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Voorwoord 
‘We may not have it all together, but together we have it all’ (auteur onbekend) 

We hielpen mee een empowerment-programma voor kansarme kinderen op te zetten in Chili, 

deelden kennis met een daklozenopvang in Kirgizië en raakten betrokken bij een aidscentrum 

in Zuid-Afrika. Stuk voor stuk succesvolle initiatieven die hun vruchten afwerpen en mensen 

hoop, kansen en een toekomst geven, al decennia lang. Wat is de sleutel voor dit succes? 

Passie en aandacht voor mensen, samenwerking, kennisdeling en vooral de tijd nemen. Toen 

we in het onherbergzame gebied aan de rand van de wereld in eenvoudige huisjes kruidenthee 

dronken met vissers die ons dierbaar waren geworden, leek het zo logisch. Diezelfde 

ingrediënten zouden ook in ons haastige Nederland kunnen leiden tot solidariteit, verbinding 

en een zorgzame gemeenschap waar iedereen mee kan doen. Zo, aangemoedigd door de 

projecten in andere delen van de wereld, is Plaats de Wereld geboren. Een werelderf dat 

inspireert en handvatten biedt tot een betrokken, solidaire leefstijl en een betere zorg voor 

onze wereld. Een groene oase waar samen optrekken in een zorgzame gemeenschap, leven 

dichtbij de natuur en tevreden zijn met genoeg, de rode draad vormen. Een plek waar iedereen 

kan meedoen, van betekenis kan zijn en wordt gewaardeerd.  

Wat we hierover de afgelopen jaren hebben ontdekt is uitgeplozen, ontleed, herkauwd en 

opnieuw goed onder de loep genomen.  

Het resultaat ligt voor u: een beschrijving van onze werkwijze en naar we hopen een bron van 

inspiratie. Deze inzichten zijn bedoeld voor mensen die met plezier en passie het verschil willen 

maken in hun eigen woonplaats, gemeente of regio door mensen met verschillende 

achtergronden met elkaar te verbinden. Doe je voordeel met wat bruikbaar is, leg terzijde waar 

je niets mee kunt en borduur voort op de inzichten die we met vallen en opstaan hebben 

opgedaan.  

Natuurlijk ben je ook van harte welkom om onze werk- en pleisterplaats in het prachtige 

Noord- Drenthe te bezoeken! 

Johan & Yvonne Westerhof  
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Inleiding  
‘Be the change you want to see in the world’ Ghandi  

Bij Plaats de Wereld is het sleutelwoord ‘verbinding’ tussen doelgroepen die elkaar niet 

vanzelfsprekend treffen (en begrijpen), maar ook tussen Nederland en de rest van de wereld. 

Verbinding als middel om samen bij te dragen aan een eerlijker en schonere wereld. Wat hiervoor 

nodig is, is solidariteit en dat ontstaat wanneer ontmoeting plaatsvindt: je kijkt elkaar in de ogen, 

ontdekt overeenkomsten, dit leidt tot sympathie of empathie en dat zet aan tot actie.  

Ontmoeting faciliteren begint met gastvrijheid: iedereen is welkom en wordt 

gewaardeerd: “fijn dat je er bent”. Sommigen hebben een werkplaats nodig om 

talenten en ervaring in te zetten en verder te groeien. Anderen zoeken een 

pleisterplaats om op adem te komen, katten uit bomen te kijken en, aangestoken door 

het enthousiasme van anderen, uiteindelijk ook in beweging te komen. Aan zo’n werk- 

en pleisterplaats blijkt grote behoefte: een plek waar carrièretijgers en mensen die aan 

de rand staan, samen optrekken, waar nieuwe medelanders en traditionele 

kaaskoppen elkaar ontmoeten. Want tegen ieders verwachting in, blijkt zelfs in het o zo 

gelukkige Noord-Drenthe (de gelukkigste plek van Nederland volgens de Brede 

Welvaartsindicator 2017) een grote groep mensen te zijn die aan de rand staat oftewel 

thuis op de bank zit, maar hunkert om mee te doen.  

Betekenisvol bijdragen, anderen ontmoeten, fysiek actief bezig zijn,zijn belangrijke 

aspecten van positieve gezondheid volgens arts-onderzoeker Machteld Huber. Ze krijgen gestalte in 

een gevarieerd activiteitenprogramma. Een laagdrempelige werk- en pleisterplaats begint met een 

gemeenschappelijk ideaal waar mensen zich achter willen scharen: samen de wereld eerlijker en 

mooier maken is ons vertrekpunt. Vervolgens staan er vier uitgangspunten centraal: gastvrijheid, 

samenwerken, enthousiasmerende begeleiding, flexibel organiseren en doelgericht monitoren.  

Deze beschrijving van onze methodiek is bedoeld als inspiratiemanifest dat, naar wij hopen, bijdraagt 

aan nieuwe initiatieven om mensen bij elkaar te betrekken en mee te laten doen. 

“Ik kan naar de voedselbank gaan, maar leer liever met anderen mijn eigen groente verbouwen.” 

betekenisvol 

bijdragen 

ontmoeting 

samen werken 
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Aanleiding  
“Eenzaamheid en het gevoel ongewenst te zijn is de meest verschrikkelijke armoede.” 

Moeder Theresa 

Uit het trendrapport van het CBS1 uit 2018 blijkt, dat in Nederland in 2016 7% van de bevolking 

van vijftien jaar of ouder sociaal in de marge leeft. “Het gaat om mensen die minder in de 

samenleving participeren en ook betrekkelijk weinig vertrouwen hebben in de medemens en 

instituties. Ze zijn vooral te vinden onder 65-plussers, laagopgeleiden, gescheidenen en in de 

laagste inkomensregionen. Gemiddeld geven degenen die sociaal in de marge leven hun geluk 

een lager cijfer dan anderen.” Sinds de start van Plaats de Wereld in 2012 trok het werelderf 

een opvallend groot aantal mensen uit die zogenaamde marge die murw door tegenslag of 

beknot door beperking of ziekte weinig activiteiten buiten de deur hadden. 

“Ik kan me niet meer voorstellen dat ik een jaar geleden zo eenzaam was en overlast veroorzaakte.” 

Terwijl de maatschappelijke transitie in volle gang was en er grote verschuivingen 

plaatsvonden in het zorglandschap, ontwikkelde het werelderf zich tot een dynamische werk- 

en pleisterplaats. We kregen de geuzentitel Blue Spot van het Healthy Ageing Network 

Northern Netherlands, d.w.z. een betekenisvolle plek die bijdraagt aan gezond ouder worden. 

We zijn vereerd, maar ook wat verlegen want er loopt bij ons nou niet bepaald het toonbeeld 

van blakende gezondheid rond. Er doet een bont gezelschap mee van oud, jong, opgeheven 

hoofden en gebroken mensen, ziek, gezond, nieuwkomers en oer-Drenten. Mensen met 

beperkingen én mogelijkheden. We beoefenen de kunst om elkaar te complementeren, te 

waarderen en plezier te hebben om de verschillen. Samen met de beleidsmedewerkers van de 

gemeente Tynaarlo besloten we tot een tweejarig experiment om meer inzicht te krijgen in 

hoe meedoen bijdraagt aan het welzijn en de gezondheid. Wat maakt dat juist die mensen, die 

niet regulier in de samenleving meedoen, wel bij ons meedoen en tot bloei komen? Die twee 

jaar zijn inmiddels voorbij: hoogste tijd om onze inzichten te delen. 

 
1 Trendrapport sociaal- in de Marge 2018 
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Een rondleiding  
“Men hoeft de wereld niet te begrijpen, men moet alleen zijn plaats erin weten te 

vinden.” Albert Einstein 

een vaste plek: ons erf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

we hebben de tijd 

 

 

 

 

We lopen over het klinkerpaadje tegenover de kerk, achter het 

café langs en opeens sta je op het werelderf: een oase van groen 

midden in het dorp. De voormalige gemeentewerf heeft een 

metamorfose ondergaan: van een aftands, leegstaand pand tot 

een monumentaal statement in industriële jaren ’50-stijl. Dit is te 

danken aan een zakenman die zijn nek durfde uitsteken en 

investeerde in sociaal rendement door ‘onze’ plek van de 

gemeente te kopen én in volle glorie te herstellen. Zo’n vaste 

plek is belangrijk: jarenlang waren we niet zeker van onderdak en 

dat drukte zwaar op iedereen die bij ons meedeed. Nu we 

verzekerd zijn van een vaste plek, die we samen hebben 

opgeknapt, is er rust in de tent. Dat is een belangrijke basis. 

“Dit is mijn tweede thuis, waar ik mezelf mag zijn.” 

Kopje koffie? Het dienblad met bont gebloemde oma-kopjes, al 

dan niet met een gouden randje, staat op tafel en de theepot en 

koffiekan zijn gevuld. We maken tijd en aandacht voor iedere 

bezoeker want we hebben de tijd, ook al is het druk. Want zo 

gauw de klok belangrijker wordt dan ontmoeting, komen mensen 

in de knel. Dit is een van de principes die we hebben geleerd van 

andere culturen waar niet de klok, maar de tijd centraal staat en 

ontmoeting heilig is.  
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gezond groen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samen eten verbindt 

 

 

 

 

 

 

 
2 Uit de publicatie Burgers en 
hun Landschap, 2015 

Rondom het gebouw ligt de dorpstuin met meer dan 

honderd soorten eetbare gewassen, die door de mensen 

van de tuin wordt verzorgd. Er zijn talloze onderzoeken 

gedaan en rapporten verschenen over het positieve effect 

van groene projecten. Zo kan ’groen’ een bijdrage leveren 

aan het versterken van sociale cohesie en 

integratievraagstukken, maar ook aan het bereiken en 

activeren van kwetsbare groepen’, aldus Movisie2.  

Ook draagt een groene omgeving zowel preventief als 

curatief bij aan gezondheid, doordat het stress reduceert. En 

het verblijf in het groen heeft een positieve invloed op 

onder meer stemming, concentratie, zelfdiscipline en 

fysiologische stress3. In de dorpstuin wordt het hele jaar 

door gewerkt, dankzij verhoogde tuinbakken ook door 

mensen die slecht ter been zijn. 

De groente uit de tuin wordt voor een deel verwerkt in de 

keuken. Hier wordt ingemaakt voor de verkoop, soep 

gekookt voor de lunch tussen de middag en iedere maand is 

er een dorpsdiner. Koken en eten is een universele taal die 

mensen met elkaar verbindt: de wereldkeukens en de 

Hollandse pot. De lange tafels zitten steevast helemaal vol. 

Mensen die elkaar niet snel zouden ontmoeten, leren elkaar 

kennen en er ontstaan warme contacten.  

In de grote werkplaats wordt atelier gehouden: 

wereldtechnieken, oude ambachten en handwerk, 

resulteren in originele producten met een verhaal, die in de 

3 Vitamine G, onderzoeksprogramma dat in de jaren 2005-2009 is 
uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor onderzoek van de 
Gezondheidszorg (NIVEL) en Alterra. 
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mensen met linker- en 

rechterhanden 
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winkel en expositieruimte worden verkocht. Samen creatief 

bezig zijn doet een groot beroep op sociale vaardigheden, 

zoals samenwerking, afstemming en feedback geven en 

ontvangen. Kennis wordt doorgegeven en zelfvertrouwen 

groeit, frustratie wordt geuit en lief en leed gedeeld. En 

ondertussen komen de mooiste producten uit de handen: 

uit de handen van mensen met gouden handen, mensen 

met linkerhanden en mensen die nog niet weten wat hun 

handen kunnen. 

In de educatieruimte, hangt informatie over de projecten in 

andere werelddelen met wie we samenwerken en over 

duurzaam leven. Educatieve thema’s lopen als rode draad 

door alle activiteiten heen. Dat geldt voor de interne 

activiteiten, maar ook voor de workshops en lezingen waar 

mensen van buitenaf op afkomen. Hoe je plastic afval 

reduceert bijvoorbeeld of bijdraagt aan biodiversiteit, van 

afval iets moois maakt of door een benefietdiner voor een 

van de buitenlandse projecten. In alle activiteiten en in elke 

ruimte komt tot uiting dat ons gezamenlijke doel is om bij te 

dragen aan een eerlijker en schonere wereld.  

Inspiratie komt uit andere culturen, ons eigen erfgoed en 

natuurlijk van elkaar. Het geeft een kick om te zien hoe de 

wereld van de mensen die meedoen hierdoor groter wordt.  

 

“Mooi dat we iets voor een ander kunnen beteken en zo hoor je nog eens iets bijzonders”,  

mevrouw 86 jaar in verzorgingshuis die mee breit aan dekens voor ouderen elders in de wereld. 
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De kracht van een kleurrijke community 
“Our ability to reach unity in diversity will be the beauty and the test of our civilisation.” 

Mahatma Gandhi 

Geïnspireerd door de veelkleurige wereld zien we hoe een gemêleerd gezelschap voordelen én 

uitdagingen met zich meebrengt. Kennis, ervaring, netwerk, zorgen en mogelijkheden worden 

gedeeld en er ontstaat betrokkenheid tussen doelgroepen die elkaar normaal gesproken niet 

zo snel treffen. Juist de mix tussen mensen die maatschappelijk actief zijn en mensen die 

vanwege leeftijd, ziekte, beperking of andere problematiek aan de rand van de samenleving 

staan, geeft een bijzondere dynamiek.  

“Sinds ik hier meedoe heb ik voor het eerst in jaren geen winterdepressie!“ 

Mensen die maatschappelijk weinig of niet actief zijn, komen gemakkelijk in een neerwaartse 

spiraal terecht. Ze voelen zich vaak buitengesloten, worden niet geprikkeld en bouwen niets op 

en bouwen niet mee aan de samenleving. Stress, korte termijnkeuzes en geen perspectief leidt 

bij 1 op de 5 Nederlandse huishoudens tot schulden, zo blijkt uit onderzoek door het Nibud.4 

Bovendien hebben mensen die vooral thuiszitten weinig te melden aan hun omgeving die wel 

actief is, zo vertellen mensen die bij ons mee zijn gaan doen. 

Het uitgangspunt van een kleurrijke community is dat iedereen gelijkwaardig en naar 

vermogen meedoet, of dit nu iemand is met een goede baan en maatschappelijk aanzien of 

iemand die zich verwaarloost en probeert weer onder de mensen te komen. Een 

laagdrempelige werk- en pleisterplaats voert in onze optiek geen doelgroepenbeleid, maar 

biedt ruimte aan mensen met verschillende achtergronden, mogelijkheden en talenten. 

  

 
4 https://www.nibud.nl/beroepsmatig/financiele-problemen/ 
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Om in de vaart der volkeren regulier vrijwilligerswerk in te stappen is voor mensen die lang 

thuis hebben gezeten vaak een brug te ver. Want ook al is vrijwilligerswerk vrijwillig, het schept 

wel verwachtingen qua inzet, functiegericht werken, aanwezigheid, communicatie en 

samenwerking. Eisen die mensen die lang thuis hebben gezeten vaak afschrikken of waaraan 

ze (nog) niet kunnen voldoen. Maar dit betekent daarom niet dat ze geen betekenisvolle 

bijdrage kunnen leveren. Aangepast of begeleid vrijwilligerswerk kan een eerste stap zijn.  

Hier ligt nog een heel terrein braak voor vrijwilligersorganisaties om met begeleiding 

potentiële kandidaat-vrijwilligers een plek te geven binnen de organisatie.  

Inclusie 

Inclusie is hierbij het sleutelwoord: er is plek voor iedereen en we spannen ons in om 

te voorzien in de randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn, of het nu gaat om 

toegankelijkheid of begeleiding. Zelfs mensen met forse autistische beperkingen, 

mensen met dementie en met psychiatrische problematiek doen het boven 

verwachting goed in een veelkleurige setting. Voor deze groepen is lang niet altijd 

gespecialiseerde dagbesteding nodig, maar een zorgzame community met structuur en 

adequate begeleiding. Buiten de deur bezig zijn helpt mensen om in de interactie met anderen 

te ontdekken dat er een tijd is om anderen te helpen en een tijd om geholpen te worden en 

dat dit geldt voor iedereen, beperking of niet. Elkaar aanvullen en samen betekenisvol 

bijdragen vergroot zelfvertrouwen en opent de deur voor verdere groei en ontwikkeling.  

Een Irakees gezin tijdens een dorpsdiner: “we wonen negen jaar in het dorp en 

hebben nog nooit Nederlanders op bezoek gehad”. Nu ze meedoen in de dorpstuin 

krijgen ze eindelijk contacten binnen het dorp.  

inclusie 
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Groepsprocessen 
Een gemêleerd gezelschap is, met een beetje sturing & mazzel, een 
voedingsbodem voor onderlinge solidariteit, zorg en wederzijds 
begrip. Voorwaarde is dat een groep bestaat uit een mix van dragende 
vrijwilligers en mensen die collectief meedoen. Bij Plaats de Wereld 
hebben we gemerkt dat als een groep voor een derde bestaat uit mensen die 
draagkrachtig en gemotiveerd zijn, de rest zich hieraan optrekt en de activiteiten goed lopen.  
Zijn er te weinig mensen die zelfstandig aan de slag kunnen of initiatief nemen, dan kan een 
activiteit vervallen tot een hang-plek: dit ondermijnt motivatie, werklust en persoonlijke groei. 
 
Onderlinge verbinding en constructieve samenwerking komen niet vanzelf. Van nature zoeken 
mensen gelijkgestemden op met een vergelijkbare achtergrond. Mensen die sociaal 
minder handig zijn, blijven links liggen. Een of meer dirigenten zijn nodig om het 
groepsproces te begeleiden en met de juiste toon mensen met elkaar te laten 
optrekken en samenwerken. Een enthousiaste grondhouding, positieve 
benadering en doelgerichte aansturing van de activiteiten, draagt bij aan de 
totstandkoming van duurzame relaties waarin onderling begrip en vaak zelfs 
vriendschap groeit. 
Verder hebben mensen veilige ruimte nodig om irritatie, angst of onzekerheid over 
samenwerking in de groep te delen met degene die de groep begeleidt. Soms kan dan een 
kleine handreiking wonderen doen, bijvoorbeeld door bepaalde culturele verschillen uit te 
leggen, begrip te tonen voor frustratie en een beroep te doen op de kracht van mensen om de 
sfeer niet te laten verzieken.  
 
Polarisatie en onrust is een voortdurend risico. Een open sfeer, ruimte voor kritiek 
en het bespreken van onvrede is belangrijk, maar niet eenvoudig. Roddel en 
gemopper is als honing op de tong en tegelijkertijd een wanklank die 
vergiftigt en onveiligheid brengt. Voor hele volksstammen is dit de enige 
bekende manier om ontevredenheid te uiten. Het is de kunst om ruimte 
te scheppen om samen problemen te (leren) bespreken, samen te werken 
aan oplossingen en ieder, naar vermogen, uit te dagen verantwoordelijkheid te 
dragen.  

groepssamenstelling 

aansturing 

begeleiding 

groepsdynamiek 
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Ubuntu 
In het creëren van een veilige en fijne sfeer waarin ieder uit de verf kan komen, staat het 

Afrikaanse begrip Ubuntu centraal. Ubuntu betekent: ik ben omdat wij zijn: het gaat dus niet 

om mij of om jou, maar om ons samen, samenwerkend als één.  

Deze beginselen van solidariteit werken aanstekelijk als er in alle aspecten van de organisatie 

ruimte en nieuwsgierigheid is voor elkaar en juist ook voor de verschillen. Datgene wat 

verbindt wordt als uitgangspunt genomen, en niet datgene wat ons van elkaar onderscheidt. 

Vanuit die verbinding komt er ruimte om plezier te beleven aan diversiteit en het niet als 

bedreiging te ervaren.  

Ubuntu betekent ook: niet wijzen met de vinger, maar de hand 

naar elkaar uitstrekken. Degene die zelf niet op het idee komt om 

een ander te helpen, kan hier voor uitgenodigd worden: “zou jij 

wel een kopje koffie willen inschenken, jij kunt goed breien, laat jij aan 

die en die zien wat de bedoeling is.” Uiteindelijk ontstaat een community waarin degene die 

hulp nodig heeft en degene die anderen helpt verenigd is in dezelfde persoon. Leren geven en 

leren ontvangen, durven je te verbinden met anderen, naast elkaar staan en elkaar rugdekking 

geven.  

Ubuntu betekent ook peer-pressure in de positieve zin van het woord. Een gezamenlijk doel en 

collectieve activiteit kunnen helpen om het beste in mensen naar boven te halen. Hierbij is het 

van belang dat er feedback is over wat is bereikt en hoe ieders inbreng daaraan heeft 

bijgedragen.  

“Ik ben afgeknapt op de harde sfeer in het bedrijf waar ik werkte. Hier kom ik 

weer tot mezelf. Mede door wat ik hier doe, door de sfeer en de saamhorigheid 

weet ik dat er nieuwe mogelijkheden zijn. Ik voel weer hoe het is om jezelf te zijn 

en om je samen in te zetten voor iets moois, ook voor anderen. Binnenkort hoop ik 

weer een betaalde baan te vinden.” 

community-vorming 
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Empathie, solidariteit en sociale cohesie 
“Als een negentig jaar oude man ongevraagd advies mag geven, dan zou het zijn dat 

je, ongeacht je leeftijd, menselijke solidariteit, de zorg voor de ander, als de centrale 

waarde in je leven moet nemen.” Nelson Mandela 

Het solidariteitsgevoel in Nederland (en andere Westerse landen) is sinds de jaren zestig onder 

invloed van een aantal ontwikkelingen afgebrokkeld. Globalisering heeft de snelheid van onze 

maatschappij opgedreven. Het individualisme is opgerukt, waarbij onafhankelijkheid en het 

individu centraal staan in plaats van het horen bij een groep of familie. Het wij-gevoel heeft 

plaatsgemaakt voor het ik-gevoel. Ook de ontkerkelijking heeft maatschappelijke gevolgen: 

veel maatschappelijke initiatieven gericht op solidariteit en rechtvaardigheid, zorg voor armen 

en marginalen kwamen voort uit het christelijk geloof en de kerk.  

Nederlanders vinden, zo blijkt uit een enquête van de Raad voor de Maatschappelijke 

Ontwikkeling (RMO)5 in 2013, dat solidariteit vooral kleinschalig en vrijwillig moet zijn om als 

zodanig te worden ervaren. Solidariteit vraagt om betrokkenheid, degenen met wie je je 

solidair voelt moeten een gezicht hebben. Met andere woorden: er moet sprake zijn van 

empathie. Volgens de Amerikaanse neurofysioloog Jonathan Cole is de sleutel voor empathie 

en dus voor solidariteit de ander echt in de ogen kijken, waarmee neurofysisch een reactie in 

de hersenen tot stand komt die tot empathie en sympathie kan leiden. 

In een individualistische samenleving waarin iedereen het druk heeft, kijken mensen elkaar 

steeds minder aan, zeker mensen uit verschillende doelgroepen. Om empathie, solidariteit en 

verbinding tot stand te brengen is het dus zaak om een situatie te creëren waar mensen elkaar 

ontmoeten en leren kennen en hierdoor empathie en solidariteit kan groeien. Het effect 

hiervan gaat over de grenzen van de organisatie heen en werkt door in de sociale cohesie in 

 
5 Rondje voor de publieke zaak, Pleidooi voor de solidaire ervaring, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling 
2013. 
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dorp en wijk: mensen zoeken elkaar op, houden contact, helpen elkaar en er ontstaan 

vriendschappen en onderlinge zorg. 
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De vijf ingredienten 
“A person is a person through other persons.” It is not, I think therefore I am, rather: I 

am human because I belong. I participate, I share." Desmond Tutu 

Op het fundament van Ubuntu en solidariteit bouwen we verder met vijf ingrediënten, 

namelijk gastvrijheid, aanstekelijk samenwerken, enthousiasmerende begeleiding, flexibel 

organiseren, en monitoren & bijsturen.  

Grenzeloze gastvrijheid 
Geïnspireerd door andere culturen die meer mens- en gebeurtenisgericht zijn in 

plaats van tijd- en geldgericht, merken we dat gastvrijheid de beste binnenkomer is 

die je mensen kunt bieden. Het heeft te maken met vertrouwen en waardering: jij bent 

welkom, ik neem tijd voor jou, ik accepteer je onvoorwaardelijk en interesseer me in jou. 

De definitie van gastvrijheid 6 volgens Hokkeling en De la Mar is: gastvrijheid is het prettige 

welkome gevoel dat de gast beleeft bij het contact met de gastheer en de dienst van het 

bedrijf. De gastheer of gastvrouw speelt hierin dus een cruciale rol. Gastheerschap is het naar 

beste kunnen, vanuit je hart, een gast oprechte aandacht, veiligheid en comfort bieden.  

Wij zien gastvrijheid als een basis voor empowerment, mensen waarderen en in hun kracht 

zetten. Het is niet voor gelijkgestemden die kunnen terugbetalen, maar voor iedereen. 

Daarmee staat de open uitnodiging om terug te komen en mee te komen doen.  

Gastvrijheid geldt niet alleen wanneer mensen voor het eerst op bezoek komen, maar is een 

grondhouding die door iedereen die meedoet uiteindelijk wordt overgenomen en beoefend. 

Dit vraagt het expliciet maken van deze belangrijke waarde: uitleggen én voorleven. 

“Het is hier mijn tweede thuis waar ik samen met anderen zinvol bezig ben.” 

 
6 Mood Maker, Hokkeling en De la Mar, 2012 

gastvrijheid 
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Jan Gunnarsson beschrijft in zijn boek over ‘hostmanship’ de volgende onderdelen van 

gastvrijheid:  

1. Dienen. De bereidheid om er echt voor de ander te zijn en zijn belang voorop te 
stellen.  

2. Verantwoordelijkheid nemen. De wil en het vermogen te reageren op eventuele 
vragen, knelpunten of problemen. 

3. Dialoog. Eerder streven naar begrijpen dan naar begrepen worden, en soms ook 
antwoord geven op vragen die niet gesteld worden. 

4. Consideratie. Jezelf kunnen en willen verplaatsen in de ander en zonder te oordelen 
kunnen handelen in het belang van de ander. 

5. Kennis. Vaardig en deskundig zijn om de eigen rol te kunnen uitoefenen en op de 
hoogte zijn van andere gebruiken en culturen. Nieuwsgierig zijn naar de gast en zijn of 
haar wensen. 

6. Het geheel zien. Jezelf zien door de ogen van de gast. De gastheer of -vrouw overziet 
het complete plaatje en presenteert zichzelf als vertegenwoordiger van de 
organisatie. 

Aanstekelijk samenwerken 
Nadat mensen gastvrij zijn onthaald, is het belangrijk dat ze ergens bij kunnen 

aanhaken of dit nu resulteert in een structurele activiteit of in een incidentele 

klus. Voor sommige mensen betekent meedoen een vangnet: ze hebben weinig 

mogelijkheden tot groei en ontwikkeling of hebben tijd en ruimte nodig om op adem 

te komen. Voor anderen is meedoen een stap richting reguliere maatschappelijke participatie. 

Het is belangrijk om snel zicht te hebben of iemand een vangnet of een springplank nodig heeft 

om de hierbij behorende handreiking te kunnen doen.  

Een vaste groep per activiteit is belangrijk, zodat er saamhorigheidsgevoel kan groeien, waaruit 

vriendschap en onderlinge zorg voortkomen. Randvoorwaarden hiervoor zijn een gezamenlijk 

doel, een positieve sfeer en continuïteit in de activiteiten. Herhaaldelijk samenwerken 

waardoor mensen elkaar leren kennen en samen iets opbouwen, zich kunnen ontwikkelen en 

er gezamenlijke ervaringen worden opgedaan.  

samen werken 
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Iedereen vrijwilliger 

Het heeft veel voordelen om iedereen als vrijwilliger in te zetten (en termen als deelnemers en cliënten 

achterwege te laten), waarmee benadrukt wordt dat ieder naar vermogen meedoet en naar vermogen 

verantwoordelijkheid draagt. Of het nu iemand is die individueel begeleid wordt of een dragende 

vrijwilliger die een activiteit aanstuurt. Dit vergemakkelijkt doorgroei binnen de organisatie van 

begeleid naar zelfstandig en groei in taken en verantwoordelijkheid. Het zijn van een vrijwilliger geeft 

ook aan dat meedoen wel vrijwillig is maar niet vrijblijvend: er wordt op je gerekend. Dit geeft ook een 

zeker gewicht: de organisatie draait op vrijwilligers en ieder steentje dat wordt bijgedragen weegt even 

zwaar. Dit geeft voldoening, zelfvertrouwen en een gevoel van betekenis te zijn.  
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Variatie in activiteiten is nodig zodat het aanbod aansluit bij verschillende interesses en 

mogelijkheden, want mensen willen graag iets doen dat bij ze past. Ook is het handig 

als er activiteiten zijn op verschillende momenten in de week. Houd er hierbij 

rekening mee dat veel kwetsbare doelgroepen ‘s avonds liever de deur niet meer 

uitgaan en dat werkende ouders vaak beter op een ochtend dan op een middag 

kunnen.  

Bij het bedenken van een gevarieerd aanbod kan rekening worden gehouden met 

verschillende soorten activiteiten. Denk aan:  

• repeterende werkzaamheden die weinig inzicht, initiatief of creativiteit vragen versus 

taken die denkwerk, creativiteit of eigen inbreng vragen;  

• klussen voor mannen en vrouwen en voor verschillende leeftijden: rekening houden 

met voorkeuren en groepssamenstelling; 

• individueel of in teamverband: sommige mensen functioneren beter zelfstandig, terwijl 

anderen juist floreren in een team; 

• collectieve klussen met gezamenlijke verantwoordelijkheid, of juist eigen takenpakket 

en verantwoordelijkheid in een specifieke vrijwilligersfunctie; 

• activiteiten afgestemd op fysieke mogelijkheden en voorkeuren: binnen- of 

buitenwerkzaamheden, werken met hoofd of juist met handen. 

“Ik voelde het al toen ik het paadje naar Plaats de Wereld opliep: hier ben ik welkom!” 

Ook is het belangrijk dat er per activiteit snel een substantiële groep is. Niet alle 

mensen die meedoen zijn er elke week en soms vallen mensen zelfs weken 

achtereen uit. Wat de minimale groepsgrootte is hangt o.a. af van de ruimte, de 

aansturing en de complexiteit van de activiteit en de begeleidingsbehoefte van 

de mensen die meedoen. Het deel uitmaken van een enthousiaste groep, een 

collectief rond een bepaalde taak, klus of activiteit werkt aanstekelijk. Het is belangrijk 

dat dit enthousiasme wordt gevoed door een helder doel, duidelijke instructie en 

terugkoppeling van wat is bereikt. 

variatie in 

activiteiten 

collectief 
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Enthousiasmerende begeleiding  
Het vraagt creativiteit en enthousiasme om voor ieder die zich meldt, een 

passende plek te vinden of te creëren. Het creëren van een groeizaam klimaat 

waarin elkaar helpen, ondersteunen en uitwisselen van kennis 

vanzelfsprekend is, vormt de grootste uitdaging. De aansturing richt zich 

daarom in de eerste plaats op de groepsbegeleiding, met daarbij 

speciale aandacht voor individuen die een steun in de rug nodig hebben. 

Een enthousiaste mensgerichte benadering is hierbij essentieel waarin 

waardering en positieve feedback nooit mogen ontbreken, want daar groeien 

mensen van. 

Degenen die aansturen en begeleiden, moeten het doel helder kunnen verwoorden en de rode 

draad van de activiteit vasthouden. Zonder duidelijke richting kan een activiteit verzanden in 

een weinig productieve soos waarbij niemand zich op termijn prettig voelt. Het voorbereiden 

van activiteiten is het halve werk: een reële planning, doordenken van de taakverdeling en 

samenwerking, benodigde materialen en heldere instructie.  

Begeleidingsbehoefte 

Tijdens de kennismaking moet een inschatting gemaakt worden van motivatie, mogelijkheden, 

eventuele behoefte aan ondersteuning en passende activiteiten. Dan moet gekeken worden of 

er plek is en of de nodige begeleiding geboden kan worden. Heeft iemand begeleiding nodig 

om überhaupt de drempel van zijn eigen huis over te komen of is er intensieve fysieke zorg of 

begeleiding nodig, dan is wellicht een dagbestedingsindicatie op zijn plek en moet 

professionele begeleiding geregeld worden (dit valt buiten de scoop van deze 

methodiekbeschrijving). Bij Plaats de Wereld wordt bij binnenkomst een 

kennismakingsgesprek gevoerd door een vrijwilligerscoördinator. Hierna, als er plek is kan 

iemand een proefperiode meedraaien binnen een van de activiteiten. Na een aantal weken 

volgt een tweede gesprek om te zien of iemand op zijn plek zit en hoe het bevalt.  

“Hier leer ik dat we samen heel veel kunnen wat we niet zonder elkaar kunnen.  

Ieder heeft zijn eigen inbreng en wijsheid.”  

waardering & 

positieve  

feedback 
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Flexibele vrijwilligersorganisatie 
Ooit vol bewondering gekeken naar een zwerm spreeuwen die door de lucht danst, of een 

kolkende school vissen in de oceaan? In beweging, elkaar volgend en ondanks de dynamiek 

een duidelijk doel en richting. Zo ook een flexibele vrijwilligersorganisatie die mensgericht 

meebeweegt met de groep mensen die meedoet en die, afgestemd op de maatschappelijke 

omgeving, zijn rode draad weet vast te houden. Zie zo’n zwerm of school maar eens te 

managen….. 

Het managen van vrijwilligerswerk is het managen van motivatie: mensen zetten zich in zolang 

ze het naar hun zin hebben, met plezier de activiteiten doen en het werk voldoening geeft. 

Ondanks dat veel organisaties moeite hebben om vrijwilligers te vinden, doen er in Nederland 

eerder meer dan minder mensen vrijwilligerswerk dan zo’n dertig jaar geleden7, maar dan wel 

het liefst flexibel. Veel organisaties vinden het lastig om in deze beweging mee te gaan. In het 

werken met mensen die lang aan de rand hebben gestaan of niet ingeburgerd zijn in de 

samenleving kun je niet anders dan je flexibel opstellen om mensen een eerlijke kans te geven 

om mee te doen. Een strak regime gaat niet werken, want veel mensen die net beginnen om 

de draad (weer) op te pakken willen zich niet vastleggen. De flexibiliteit die veel mensen in 

‘mee-doen’ of vrijwilligerswerk zoeken, heeft betrekking op tijdsinvestering, geen vaste 

momenten of uren en de vrijheid om zich kort van te voren af te melden. Dit betekent dat er 

meer mensen nodig zijn om verzekerd te zijn van voldoende bemensing en duidelijke 

afspraken over wat je van elkaar kunt verwachten.  

“Ik weet niet wat me overkomt: zo lang was ik altijd maar alleen. Het is overweldigend om nu een plek 

te hebben waar ik naar toe kan gaan. Ik leg me nog niet vast hoor, dat kan ik nog niet aan…...” 

Niet iedereen wil flexibel werken, sommigen vinden het juist fijn om op een vast moment vaste 

taken te hebben. Dit geldt vooral ook voor mensen uit kwetsbare doelgroepen die, nadat ze 

hun draai hebben gevonden, hun weekstructuur en daginvulling ontlenen aan het meedoen. Zij 

varen over het algemeen wel bij structuur en duidelijke taken. Het aansturen vraagt om 

 
7 Movisie, feiten en cijfers over vrijwilligerswerk 2018 
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maatwerk, waarbij voorwaarden, motivatie en mogelijkheden van de mensen het 

uitgangspunt vormen in plaats van functies. Wat willen mensen inbrengen en 

hoe past dit in de organisatie? Vrijwilligersfuncties bestaan uit taken die niet 

noodzakelijkerwijs bij een en dezelfde persoon ondergebracht hoeven worden. 

Ondanks de uitdaging die mensgericht werken met zich meebrengt omdat het veel 

afstemming vraagt, heeft het ook voordelen. Zo kunnen mensen taken uit verschillende 

functies vervullen en kunnen ze ook groeien naar een eigen functie binnen de organisatie. 

Korte lijnen 

Er is geen ingewikkelde organisatie nodig voor een werk- en pleisterplaats. Er zijn 

aanjagers nodig, mensen die aansturen en uitvoerenden. Verder communicatie 

en afstemming tussen deze beide en dus is een platte organisatie met korte 

communicatielijnen voldoende. Bij Plaats de Wereld werken we bijvoorbeeld 

met twee beroepskrachten die altijd een van beide aanwezig zijn. Zij onderhouden 

het contact met de aansturende vrijwilligers of sturen zelf activiteiten aan als hier geen 

vrijwilliger voor is. Er zijn in tuin, atelier, keuken en huishouding vaste vrijwilligers die precies 

weten hoe een en ander is georganiseerd, waar wat is opgeborgen en wat er op de 

verschillende dagdelen wordt gedaan. Samen met de beroepskracht zorgen zij voor 

continuïteit en lijmen de onderdelen en activiteiten aan elkaar. Wat hiernaast nodig is, is 

overleg om samen de rode draad uit de visie en missie vorm te geven.  

Werving & groei 

Publiciteit en samenwerking in de buurt zijn de eerste stap om mensen over de vloer te krijgen 

Hoe breder de achterban en hoe groter de naamsbekendheid, des te gemakkelijker komen 

mensen binnen En als de mensen die meedoen enthousiast zijn dan volgen anderen door 

mond-tot-mondreclame. Samenwerking met sociale teams en andere instanties brengt de 

activiteiten onder de aandacht van juist kwetsbare doelgroepen. Een valkuil is om te veel 

mensen in korte tijd binnen te krijgen of een groep te groot laten worden, waardoor de 

aansturing, de effectiviteit en de onderlinge relaties niet goed uit de verf komen. Bepaal van te 

voren de capaciteit, stel grenzen en hanteer eventueel een wachtlijst. Wanneer hier ruimte 

voor is en voldoende mensen om aan te sturen, kan uitgebreid worden naar een volgend 

mensgericht  

Platte  

organisatie 
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dagdeel en/of een nieuwe activiteit. Soms kan een activiteit ook vol zijn voor bepaalde 

doelgroepen, om te voorkomen dat een groep te homogeen wordt. Bijvoorbeeld als er te veel 

nieuwkomers in een activiteit mee doen waardoor zij onvoldoende Nederlands kunnen 

oefenen. Om voor specifieke functies te werven, zoals het aansturen van activiteiten of 

ondersteunende taken binnen de organisatie, is het opstellen en publiceren van een 

aansprekende vrijwilligersvacature effectief. Over het werven van vrijwilligers is veel 

geschreven en we verwijzen graag naar de heldere publicaties van Movisie in de literatuurlijst. 

“Fijn om hier ook mijn eigen taal te kunnen praten én andere vrouwen te 

ontmoeten”, vertelde een van de Syrische dames.  

Monitoren en bijsturen 

Binnen organisaties wordt monitoren en evalueren vaak ingegeven 

door bedrijfseconomische redenen. Het monitoren van een 

laagdrempelig initiatief om mensen mee te laten doen gaat verder dan het bedrijfsmatig 

aspect. Het gaat over het meten van effectiviteit en sociaal rendement. Specifieke onderdelen 

tegen het licht houden geeft bijvoorbeeld inzicht krijgen in het effect op de gezondheid en 

welzijn van mensen: de preventieve functie. Een andere belangrijk aspect is in hoeverre er 

duurzame onderlinge relaties ontstaan. En betekent meedoen dat mensen minder gebruik 

maken van zorg of maatschappelijke regelingen? Er zijn legio manieren om informatie te 

verzamelen. V gesprekken met deelnemers of door een periodieke enquête onder de 

deelnemers en mensen uit hun naaste omgeving. De gegevens kunnen worden gebruikt om de 

activiteiten bij te sturen of aan te passen zodat het rendement kan toenemen, maar ook in het 

lobbyen voor ondersteuning door gemeente, overheden en subsidieverstrekkers. En als je met 

beleidsmakers te maken krijgt die vooral in euro’s denken, is het handig om aannemelijk te 

kunnen maken wat een laagdrempelige voorziening oplevert en aan kosten bespaart. Maar 

monitoren en bijsturen is natuurlijk vooral belangrijk om zo effectief mogelijk bij te kunnen 

dragen aan meer onderlinge verbinding en aan sociale cohesie en solidariteit.   

sociaal rendement  
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Effect & resultaten,  
het mes dat aan twee kanten snijdt2 
Aanleiding voor veel schrijnende maatschappelijke problematiek ligt in het feit dat we 

mensen in ons economisch systeem hebben verplaatst door geld, Paus Fransiscus 

Twee jaar geleden bestond haar dag uit slapen, haar nacht uit roken op de bank voor de 

televisie. De buurt had last van haar vervuilde tuin en het geluid van de brullende televisie. Nu 

komt ze drie dagen per week bij Plaats de Wereld en heeft haar eigen taken. We hebben haar 

begeleid om weer te gaan sporten en om zichzelf beter te verzorgen. Ze lacht weer, maakt 

grappen, verzorgt de gasten die binnenlopen en durft om hulp te vragen, maar is er ook om 

anderen te helpen of bij de hand te nemen. Ze heeft weer een doel in het leven, een gezond 

dag-nachtritme, fysieke conditie, vrienden, ze heeft allerlei nieuwe vaardigheden geleerd en ze 

is gelukkig. Als ze er niet is, blijft de vuile was te lang liggen, is er niet op tijd koffie en moeten 

de planten te lang op water wachten. We hebben haar nodig. Zij is een belangrijke schakel in 

het geheel en haar inzet maakt andere activiteiten mogelijk, zoals koffie bij dat belangrijke 

overleg met de gemeente en de aloë-vera-crème waarvoor de bladeren van de planten die zij 

verzorgt worden gebruikt.  

Het effect van meedoen heeft verschillende facetten. Ten eerste het persoonlijke gewin in de 

zin van welzijn en gezondheid, ten tweede in de relatie met anderen: het bijdragen aan het 

grotere geheel – in dit geval ons werelderf. Ten derde ook een groter effect, namelijk de 

aanstekelijke werking, het vlammetje waar anderen zich aan warmen, een voorbeeld aan 

nemen en gebruik maken van de opgedane kennis en ervaring, zodat het een lopend vuurtje 

wordt.  

“Ik kan niet veel, maar als ik hier bij gratie van dagbesteding mee mocht doen, zou ik meteen stoppen. 

Het is heel wezenlijk voor me dat ik hier als vrijwilliger mijn steentje bij kan dragen,  

zolang ik het fysiek redt om hier te komen.” 
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Welzijn & betekenisvol bijdragen 
Psycholoog Michael Steger8 deed onderzoek naar de factoren die bijdragen aan welzijn en die 
psychologische stress verminderen. Hierbij heeft hij ingezoomd op het van betekenis-zijn. 
“Mensen die hun leven als betekenisvol betitelen, het gevoel hebben dat hun leven ertoe doet 
, geven aan gelukkiger te zijn, tevredener met hun leven, minder last van depressie en 
bezorgdheid”. Door bezig te zijn met een gedeeld ideaal, ontstaat een gevoel van 
saamhorigheid. Als mensen het gevoel hebben een zinvolle bijdrage te leveren, draagt dit bij 
aan een gevoel van tevredenheid en levensgeluk. Meedoen betekent actief deel uitmaken van 
de samenleving en betekenisvol bijdragen aan de wereld die van ons allemaal is.  
 

Positieve gezondheid en preventie 
Meedoen en bijdragen aan de samenleving, perspectief om te kunnen groeien of juist om 
beschut zonder druk te functioneren, hebben een impact op de kwaliteit van leven. Dit moeilijk 
te meten begrip, zegt iets over hoe iemand zijn lichamelijk, psychisch en sociale leven ervaart 
en de invloed van objectieve beperkingen daarbij, bijvoorbeeld de gevolgen van ziekte. 
Indicatoren die vaak gebruikt worden om de kwaliteit van leven in kaart te 
brengen zijn: tevredenheid, ervaren van de eigen gezondheid, beperkingen 
en de regie over het eigen leven. Dit sluit aan bij de gezondheidsdefinitie 
van Machteld Huber, arts-onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut, in 
samenwerking met de Gezondheidsraad en ZonMw: "Gezondheid is het 
vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de 
fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven". Als mensen een plek hebben waar 
ze kunnen meedoen, deel uitmaken van een gemeenschap en hun gaven en talenten kunnen 
ontwikkelen en inzetten, heeft dit een goede invloed op de kwaliteit van leven. In die zin gaat 
er dus een preventieve werking uit van laagdrempelige werk- en pleisterplaatsen en dat is 
goud waard. Nog te weinig wordt het sociaal-economisch rendement van dit soort projecten in 
kaart gebracht. Wellicht dat onderzoeksresultaten zouden bewerkstelligen dat overheden, 
zorgverzekeraars en andere maatschappelijke organisaties meer belangstelling krijgen voor het 
samenwerken met en faciliteren van initiatieven die laagdrempelig meedoen mogelijk maken.  

 
8www.michaelfsteger.com 

preventie 
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Sociale cohesie en leefbaarheid 
Midden in Vries ligt het werelderf van Plaats de Wereld, verscholen achter kerk en. Een erf 
waar veel mensen én organisaties over de vloer komen en dat actief meedoet in activiteiten 
voor en door het dorp. Maar ook een plek die mensen van heinde en ver trekt voor workshops 
en activiteiten. Plaats de Wereld heeft Vries weer een hart gegeven, zei een Vriezenaar 
onlangs. In ieder geval is er met het werelderf een plek midden in het dorp waar altijd wat te 
beleven is, waar iedereen binnen kan lopen en waar veel mensen uit het dorp en de wijde 
regio bij betrokken zijn. Zo kan een werk- en pleisterplaats ook bijdragen aan de leefbaarheid 
in kleine dorpen in wijken. Het brengt reuring en heeft een aanzuigende werking. 
Een plek in het dorp of wijk moet je verdienen: de eerste jaren kregen we veel sceptische 
reacties en achteraf biechtten zelfs goede buren en kennissen op dat ze hadden gedacht dat 
het niks zou worden, het was té anders, té idealistisch en een tikje alternatief. “Maar het is 
toch mooi van de grond gekomen, dat had niemand kunnen denken!”…… nou ja, gelukkig 
waren er ook medestanders vanaf het begin. De weerstand kwam ook van ondernemers die 
meenden dat we een bedreiging voor hun boterham waren en ook van buren die bang waren 
voor overlast. Het vraagt een lange adem, geduld, vriendelijkheid én vastberadenheid om een 
plek te veroveren in een traditioneel dorp of wijk.  

Toen de goede naam was gevestigd kwamen de uitnodigingen voor bijeenkomsten, 
brainstormsessies en platformborrels over maatschappelijke ontwikkelingen, leefbaarheid, 
krimp, eenzaamheid, nieuwkomers, etcetera. We leerden kritisch kiezen en grenzen stellen. 
Soms nemen we deel omdat we denken een bijdrage te kunnen leveren aan beleid of aan een 
belangrijk project, soms doen we mee omdat het naamsbekendheid oplevert of omdat we 
kennis kunnen opdoen. Soms kiezen we om niet mee te doen en onze energie te gebruiken 
voor onze eigen rode draad of om met beide voeten in de modder mee te werken op het 
werelderf.  
Samenwerken is iets anders dan vergaderen en bijeenkomsten bijwonen: samenwerken is 
samen werken aan een gezamenlijk doel. Als dat doel te maken heeft met ruimte bieden aan 
mensen tussen de wal en het schip, met solidariteit, leven dichtbij de natuur of een ander 
raakvlak met onze eigen doelstelling, dan zijn we in en doen we graag mee. Samen bereik je 
meer dan alleen en als partners kun je op politiek, bestuurlijk en maatschappelijk vlak meer in 
gang zetten dan alleen. Dus samenwerking en het onderhouden van contacten is een must.  
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Gezonde organisatie 
Voor een gezonde organisatie is doorstroming en beweging nodig, net zoals stromend water 

een rivier gezond houdt. Nieuwe mensen, andere gezichtspunten en kritische vragen houden je 

scherp en naar buiten gericht, open voor het aanpassen van de koers of het bijstellen van de 

manier van werken. Zo kun je als organisatie groeien.  

Binnen een werk- en pleisterplaats komen mensen die een plek nodig hebben waar ze voor 

onbepaalde tijd in een beschutte setting kunnen meedoen, anderen hebben juist een opstap 

nodig om verder te komen en nieuwe uitdagingen elders in de maatschappij aan te gaan. 

Doorstroming van mensen helpt voorkomen dat activiteiten vastroesten en er een ons-kent-

ons-cultuur ontstaat die nieuwe mensen afstoot.  

“Ik zit al lang thuis en weet niet wat ik kan, maar als jullie denken dat ik wat kan betekenen, wil ik wel 

proberen mee te helpen” 

Om als organisatie gezond te blijven is het nodig om helder voor ogen te hebben wat mogelijk 

en haalbaar is en welke capaciteit de organisatie aan kan. Een valkuil is om te veel nieuwe 

activiteiten tegelijk te starten, terwijl hier binnen de organisatie nog geen draagvlak of 

menskracht voor is. Organische groei en afstemming met degenen die de kar trekken kan 

hierin stress voorkomen Met creativiteit en flexibiliteit kun je op veel verschillende manieren je 

capaciteit oprekken, maar de vraag is of dit een duurzame oplossing is. Overbelasting 

ondermijnt op termijn onvermijdelijk het enthousiasme, de compassie en de toewijding van de 

professionals of dragende vrijwilligers die de werk- en pleisterplaats aansturen.  

Financieel rondkomen is een grote uitdaging. Het verdient aanbeveling een verdienmodel te 

ontwikkelen dat inkomsten uit eigen activiteiten combineert met inkomsten uit subsidie en 

fondsen. Bij Plaats de Wereld hebben we ervoor gekozen om geen bijdrage te vragen van 

mensen die mee doen, omdat het dan geen vrijwilligerswerk is en dit een drempel opwerpt. 

We hebben met de gemeente een subsidieovereenkomst waarvoor we plek kunnen bieden 

aan een x-aantal mensen.  
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Samenvatting  
Inspiratie kan veranderen in frustratie als je er niets mee doet , Ben Tichelaar 

Intercultureel samenwerken wakkerde de passie en het ideaal aan om in Noord Nederland een 

werelderf te starten, dat al snel, naast een educatieve functie een trekpleister werd voor een 

veelkleurig gezelschap. Die veelkleurigheid in doelgroepen bleek een van de sleutels voor 

succes: maatschappelijk betrokken mensen, kwetsbare doelgroepen en mensen in een sociaal 

isolement trekken samen op in een gevarieerd activiteitenprogramma. De doelstelling om 

samen bij te dragen aan een betere samenleving en wereld dichtbij en ver weg wordt door de 

brede community onderschreven, ondanks verschillende beweegredenen om mee te doen.  

We geloven dat ieder mens een zinvolle bijdrage kan leveren en dat dit waardevol is, of 

iemand een dragende vrijwilligersfunctie heeft of in een collectieve klus een klein klusje klaart.  

Om die verschillende inzet tot bloei te laten komen en een bont gezelschap met plezier samen 

te laten werken, vraagt bekwame aansturing en begeleiding van de groepsprocessen. Ubuntu 

vormt hierbij de basisfilosofie, een Afrikaanse levensvisie waarin het niet gaat om mij of om 

jou, maar om wat we samen zijn en kunnen bereiken. Ten grondslag hieraan ligt de 

solidariteitsgedachte. Als mensen elkaar ontmoeten en in de ogen kijken, ontstaat er een 

eerste verbinding of in ieder geval een vonkje begrip. Dit vormt de basis voor solidariteit en 

saamhorigheid. Hierop borduren we voort met vijf ingrediënten: gastvrijheid, samenwerken, 

enthousiasmerende begeleiding en een flexibele en organisch bewegende organisatie, die 

wordt gemonitord en geëvalueerd om de juiste koers te houden. Dit brengt vrucht voort: 

zowel voor degene die meedoet als voor de gemeenschap. Het draagt bij aan de positieve 

gezondheid van mensen, onderlinge zorg en preventie door een gezonde leefstijl. Voor de 

omgeving draagt het bij aan leefbaarheid en sociale cohesie: er ontstaan op veel niveaus 

verbindingen, zorg en samenwerking. Tenslotte vormt zo’n laagdrempelige plek een vangnet 

en een springplank: de een zoekt beschutting, de ander uitdaging en hulp om verder te komen. 

En dat brengt ons weer bij het begin: iedereen is welkom en kan naar vermogen bijdragen aan 

de samenleving ver weg en dichtbij. Want we hebben allemaal behoefte aan een eerlijke, 

veilige en groene wereld om in te leven en om ons betekenisvol in te zetten! 
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