avond, 5
dagdelen tuinactiviteiten
2017: 10 dagdelen
2018: 10 dagdelen

Actieplan

Inzet deelnemers: praktisch tuinieren,
Methodiekbeschrijving dorpstuin &
publiciteit
Project De Dorpstuin gaat op in project
Educatieve wereldtuin
Informatievoorziening
1) Bewegwijzering vanaf dorp
2) Eigen borden aan domnies pattie
3) Folder & informatie bij VVV’s
- Infoborden groente
- Speelplaats
Projectplan Wereldtuin ontwikkelen,
fondsen werven en werven
projectcoördinator
Planontwikkeling tuinontwerp
met dorpstuinteam & externe
adviseurs
Uitvoering stapsgewijs
Project Wereldtuin: educatieve
inrichting, museale functie, externe
projectcoördinator

Najaar 2016 (project Groene Schakel)
2017
Aanvraag gemeente: najaar 2016
Voorjaar 2016 1e bord, najaar 2e bord
Oktober 2016 (Groene Schakel)
2017
Voorjaar 2017
Zomer 2018
Vanaf januari 2017

Vanaf Voorjaar 2017

2017-2018

3. Dagbesteding & begeleiding
De werk- en pleisterplaats met tuin en atelier biedt goede mogelijkheden voor dagbesteding en
begeleiding richting maatschappelijke activering. 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. In 2015 en 2016 hebben we onderzoek en try-outs gedaan naar de
mogelijkheden om het product van dagbesteding en begeleiding aan te bieden aan relevante
organisaties. De uitkomsten van dit onderzoek is dat we vooral kansen zien om dagbesteding aan te
bieden aan mensen met een PGB uit diverse doelgroepen én dat we een laagdrempelige voorziening
kunnen zijn voor groepen met grote afstand tot maatschappelijke participatie. De kracht van onze
organisatie is de gastvrijheid & professionele begeleiding: iedereen is welkom en kan naar vermogen
mee doen, waar nodig met ondersteuning. Dit heeft geleid tot het ontstaan van een community, waarin
de veelkleurigheid in doelgroepen en deelnemers een klimaat van persoonlijke groei en betrokkenheid
bewerkstelligt.

Plan van aanpak
Doel individuele deelnemer:
Doel
1) Betekenisvolle dagbesteding
2) Doelgericht persoonlijke
ontwikkeling a.d.h.v. doelen
3) totstandkoming van duurzame
sociale contacten
4) Het werken aan vaardigheden die
belangrijk zijn om een volgende stap
te kunnen maken
5) Laagdrempelige ontmoetingsplek
Doelgroepen Mensen met een PGB of een indicatie
voor dagbesteding vanwege:
- Multiproblematieken
- Verstandelijke beperking

Uitwerking
Organisatiedoel
1) geïntegreerde dagbesteding in tuin,
atelier en keuken Vanaf sept 2016
2) Ontwikkelen van duurzame relaties
met verwijzers en zorgverleners
2017
3) Ontwikkelen van ketensamenwerking
waardoor mensen door kunnen stromen
na afloop van traject bij PdW 2017
Stakeholders:
1) Sociale team gemeente
2) Zorginstellingen
3) UWV, sociale dienst

- Sociaal/psychiatrische probl.
- Indicatie sociale activering
Laagdrempelige ontmoetingsplek is voor
mensen zonder indicatie:signalerende
en preventieve functie (zie project
Laagdrempelige voorziening)

4)
5)
6)
7)

Familie & mantelzorgers
Huisartsen en zorgverleners
Dagbestedingsvoorzieningen
Maatschappelijk betrokken
organisaties en bedrijven voor
ketensamenwerking
8) Platform Inclusion

Uitzonderingen: voortschrijdende
psychische problematiek zoals dementie,
mensen die erg prikkelgevoelig zijn,
volledig rolstoelafhankelijk en zorg bij
ADL nodig hebben

Dagdelen

Organisatie

Actieplan

- Maandagmiddag
- Dinsdag ochtend & middag
- Woensdagochtend
- Donderdag ochtend & middag
Coördinatie: beroepskracht
Begeleiders in atelier, tuin, keuken:
Gekwalificeerde vrijwilligers met
ondersteuning van beroepskracht
Samenwerkende vrijwilligers met
affiniteit voor doelgroep
Maandelijks overleg tussen coördinator,
begeleiders, wekelijks coaching en
begeleiding door beroepskracht
1) Kennismaking stakeholders &
netwerk opbouwen
Inmiddels warm contact met:
Sociaal team, Promens Care,
Zorgbelang Drenthe, UWV,
Diaconie, Kentalis
2) Acquisitie:
Folder/brochure schrijven en info
op website
Informatie toesturen & nabellen
Advertentie/persberichten
Onderhouden contacten 2x jaar
met netwerk en verwijzers
3) Officiële start dagbesteding
4) Start trajecten
- registratie + zorgovereenkomst
- plan + dossiervorming
- verzekering regelen
- terugkoppeling verwijzer
- facturering
5) Project Verbinding:
laagdrempelige voorziening i.s.m.
gemeente Tynaarlo (zie plan)
6) Ontwikkeling ketensamenwerking
(zie werkplan)

6 dagdelen per week aan max. 5
dagbesteding cliënten als onderdeel van
groep reguliere deelnemers/vrijwilligers

Betaalde uren:
2016: 2e helft: 12 uur/week
2017: 12 uur/week
2018: 18 uur/week

Januari-december 2016 (zie werkplan)

November 2016

November-december 2016, daarna
doorlopend
2017-2018
September 2016
September 2016
Structureel:
Kentalis 30 weken 1 dagdeel per jaar stage
(3-6 deelnemers vanaf najaar 2015
PGB-deelnemers 1e vanaf juli 2016
Pilot 2 jaar: 2017 en 2018
Oriëntatie op partners 2017 + 1e helft 2018
Gezamenlijke publiciteit sept. 2018
Start ketentrajecten najaar 2087

4. Educatie
In al zijn facetten heeft Plaats de Wereld een educatieve functie: mensen in beweging brengen rond
de thema’s solidariteit en duurzaam leven. Educatie loopt dus als rode draad door alle activiteiten.
Specifieke educatieve activiteiten worden in dit onderdeel beschreven. Ze zijn onder te verdelen in
workshops en activiteiten en culinaire educatie

workshops & activiteiten.
Het inkomen dat de educatieve activiteiten binnenbrengen is niet evenredig met de prioriteit die we
aan dit onderdeel geven. Door meer bezoekers te trekken hopen we dat dit onderdeel de komende
jaren ook financieel voldoende gaat opleveren.
Plan van aanpak

Uitwerking & planning
5) Educatief aanbod scholen
6) Kinderfeestjes
7) Workshops cultuur & creatief
8) Workshops groen
9) Interculturele training &
reisvoorbereiding
10) Evenementen in opdracht en
opendagen/fairs

1) Bewustwording, handvatten en
methodes voor wereldburgerschap:
duurzame & solidaire leefstijl
2) Oase: plek voor inspiratie,
verbondenheid & bezinning
3) Inkomen generatie voor
exploitatiekosten &
projectondersteuning
4) PR: naamsbekendheid, werven
deelnemers, cliënten en klanten voor
andere onderdelen
Doelgroepen Zie werkplan educatie. Kleine groepen
dus max. 25 personen
- Kinderen 4-12
- Jongeren
- volwassenen
Jaarplanner workshops
- 6 dagdelen per maand en op
Dagdelen
aanvraag
Coördinatie: beroepskracht, werkgroep
Organisatie
educatie
Trainers: interne & extern ingehuurd
Uitvoering: werkgroep educatie en
vrijwilligers van atelier en tuin met
beroepskracht

Doel

Actieplan

Continuering zoals voorgaande jaren:
combi van jaarprogramma en
programma’s op maat
1) Werven vrijwillige coördinator
kindereducatie
2) Jaarprogramma 2017 opstellen
3) Uitbreiden met kookworkshops
medio 2017
4) Marketing project poppenkast
richting scholen, kinderopvang
5) Marketing workshops: zie
werkplan
6) Externe trainers werven voor
50% van aanbod

Najaar 2016
September 2016

2016/2017 werkgroep poppenkast
Van regionaal naar landelijk 2016-2017
2016-2017

7) Samenwerking uitbreiden

IVN 2015-2016
Bontgekleurde Vogel 2016-2017

Culinaire educatie: keuken
Doel

1) Wereldgastvrijheid
2) Wereldeducatie middels culinaire
activiteiten
3) sociale cohesie & communityvorming (zie projectplan koken &
eten)
4) inkomensgeneratie

Afbakening

geen horeca-functie, slechts een
functionele en educatieve faciliteit om
producten uit de tuin te bereiden met en
voor deelnemers en bezoekers én
gastvrijheid tegen onkostenvergoeding

Uitwerking & planning
Realisatie keuken
Culinaire workshops
Project Koken & eten
Gastvrijheid

Doelgroepen Zie projectplan Koken & eten
Dagdelen

- tijdens openingstijden

Organisatie

Zie projectplan

Actieplan

2017 4 dagen
2018 6 dagen

1) Verbouwplan en vergunningen
2) Projectplan Koken & eten

Zie gebouw
Schrijven najaar 2016
Naar RDO & Oranjefonds

3) Verbouw keuken
4) Projectactiviteiten koken & eten
voor deelnemers tuin & atelier
5) Ontwikkeling culinair
workshopaanbod
6) Start culinaire workshops
7) Marketingplan verkoop &
workshops
8) Uitbreiding inmaak en verkoop
als onderdeel van dagbesteding

Januari/februari 2017
2017 en 2018
Ligt grotendeels klaar, uitwerking als
planning verbouw duidelijk is
Medio 2017
2017
Medio 2017

5. Randvoorwaarden
Plaats de Wereld heeft in de eerste plaats een plek nodig om haar activiteiten te kunnen uitvoeren:
een plek die ruimte biedt aan 50 – 100 deelnemers, bezoekers per week. Maar net zo belangrijk als
een fysieke plek zijn de mensen die meedoen en de activiteiten verzorgen: de vrijwilligers,
beroepskrachten en deelnemers. En tenslotte kan Plaats de Wereld slechts bestaan als de organisatie
goed draait en zich duurzaam ontwikkeld. Achtereenvolgens worden de randvoorwaarden gebouw,
organisatie& fondsenwerving en P&O beschreven.

Gebouw
Doel

Organisatie

Actieplan

Haalbaarheidsonderzoek

Aankoop/renovatie

Doel
1. Locatie Westerstraat behouden
2. Noodzakelijke renovatie tot veilig, schoon en
duurzaam gebouw
3. Locatie uitbreiden met keuken
4. Locatie ontwikkelen tot educatief erf
Directie en RvT ondersteund door werkgroep
advies & strategie (adviseur, makelaar en
bouwkundige
1) Werkgroep vormen advies & strategie

Uitwerking & planning
NB. Continuïteit van het
gebouw aan de Westerstraat
is de belangrijkste
randvoorwaarde voor dit Plan
van Aanpak.

2016

2) Fondsenwerving:
Vrienden & partneractie voor
exploitatiekosten
3) Financiering werven
4) Afspraken met gemeente en aankoop:
- tijd voor noodzakelijke renovatie
- vergunningen borgen
- afspraken rond bestemmingsplan
etctetera, zie plan gebouw (interne stukken)
-zelfstandige kavel
-rapport bodemonderzoek
5) Netwerken, partners zoeken voor renovatie
tot educatief duurzaamheidscentrum:
voorbeeldfunctie
6) Offertes en plan van aanpak (gefaseerde?)
renovatie
7) Meerjarenplan toetsen met gemeente aan
evt. benodigde vergunningen
8) Onderzoek naar alternatieven
9) Programma van Eisen & Wensen en plan
architect
10) Subsidies voor groot onderhoud & renovatie
aanvragen (project Transformatie, plan voor
duurzame renovatie)

Voor eind 2016

11) Start renovatieprojecten

Gekoppeld aan projecten:
Keuken, rolstoeltoegankelijk ,
sanitair
Voor 31 december 2016
2018-2020

12) Strategie financiering aankoop gebouw
13) Fondsenwerving rebovatie

Zomer 2016
Voor 31 december 2016

Afspraak wethouder,
provincie etctera
Tweede helft 2016
2016/2017
Eind 2016

2017
2018 (Aanvraag fonds
duurzaamheid (Vitaal
Platteland, regeling
herbestemming oude
gebouwen) etctera

Organisatie & fondsenwerving
Uitwerking & planning

Doel

Onderdelen
Actieplan

1) Duurzame organisatie wat
betreft People, Planet en Profit
2) Continuïteit in activiteiten en
organisatieontwikkeling door
gezonde financiële basis
3) Financiële basis stevig maken
1) Administratie
2) Fondsenwerving
3) PR & communicatie
Fondsenwerving voor exploitatie
ontmoetingsfunctie
1. 12 x 1200 actie:
- wervend filmpje over
ontmoetingsfunctie maken
- lijst ‘warme’contacten regionaal
benaderen, filmpje als binnenkomer
om actie toe te lichten
2. Vriendenactie:de club van 100
- Facebookcampagne
- Vriendenbrief
Zie werkplan fondsenwerving
Administratie
Verder ontwikkelen door
coördinator administratie.
PR& communicatie
1) Continuïteit in communicatie
door werving stagiaires & vaste
vrijwilligers communicatie
(intern)
2) Communicatie via social media
intensiveren
3) Lancering nieuwe website
4) Zie communicatieplan

2016: 6 sponsors
2017: 12 sponsors

2016: 100 vrienden

2016

Najaar 2016: Stagiaire
Hanzehogeschool

2017
Oktober 2016

P&O
Doel

1) Op de verschillende
organisatieonderdelen en projecten
staan eind 2016 gekwalificeerde
(vrijwillige) coördinatoren of
werkgroepen
2) Activiteiten worden uitgevoerd door
combinatie van capabele vrijwilligers
en deelnemers die ondersteuning
nodig hebben
3) Vrijwilligers en deelnemers weten
wie hun aanspreekpunt is
4) Betaalde functies: directeur en
specifieke project coördinatie.

Uitwerking & planning
Coördinerende functies die reeds zijn
ingevuld:
- directeur
- coördinator administratie &
secretariaat
- werkgroep atelier
- werkgroep dorpstuin
- vrijwilligerscoördinator

Organisatie
Actieplan

9)

Zie organogram
1) In kaart brengen welke functies
er zijn en met welke kwalificaties
2) Prioriteiten bepalen en functies
beschrijven in vacatureteksten
3) In beeld brengen
projectvacatures/uren + plan
invulling & werving
4) Doelgerichte werving vrijwilligers
via vrijwilligersvacaturebanken
voor i.i.g strategische functies:
- gastvrijheid
- PR & communicatie
- aansturing tuin
- fondsenwerving
-onderhoud, conciërge
5) Vorming beleidsteam met
coördinator administratie,
dagbesteding, educatie, P&O,
directie (atelier, tuin & keuken)
6) Inwerken vrijwilligers met nadruk
op overbrengen van visie en
missie
7) Evaluatie &
functioneringsgesprekken
8) Salarisverplichting aangaan met
directie 1 Fte (2 x jaarcontract,
vanaf 2020 vast contract)
10) Vrijwilligersbeleid: voor
coördinerende vrijwilligersfuncties
vrijwilligersvergoeding bieden

Vanaf begin 2016

Najaar 2016

Vanaf voorjaar 2016

2017

Doorlopend

doorlopend
Vanaf 2017

Vanaf 2019

Bijlage Projecten en fondsen
Projecten in ontwikkeling :
Project Verbinding, laagdrempelige voorziening voor ontmoeting & participatie
Project in nauwe samenwerking met de gemeente Tynaarlo: vanuit het transformatieplan Sociaal
domein bestaat behoefte bestaat aan laagdrempelige pilotprojecten die handvatten ontwikkelen
voor ontmoeting en participatie van sociaal kwetsbare doelgroepen. Projectduur 2 jaar: 2017-2019
Aanvraag is gedaan, vaststelling door college wordt in oktober 2016 verwacht.
Project Koken & Eten (keukenvoorziening met sociale component voortbordurend op verbindende
werking van dorpstuin & atelier). Aanvraag voor RDO en Oranjefonds ligt klaar. Oriënterend contact
met beide fondsen heeft plaatsgevonden. Projectduur: 2 jaar 2017 -2019
Project Connectie: een project om maatschappelijke participatie van nieuwkomers en deelname van
chronisch zieken, kwetsbare ouderen breder te ontwikkelen. Met name ook keten-vorming waardoor
mensen kunnen opstromen en zich verder kunnen ontwikkelen, Voor dit project willen we een
beroep doen op het SKAN en het VSB-fonds als vervolg op project Verbinding. Schets van het project
ligt klaar. Looptijd 2 jaar, start 2018
Atelierprojecten: Voor het atelier liggen meerdere kleinere projecten op de plank. Jaarlijks wordt
voor 2 projecten een beroep op fondsen worden gedaan. Voor 2017 is dit in ieder geval het project
Hollands Glorie Verrassend veelkleurig, over culturen & uitwisseling van en met nieuwe
medelanders.
Project Wereldtuin: het ontwikkelen van de dorpstuin tot een educatieve tuin voor bezoekers met
zowel een educatieve als recreatieve functie. Inspiratie voor duurzaam en dichtbij de natuur leven
staan in dit project centraal. Looptijd 2 jaar. Start najaar 2017.

Bijlage Visie en Missie
Missie
Plaats De Wereld is een stichting die vanuit wereldwijde verbondenheid, mensen inspireert en een
handreiking biedt om :
te genieten van de veelkleurigheid van de schepping,
te ontdekken hoe ze een betekenisvol leven kunnen leiden
bij te kunnen dragen aan eerlijke kansen wereldwijd.
Dit doen wij vanuit een christelijke levensovertuiging, waarin kernwaarden als solidariteit,
gerechtigheid en rentmeesterschap een belangrijke rol spelen.

Kernwaarden
Solidariteit: maatschappelijke dienstbaarheid en bijdragen aan eerlijke kansen - ver weg en
dichtbij.
Gerechtigheid: mensen steun in de rug geven bij het opbouwen van een zinvol bestaan.
Rentmeesterschap: opereren met zorg en respect voor de planeet (duurzaamheid en
milieuvriendelijke bedrijfsvoering).

Visie
Plaats De Wereld is een maatschappelijk betrokken vrijwilligersorganisatie die de veelkleurigheid
van de wereld in beeld brengt en die solidariteit met de medemens dichtbij ver weg handen en
voeten geeft door:
dynamische educatie en recreatie rond (wereld)burgerschap en zorg voor de planeet
gastvrij erf waar iedereen welkom is
werk- en pleisterplaats met dagbesteding en begeleiding
uitwisseling met projecten in andere delen van de wereld

Bijlage Samenvatting begroting
In deze begroting zijn de personeelskosten en de gebouwkosten doorberekend per onderdeel.

Begroting Totaal

20 16
kosten

20 17
baten

kosten

20 18
baten

kosten

baten

Atelier & verkoop

17.775

8.250

20.285

12.800

21.105

16.850

Dorpstuin & recreatief werelderf

15.525

7.750

34.860

27.500

22.670

20.250

Ontmoetingsfunctie: Dagbesteding & begeleiding

9.500

3.550

67.410

70.913

76.270

83.625

Educatie: workshops & activiteiten voor kinderen

10.400

11.250

10.400

10.000

10.400

10.000

0

0

33.050

33.600

24.350

42.000

3.500

17.200

4.600

24.400

4.850

14.400

56.700

48.000

170.605

179.213

159.645

187.125

0

5.000

68.800

47.900

27.800

17.900

37.075

39.600

102.961

105.100

92.672

94.400

93.775

92.600

342.366

332.213

280.117

299.425

Keuken
Overige organisatiekosten inclusief fondsenwerving

Gebouw
P&O

-1.175

-10.154

19.308

716.258
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