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Beleidsplan van de Stichting ‘Vrienden van De Wijde Wereld’ 

Inleiding 

Stichting ‘Vrienden van De Wijde Wereld’ is opgericht op 24 maart 2010. De 

stichting ondersteunt Vereniging De Wijde Wereld in het bereiken van haar 

doelstelling, namelijk het in stand houden van woonzorghuis De Wijde Wereld in 

Wageningen als een geïntegreerd onderdeel van de samenleving.  

Sinds het najaar van 2014 wonen 6 jong-volwassenen met een verstandelijke 

beperking in woonzorghuis De Wijde Wereld. De woning ligt in het centrum van 

Wageningen, waardoor de mogelijkheden om te participeren in de Wageningse 

samenleving (winkels, markt, bioscoop, plaatselijke evenementen) optimaal zijn. 

De 6 bewoners van het eerste uur voelen zich anno 2022 helemaal thuis op deze 

plek. De bewoners worden in het huis ondersteund door een zorgduo en een 

begeleidingsteam.  

De organisatie van het woonzorghuis staat en het huis draait momenteel tot 

grote tevredenheid van bewoners en hun ouders, de initiatiefnemers van het 

woonzorghuis. Het doel voor de komende jaren is om dit woonzorginitiatief in 

zijn huidige opzet te bestendigen en zowel organisatorisch als financieel gezond 

te houden, en de maatschappelijke integratie ervan verder vorm te geven.  

De inzet van ouders als mantelzorgers zal de komende jaren door vergrijzing 

afnemen waardoor de inzet van vrijwilligers belangrijker wordt. Naast de 

mantelzorgers zal een stabiele en gemotiveerde kring aan vrijwilligers (steeds 

meer) nodig zijn om de bewoners de juiste begeleiding en ondersteuning te 

geven in hun maatschappelijke omgeving. 

Bij het streven De Wijde Wereld de komende jaren toekomstbestendig te houden 

zal ook voor Stichting Vrienden van De Wijde Wereld een belangrijke 

ondersteunende rol weggelegd zijn.   

Missie en visie van de stichting 

De stichting draagt met haar activiteiten bij aan het streven naar een inclusieve 

samenleving met maatschappelijke integratie en participatie van mensen met 

een verstandelijke beperking. In dit opzicht kan woonzorghuis De Wijde Wereld 

in Wageningen gezien worden als een voorbeeld voor vernieuwing in de zorg. 

De stichting behartigt het welzijn en de belangen van mensen met een 

verstandelijke beperking woonachtig in kleinschalige woonvormen, in het 

bijzonder die van woonzorghuis De Wijde Wereld.  

Doelstellingen van de stichting  

1. Het organiseren van activiteiten gericht op bewoners en vrienden van De 

Wijde Wereld en op de samenleving in bredere zin. Het gaat om activiteiten 

die de participatie van de bewoners van De Wijde Wereld aan de samenleving 
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in bredere zin versterken, die de bekendheid over en het begrip voor 

woonzorghuis De Wijde Wereld vergroten en die bijdragen aan 

maatschappelijke integratie van mensen met een verstandelijke beperking. 

2. Het communiceren over woonzorghuis De Wijde Wereld, zijn bewoners en de 

positie van mensen met een (verstandelijke) beperking in algemene zin met 

als doel de integratie van de doelgroep in de samenleving te bevorderen.  

3. Het opzetten en in stand houden van een groep vrijwilligers die kan 

begeleiden en ondersteunen bij activiteiten. De stichting stelt daarvoor een 

vrijwilligersbeleid op. 

4. Het werven van fondsen om de activiteiten van de stichting mogelijk te 

maken en daarbij de donateurs te koesteren als ‘vrienden van De Wijde 

Wereld’ en te betrekken bij de activiteiten van de stichting.  

 

Beoogde resultaten 

1. De bewoners van De Wijde Wereld voelen zich betrokken bij en onderdeel van 

de maatschappij in bredere zin.  

2. Er bestaat een kring van ‘vrienden’ die op de hoogte gehouden wordt van de 

activiteiten van de stichting en daarin ook actief participeert.  

3. Het woonzorginitiatief De Wijde Wereld is regelmatig onder de aandacht 

gebracht van de Wageningse samenleving als inspirerend voorbeeld van een 

kleinschalige woonzorginstelling midden in de maatschappij .  

4. Een groep van vrijwilligers die ondersteuning biedt bij sport, spel en andere 

activiteiten. 

5. Er is voldoende instroom aan giften en fondsen om bijzondere kosten op te 

vangen en de voorgenomen activiteiten uit te voeren.  

6. Binnenkomende fondsen en opgebouwde reserves zijn risico-vrij beheerd door 

het bestuur van de stichting. de stichting publiceert jaarlijks het jaarverslag. 

 

Activiteiten van de stichting om doelstellingen te bereiken 

1. Het financieel en organisatorisch ondersteunen van sociale activiteiten voor 

bewoners van De Wijde Wereld welke hun welzijn vergroten en de 

maatschappelijke participatie bevorderen.  

2. Het (incidenteel) financieel ondersteunen van bijzondere investeringen die 

nodig zijn om woonzorghuis De Wijde Wereld in zijn huidig functioneren te 

continueren. 

3. Het uitgeven van een nieuwsbrief om vrienden, betrokkenen en andere 

belangstellenden op de hoogte te houden van de het wel en wee van de 

bewoners van De Wijde Wereld, ontwikkelingen rondom het woonzorghuis, de 

integratie ervan in de samenleving en de activiteiten van de stichting 

Vrienden van De Wijde Wereld.  

4. Het (gericht) werven van vrijwilligers die ingezet kunnen worden bij het 

ondersteunen van activiteiten voor de bewoners van De Wijde Wereld, hen 
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voor te bereiden op die rol en hen ondersteunen en faciliteren met 

vrijwilligersbeleid, scholing en wat verder daarvoor nodig is.  

5. Het werven en beheren van fondsen om de activiteiten van de stichting 

mogelijk te maken. Die fondsen worden risicovrij beheerd.   

 

 

  


