Beleidsplan Stichting Blijdragen (2020-2021)

Stichting Blijdragen is een stichting welke voornemens is per 1 januari 2020 van start te
gaan. Doel en reden van oprichting van deze stichting is om via de aan te vragen ANBI-status
inwoners uit Houten e.o. te helpen weer in hun kracht te laten komen door aanvullende
mogelijkheden te bieden bij De KrachtFabriek Coöperatief Houten U.A.
Eind 2019 willen we de structuur, doelstellingen en waarden en normen helder hebben
zodat begin 2020 de aanvraag gedaan kan worden voor de ANBI-status. Bij toekenning zal dit
beleidsplan van kracht worden en dienen als uitgangspunt voor de koers van de komende
twee jaar. De stichting wordt opgericht om de positie van inspiratoren te versterken.
Inspiratoren zijn inwoners van Houten e.o. die aangesloten zijn bij DKF. Iedereen is welkom.
Missie
Het versnellen van duurzame persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling door
omgevingen te creëren in de gemeente Houten waar werkwillenden in hun kracht komen.
Persoonlijke ontwikkeling
-

Het los laten van belemmerende overtuigingen die je ervan weerhouden om in je eigen
kracht te gaan staan.
Het verwerven van persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten, die je helpen bij het
nastreven van je persoonlijke missie en het volgen van je hart en passie.

Maatschappelijke ontwikkeling
De versnelling van de maatschappelijke ontwikkeling zoals bedoeld in de missie, wordt o.a.
goed omschreven in het Boek Society 3.0 van Ronald van den Hoff. De oprichters van de
KrachtFabriek voelen zich sterk verwant met de daarin uitgewerkte gedachte. Oude
systemen zijn zichtbaar ten einde en een nieuwe organisatie van de samenleving gaat zich
gestaag ontwikkelen. Het gaat hierbij om een transitie naar een duurzame mensgerichte
samenleving, waarin het belang van puur economische groei is ingewisseld voor een
circulaire economie met duurzame waarden. In de circulaire economie worden producten
en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde.
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Achtergrond
Sinds de oprichting van de Krachtfabriek in Houten in 2013 zijn wij bezig met het upcyclen
van mensen. Weer in je eigen kracht komen en vanuit hier weer stappen kunnen zetten in
en voor de maatschappij.
VAIB
Creëren van verbinding, mogelijk maken van ontmoetingen.
In actie komen, leren ontdekken wat bij je past.
Inspireren door van elkaar te leren.
Veilige bedding creëren waarin mensen zichzelf kunnen zijn.
We noemen dit de VAIB (Verbinding, Actie, inspiratie Bedding)
Uitvoering
De stichting is nadrukkelijk een vehikel om de
sociale doelstellingen van De KrachtFabriek met
meer effectiviteit voor de deelnemers te kunnen
realiseren. De bestuursleden van de stichting zijn
tevens ook inspirator bij De KrachtFabriek en
zullen hun werkzaamheden ten aller tijden om
niet uitvoeren. De coöperatie van De
KrachtFabriek is een geweldig instrument maar is
helaas (nog) niet voldoende in staat gebleken te kunnen voorzien in een aantal elementaire
zaken waaronder; kunnen aanbieden van vrijwilligerswerk, subsidieaanvragen doen voor
sociale initiatieven en lange termijn huisvesting realiseren voor werkwillenden.
-Verbinding
Een belangrijk speerpunt is leren van elkaar. Door actief in verbinding te staan met andere
werkwillenden, uitkeringsgerechtigden, niet-uitkeringsgerechtigden, gepensioneerden en
andere maatschappelijke betrokken organisaties, personen, verenigingen en instellingen
kom je verder, bereik je meer en wordt ieders persoonlijke route richting de toekomst ook
duurzamer en bestendiger.
Stichting blijdragen gaat actief zoeken op welke manier er verbindingen gelegd kunnen
worden met personen, organisaties, bedrijven en instellingen die mee kunnen en willen
denken bij de totstandkoming van duurzame huisvesting in de breedste zin van het woord.
Hierbij niet alleen kijkend naar de wens en de eigen behoefte maar ook naar de bredere
maatschappelijke behoefte en noodzaak van andere maatschappelijk initiatieven.
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-Actie
• Beweeg, experimenteer, probeer, vind uit. Door te doen kom je verder, stoot je vaker
je teen en leer je dus meer. Luisterend naar de ideeën en initiatieven die er zijn
willen we afhankelijk van hun behoefte ook dit pad gaan bewandelen.
• Stichting Blijdragen wil werkwillenden de mogelijkheid bieden om indien gewenst
vrijwilligerswerk te kunnen uitvoeren bij De Krachtfabriek. De regelgeving bepaalt dat
UWV-cliënten alleen bij ANBI-instellingen als vrijwilliger actief mogen zijn.
• De route is nog onbekend maar we staan open en in verbinding voor alles wat we
tegenkomen mits dit bijdraagt aan de doelstelling van de stichting zoals omschreven
in de statuten.
-Inspiratie
• Ruimte geven aan werkwillenden om hun ideeën te verwezenlijken. Niet alleen fysiek
maar ook mentaal door ze ruimte te geven in hun hoofd door datgene te kunnen
laten doen waar ze energie van krijgen. Soms kan een financiële impuls hierbij in de
vorm van een lening of donatie hier ook aan bijdragen. Dit kan enkel en alleen als
reguliere mogelijkheden voor financiering niet tot een oplossing hebben geleid.
-Bedding
• Focus voor de stichting ligt in de beginjaren in een goede bedding te creëren om De
Krachtfabriek en zijn initiatieven verder duurzaam te ontwikkelen. Momenteel is De
Krachtfabriek nog gehuisvest dankzij de gemeente Houten in een tijdelijk
accommodatie. Deze spagaat van tijdelijkheid willen wij opheffen door ons te richten
op een lange termijn huisvesting waardoor er meer ruimte ontstaat om ons te
richten op het kerndoel van duurzame persoonlijke en maatschappelijk ontwikkeling.
Voor de financiering van deze duurzame huisvesting is het fijn om mogelijkheden te
hebben om ook reguliere fondsen te kunnen benaderen.
• Niet alleen Houten verdient een KrachtFabriek maar elke gemeente verdient een
KrachtFabriek. Ook hierin wil de stichting blijdragen om mogelijkheden te zoeken en
te vinden om de noodzaak hiervan onder een breder voetlicht te krijgen.
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