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In 2020 kwam Thuis tot de conclusie 
dat het tijd werd voor een volgende 
stap. Thuis bestond toen 5 jaar en de 
ontmoetingsplek en werkplek stond 
als een huis. Thuis heeft zich weten te 
ontwikkelen van een klein burgerinitiatief 
naar een gezonde organisatie die met 
haar community veel impact in de stad 
creëert. Echter is de ambitie van Thuis 
altijd groter geweest dan het faciliteren 
van een plek, omdat we structurele 
veranderingen in de samenleving teweeg 
willen brengen. In 2020 heeft Thuis 
daarom een doorontwikkelplan gemaakt 
om verandering m.b.t. maatschappelijke 
vraagstukken teweeg te kunnen brengen.

2021 was dan ook een spannend jaar, want 
dat was het eerste jaar dat we uitvoering 
gingen geven aan deze plannen.

Drie nieuwe medewerkers werden 
aangenomen, een nieuw verdienmodel met 
de nieuwe dienst experimenteren werd 
ontwikkeld, een methodiek werd gekozen 
en Thuis heeft met projecten gepionierd en 
geëxperimenteerd. We hebben aan mooie 
projecten gewerkt zoals de Voedselagenda, 
StreekWaar, Make It Happen, Bizzkids en 
Wageningen DOET.

Ook Welsaam, netwerkorganisatie in 
het sociaal domein in Wageningen waar 
Thuis hoofdaannemer van is, is volop in 
ontwikkeling.

In dit jaarverslag blikken we terug op een 
jaar vol beweging. Al was deze beweging 
misschien vooral achter de schermen 
voelbaar en zichtbaar. Op de locatie was 
het stiller dan normaal. Corona heeft veel 
invloed op de activiteiten die we kunnen 
doen. Hoe faciliteer je een ontmoeting in 
een samenleving waar zo min mogelijk 
ontmoeting moet zijn en we onze deuren 
moesten sluiten? Dit zie je dan ook 
duidelijk terug in het aantal bezoekers, 
aantal activiteiten, aantal initiatieven, aantal 
Thuismakers en verhuurinkomsten.

Juist in het signaleren van vraagstukken en 
ondersteunen van initiatieven hebben we 
al Thuis een rol kunnen blijven spelen. We 
hebben vooral gekeken, naar wat kan er wel.

We zijn dan ook trots op de resultaten die 
we dit jaar met elkaar behaald hebben.

Inleiding
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Nieuwe medewerkers
In de eerste helft van het jaar is het team van 
betaalde medewerkers vergroot. Er waren 3 
vacatures voor 1.6 ft, waar ruim 100 mensen 
op hebben gesolliciteerd. In januari en februari 
waren hier de sollicitaties voor en in maart / 
april zijn de nieuwe collega’s begonnen met 
werken. Door het vergroten van het team is er 
meer ruimte om aan de slag te gaan met de 
doorontwikkelingen. Daarnaast hebben we 
het jaar afgesloten met 51 Thuismakers die 
zich hebben ingezet bij Thuis.

Sociocratisch werken
Met het team hebben we ons verder 
ontwikkeld in het gebruiken van sociocratie 
3.0. Dat is de organisatie en besluit methode 
die we hanteren. Hier heeft het kernteam 
een workshop over gevolgd en verschillende 
tools worden in het dagelijkse werk ingezet.

Nu het team betaalde medewerkers 
groter is (die een grotere strategische 
rol hebben dan de meeste vrijwillige 
Thuismakers) komen er nieuwe vragen op. 
De organisatiestructuur die we hadden 
bleek niet meer te passen. Ook was het 
onduidelijk hoe werkprocessen eruit zagen. 
Om die reden hebben we de patronen 
van sociocratie 3.0 ons laten inspireren 
om tot een nieuwe organisatiestructuur en 
werkprocessen te komen. Nu staan we nog 
voor de uitdaging hoe we voor samenhang 
tussen de verschillende teams zorgen en 
hoe we prioriteiten stellen. Een gedeeld 
beeld helpt hierbij.

Ontwikkelingen Thuis

Met het nieuwe team aan de slag  
met sociocratie
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Ontwikkelingen Thuis

Missie, visie, strategie
Met de Thuismakers is er dan ook gewerkt 
aan een herijkte missie, visie en strategie. 
Hier zijn ook experts bij betrokken die 
bepaalde sessies hebben gefaciliteerd. 
Daarover is meer te lezen in het hoofdstuk 
Ontwikkeling van onze diensten.

Onze ‘nieuwe’ missie en visie hebben we 
samengevat in deze pitch:

“We leven in een wereld waar 
verschillende maatschappelijke 
vraagstukken elkaar in een razend 
tempo opvolgen. Deze problemen 
zijn complex en vragen vaak om een 
nieuwe aanpak. Thuis Wageningen 
helpt om samen nieuwe processen in 
gang te zetten. Wij geloven dat een 
duurzame en rechtvaardige wereld in 
2030 mogelijk is. Dat is waar wij elke 
dag aan werken. Dat doen we met lef 
en door te experimenteren, te verbinden 
en te mobiliseren. Sustainable 
Development Goal 10 om ongelijkheid 
te verminderen en Sustainable 
Development Goal 17 om constructief 
samen te werken zijn daarbij de 
focuspunten in de verschillende 
projecten die we doen. 
We werken aan een 
toekomstbestendige organisatie zodat 
we zelf een voorbeeld zijn van hoe het 
anders moet, hoe het anders kan. 
Wil jij deze nieuwe toekomst ook of 
ben je hier al mee bezig en kan je hulp 
gebruiken? Dan doen wij graag met je 
mee!”

Welsaam
Dit was het laatste jaar van de aanbesteding 
die aan Welsaam gegund was. Welsaam 
is een netwerkorganisatie van 28 partijen 
in het sociaal domein in Wageningen. 
De gemeente heeft de opdracht met 
een jaar verlengd. Ondertussen wordt 
er druk gewerkt aan een nieuwe 
aanbestedingsopdracht.

Onder begeleiding van Thuismaker Jesper 
werken we aan onze strategie
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De vraag kwam op: Hoe leidt Thuis 
projecten om maatschappelijke 
vraagstukken aan te pakken en bij te 
dragen aan een duurzame en inclusieve 
samenleving met de ambitie om in 2024 
een sociale onderneming te zijn? Deze 
ambitie kan alleen gerealiseerd worden 
als we weten welke waarde voor transitie 
met betrekking tot maatschappelijke 
vraagstukken Thuis kan bieden.

Samen met Thuismakers en andere 
belanghebbenden zijn we dieper in 
dit vraagstuk gedoken middels de 
ontwerpmethode Design Thinking. Dit 
proces heeft tot waardevolle inzichten 
gezorgd, waardoor er vele puzzelstukjes van 
de afgelopen jaren op zijn plek zijn gevallen.

De stap naar sociaal ondernemerschap 
betekent ook nadenken hoe je als 
organisatie zowel impact maakt als geld 
verdient. Voor Thuis was het nodig om 
aan de ene kant diensten te evalueren 
als wel om tot nieuwe diensten te komen 
waarmee we impact kunnen maken als wel 
inkomsten kunnen genereren. We hebben 
de handschoen opgepakt om hiermee aan 
de slag te gaan op basis van de herijkte 
missie en visie. De focus lag met name op 
de ontwikkeling van nieuwe diensten, omdat 
daar de grootste kansen lagen:

‘Er is nog geen methode waarmee Thuis 
werkt, waardoor we geen duidelijke 
werkwijze hebben, het niet schaalbaar is en 
we elke keer opnieuw een aanpak verzinnen. 
Het is nodig dat we methodes uitwerken, 
zodat we doeltreffender kunnen werken.’

We hadden vernomen dat de methodiek 
Design Thinking zou kunnen bijdragen 
om met dit vraagstuk aan de gang te 
gaan. Design Thinking wordt veel ingezet 
om tot innovatie te komen, waarbij 
belanghebbenden van een product of 
dienst in alle fases worden betrokken. Deze 
manier leidt ertoe dat de behoeftes van 
de belanghebbenden beter meegenomen 
worden bij de ontwikkeling van een product 
of dienst en deze daardoor beter aansluit.

Design Thinking kent meerdere fases die 
iteratief verlopen:
• Empathie: Leren van- en over de 

belanghebbenden voor wie je ontwerpt.
• Definiëren: (Her)definiëren en focussen 

van het vraagstuk.
• Ideevorming: Brainstormen en creatieve 

ideeën bedenken.
• Prototype: Bouwen van ideeën als 

probeersel om te laten zien aan anderen.
• Testen: voorleggen van de probeersels 

aan de belanghebbenden voor je 
ontwerpt voor feedback.

Tussen de maanden september en 
december hebben we de stappen doorlopen 
om tot nieuwe diensten voor thuis te komen. 
In alle fases hebben we verschillende 
belanghebbenden uitgenodigd om mee 
te denken. In de empathiefase hebben 
we met name mensen geïnterviewd en 
bevraagd via enquêtes. De mensen waren 
zo gekozen dat ze een afspiegeling waren 
van de maatschappij. We hebben met elkaar 
gesproken over hoe ze Wageningen ervaren 
en welke kansen en uitdagingen ze zien voor 
de maatschappij. 

Ontwikkeling van 
onze diensten
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Ontwikkeling van onze diensten

Ook hebben we het gehad over Thuis en haar 
rol in de stad bij deze kansen en uitdagingen. 
Dit heeft ons veel geleerd over hun waardes 
en principes, wat ze belangrijk vinden, waar 
ze van wakker liggen en waar je ze wakker 
voor kan maken. 

Hiernaast hebben we ook verschillende 
enquêtes gehouden en ons ingelezen. Aan 
de hand van deze data hebben we ons 
vraagstuk opnieuw gedefinieerd. Daarbij 
hebben we ook gekeken naar een potentiële 
klantengroep: welke groepen bedienen we 
al (betaald) en welke missen we nog. 

Aan de hand van deze informatie hebben 
we persona’s ontwikkeld. Een soort 
archetype die 1 type groep voorstaat. 
Thuis had 7 persona’s ontwikkeld en via 
een workshop teruggelegd aan mensen 
waarvan wij dachten dat ze passen bij 1 
van de 7 persona’s. Daar is feedback op 
gekomen en we zijn gaan finetunen. 

Naast het finetunen van eigenschappen van 
de persona’s hebben we ook hun uitdagingen 
en kansen aangepast en met elkaar 
nagedacht hoe Thuis via het aanbieden van 
een dienst zowel haar eigen vraagstuk als 
die van de persona’s zou kunnen oplossen. 
In deze fase zijn maar liefst ruim 200 ideeën 
opgekomen. Vanuit hier zijn we richting 
een prototype gegaan. De ideeën zijn 
geanalyseerd en gegroepeerd. 
Hier kwamen 5 concrete diensten uit:
·   Experimenteren
·   Procesbegeleiding
·   Netwerk
·   Kennis en advies
·   Ruimteverhuur

Dit hebben we omgezet in een prototype 
en we voorgesteld aan een mix van mensen 
die hadden deelgenomen aan 1 van de 
eerdere fases. De voornaamste feedback 
die we kregen was: focus je op de dienst 
experimenteren. De andere diensten zijn 

De uitnodiging om mee met ons mee te 
denken over onze diensten



7

Ontwikkeling van onze diensten

een onderdeel van of dragen bij en het 
experimenteren. Experimenteren is uniek 
en er is in deze regio (en verder) behoefte 
aan. Bovendien is experimenteren ook iets 
wat Thuis doet en kan en sluit het aan bij de 
missie.

Wij konden ons erg goed in deze 
feedback vinden: Thuis zelf is toch ook een 
experiment, het werken op basis van delen 
is een experiment, het sociocratisch werken 
is een experiment, een aantal initiatieven die 
we ondersteunen zijn experimenten, een 
aantal Thuisactiviteiten zijn experimenten.

Dit zijn we verder gaan uitwerken. Naast het 
uitwerken konden we ook vrij direct aan de 
slag met het uittesten van ons prototype 
en al doende leren, doordat we meerdere 
gevraagd zijn een (betaalde)rol te spelen bij 
een vraagstuk.

Experimenten
Experimenteren kan op verschillende 
manieren gebeuren, afhankelijk van wat je wil 
bereiken. Zo kan je experimenteren binnen 
de randen en kaders van het bestaande, als 
verbetering van wat er al gebeurt. Maar het 
kan ook gaan over de randen en kaders van 
het bestaande, als poging om transitie op 
gang te brengen. Door te experimenteren 
kan je beweging genereren, context 
gedreven oplossingen zoeken en bestaande 
systeem destabiliseren. Experimenten 
kunnen groot en klein zijn. Hieronder valt 
ook het bevragen van de status quo en het 
agenderen van vraagstukken.

We zijn ons meer gaan verdiepen in 
experimenten en naargelang dat onderzoek, 
hoe meer enthousiaster we werden, omdat 
er op bepaalde gebieden veel herkenning 
was. Zoals de drie kenmerken waar zinvolle 
experimenten aan voldoen, namelijk: 
praktijkgericht, vanuit samenwerking en 
door te leren-door-doen.

1. Praktijkgericht
Experimenten beginnen met een vraagstuk 
en spelen zich af in een afgebakende 
context. Deze context wordt bepaald 
en beïnvloed door sociale, culturele, 
economische en demografische factoren. 
Door met de betrokkenen in deze context 
het probleem te onderzoeken, kom je tot 
oplossingen die aansluiten bij de omgeving.

Het prototype diensten die we hebben 
gemaakt naar aanleiding van de sessies
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2. Samenwerking
De vraagstukken zijn te complex om 
door één partij op te lossen. Er moeten 
verschillende perspectieven en disciplines 
betrokken zijn. Overheid, kennisinstellingen, 
ondernemers, maatschappelijke 
organisaties en inwoners moeten hun 
krachten bundelen De moeilijkheid is dat 
alle betrokkenen het grotere plaatje moeten 
kunnen zien. Zo kunnen kennis en beleid 
omgezet worden in oplossingen die in de 
praktijk uitvoerbaar zijn.

3. Leren-door-doen
Experimenteren en leren zijn onlosmakelijk 
aan elkaar verbonden. Door te leren tijdens 
het doen kan je komen tot oplossingen die 
in de praktijk werken. Er wordt genavigeerd 
op basis van het vraagstuk. Het leren betreft 
te zien of een oplossing technisch goed 
werkt, maar ook of de oplossing gedragen 
wordt door de betrokkenen.

Ook waren er een aantal dingen die onze 
aandacht verdienden. Experimenteren 
betekent namelijk niet zomaar wat doen. Een 
goed vooronderzoek van het vraagstuk met 
betrokken stakeholders en het bedenken 
van verschillende mogelijke oplossingen 
is van belang en zorgt voor een gedegen 
experiment. Hierin viel voor ons nog wat te 
leren om theorie met de praktijk te verbinden. 
In ons eigen Experiment welke diensten 
we zouden moeten aanbieden hebben we 
gewerkt met de theorie Design Thinking. 
Dat beviel goed omdat het ook handvatten 
gaf voor het doen van gedegen 
vooronderzoek. Deze methodiek zullen we 
zeker toevoegen aan onze experimenten 
toolbox. Deze toolbox zullen we de 
komende jaren meer en meer gaan vullen 
met verschillende methodieken om steeds 
weer bij nieuwe experimenten de juiste 
tools te kunnen inzetten.

Magazine
Het hele proces en het resultaat daarvan 
wat we in dit hoofdstuk bespreken hebben 
we vastgelegd in een zelfgemaakt 
magazine. Begin 2022 zal dit magazine 
verschijnen zodat we daarmee andere 
partijen inzicht kunnen geven in onze 
ontwikkeling en mogelijk ook inspireren.

 

Ontwikkeling van onze diensten
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Hall of Fame
Er is veel behoefte naar plekken waar 
jongeren kunnen werken aan hun creatieve 
talenten en andere jongeren kunnen 
ontmoeten. Daarom is het initiatief genomen 
voor een Hall of Fame in de haven van 
Wageningen. Hier is een legaal stuk muur 
waar jongeren hun gang kunnen gaan 
met street art. Ook worden er workshops 
gegeven om talenten te ontwikkelen.

Reactie:

“Het ziet er vet uit!”

“Ik zag dat er workshops waren waar 
je kon leren graffiteren. Dat was leuk 
om te doen. Ik heb daar meer geleerd 
over de techniek en vandaag kom ik 
wat uitproberen op de muur. Eindelijk 
is er een muur waar we legaal kunnen 
oefenen!”

Data:
·   40 artiesten zijn betrokken  

geweest bij de kunstwerken.
·   Er was 430 m2 beschikbaar.
·   De artiesten hebben hun werk  

in 2 dagen tijd gemaakt.
·   Er is ook een vrije muur waar  

iedereen legaal kan spuiten.

Samengewerkt met:
·   Astrant
·   Popupop

Bizzkids
Tijdens de vakantieprogramma’s van 
Bizzkids hebben kinderen geleerd hoe 
ze als ondernemer kunnen bijdragen aan 
maatschappelijke vraagstukken. Het eerste 
programma ging over de impact van afval 
en hoe je van afval iets nieuws kan maken. 
De tweede week ging over de mode-
industrie en hoe je die als ondernemer 

Projecten

Street art in de haven van Wageningen bij het 
project Hall of Fame
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Projecten

eerlijker en duurzamer kan maken. De 
kinderen hebben een bedrijfsplan gemaakt, 
producten ontwikkelt, deze verkocht en 
bovenal veel geleerd.

Reactie:

“Ik vond deze week heel leuk. Ik 
heb heel veel geleerd over kleding. 
Bijvoorbeeld over kinderarbeid en ook 
over afval bij het maken van kleding. Je 
moet gewoon tweedehands kopen of je 
eigen kleding upcyclen.”

“Ik wil graag veel geld verdienen en dat 
is deze week gelukt.”

Data:
·   Er deden 5 kinderen mee  

aan het Upcycle programma
·   Aan het Mode programma  

hebben 16 kinderen meegedaan
·   Er was een grote diversiteit in de groepen

Samengewerkt met:
·   FaWaKa
·   Enactus Wageningen

Voedselagenda
Samen met de gemeente, ondernemers en 
inwoners een voedselbeleid maken voor:
·   Minder voedselverspilling
·   Meer plantaardig eten
·   Toegankelijk gezond eten
·   Korte voedselketens

Thuis heeft dit participatieproces opgezet, 
om zoveel mogelijk mensen te betrekken.

Reactie:

“De bijeenkomsten zijn echt op rolletjes 
verlopen. Het zag er professioneel en 
verzorgd uit. Het draaiboek zat goed in 
elkaar en de opbouw van de sessies was 
ook heel goed wat ons betreft. Ook was 
de hoge opkomst heel fijn, wat mede aan 
jullie mobilisatiekracht te danken is. We 
zijn kortom heel blij dat we deze opdracht 
aan Thuis hebben verleend en zien uit 
naar verdere samenwerking!”

Data:
·   2 sessies georganiseerd beide in twee 

talen (Eng en NL).
·   Er deden 60 inwoners en 40 ondernemers 

mee.
·   ACT groepje zijn 8 keer de straat en markt 

op gegaan.
·   11 vrijwillige facilitatoren.
·   Yanina heeft dit proces voor haar stage 

opgezet.
De kinderen verkopen hun zelfgemaakte 
Upcycle producten met Bizzkids

ACT groepje vroeg inwoners van Wageningen 
naar hun mening over voedselthema’s
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Projecten

Voedselagenda

Samengewerkt met:
·   Gemeente Wageningen
·   Foodsharing Wageningen
·   SFYN
·   Green Office
·   Wageningen University & Research
·   Stichting Boerengroep

StreekWaar
Lokaal en Duurzaam boodschappen 
doen makkelijker maken. Dat is waar 
de StreekWaar community aan werkt. 
Daarvoor is een pilot opgezet om deze 
producten op een andere manier aan 
te bieden. De producenten brengen de 
producten naar Thuis, waar de bestellingen 
door consumenten worden omgepakt en 
klaargezet. Consumenten kunnen online bij 
alle producenten tegelijk bestellen en op 
woensdag hun boodschappen ophalen.

Thuis heeft ook de mogelijkheid opgezet om 
de boodschappen te bezorgen. Het bezorgen 
wordt gedaan door nieuwe Wageningers 
op de bakfiets, die in ruil voor hun werk een 
Nederlandse Taalcursus krijgen.

We halen de winkel uit de keten en bouwen 
samen aan een community.

Status:
·   Ompakpunten in Renkum, Bennekom  

en Wageningen.
·   Thuis heeft als opdracht een 

investeringsstrategie te maken om te kijken 
hoe (en of) we na de pilot doorgaan.

·   Het aanbod is nog niet breed genoeg, 
waardoor er minder bestellingen zijn.  
We werken er continu aan het aanbod te 
verbreden.

·   Door corona hebben er weinig community 
activiteiten en ontmoetingen kunnen 
plaatsvinden.

Data:
·   Al 217 bestellingen van gemiddeld €17,25.
·   15 pioniers zetten zich in.
·   32 lokale producenten doen mee.

Samengewerkt met:
·   StreekWaar
·   Gemeente Wageningen

Make It Happen
Met Make It Happen kunnen jongeren 
tussen de 16 en 27 jaar een invulling 
geven aan de maatschappelijke diensttijd. 
Hierin ontdekken jongeren hun talenten, 
ontwikkelen ze nieuwe vaardigheden en 
ontmoeten ze nieuwe mensen terwijl ze zich 
inzetten voor de maatschappij.

Wij hebben de jongeren in dit proces 
begeleidt met workshops, 1 op 1 advies en 
subsidie.

Reactie:

“Het was leuk en leerzaam om hieraan 
mee te doen. Het meest interessante vond 
ik hoe je mensen kan mobiliseren voor 
jouw idee. In de workshop zijn we hierop 
ingegaan heeft mijn groepje een plan 
gemaakt hoe we meer jongeren kunnen 
betrekken bij het voedselsysteem. Zo 
hebben we een activiteitenprogramma 
samengesteld, commissies opgericht en 
hebben we een activiteit georganiseerd.”

Bij Thuis kunnen consumenten hun bestelling 
van StreekWaar ophalen
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Data:
·   Er waren 95 aanmeldingen  

verdeeld over 10 groepjes.
·   Er zijn 9 verschillende activiteiten 

georganiseerd.
·   Meer dan de helft van de deelnemers blijft 

zich na Make It Happen inzetten voor de 
samenleving.

Samengewerkt met:
·   Spectrum
·   Changemakers Wageningen
·   Make it Happen

Wageningen DOET
Initiatieven ondersteunen kan op vele 
manieren. Soms begint het al met een goed 
gesprek, met het meedenken of het bij elkaar 
brengen van mensen die elkaar kunnen 
helpen. Thuis is al sinds het begin bekend als 
een organisatie waar ideeën kunnen groeien 
en mensen een impact willen maken. Door 
het ondersteunen van initiatieven kan duidelijk 
gemaakt worden wat er speelt in de stad, 
waar de kansen, maar ook de problemen 

liggen. Hierdoor kunnen maatschappelijke 
vraagstukken worden opgehaald en 
bespreekbaar gemaakt worden.

Wat doen Wageningers om hun stad, buurt 
of straat groener en duurzamer te maken? 
Wat hebben de inwoners nodig om meer 
aansluiting tot hun buren te vinden? Deze en 
vele anderen vragen komen wij tegen tijdens 
gesprekken met Wageningse initiatiefnemers. 
Door hen te ondersteunen met hun eigen 
initiatief kunnen wij ervoor zorgen hun wensen 
en behoeftes in praktijk te brengen.

Om nog meer initiatieven te kunnen 
ondersteunen en meer mensen uit 
verschillende leefwerelden met elkaar 
te verbinden is in 2020 een intensieve 
samenwerking met Solidez gestart. Onder 
de noemer “Wageningen Doet” is het 
samenwerkingsverband in 2021 uitgebreid 
en worden de expertises van beide 
organisaties benut. Als Wageningen Doet 
werken we samen met inwoners om de 
leefbaarheid in Wageningen te vergroten. 
Dat doen we door het ondersteunen van 
bewonersinitiatieven met kennis, netwerk en 
subsidie. Binnen Wageningen Doet vinden 
wij het belangrijk netwerken met elkaar te 
verbinden en verschillende leefwerelden 
te laten overlappen. Hierdoor krijgen de 
initiatieven een groter draagvlak en werden 
er verbindingen gemaakt die normaal niet 
zo snel zouden ontstaan. In 2021 zijn ruim 
150 initiatieven ondersteund, waarvan er 35 
financiële ondersteuning hebben gekregen. 
De ondersteunde initiatieven zijn divers en 
verspreid door heel Wageningen.

Veel initiatieven in 2021 konden door de 
lockdown en beperkingen helaas niet 
doorgaan. Maar Corona en de beperkingen 
hieromheen hebben ons ook weer laten zien 
hoe mensen naar elkaar omkijken. Zo zijn er 
bijvoorbeeld door studenten kaarten langs 

Samen met de jongeren van Make It Happen 
in gesprek
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gebracht bij ouderen die alleen thuis zaten. 
Hebben dichters tijdens de lockdown mensen 
thuis opgebeld om hun te laten genieten 
van gedichten. Werd een hart onder de riem 
gestoken voor mantelzorgers tijdens een diner 
in de grote kerk. En er werden kerstcadeaus 
verzameld voor bewoners van het AZC.

Ook liet het zien hoe snel initiatiefnemers 
in staat waren om hun originele plannen 
aan te passen en ervoor te zorgen dat hun 
initiatief toch nog kon doorgaan. Zo zijn er 
stilte momentjes organiseert waar mensen 
op afstand bij elkaar konden komen, is het 
Globus festival op een kleinere manier 
toch doorgegaan en konden mensen bij 
de Closet Swap op een duurzame manier 
nieuwe kleding shoppen.

Er zijn dit jaar stappen gezet om ons door 
te ontwikkelen en om er voor te zorgen 
dat nog meer Wageningers ons weten te 
vinden. Hiervoor hebben we onder andere 
een aanvraag gedaan bij het VSB fonds om 
te leren hoe wij buurten nog beter kunnen 
betrekken in het ondersteuningsproces en 
nog beter maatschappelijke vraagstukken 
kunnen ophalen. Ondanks dat onze afvraag 
helaas is afgewezen hebben wij tijdens de 
procesbegeleiding voor de aanvraag veel 
geleerd en veel motivatie opgehaald. Omdat 
onze doelstelling is Wageningse inwoners 
en hun initiatieven te ondersteunen en hen 
met elkaar te verbinden zijn we met hun in 
gesprek gegaan om te onderzoeken waar 
de kansen liggen en waar onze uitdagingen 
liggen. 

We kregen van meerdere initiatiefnemers 
terug dat het nu nog lastig is om te weten 
te komen welke initiatieven al bestaan. Voor 
het nieuwe jaar is ons doel alle Wageningse 
initiatieven zichtbaar te maken, zodat 
mensen met soortgelijke ideeën sneller 
in contact kunnen komen met bestaande 

initiatieven. En ook makkelijker aansluiting 
kunnen vinden in bestaande netwerken 
binnen Wageningen.

Ondanks de beperkingen konden we 
inwoners van Wageningen toch verbinden 
met o.a. Struinen door de Tuinen
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Stadskamer
In 2021 is de Stadskamer open geweest  
van 8 juni tot 20 december 2021. 

Vaste activiteiten zoals de boekenmarkt, 
Foodsharing en wisselboetiek vinden 
dagelijks plaats tijdens openingstijden. 
Een piek van afname van de producten 
van Foodsharing was tijdens de Algemene 
Introductie Dagen.

Plantenasiel is actief op de zaterdagmiddag 
voor bezoekers, waarin planten ter adoptie 
worden gesteld of een tweede thuis krijgen. 
De groep vrijwilligers groeit en is betrokken!

Activiteiten
Het Nederlandse Taalcafé, waar veel vraag 
naar is, is actief op de woensdagavond. 
Tijdens de periode van sluiting is de 
Nederlandse Taalcafé digitaal voortgezet. Om 
op deze manier aan de vraag te voldoen.

Wekelijks wordt er door een groep gebreid, 
zij leren van elkaar vaardigheden, horen 
verhalen en zijn ook buiten het breicafé met 
elkaar verbonden.

In september konden bezoekers deelnemen 
aan de interactieve kunstinstallatie van 
Remco de Kluizenaar. Hierin leerden 
bezoekers hun digitale foodprint te zetten.  
De locatie is podium geweest voor de 
Popronde, Struinen in de Tuinen en Big Draw.
In september is een start gemaakt met de 

Ontwikkelingen Ontmoeten 
en verbinden

De Stadskamer is een plek om te ontmoeten, 
samenwerken en te genieten van de lunch 
gemaakt door Thuismaker Dirk.

Iedere zaterdag worden er vele plantjes 
gered bij het Plantenasiel
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Ontwikkelingen Ontmoeten en verbinden

Spaanse tafel met initiatiefnemer Arantza. 
Mensen uit verschillende windstreken uit 
Wageningen vonden elkaar hier om Spaans 
te leren, met elkaar te praten en ook anderen 
Spaans aan te leren. De groep groeide uit tot 
gemiddeld 15 mensen per keer.

Tweede kerstdag is de Stadskamer open 
geweest om samen met geïnteresseerde 
vaste bezoekers kerst te vieren onder genot 
van een lunch, ontmoeting, koffie/thee en 
gezelligheid.

Eind 2021 is de start gemaakt met het maken 
van een kast voor de puzzelbibliotheek, wat 
in 2022 verder vorm gaat krijgen.

Er heeft een diversiteit aan activiteiten 
plaatsgevonden van discussieavonden over 
klimaat, theatergroepen hebben geoefend 
voor hun voorstellingen, danscursussen, 
sportlessen, creatieve activiteiten, 
gelegenheid om kennis te maken met 
veganistisch eten, spelletjesavonden, 
filosofiemiddagen, cursussen met diverse 
thema’s, de nieuwe burgemeester kwam bij 
Thuis op bezoek om kennis te maken met 
Welsaam.

In de lockdown heeft Thuis 
wandelmogelijkheden gecreëerd en 
zelf met een afhaallunch gemaakt door 
Thuismaker Dirk.

Aantal bezoekers
De Stadskamer is van de 52 weken 23 weken 
dicht geweest door de coronamaatregelen 
van de overheid. De 29 weken dat 
de Stadskamer open was, waren er 
beperkingen door de coronamaatregelen. 
Hierdoor zijn er minder mensen dan 
voorgaande jaren in de Stadskamer 
geweest. Vlak voor de laatste lockdown van 
2021 is Thuis door de maatregelen 4 weken 
tot 17:00 uur open geweest, waardoor 

avondactiviteiten niet door konden gaan, 
deze werden verplaatst naar de overdag of 
een andere datum.

Naar schatting hebben 1100 mensen 
gebruik gemaakt van de Stadskamer. Zij 
kwamen om te studeren, werken en elkaar 
te ontmoeten.

De Stadskamer heeft daarnaast ook veel 
bezoekers die even langskomen om te 
snuffelen bij de boeken of deze te kopen, 
producten van Foodsharing op te halen, 
kleding te ruilen en planten te adopteren of 
ter adoptie te stellen. Ook komen bezoekers 
langs voor een korte vraag, waarbij Thuis 
kan helpen of hen doorverwijst naar iemand 
of organisatie die daarin verder kan helpen.

Bij de in totaal 425 activiteiten die binnen 
Thuis Wageningen zijn georganiseerd zijn er 
ongeveer 7700 bezoekers geweest.

 

Met Enactus maken we een geveltuin



Samen veranderen we de toekomst.  
Omdat het anders moet.  
Omdat het anders kan.
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2022 wordt een spannend jaar voor Thuis!  
Dit wordt namelijk het jaar waarin gaat 
blijken of de weg die we gekozen hebben 
richting een sociale onderneming 
kloppend en haalbaar is.

Zo hebben we €90.000 ex BTW aan 
inkomsten van experimenten begroot. 
Deze inkomsten hebben we nodig om 
de medewerkers die we nieuw hebben 
aangenomen te kunnen blijven betalen. Dit 
is het eerste jaar dat Thuis niet voorafgaand 
aan het jaar haar financiën al gedekt heeft. 
Ondernemen komt met risico’s. Het is een 
spannende stap, maar het voelt ook goed. 
Vooral omdat we al een aantal opdrachten 
en lijntje voor opdrachten voor het nieuwe 
jaar hebben.

Experimenteren is niet alleen iets wat we 
in opdracht doen. Dit is onze werkwijze 
en zal zich de komende jaren gaan uiten 
in de gehele organisatie. Zo willen we 
bijvoorbeeld het netwerk van Thuis en de 
community inzichtelijker maken, zodat het 
duidelijk is wie er aan welke vraagstukken 

werken en de samenwerking makkelijker 
opgezocht kan worden. Ook willen we meer 
gaan communiceren. Niet alleen over onze 
activiteiten, maar ook over de veranderingen 
die we teweeg willen brengen en de lessen 
die we willen leren.

Ook met Welsaam wordt het een spannend 
jaar, omdat we in 2022 een aanbod voor de 
nieuwe aanbesteding gaan doen. De eerste 
helft van het jaar zullen we samen met onze 
partners een aanbod gaan schrijven en 
bepalen hoe we willen samenwerken met 
elkaar. In de tweede helft van 2022 zullen 
we te horen krijgen of we de aanbesteding 
gegund krijgen of niet. Thuis is momenteel 
nog voor een overgroot deel afhankelijk van 
deze inkomsten.

Kortom: er staat ons een spannend  
en mooi jaar te wachten! Nu nog hopen  
dat de deuren snel weer open mogen.

Aantal teams actief:  10
Aantal Thuismakers:  51

Blik op de toekomst


