Op de boerderij waar de familie Vriends generaties lang heeft geboerd zullen wij vanaf 2021 de gasten en arbeidskrachten, samen met Mien en
haar dochter, met open armen ontvangen. Nadat haar dochter hersenletsel opliep ontstond bij Mien de droom om dagbesteding aan huis te
realiseren. Deze droom kruiste in 2019 die van ons. Bart en Mendy, man en vrouw, trotse ouders en sociale ondernemers met een
gezamenlijke passie om een plek te realiseren waar je volledig jezelf kunt zijn en waar we een positieve
beeldvorming realiseren voor, wie door de maatschappij worden gezien als, ‘beperkt’. Met aandacht voor mens
en natuur gaan wij gezamenlijk onze droom realiseren; een toegankelijk gastenverblijf met
kracht(dagbesteding genaamd; Buiten.thuis.zijn
Missie
We willen dat ieder mens volledig kan ZIJN; in verbinding staat met zichzelf en de omgeving.
Door een ontoegankelijke sociale en fysieke omgeving is dat helaas niet voor iedereen weggelegd.
Vandaar dat wij ons inzetten voor de onderstaande visie.
Visie
We willen een positieve beeldvorming realiseren voor wie, door de maatschappij, worden gezien als beperkt.
Dit doen we door een plek te realiseren met een sfeer waar mensen, in alle diversiteit, volledig zichzelf kunnen zijn.
Vanuit de missie en visie creëren we een toegankelijke plek met een sfeer waar mensen, in alle diversiteit, volledig zichzelf kunnen zijn en
kunnen ont-moeten. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen hen daarbij als zijnde hulpverleners. Daarmee willen we
een positieve beeldvorming realiseren voor, wie door de maatschappij worden gezien als, ‘beperkt’.

Strategie
Na een succesvolle onderzoeksfase bevindt Buiten.thuis.zijn zich in de startfase. De focus van het bestuur en de directie liggen op de
onderstaande taken:
- Het voltooien van het bestemmingsplan. Om de huidige locatie geschikt te maken voor de activiteiten van de onderneming loopt er een
bestemmingsplanwijziging. De verwachting is dat deze in het voorjaar 2021 wordt afgerond. Het principeverzoek en de
omgevingsdialoog zijn positief beoordeeld door de omgeving, burgemeester, wethouders en de gemeenteraad.
- De financiering met vreemd vermogen voor de realisatie van het toegankelijk gastenverblijf.
- De financiering met giften vanuit fondsen voor de ontwikkeling en implementatie van de krachttraining, -besteding en -meting. Hiervoor
is het project ‘Geen dag- maar KRACHTbesteding’ ontwikkeld. We willen het sociaal ondernemerschap vanaf de basis in zoveel
mogelijk facetten doorvoeren om de kracht van de doelgroep zodoende zichtbaar te maken. Dat maakt dus ook dat we samen met hen
het gastenverblijf gaan realiseren. Dat is de uitdaging die heeft geleid tot dit project met als doel:
Arbeidskrachten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (arbeidskrachten) ontdekken en ontwikkelen hun kracht (persoonlijke en
arbeidsvaardigheden) en zetten die in ten behoeve van de realisatie van het toegankelijke gastenverblijf met ontzorg- en
welzijnsactiviteiten.
Het project wordt in 2021 gerealiseerd. De fondsenwerving vindt in 2020 plaats. De giften zullen uiteraard volledig ten goede komen aan
het project.
- Het sluiten van overeenkomsten met zorgpartners voor het aanbieden van de krachtbesteding.
In lijn met onze visie en missie leggen wij in de periode 2021-2024 de focus op het volledig jezelf zijn.
Dit doen wij door:
- Ont-moeten: Een toegankelijk gastenverblijf realiseren met een sfeer waar mensen, in alle diversiteit, volledig zichzelf kunnen zijn en kunnen
ont-moeten.
- Ontzorgen: In- en ontspannende activiteiten organiseren die bijdragen aan een beter welzijn van de gasten en een laagdrempelige
ontmoeting tussen mensen met en zonder een beperking.
- Krachtbesteding: Het begeleiden van mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt bij het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van
hun kracht. Vanuit een krachttraining doen zij aan krachtbesteding. Vrijwilligers (informele begeleiders) ondersteunen hen daarbij op basis van
hun eigen kracht.
- Impact zichtbaar maken: We ontvangen jaarlijks minimaal 1000 gasten en in samenwerking met 15 vrijwilligers begeleiden we 15 mensen
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De impact op deze community willen we in beeld brengen en delen.

De sociale innovatie van 'Buiten.thuis.zijn' is het maatschappelijk circulair ondernemerschap.
We creëren een sociaal duurzame cyclus, waarmee we de verspilling van menselijke krachten
willen stoppen. Met inkomsten uit het gastenverblijf, gelden (WMO, WLZ, subsidies) en kennis
van de gemeenschap (vrijwilligers) begeleiden wij mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt in het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van hun kracht > dit verbetert het
welzijn van de vrijwilligers en de arbeidskrachten > zij geven dat terug aan de maatschappij
door de gasten van het gastenverblijf te ontzorgen en te ontmoeten > dit verbetert het welzijn
van de gasten, tevreden gasten leidt tot nieuwe gasten.
De door de maatschappij bestempeld als ‘hulpbehoevenden’ worden de ‘hulpverleners’!
Wij geloven erin dat dit bijdraagt aan een positieve beeldvorming van mensen met een
beperking hetgeen er aan bijdraagt dat ieder mens volledig kan ZIJN; in verbinding staat met
zichzelf en de omgeving.
Vanaf 2025 breiden we de focus uit naar de verbinding met de omgeving.
Hiervoor zal de stichting, met ondersteuning van partners en fondsen, projecten gaan
ontwikkelen en realiseren.
Organisatie
Als stichting hebben wij gekozen voor het bestuur-directie-model.
Voorzitter: Jochem Nuij
Penningmeester: Rob van Uden
Secretaris: Mendy Leguijt
Wij kiezen, vanuit een platte organisatie, voor een functiestructuur. Iedere functie heeft zijn eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden die
vast zijn gelegd in een overeenkomst. Vanaf 2021 zal Mendy Kokx-Leguijt haar functie overdragen en tot de directie toetreden.
De directie wordt dan gevormd door Bart en Mendy Kokx-Leguijt. Mendy heeft de dagelijkse verantwoordelijkheid over het gastenverblijf en
Bart over de krachtbesteding. Zij zijn gemiddeld 36 uur per week voor Buiten.thuis.zijn actief (2 FTE, CAO Gehandicaptenzorg). In het beginsel
werken zij samen met informele begeleiders (vrijwilligers) en waar nodig met formele begeleiders op ZZP basis.

Financieel beleid
Zoals ook in de statuten van Buiten.thuis.zijn opgenomen worden de geldelijke verkregen middelen van de stichting uitsluitend worden
aangewend ter verwezenlijking van de gestelde doelen. De inkomsten worden vanaf 2021 vergaard uit het aanbod aan ont-zorg en
welzijnsactiviteiten, wlz en wmo gelden voor de dagbesteding en projectsubsidies. Wanneer het gastenverblijf in 2022 gerealiseerd is zullen er
inkomsten uit de verhuur voor kortverblijf gegenereerd worden.
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakte kosten en kunnen naast deze vergoeding eventueel vacatiegeld ontvangen.
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