BELEIDSPLAN Stichting Sociaal Huis Oisterwijk

MISSIE
Statutair heeft de Stichting Sociaal Huis Oisterwijk als MISSIE:
“zich – als een samenwerkingsverband van sociale ondernemers – te richten op de kwetsbare
inwoners van de gemeente Oisterwijk, in samenwerking met overheid, ondernemers en
maatschappelijke organisaties”.

WAT BETEKENT DAT?

Sociaal ondernemerschap
In mei 2015 brengt de Sociaal Economische Raad (SER) het advies ‘Sociale ondernemingen:
een verkennend advies’ uit:
“Er is een maatschappelijke beweging gaande waarbij in toenemende mate een nieuw soort
ondernemingen opkomt. Deze groep ‘sociale ondernemingen’ stelt zichzelf als primair en
expliciet doel om een maatschappelijk probleem op te lossen. (..)
Sociale ondernemingen passen naadloos in de trend dat ondernemers steeds meer rekening
houden met hun maatschappelijke effecten, denk aan maatschappelijk verantwoord
ondernemen en de opkomst van de circulaire economie. Bovendien past de trend bij de
veranderende rol van de overheid. (..)
Want sociale ondernemingen zoeken nieuwe innovatieve oplossingen voor de meest
ingewikkelde problemen in onze maatschappij. (..)”.
Het Kabinet reageert hierop als volgt (Kabinetsreactie SER-advies Sociale ondernemingen, 5
juli 2016, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher):
“Met de SER zijn wij van mening dat sociale ondernemingen naadloos voorop lopen in de trend
dat ondernemers steeds meer rekening houden met hun maatschappelijke effecten. Hierbij
kan bijvoorbeeld worden gedacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar
sociale ondernemingen gaan een stap verder door sociale impact boven winst te stellen.
Succesvolle sociale ondernemingen kunnen daardoor mede een belangrijke bijdrage leveren
aan het oplossen van maatschappelijke problemen.”
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Maatschappelijke waarde boven financiële waarde
De Stichting Sociaal Huis Oisterwijk stelt maatschappelijke waarde (sociale impact) boven
financiële waarde. De Stichting Sociaal Huis wil – als samenwerkingsverband van sociale
ondernemers – een SOCIAAL HUIS voor kwetsbare inwoners van de gemeente Oisterwijk
realiseren. Een Sociaal Huis dat tegelijkertijd een SOCIAAL THUIS is voor deze kwetsbare
inwoners. Een plek waar deze inwoners terecht kunnen voor ondersteuning, maar ook om
gewoon te ontspannen en op een betekenisvolle manier deelnemen aan de samenleving.
De Stichting Sociaal Huis Oisterwijk wil een ondernemersinitiatief zijn. Maar statutair is
vastgelegd dat de stichting met het verwezenlijken van haar doel geen winstoogmerk heeft.
Wat wel haar oogmerk is, is vanuit een ondernemersperspectief bij te dragen aan het
realiseren van een sociaal/ecologisch/economisch duurzame gemeente Oisterwijk.

Sociale veerkracht
Tegelijk wil het Sociaal Huis Oisterwijk een ontmoetings- en samenwerkplaats zijn gericht op
samenwerking met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheid om
een ‘sociaal veerkrachtige gemeente Oisterwijk’ te realiseren. Waarin eenieder deel kan
nemen aan de samenleving, door te beschikken over een sociaal netwerk.

“Continu innoveren! De steeds sneller veranderende maatschappij maakt dat er steeds
nieuwe antwoorden op maatschappelijke vraagstukken nodig zijn. Daarnaast komen
deze antwoorden steeds minder van traditionele partijen en steeds meer van nieuwe
initiatieven van onderop uit de samenleving.”
Brabants Manifest Sociale Veerkracht, 25 september 2016

“Ondergetekenden stellen dat voor een sociaal veerkrachtig Oisterwijk, dat in het teken
staat van ‘samenredzaamheid’, we nog een lange weg te gaan hebben, maar willen hierin
concrete stappen zetten. Stappen vanuit maatschappelijke vernieuwing en sociaal
ondernemerschap waarin gebruik gemaakt wordt van de kennis en ervaring in de
samenleving.“
Oisterwijks Manifest Sociale Veerkracht, 14 januari 2018
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STRATEGIE
De strategie van de Stichting Sociaal Huis Oisterwijk gaat uit van 4 kernprincipes:

verbinding
Centraal in de strategie van het Sociaal Huis
Oisterwijk staat het steeds opnieuw zoeken
naar ‘verbinding’ in de samenleving.
Daartoe organiseert zij elk jaar een ‘Week
van de Verbinding’. Een week die in het
teken staat van verbinding met kwetsbare
inwoners en sociale samenhang. Een week
waar zelfredzaamheid niet langer centraal
staat, maar samenredzaamheid.

Ontmoeting
Een sociaal veerkrachtige samenleving begint met elkaar
te ontmoeten. En ‘eten verbindt’. Daartoe organiseert het
Sociaal Huis Oisterwijk elk jaar ‘Oisterwijk aan Tafel’, in
letterlijk het hart van de kern Oisterwijk (de Lind). Geheel
gesponsord door het Oisterwijkse bedrijfsleven, en met de
inzet van de ondernemers jonger dan 40 jaar van De Ronde
Tafel, afdeling Oisterwijk.
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Uitdaagrecht
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kent het ‘Right to Challenge’ of ‘uitdaagrecht’. De
Stichting Sociaal Huis Oisterwijk van Oisterwijkse sociale ondernemers/ondernemingen wil gebruik
maken van dit uitdaagrecht, of beter, daar naar toe groeien. Vanuit de overtuiging dat zij vanuit een
ondernemersperspectief het in het sociale domein ‘anders, beter, slimmer en/of goedkoper’ kan dan
de traditionele 100% door de overheid gesubsidieerde instituties en instellingen. Noodzakelijk door de
toenemende kosten en op termijn financiële onhoudbaarheid van de traditionele verzorgingsstaat.

Vereniging Nederlandse Gemeenten
Wat - is het Right to Challenge?
Het Right to Challenge (RtC) staat voor ‘het Recht om Uit te dagen’. De kern van de aanpak is dat
een groep (georganiseerde) bewoners taken van gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat
het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan. De relatie tussen overheid en bewoners verandert
met het RtC in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer.
Waarom - het Right to Challenge in Nederland?
Het Right to Challenge past binnen een dynamische samenleving waarin gemeenten zich realiseren
dat bewoners waarde en kwaliteit aan diensten en hun leefomgeving toevoegen. In Nederland is de
omgang met burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven voor gemeenten een steeds
belangrijker thema. Gemeenten willen aansluiten bij de energie van de samenleving en zijn zich er
steeds meer van bewust dat het ‘Recht’ in toenemende mate bij de samenleving en het individu ligt.
Wmo - welke plek heeft RtC binnen de Wmo?
Het RTC is in Nederland vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Aan de Wmo,
die per 1 januari 2015 van kracht is, is door een amendement van de Tweede Kamer leden Voortman
(GL) en van Dijk (PvdA) een artikel 2.6.7 toegevoegd.

Duurzame ontwikkeling
De gemeente Oisterwijk wil de duurzame ontwikkelingsdoelen van de
Verenigde Naties onderschrijven door zich een Global Goals gemeente
te noemen. Met het oog hierop heeft de gemeente Oisterwijk zich
aangesloten bij de VNG ‘gemeenten4globalgoals’-campagne. In de VNG
handreiking voor gemeenten ‘De Global Goals in het gemeentelijk
beleid’ wordt ten aanzien van Global Goal 3 ‘het verzekeren van gezonde
levens en het bevorderen van welzijn voor iedereen op alle leeftijden’ het
‘right to challenge’ expliciet benoemd: ‘ruimte geven aan sociale
ondernemingen en burgerkracht, ‘right to challenge’.
Het is de overtuiging van de Stichting Sociaal Huis Oisterwijk dat zij dit recht op uitdaging waar kan
maken, en een bijdrage kan leveren aan een sociaal/ecologisch/economisch duurzame samenleving
Oisterwijk. Maar vooral een samenleving waarin aandacht is voor ‘kwetsbaarheid’.
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DOEL
Doel van de Stichting Sociaal Huis Oisterwijk is vanuit een sociaal ondernemersperspectief
realiseren van een Oisterwijkse samenleving waar eenieder zich welkom en thuis voelt: een
samenleving die inclusief, betekenisvol, sociaal veerkrachtig, verbindend, samenredzaam en
duurzaam is.
De Stichting Sociaal Huis Oisterwijk doet dit door:
• Sociale ondernemers in de gemeente Oisterwijk een platform te bieden voor kennis- en
ervaringsuitwisseling;
• Samen te werken met maatschappelijke organisaties, ondernemers en de gemeente
Oisterwijk;
• Jaarlijks een Week van de Verbinding en Oisterwijk aan Tafel te organiseren;
• Ontmoetingen en activiteiten te organiseren die inwoners van de gemeente Oisterwijk:
- in staat stellen een sociaal netwerk op te bouwen (uit te breiden);
- ontspanning bieden in geval van een fysieke of psychische beperking en/of laag inkomen;
- ontlasten bij mantelzorg;
- in staat stellen regie te voeren over het eigen leven (positieve gezondheid);
- helpen te integreren in de samenleving (nieuwkomers);
- een opstap bieden naar vrijwilligers- en betaald werk;
- een betekenisvolle zelfontplooiing bieden in een maatschappelijke werkplaats;
- in staat stellen zelfstandig financieel te kunnen budgetteren en administreren.
Het bestuur van de Stichting Sociaal Huis Oisterwijk is onbezoldigd, en niet gedreven door
pecunia (geld) maar door passie. Inkomsten worden besteed aan boven beschreven doel.
Verwerving van inkomsten is gebaseerd op giften en opbrengsten van activiteiten (van
bijvoorbeeld De Ronde Tafel). Mocht de stichting ontbonden worden, dan is statutair
vastgelegd dat een eventueel batig saldo besteed wordt aan soortgelijke doelstelling.

“er is niet meer bij weinig
noch is er minder
nog is onzeker wat er was
wat wordt wordt willoos
eerst als het is is het ernst
het herinnert zich heilloos
en blijft ijlings
alles van waarde is weerloos
wordt van aanraakbaarheid rijk
en aan alles gelijk
als het hart van de tijd
als het hart van de tijd”
Lucebert, ‘de zeer oude zingt’, 1974
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