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Inleiding  
 
Stichting BLEND heeft voor de aanvraag van de ANBI status dit beleidsplan opgesteld. 
Het plan is geschreven voor de komende drie jaar (ingang januari 2023) en bevat 
doelstellingen/ambities op de korte termijn voor de lengte van één jaar en de lange 
termijn, maximaal 3 jaar.  

Het doel van de stichting en de daarbij behorende ambities staan beschreven, er is 
daarbij gekeken naar de sterktes en zwaktes om vervolgens met een mooi stappenplan 
de stichting in de komende jaren een stabiele basis te geven. Zodat er vanuit daar 
verder gewerkt kan worden aan de missie en visie.  
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Visie  

 

De leefbaarheid in het dorp Wamel vergroten op een maatschappelijk verantwoorde 
manier, samen met mensen met een verstandelijke beperking. 

 

 

 

 

 

 

Missie  
 

Samen met onze cliënten gaan wij de komende 3 jaar aan de slag met het opzetten en 
uitvoeren van activiteiten voor vele verschillende doelgroepen in Wamel zodat er 

verbindingen ontstaan, mensen geactiveerd worden, de eenzaamheid verminderd, de 
leefbaarheid vergroot en onze cliënten middenin de maatschappij meedraaien.   
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Ambities  
 

Stichting BLEND is een leerzame en afwisselende dagbesteding voor mensen met een 
verstandelijke beperking waarbij de persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel 
staat.  Stichting BLEND is kleinschalig en kan daardoor flexibel inspelen op de 
behoefte en wensen van de cliënten. We bieden net dat beetje meer, meer aandacht, 
meer mogelijkheden, meer ontwikkelingen, meer afwisseling, meer dromen uit laten 
komen, meer sociale contacten, meer van jezelf maar bovenal meer genieten!  
 

• Het komende jaar (tot januari 2024) richt BLEND zich op het samenstellen 
van een team met een 5-tal cliënten (mensen met een verstandelijke 
beperking) en bieden hen een dagbestedingsplek met een diversiteit aan 
werkzaamheden en activiteiten waarbij de creativiteit gestimuleerd wordt.  

• De komende 3 jaar biedt BLEND door middel van het aanbieden van 
(peuter)danslessen aan ouders en hun kinderen de mogelijkheid de 
motorische, sociale en emotionele ontwikkeling te stimuleren.   

• Voor de ouderen in Wamel en omgeving gaat BLEND de komende 3 jaar aan 
de slag om een fijne, gastvrije en bovenal gezellige plek te creëren waar deze 
doelgroep elkaar kan ontmoeten en deel kan nemen aan verschillende 
(beweeg)activiteiten.  

• BLEND richt zich ook op de (jonge) ouders door het komende jaar te starten 
met het bieden van een plek waar ouders een moment van rust en 
ontspanning kunnen ervaren terwijl de kinderen in een creatieve en 
aantrekkelijke kinderhoek (onder begeleiding van een cliënt) spelen.  

• Voor het dorp wil BLEND een plek zijn waar een moment van ontspanning 
aangeboden wordt voor jong en oud zodat gasten kunnen genieten van een 
lekker kopje koffie of thee met een lekkernij in een ongedwongen en 
ontspannen sfeer en waar ook kinderen zich echt welkom voelen.  

• BLEND wil dagelijks bijdragen aan de ontwikkeling van hun cliënten en 
ervoor zorgen dat ze ook echt het gevoel hebben middenin de maatschappij 
te staan.  

 

Om de bovengenoemde doelen na te jagen worden er zoals gezegd verschillende 
activiteiten georganiseerd vanuit de dagbesteding waarbij de cliënten, naast ons, 
begeleid worden door een team van enthousiaste medewerkers en vrijwilligers. 
Samen creëren we een plek waar je de mogelijkheid krijgt om anderen te 
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ontmoeten, in beweging te komen, jezelf te ontwikkelen en te genieten en te 
beleven.  
Cliënten hebben hier een keuze en voeren niet dagelijks dezelfde taak uit.  

Wij laten hen met een andere blik kijken naar wat mogelijk is waarbij het iedere 
dag weer een feestje is om te komen werken. Onze eigen visie op het denken in 
mogelijkheden komt terug in de dagbesteding zodat we mensen met een 
verstandelijke beperking net dat beetje extra kunnen bieden. 
 
Ons enorme enthousiasme, de creativiteit en het denken in mogelijkheden zorgt 
ervoor dat we innovatief zijn en blijvend openstaan voor nieuwe ideeën en wensen 
vanuit de omgeving zoals scholen en verenigingen. Samen staan we sterk en samen 
met onze cliënten vormen we een mooi team dat voor en met elkaar zorgt voor een 
fijne ontmoetingsplek. Het verbinden van verschillende doelgroepen in de gastvrije 
omgeving zorgt ervoor dat het voor klanten, cliënten en medewerkers elke dag een 
beleving is om onderdeel te zijn van BLEND. 
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Sterktes en Uitdagingen 
 
Sterktes 
BLEND beschikt over medewerkers met jarenlange ervaring in de verstandelijk 
gehandicaptenzorgen. Kwaliteit in zorg en begeleiding staan hoog in het vaandel. 
Doordat er dagelijks iemand aanwezig is met ruime kennis en ervaring en BLEND 
kleinschalig is kan er veel aandacht aan de cliënten geschonken worden. Dit 
onderscheidt BLEND van vele andere grote dagbestedingsplekken in de omgeving.  

Het aanbod van de Stichting is volledig afgestemd op de vraag die bij de bevolking van 
Wamel en omgeving leeft. Dit moet ervoor zorgen dat de mensen de weg weten te 
vinden.  
 
Ook de plaats (het dorpshuis) waar de Stichting is gehuisvest ligt centraal gelegen in 
het dorp, de bereikbaarheid is daardoor uitstekend voor jong en oud (voor velen zelfs 
op loopafstand). Aangrenzend ligt een mooie speeltuin dit zorgt ervoor dat het ook 
voor het jonge kind een fijne plek is om te komen.   
 
Een aantal van onze medewerkers hebben jarenlange ervaring met het geven van 
beweeg/danslessen in de regio. Hierdoor weten de potentiële deelnemers van deze 
activiteiten welke kwaliteit ze kunnen verwachten.  

Door het kleinschalige, creatieve en zeer betrokken team én de kleinschaligheid van de 
dagbesteding blijft BLEND innovatief en flexibel.  

 
Uitdagingen 
In de regio zijn veel woongroepen voor mensen met een verstandelijke beperking. Er is 
ook een aanbod in verschillende (totaal andere) dagbestedingen, doordat BLEND in die 
wereld nieuw is moet de naamsbekendheid opgebouwd worden.  Mensen moeten 
vertrouwen krijgen in het nieuwe aanbod.  
 
De stichting is nieuw, alles moet worden opgestart en dit moet de stichting doen met 
beperkte financiële middelen.  

Het is zojuist genoemd als sterkte, maar het kleine team waarmee gewerkt wordt is 
uiteraard ook een uitdaging. Door het uitvallen van 1 of meerdere personen liggen 
financiële risico’s en de continuïteit van de activiteiten op de loer.  
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De kleine regio waar we in actief zijn en de specifieke doelgroep waarmee gewerkt 
wordt.  
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Strategische doelstellingen 

• De medewerkers die bij de stichting in dienst zijn, voeren actieve acquisitie 
door zich kenbaar te maken bij de woonvormen in de regio, gemeente, 
contact op te nemen met het speciaal onderwijs en door naamsbekendheid 
op te bouwen (via social media en de krant) in de wereld van dagbesteding.  

• Na afronding van de cursus Docent Peuterdans door twee medewerkers van 
de stichting wordt er promotie gemaakt in de regio om zo een groep 
ouders/kinderen voor de danslessen bij elkaar te krijgen. Daarnaast gaan we 
aan de slag met een cliënt die de rol van assistent tijdens de les kan 
vervullen.  

• Om de fijne gastvrije ontmoetingsplek te creëren beginnen we met 
verbouwing en inrichting van de ruimte. Samen met een aantal vrijwilligers 
en bedrijven uit de regio geven we de ruimte de sfeer en uitstraling waarvan 
wij denken dat deze past bij de doelgroepen die we hopen te mogen 
ontvangen. Daarna wordt dit uiteraard doorgevoerd in het aanbod van de 
drankjes en hapjes, servies etc. Ook wordt aan de medewerkers en cliënten 
het nodige meegegeven wat betreft een gastvrij ontvangst en bediening.  

• Aansluitend op bovengenoemd punt volgt het inrichten van een creatieve en 
uitdagende kinderhoek. Buiten is een fijne speeltuin aanwezig die gericht is 
op het jonge kind. Dit wordt doorgetrokken naar binnen en met innovatieve 
en sensorisch speelgoed (wat deels besteld/deels gemaakt wordt) moet dit de 
speelhoek worden waar kinderen zich heerlijk kunnen vermaken.  

• Door de cliënten van de dagbesteding te betrekken bij alles wat BLEND 
uitvoert en uitdraagt staan zij middenin de maatschappij. De ontwikkeling 
van de cliënten wordt gemonitord door het opzetten van verslaglegging, het 
maken van persoonlijke plannen en evaluatie momenten.  
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Financieel  

 

De grootste inkomstenbron van de Stichting komt voort uit het PGB budget van de 
deelnemers/cliënten. De activiteiten die we samen met de deelnemers uitvoeren als de 
peuterdanslessen, de verkoop van een kopje koffie en de organisatie van een 
kinderfeestje zorgen daarnaast voor extra neveninkomsten.  
 
De grootste uitgaveposten voor de stichting zijn de loonkosten voor de begeleiding van 
de cliënten en de kosten voor de huur van het pand.  

 
Bij opheffing van de stichting onderstaand het citaat uit de akte van oprichting wat 
betreft het vermogen: 
“Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen 
nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de stichting of ten behoeve van een 
buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een 
soortgelijke doelstelling heeft als de stichting” 

 

 


