
 

Beleidsplan Stadsakkers 2018 / Bouwstenen 

1.De vier kernwaarden uit het beleidsplan 2017 kunnen we herbevestigen: 

- Sociale activering 

- Scholing en perspectief 

- Biologisch en duurzaam 

- Bijdragen aan armoedebestrijding 

2. Werken aan versterking personele invulling leidinggevende functies / gericht zoeken/ 

adverteren/ inzet sociale media 

3. Samenwerken met andere zorginstellingen binnen de Keten Groen op beleidsmatig en 

operationeel  niveau, vooralsnog met behoud van de eigen identiteit en zelfstandigheid. 

Meewerken aan Ontwikkelagenda van de Keten. Met betrekking tot het op te stellen bedrijfsmodel 

voor de Keten bevorderen van het ontstaan van een gelijkwaardig speelveld en uniforme 

grondslagen voor subsidiëring. Deelnemen in de keten moet leiden tot een financiële huishouding 

die een waarborg schept voor de continuïteit van ons project. ( de subsidietoekenning voor 2018 is 

een verbetering t.o.v. de voorgaande jaren maar is nog niet in alle opzichten voldoende) 

4. Inzetten op het opvoeren van onze verdienkracht.  

* t.a.v. de afzet van producten: Hoe bepalen we  enkele meetbare doelstellingen? Bijv. binnenhalen 

van één grotere afnemer; werken aan het uitbouwen van de zaterdagmorgen openstelling? Wat zijn 

realistische targets voor 2018? 

* t.a.v. het lobbyen bij Fondsen/ serviceclubs e.d. Wie kunnen we waarvoor benaderen? 

* t.a.v. verdienmogelijkheden via WLZ (Wet langdurige zorg) en UWV integratietrajecten, in 

samenwerking met partners Keten 

5.Werken aan het verbeteren van onze materiële infrastructuur : 

- bepalen wat de prioriteiten zijn m.b.t. te plegen investeringen en welke middelen daarvoor gelet op 

onze financiële startpositie in 2018 ingezet mogen/kunnen worden. Wensenlijst opstellen: twee 

extra kassen/ kapschuur/ landbouwtractor/ permanent winteronderkomen etc. 

 

 



6. Werken aan de doorontwikkeling van het opleidingstraject tuinderijschool in samenwerking met 

partners in de Keten (zoals Pluryn/de Bolster/ Lucrato) maar ook kijken naar de gemeente 

(Onderwijs/ Jeugdbeleid), andere scholen of het bedrijfsleven.  

Werken aan een bedrijfsplan/ haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden om een dergelijke 

opleiding daadwerkelijk van de grond te krijgen. (om hoeveel potentiële leerlingen kan het gaan, wie 

financiert het faciliteren van de lessen en het lesmateriaal) 

7. Evenementen/ ontvangsten 

Doorgaan op de lijn die wij aan de hand van het PR marketingplan van Emotion in 2017 hebben 

ingezet.  

8. Begeleiding van Wmo cliënten in de dagbesteding 

In samenwerking binnen de Keten zal het Invra instrumentarium gehanteerd gaan worden dat de 

toestroom/ uitstroom en ontwikkeltrajecten van deelnemers gaat monitoren.  Voor het opstellen van 

individuele ontwikkeltrajecten is de inzet van de trajectbegeleiders van Lucrato essentieel.  

Moet er iets gezegd worden over het aantal cliënten dat wij op basis van de verleende subsidie 

maximaal dagbesteding kunnen aanbieden?  

 


