Beleidsplan 2014
Op basis van enkele sessies zijn wij gekomen tot een aantal doelen die wij willen bereiken in 20142015 Gedurende dat jaar zal duidelijk worden wat onze ervaringen zijn ten aanzien van de gestelde
doelen. Ongetwijfeld zullen wij aanlopen tegen onverwachte en onvoorziene aspecten en meningen.
Het totaal van deze ervaringen zal worden bekeken bij de evaluatie die plaats zal vinden medio 2015.

Deelnemers
De landelijke site van Tientjes is in maart 2013 uit de lucht gegaan in verband met de voor ons te
hoge hostingkosten. Bij het Oranje fonds is subsidie aangevraagd voor het maken van een nieuwe
landelijke site. Deze is toegekend en Marco de Heus heeft inmiddels een nieuwe site gebouwd die
momenteel (april 2014) getest wordt.
Zodra de site weer in de lucht is kunnen mensen weer deelnemer van Tientjes worden. Wij zullen de
mensen die deelnemer waren benaderen dat het weer mogelijk is om deelnemer te worden. Wij
streven ernaar om eind 2015 op hetzelfde aantal te hebben als eind 2012.
Aanbiedingen.
We hopen de site de komende maanden weer in de lucht te brengen en alle mensen die aanbiedingen
hadden op de oude site te benaderen. Eind 2014 hopen we weer zo’n 50 aanbiedingen op de
landelijke site te hebben gerealiseerd.
Op de lokale site van Tientjes Breda staan inmiddels ook enige aanbiedingen. In 2014 gaan we daar
meer aandacht aan besteden zodat de lokale acties en aanbiedingen online komen.
Tot nu toe worden de lokale aanbiedingen vooral per mail en op korte termijn bekend gemaakt en
hangen ze op de prikborden in het Rondeel en op de Nansenweg.
Ook zijn er diverse aanbiedingen van en voor spullen. Vooralsnog hangen die op de prikborden op de
beide locaties.
Ruimte
Afgelopen jaar is over duidelijk geworden hoe belangrijk het voor Tientjes is om te kunnen beschikken
over eigen ruimte. Gerardus Majella heeft ons daarin wakker geschud.
Inmiddels beheert Tientjes Breda het Rondeel. In bruikleen gesteld door Stichting WIJ. De
gebruikersovereenkomst ligt momenteel ter beoordeling klaar. WIJ is bereid om het Rondeel voor
onbepaalde tijd beschikbaar te stellen aan Tientjes.
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De Tientjesacademie heeft het beheer over het schoolgebouw aan de Nansenweg. Hier vinden de
NLP opleidingen plaats en hebben de scharrelondernemers van coöperatie De Vrije Uitloop hun
thuishonk. Ook is er een groep kunstenaars die er Stichting Zoethout hebben opgericht en die
ongeveer 1/3 deel van het gebouw in bruikleen hebben.
Alle kosten en alle baten van de Nansenweg zijn per 1 januari onder de Tientjesacademie komen te
vallen.
Aan de Nansenweg is plaats voor trainings- en groepsactiviteiten die minder passen in het Rondeel.
Hier wordt in toenemende mate gebruik van gemaakt. Iemand geeft haar schrijfcursus daar, iemand
oefent er met stembevrijding; iemand geeft er Mindfullness en er zijn oefengroepen voor de NLP
deelnemers. Langzaamaan komen de verzoeken om meer gebruik te maken van de ruimtes hier op
gang.
De scharrelondernemers komen wekelijks bijeen in het Buitenpaleis (noodgebouw) en plannen hier
ook hun begeleidings- en presentatie bijeenkomsten. Vanuit het land groeit de interesse voor de
activiteiten van de coöperatie.
Proeftuin
De vorig jaar aangenomen motie Proeftuin die ruimte bood om innovatieve plannen met lef en
creativiteit op het gebied van participatie mogelijk te maken heeft in 2013 geleid tot de officiële
oprichting van de eerste Nederlandse coöperatie voor Scharrelondernemers De Vrije Uitloop. In goed
en intensief overleg met gemeente Breda en ATEA is 2014 het jaar van de pilot waarin we met de
scharrelondernemers mogen laten zien wat er mogelijk is.
Elke drie maanden wordt de pilot bekeken en onder de loep genomen. We gaan ervoor dat deze in
2015 voor onbepaalde tijd vervolgd zal worden.
Momenteel zijn er 7 scharrelondernemers actief bezig met hun eigen bedrijf vorm te geven. We willen
dat dit aantal gaat groeien en dat we eind 2014 zeker 20 actieve scharrelondernemers in ons midden
hebben.
Dit hangt samen met ATEA die stapje voor stapje bekendheid geeft aan dit initiatief en ook stapje
voor stapje erkent dat het scharrelondernemen een antwoord is op de vraagstukken van deze tijd. Het
duurt wat voor binnen ATEA de mensen geïnformeerd zijn en daardoor enthousiast. We werken er
hard aan om een zo open en helder mogelijke communicatie te voeren met ATEA.
Activiteiten
Tientjes Breda doet inmiddels actief mee aan het leven in Breda. We laten regelmatig van ons horen
en zijn regelmatig betrokken bij activiteiten in de stad.
Vanuit de Academie en vanuit Tientjes wordt actief meegedacht over het armoedebeleid in Breda.
Hiervoor zijn we aangesloten bij MIB II (Marge in Beeld 2) en volgen we de politiek op tamelijk nauwe
voet.
Tientjes is een graag geziene partij in de stad en het komende jaar zullen we daar actief in blijven
investeren.
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We zijn zo’n beetje wekelijks te vinden in de lokale huis- aan huisbladen. Via Stichting WIJ, die een
wekelijkse vaste pagina in het Stadsblad hebben, kunnen we komend jaar meer inhoudelijke berichten
plaatsen over het wonderlijke Tientjes gebeuren.
Naast alle activiteiten in het Rondeel en aan de Nansenweg heeft Tientjes inmiddels ook een lokale
Ren Ploeg: Tientjes doet met een groep enthousiaste mensen mee aan de Singelloop van 2014.
Deze groep is gesponsord door de Club van 55: een groep vooraanstaande Bredanaars die vorig jaar
olv Jos Konioszeck getraind zijn voor de Singelloop. De bovenkant van Breda omarmt de onderkant
was onze inzet hierbij. Ook de Tientjes groep heeft het voorrecht getraind te worden door Jos.
Daarnaast is het gospelkoor Bondeko inmiddels zeer besmet met het Tientjes virus en levert dit koor
vele vrijwilligers, en stromen vrijwilligers naar het koor. Het koor repeteert wekelijks in de
Franciscuskerk en verzorgt maandelijks een mis in een van de kerken van de Augustinus parochie.
Daarnaast treedt het op bij verschillende Bredase evenementen zoals de Vredesweek.
Plannen 2014-2015
Nu onze ruimtes geborgd lijken, en Tientjes als organisatie enorm aan het groeien is: de toestroom
van vrijwilligers is enorm gegroeid het afgelopen jaar en er is een intensieve samenwerking ontstaan
met de SMO en stichting WIJ, gaan we ons richten op het betaald krijgen van de onkosten van onze
vrijwilligers, het betaald krijgen van onze kartrekkende vrijwilligers en eventueel het bijeen krijgen van
voldoende financiële middelen om vrijwilligers ook de vrijwilligersvergoeding te kunnen betalen.

De financiële mogelijkheden van Tientjes Breda zijn eind 2013 zeer minimaal. Daarom zullen er in
2014 gerichte acties komen richting organisaties en privépersonen om deze mogelijkheden te
verhogen. Iedere organisatie kost geld dus ook Tientje Breda. Het feit dat deze organisatie geen
winstoogmerk heeft, verandert niets aan dat feit. Wil de afdeling Breda dus meer mensen van die bank
afhelpen dan zijn aanvullende financiële middelen onontbeerlijk.

Tientjes wil heel graag subsidie-onafhankelijk zijn, én momenteel zitten we in een soort van spagaat
tussen dat verlangen en de druk die op onze kartrekkers ligt vanuit de uitkerende instanties. Karin,
Ron en Annie zijn fulltime bezig met het werk voor Tientjes met alle positieve gevolgen van dien.
En de uitkerende instanties trekken aan deze mensen. Betekent dat we besloten hebben om voor de
komende twee jaar tóch te gaan voor het uitzoeken en aanvragen van overbruggingssubsidies. Een
kans daarvoor lag bij het Leefbaarheid@Brabant project. De termijn echter verliep op 30 april, het
subsidieplafond hiervoor was al op 14 april bereikt, dus deze subsidie hebben we moeten laten gaan.
Duidelijk is ons met deze aanvraag geworden dat het veel werk is en dat het van groot belang is dat
we samenwerkingspartners hebben waarmee we concrete afspraken hebben. Speerpunt voor het
komende jaar is inzet om concrete afspraken en eventueel overeenkomsten met
samenwerkingspartners als SMO en WIJ te realiseren en subsidies te vinden waaruit we de
benodigde gelden, en tenminste 3 FTE, gedekt willen gaan krijgen.
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Op termijn is het de bedoeling dat Tientjes het benodigde geld uit eigen geldstromen gedekt gaat
krijgen. Hiervoor is het van belang dat het Rondeel alle dagdelen gebruikt gaat worden door eigen
mensen en partijen die door onze filosofie en werkwijze kansen en mogelijkheden krijgen hun Ding te
doen (voor prijzen die elders niet denkbaar zijn).
Helder is al dat alleen dat streven niet voldoende gaat zijn om alle kosten te kunnen dekken.
Daarom zijn we aan het bekijken of we kunnen werken met PGB’s en leerwerkplekken. ATEA heeft
ons zeer recentelijk erkend als organisatie waar leerwerkplekken mogelijk zijn. De details en
mogelijkheden hiervan gaan we de komende maanden onderzoeken en helder krijgen.
We zijn in samenwerking met Breda Actief bezig met het keurmerk Goed Geregeld. Zodat voor
externe partijen duidelijk is dat wij goed voor onze vrijwilligers zorgen.
Hans en Karin volgen momenteel een training in Social Return on Investment (SROI). Een belangrijk
instrument om sociale waardetoevoeging die je als organisatie levert uitgedrukt te krijgen in geldwaarde. Hans en Karin leren SROI vast te stellen en toe te passen op zowel onze organisatie als ook
op andere organisaties. Wellicht ligt ook hier in de toekomst een mogelijke bron van inkomsten.
Daarnaast kunnen we op deze manier duidelijk maken aan onze stakeholders hoe waardevol het werk
is dat wij doen, zowel binnen Stichting Tientjes, als binnen de academie en de coöperatie.
Daarnaast is er een groeiende belangstelling voor ons werk vanuit andere gemeentes. Wellicht ligt
ook hier in de toekomst een bron van inkomsten.
Daarnaast blijven we natuurlijk als vanouds hard werken en vooral creatief vinden van oplossingen
buiten het geld systeem om. Dat is het echte Tientjes werk: mogelijk maken op ondenkbare manieren.
Daar mensen in meenemen is ook een uitdaging die we voor onszelf weer stellen voor 2014-2015. En
die zal ook blijven!
Uiteindelijk is een van de doelen van Tientjes dat we de wereld laten zien dat het echt anders kan.
Ter verhoging van het ledenaantal, zal Tientjes Breda in 2014-2015 diverse acties ondernemen om
nog meer bewoners van Breda en omstreken te informeren over de producten en diensten die Tientjes
Breda biedt.
Concreet is er wekelijks en open inloop georganiseerd waar leden en belangstellenden elkaar kunnen
ontmoeten en meer te weten kunnen komen over Tientjes Breda en de diensten die aangeboden
worden. Op deze manier streeft Tientjes Breda er ook naar om de sociale cohesie in Breda te
verhogen.
De Tientjes academie
Afgelopen jaar hebben meer dan 60 mensen de Tientjes NLP-pay it Forward opleiding gevolgd. 14
mensen de master opleiding en meer dan 50 mensen de practitioner opleiding.
Vanuit de NLP trainingen staan mensen op, pakken de teugels van hun leven weer op en velen
stromen Tientjes in als vrijwilliger (hun pay it forward). En/of als scharrelondernemer; ze gaan hun
ding echt doen.
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Er staan nu 3 master opleidingen klaar om van start te gaan en in ieder geval al weer 1 practitioner.
Het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel aanmeldingen er dit jaar komen voor de practitioner
opleiding.
De academie heeft inmiddels drie gecertificeerde trainers die op basis van vrijwilligheid trainen en vier
mensen tot trainer in opleiding. Er zijn zo’n 15 mensen aan het assisteren en er is een groep die
wekelijks NLP wil oefenen. Ons schoolgebouw is de broedplaats voor alle NLP activiteiten.
We zijn vorig jaar begonnen met het beschikbaar stellen van drie Maatschappelijk betrokken
ondernemersplaatsen: die zullen ook het komend seizoen weer ingevuld worden. Hiermee doet
Tientjes iets moois terug aan onze Bredase maatschappij (veel maatschappelijk betrokken
ondernemers steunen ons) én dragen we op een weer andere manier bij aan NLP op elke straathoek:
door deze aanpak leren mensen NLP kennen en omdat onze opleidingen onverdeeld positief worden
ontvangen komt dat weer ten goede aan Tientjes.

2014
De actiepunten voor 2014 en 2015 zijn vooral de activiteiten die in 2013 aanwezig waren te
continueren en te laten groeien. Daarnaast is het de bedoeling om meer activiteiten te organiseren.
Op het gebied van het aantal vrijwilligers, is het een doel om nog meer vrijwilligers te werven. 2013 is
hiervoor een goede voorloper geweest, omdat in dit jaar het aantal snel gestegen is. 2014 Ziet er tot
nu toe erg goed uit: de vrijwilligers stromen toe. Het is bijna niet te behappen…
Daarnaast blijft het een belangrijk doel om bij het werven van vrijwilligers zowel mensen van de bank
af te krijgen als mensen te krijgen die het interessant vinden om te ondersteunen. Dit betekent dat
empowerment en deskundigheid meer gecombineerd zullen worden.
We gaan inzetten op professionalisering. Hiervoor zal in 2014 gestreefd worden het keurmerk Goed
Geregeld te verkrijgen en zullen we tot concrete afspraken komen met samenwerkingspartners.
Daarnaast wordt er intensief en hard gewerkt aan dagelijks beleid, goed laten functioneren van de
diverse werkgroepen en het continue monitoren van ons dagelijks werk en dagelijkse werkwijzen.
Nadruk ligt op verbeteren van onderlinge communicatie, samenwerken vanuit een positieve en
uitreikende houding waarin er plaats is voor iedereen die bij ons aanklopt en zijn of haar Ding wil
komen doen.
Ook zal Tientjes de naamsbekendheid blijven vergroten.
Speerpunt voor de komende twee jaar gaat worden het vinden van goede subsidiemogelijkheden, het
aanvragen ervan en het realiseren van goede documentatie inzake onze organisatie.
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