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Introductie 
2023 beloofd een mooi jaar te worden. Op het moment dat we dit projectplan schrijven bruist het in de Stadskamer. 
jong en oud van alle genders zitten samen te breien in de Stadskamer. Scholieren zijn aan het werken. Zzp'ers 
gebruiken de Stadskamer als flexwerkplek. Een eenzame meneer komt koffie drinken en genieten van de levendigheid 
om zich heen. Een statushouder komt om nieuwe mensen te leren kennen. Tweedehands boeken worden 
meegenomen en eten dat anders wordt weggegooid wordt gered uit de koelkast van Foodsharing.  
 

 
 
Ook het aantal activiteiten dat bij Thuis plaatsvindt, neemt toe. Steeds meer activiteiten dragen bij aan onze visie. 
Initiatiefnemers hebben weer allerlei mooie plannen voor Wageningen. En ook niet te vergeten: we hebben zelf een 
team dat klaar staat om deze energie voort te zetten, te ondersteunen en mooie kansen voor Thuis en de samenleving 
op te pakken. 
 



 
 

Het is ook een spannend jaar, omdat dit het laatste jaar is van onze project ‘van burgerinitiatief naar sociale 
onderneming’. Dat betekent dat Thuis na dit jaar voldoende projectinkomsten heeft om zelfstandig (zonder de subsidie 
van Stichting DOEN en het VSBfonds) haar medewerkers te betalen.  
 
In dit projectplan lees je wat Thuis in 2023 per domein gaat doen om invulling aan haar missie te geven aan haar doelen 
te verwezenlijken. 

Missie 
Samen veranderen we de toekomst. Omdat het anders moet. Omdat het anders kan.   

 
We leven in een wereld waar verschillende maatschappelijke vraagstukken elkaar in een razend tempo opvolgen. Zij 
hebben een groot, ontwrichtend en soms onomkeerbare invloed op onze toekomst en die van de wereld. Denk aan de 
gevolgen van de klimaatcrisis, verdeeldheid in de samenleving met een steeds groter wordende kloof tussen 
verschillende groepen.  
 
De tijd dringt. Niets doen is absoluut geen optie. 

 
Thuis Wageningen gelooft er in dat we samen de koers kunnen veranderen. Dat een duurzame en rechtvaardige wereld 
in 2030 mogelijk is. 

Visie 

Dat is waar wij elke dag aan werken en dat doen we met lef: 
▪ Lef om anders te denken en om anders te handelen, om te experimenteren en te pionieren, van gebaande paden af 

te wijken, omdat blijven doen wat we deden ons niet verder zal helpen.  
▪ Lef om andere perspectieven te betrekken en verschillen te waarderen, omdat we allemaal nodig zijn om het 

verschil te maken. 
▪ Lef om nieuwe verbindingen en samenwerkingsverbanden aan te gaan waar burgers, overheid, bedrijven en 

kennisinstellingen kennis, kunde en ervaringen delen. Omdat we good practices alleen kunnen ontwikkelen, 
wanneer kennis, beleid en praktijk bij elkaar komt. 

▪ Lef om te beginnen zonder precies vooraf te weten wat het resultaat is. De maatschappelijke vraagstukken waar we 
voor staan zijn vaak zo complex dat er geen pasklaar antwoord is. Gedurende het proces sturen we bij op de impact 
die we samen willen maken. Belangrijk is de manier waarop we onze doelen willen bereiken. 

  



 
 

Domeinen waarbinnen we werken 

 

 

Locatie als katalysator 
 

Over dit domein 

Onze locatie is een middel om aan de missie van Thuis en de verschillende domeinen te werken. Het is een plek waar 
alles samenkomt. Met de locatie brengen we verschillende leefwerelden samen, waardoor verschillende perspectieven 
elkaar verrijken en onderling begrip vergroot wordt. De locatie is een fysiek voorbeeld van hoe het anders kan en dat 
een rechtvaardige en duurzame toekomst mogelijk is. Er zijn voorbeeldinitiatieven, de Stadskamer werkt op basis van 
delen en er is een aansprekend Thuisprogramma. Door zelf het voorbeeld te zijn inspireren we anderen en vergroten 
we het ecosysteem. De locatie geeft iedereen die dit wilt de mogelijkheid om mee te doen. Hierdoor zijn er ook meer 
burgers die zelf een initiatief willen starten. De locatie biedt letterlijk ruimte aan initiatieven en experimenten. 

 

Wat doen we nu? 

De Stadskamer van Thuis is van dinsdag tot en met vrijdag open van 9 tot 12 en zaterdag van half 2 tot half 5. We 
hebben 17 vaste Thuisactiviteiten en diverse eenmalige activiteiten in het kader van duurzaamheid en/of het 
verminderen van ongelijkheid. We bieden de ruimte aan inwonersinitiatieven en diverse experimenten.  

 

Plannen voor 2023 



 
 

▪ Het programma van Thuis breed onder de aandacht brengen, waardoor we Thuis ook aan de hand van het 
programma kunnen profileren en zo het ecosysteem kunnen vergroten. 

▪ We gaan meer activiteiten tijdens de openingstijden van Thuis organiseren, omdat dit helpt om het voorbeeld te zijn 
en mensen te betrekken bij het ecosysteem 

▪ Burgerinitiatieven een podium bieden bij Thuis, door meer initiatieven die we vanuit het domein burgerinitiatieven 
ondersteunen ook daadwerkelijk bij Thuis te faciliteren. 

▪ Het  Thuisverhaal nog beter over te brengen bij bezoeker van de Stadskamer en activiteiten van Thuis 
 

Burgerparticipatie 
Over dit domein 

Burgers vormen een belangrijke stakeholder in het creëren van een andere toekomst. Juist door burgers te betrekken 
bij maatschappelijke vraagstukken kan je tot oplossingen komen die uitvoerbaar zijn in de praktijk en waar draagvlak 
voor is. Thuis zorgt ervoor dat deze stakeholder niet vergeten wordt, maar ook gefaciliteerd wordt om te kunnen 
participeren. De manier waarop participatie mogelijk wordt gemaakt bepaalt namelijk wie er mee kan praten, beslissen 
en doen. Thuis zorgt ervoor dat iedereen die door iets geraakt wordt mee kan doen.  

 

Wat doen we nu? 

Met Wageningen DOET ondersteunen we samen met Solidez inwonersinitiatieven in de stad. Dit doen we met kennis, 
netwerk, geld en door initiatiefnemers aan te moedigen vanaf de zijlijn.  

Met het project Maatschappelijke Dienst-Tijd bieden we een ontwikkeltraject waarin jongeren werken aan hun eigen 
initiatief en persoonlijke ontwikkeling. 

Samen met de bblthk werken we aan het project Stadslab om vanuit citizen science invloed te hebben op beleid.  

We zijn actief in netwerken en zette nieuwe netwerken op.  

Met City Deal Kennis Maken onderzoeken we samen met de WUR, bblthk en regio Foodvalley hoe studenten vanuit 
actief burgerschap oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in de lokale praktijk kunnen versnellen. 

Bij de pijler experimenteren voor een betere toekomst zorgen we ervoor dat de burger een stakeholder bij elk 
experiment en vraagstuk is.  

We signaleren en agenderen vraagstukken en bevragen de status quo. 

 

Plannen voor 2023 

▪ Samenwerking van ‘City Deal Kennis Maken’ verder vormgeven en bestendigen voor de komende jaren 
▪ Aan de buitenwereld laten zien welke initiatieven er in Wageningen zijn en hoe deze een rol spelen bij 

maatschappelijke vraagstukken. 
▪ Burgers betrekken bij het signaleren en agenderen van vraagstukken en het ondersteunen van initiatieven met 

Wageningen DOET. 
▪ Bij alle experimenten die we in 2023 doen is de burger een gelijkwaardige stakeholder, die gefaciliteerd wordt om 

mee te doen. 
▪ Samenwerking tussen bblthk, Stadslab en Thuis helder 

 

Experimenteren voor een betere toekomst 
Over dit domein 

De maatschappelijke vraagstukken waar we als samenleving voor staan zijn complex. Zo complex, dat er geen pasklare 
oplossing is en dat het vraagstuk niet door één partij opgelost kan worden. Er zijn nieuwe samenwerkingen tussen 
burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en overheid nodig om een duurzame en 
rechtvaardige toekomst te realiseren. Thuis brengt deze stakeholders samen. Samen gaan we op zoek naar mogelijke 
oplossingen en experimenteren we met nieuwe aanpakken. We doorbreken bestaande structuren en regelgeving, die 
verandering voor een andere toekomst in de weg staan. Al doende leren we met elkaar wat er wel werkt en wat niet. 
Zo creëren we samen een beweging richting een andere toekomst.   



 
 

Wat doen we nu? 

Op dit moment werken we samen met de gemeente Wageningen, de Woningstichting, burgers en organisaties in het 
sociaal domein samen om energiearmoede aan te pakken. Want zo bevorderen we de gelijkheid van mensen, én 
maken we duurzame oplossingen voor alle inwoners van Wageningen mogelijk en betaalbaar. Thuis faciliteert de 
samenwerking, betrekt inwoners, komt met praktische oplossingen om energieverbruik te verminderen en helpt bij de 
communicatiecampagne die ontwikkelt wordt. 
 
Thuis zit in de kerngroep van Welsaam. Een netwerkorganisatie van 24 organisaties in het sociaal domein. Hierin 
ontwikkelen we en geven we uitvoering aan een strategie voor preventie in Wageningen.  

 
Daarnaast doen we diverse experimenten binnen het domein burgerparticipatie (zie hierboven). 

 
Plannen voor 2023 

▪ Proces opzetten om met het samenwerkingsverband Welsaam en burgers te leren hoe we het sociaal domein in 
Wageningen inclusief maken 

▪ Eind 2023 is er een gezamenlijke strategie om ervoor te zorgen dat in 2030 alle Wageningse inwoners energie 
kunnen verbruiken, de rekening hiervan kunnen betalen en mee kunnen doen in de energietransitie. 

▪ 1000 inwoners maatregelen voor energiereductie geboden vanuit ‘Energie voor Iedereen’. 
▪ Opdracht van penvoerderschap binnen Welsaam 
▪ Voldoende opdrachten in lijn met de missie binnengehaald om financiële doelen van 2023 te verwezenlijken 
▪ Eind 2023 30% van de inkomsten uit projecten voor 2024 gedekt en diverse warme lijntjes voor mogelijke 

opdrachten. 

 
Organisatie 
Over dit domein 

Het is belangrijk dat Thuis een toekomstgerichte en toekomstbestendige organisatie is en blijft.  

We sturen op strategie en blijven scherp op onze visie, missie en principes door te zorgen dat de bedrijfsvoering op 
orde is en er duidelijke afspraken zijn m.b.t. werkprocessen, beleidsstukken en strategie. 

We werken op basis van sociocratie 3.0. Deze werkwijze maakt het mogelijk dat we flexibel kunnen inspelen op 
veranderingen in de samenleving. Ook faciliteert deze werkwijze het gedeelde eigenaarschap en een gelijkwaardige 
samenwerking. 

 

Wat doen we nu? 

We hebben een community van 49 Thuismakers die in verschillende teams aan Thuis werken. Zo hebben we een 
verhuurteam, hostteam, klusteam,  marketing & communicatieteam, financiënteam, bestuursteam,kernteam en 
diverse activiteitenteams en projectteams.  
Twee keer per jaar organiseren we een Thuismakersevenement voor alle Thuismakers. 

Er zijn momenteel 5 betaalde medewerkers. De communicatiemedewerker is ziek uitgevallen. Hij verricht nu 
herstelwerkzaamheden en zal daarna uitstromen. Voor de onbezette functie communicatiemedewerker is een 
oplossing gevonden in de een tijdelijke aanstelling. Op 1 november begint de strateeg. 

We werken sociocratisch op basis van deze 7 principes: gelijkwaardigheid, openheid, eigenaarschap, ervaring als 
kennisbron, continu verbeteren, effectiviteit en instemming. 



 
 

Plannen voor 2023 

▪ Met het kernteam, incl de nieuwe medewerkers, verder leren sociocratisch werken d.m.v. oefenen, training en 
coaching.  

▪ Een structurele oplossing voor de functie communicatiemedewerker 
▪ kwartiermaker gaat na overdracht aan strateeg de rol van projectmedewerker vervullen 
▪ 70 Thuismakers 

 

Positionering  
 

Over dit domein 

Positioneren gaat over focus aanbrengen. Thuis als merk moet kiezen om gekozen te worden. Daarom is het nodig dat 
we kiezen wat we delen, en op een opvallende en onderscheidende manier delen wat we doen. Zodat burgers met het 
aanpakken van uitdagende vraagstukken aan ons denken en met ons op willen trekken. Zodat we organisaties en 
bedrijven uitdagen om buiten de gebaande paden te denken en doen. Het liefst samen met ons, want de verandering 
die we willen in de wereld kunnen we niet alleen realiseren, we willen anderen inspireren en aanmoedigen zelf aan de 
gang te gaan.  

Wat doen we nu? 

Momenteel leggen we de laatste hand aan de positioneringsstrategie. Ondertussen communiceren we in Nederlands 
en Engels via social media en zijn we sinds kort actiever op LinkedIn.  

Bij Thuis vertellen we het verhaal aan bezoekers. We zijn via de etalage nu zichtbaarder aan het maken wat we doen. 
Binnen Welsaam hebben we ons het afgelopen jaar ook anders kunnen positioneren. Onze eigen stappen van 
doorontwikkeling en experimenteren hebben we gevat in een magazine. Deze delen we momenteel uit aan onze 
partners. Er zijn een aantal Thuismakers in het communicatieteam gestopt, daar zoeken we momenteel weer nieuwe 
Thuismakers. De websitesoftware die we nu hebben beperkt ons in wat we willen.  

 

2023 

▪ 2023 wordt het jaar dat we onszelf laten zien. We gaan uitvoering geven aan de positioneringsstrategie om Thuis 
neer te zetten. 

▪ Bij het schrijven van het doorontwikkelplan zagen we kennisdeling vooral als inkomstenbron, nu zien we het als 
middel om onszelf te positioneren. In 2023 gaan we experimenteren met diverse vormen van het delen van geleerde 
lessen.  

▪ Een compleet communicatieteam 
▪ Van medewerkers ambassadeurs maken 
▪ Online fans creëren 
▪ Middels een nieuwsbrief mensen informeren, inspireren en betrekken 

 

Ecosysteem 
Over dit domein 

Thuis draait om mensen. Sociale verbindingen zijn de start voor verandering. Door de verbinding met elkaar aan te 
gaan, juist met mensen die anders zijn dan jij, kun je samen waarde uitwisselen. Waarde van verschillende 
perspectieven, kennis, talenten en netwerken. Door te delen wat we hebben, kunnen en weten, kunnen we samen iets 
nieuws creëren. Voor een andere toekomst hebben we iedereen nodig.  



 
 

Dit sociale kapitaal is het waardevolste goed van Thuis. Daar maken we verschil mee. We kunnen nog meer impact 
maken als we meer/andere mensen aan ons verbinden en andersom. Zonder de connecties, de goodwill en het 
vertrouwen, zouden we niet kunnen doen wat we doen. 

Wat doen we nu? 

We hebben diverse activiteiten waarbij mensen die zich in willen zetten voor een andere toekomst elkaar kunnen 
ontmoeten. We verbinden mensen en organisaties aan elkaar. We betrekken mensen en organisaties  bij vraagstukken 
waar we als organisatie voor staan. We betrekken mensen en organisaties bij vraagstukken waar we als samenleving 
voor staan. We delen ons kennis, netwerk, faciliteiten, dromen met anderen die werken aan een betere toekomst.  

 

Plannen voor 2023 

▪ Thuismakers-evenementen ook voor ecosysteem organiseren 
▪ Structurele activiteiten voor het ecosysteem opzetten 
▪ Het ecosysteem informeren en betrekken bij waar we aan werken 
▪ Een groter netwerk buiten Wageningen 

 

Meer weten? 

Dit is op hoofdlijnen waar we nu staan en wat we in 2023 gaan doen. Hierbij is de financiering waarvoor het VSB fonds  
hun intentie voor hebben uitgesproken hard nodig. Mocht hier meer informatie voor nodig zijn horen we het graag. 
Ook staan wij altijd open voor een gesprek waarin we meer toelichting kunnen geven.  


