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Voorwoord
Met een sterk en veerkrachtig
team en een groot gevoel van
trots bereikte Inspiratie Inc. in
totaal 11382 mensen, waarvan 400 door middel van een
individueel talentondersteuningsplan, hulp met toeleiding
tot zorg, arbeid en vrije tijd,
vrijwilligerswerk en specialistische begeleiding. Ook
werd volop gebouwd aan de
nieuwe ontmoetingsplekken in
Almere.
Vanuit het nieuw gebouwde
BuurT-Thuis Karibu, feestelijk
geopend door wethouder
Tjeerd Herrema in September 2017, werden dagelijks
verschillende activiteiten
georganiseerd in de tuin, met
muziek en voor kinderen en
jongeren; het uitgangspunt

hierbij was altijd dat iedereen
welkom was en naar eigen
kunnen mee kon doen.
De samenwerking met de gemeente Almere was intensief,
mede doordat op verschillende onderwerpen en trajecten
werd samengewerkt, maar
ook omdat een bijdrage van
€300.000 ter beschikking
werd gesteld voor het nieuwe
BuurT-Thuis Akwaaba. Deze
samenwerking met Gemeente
Almere was belangrijk voor
het versterken van de positie
en de rechten van deelnemers van Inspiratie Inc., het
vormgeven van een sociaal
contract en de bouwactiviteiten. Gedurende het jaar werd
geïnvesteerd in de relatie tussen beide organisaties en het
begrip van elkaars werkzaamheden.

In 2017 traden 2 nieuwe
leden toe tot de Raad van
Toezicht en het uitvoerend
dagelijks bestuur. Dit droeg
bij aan verdere professionalisering en ontwikkeling van
de organisatie. Desondanks
werd veel uithoudingsvermogen en veerkracht gevraagd
in het bieden van kwalitatief
hoogwaardige dienstverlening
en activiteiten.
“Het is verdrietig om anno
2017 te moeten constateren
dat niet alle mensen in Nederland gelijk worden behandeld
en dat het hebben van rechten helaas verschilt van het
krijgen van die rechten.”
Dingeman Lievensen, (interim
voorzitter Raad van Toezicht).

1. Samenvatting
Het netwerk van Inspiratie
Inc. was in 2017 het grootste
interculturele burgerinitiatief
in Almere; mensen die regelmatig deelnemen aan activiteiten, kunstenaars, professionals, vrijwilligers en een
veeltal partnerorganisaties
en sponsoren. Vanuit verschillende openbare ruimtes,
tuinen, scholen en buurthuizen werden dagelijks activiteiten georganiseerd. Met een
innovatieve aanpak werden
resultaten behaald op het
gebied van participatie, kunst
en cultuur, zorg, educatie,
integratie en belangenbehartiging. Met deze aanpak
werd lokaal, landelijk en internationaal interesse gewekt bij
beleidsmakers, ontwerpers en
zorginstellingen.
In 2017 werden sociale en
ondernemende projecten opgezet en verder ontwikkeld.
Ook werden mensen op alle
treden van de participatieladder begeleid en veerkracht en
zelfredzaamheid versterkt. De
activiteiten werden voor- en
door deelnemers zelf geor-

ganiseerd en dit resulteerde
voor 16 mensen in betaald
werk. Uitgangspunten waren
het ontwikkelen van talent,
jezelf en anderen ontdekken,
inspraak krijgen in de eigen
leefomgeving, en het leren
van elkaar. Inspiratie Inc bewaakten hierbij het evenwicht
tussen geven en nemen en het
basale respect voor ieders
eigenheid en identiteit.

is Akwaaba in Tussen de
Vaarten heeft helaas vertraging opgelopen, maar blijft in
de planning staan voor 2018.
BuurT-Thuis Karibu fungeerde
als huiskamer van Odeonpark
en als ontmoetingsruimte voor
vergaderingen en overleg.
Door de beperkte binnenruimte aldaar vonden activiteiten ook buiten en op andere
locaties in Almere plaats.

Inspiratie Inc kijkt terug op
een jaar waarin zowel de
organisatie als een aantal
deelnemers te maken hadden
met soms onoplosbare problematiek. Dit deed pijn, zeker
in situaties waarin het aanwijsbaar te maken had met onwil
vanuit mensen die meer vanuit menselijkheid en minder
vanuit regels hadden kunnen
handelen. Gelukkig werden
blijdschap en successen ook
met elkaar gedeeld, wat bijdroeg aan saamhorigheid en
doorzettingsvermogen.

Tijdens activiteiten en in het
dagelijkse leven thuis hebben
sommige deelnemers individuele begeleiding gekregen.
Hiervoor werden zorgcontracten afgesloten met de
gemeente en (als onderaanbesteding) met Vitree. De
noodzaak van deze vorm van
individuele begeleiding werd
vooraf bepaald en o.a. via
Ronde Tafel bijeenkomsten afgestemd met andere hulpverlenende organisaties. Voor de
samenwerking en uitvoering
van deze contracten was gemiddeld 3x zoveel tijd nodig
dan waarvoor de afspraken
werden gemaakt. Dit werd
gecompenseerd met vrijwillige
uren van zeer gemotiveerde
zorgverleners.

Na de bouw van BuurT-Thuis
Karibu ging ook de bouw
van BuurT-Thuis Diamondiaal
in Almere Oosterwold van
start. De bouw van BuurT-Thu-

2. Over Inspiratie Inc
Stichting Inspiratie Inc. (geregistreerd als ANBI) is een
interculturele en interdisciplinaire groep therapeuten,
kunstenaars en sociaal-cultureel ondernemers die creatieve, kunstzinnige, en welzijnsprojecten organiseren; een
netwerk
dat zeven dagen per week
een professioneel, breed
toegankelijk en cultuur-sensitief aanbod realiseert in
Almere. Het is een actieve,
lokale organisatie, gespecialiseerd in de begeleiding van
een cultureel diverse doelgroep, waaronder ook veel
mensen met een vluchtelingenachtergrond.
Inspiratie Inc. weet als geen
andere organisatie mensen
te betrekken en te verbinden.
Niet slechts als een idealistisch streven, maar als een
dagelijkse praktijk. Het is een
aantrekkelijk, internationaal
ondernemend en dynamisch
netwerk dat van grote waarde
is voor de stad Almere omdat
het de succesverhalen, kracht
en schoonheid van diversiteit
goed laat zien en tegelijkertijd probleemoplossend te werk
gaat wanneer dat nodig is.

Verschillende organisaties
verwijzen mensen door naar
activiteiten van Inspiratie Inc.:
dit betreft Leger des Heils,
Kwintes, Reclassering, Amethist, Interculturele, Psychiatrie, Meregaard, Vrijwilligerscentrale (VMCA), Wijkteams,
CKV, culturele en religieuze
gemeenschappen, lokale festivalorganisaties, milieu-educatieve centra, scholen.
De gebruikte methodiek
en aanpak is ontwikkeld in
samenwerking met mensen
uit de hele wereld, geënt
op praktijkervaringen van
mensen, zelforganisaties,
kunstorganisaties, buurtinitiatieven, organisaties en bedrijven. De creatieve aanpak
bevordert samenhang en
sociale cohesie en voorkomt
stigma. Inspiratie Inc. werkt in
de eerste lijn met Individuele
talentontwikkelingsplannen
(TOP’s), waardoor mensen
concreet gekoppeld worden
aan projectgroepen waar
hun behoeftes serieus worden
genomen.
In samenwerking met partners
biedt Inspiratie Inc. toeleiding,
behandeling, herstelondersteuning, activering, ontwikkeling en nazorg voor deelnemers uit elke cultuur en van

elke leeftijd. Inspiratie Inc.
ontwikkelt zelfregulatie en
intrinsieke motivatie van deelnemers, stimuleert onafhankelijkheid en zelfvertrouwen
en werkt toe naar succes en
voldoening.
Veel deelnemers aan de
activiteiten hebben schokkende gebeurtenissen meegemaakt en verkeren in
onzekerheid over hun verblijf
in Nederland. Deze specifieke omstandigheden vragen
om specialistische kennis en
ervaringsdeskundigheid. Inspiratie Inc. werkt met mensen
uit deze doelgroep zelf en
ontwikkelt bijbehorende interventies gezamenlijk.
2.1. Missie Visie en doelstelling
Het doel van Inspiratie Inc.
is om duurzame inclusieve
gemeenschappen te bouwen
door nieuwe concepten en
vaardigheden te ontwikkelen
voor gemeenschapsvorming
en het overbruggen van taal,
cultuur, leeftijd- en geloofsbarrières. Deze doelstelling
komt voort uit een drang naar
rechtvaardigheid en basaal
levensgeluk voor iedereen en
de wens dat ieder mens zichzelf in vrijheid kan ontplooien.

Deze drang komt voort uit
een samenleving waarin basale rechten onder druk staan, of deze nu in de grondwet
van Nederland staan of in de
Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens.

De activiteiten van Stichting
Inspiratie Inc. hebben als doel
om tegemoet te komen aan
deze rechten en zijn een opstapje naar een leven waarin
mensen actief kunnen deelnemen aan de samenleving.

Een groot aantal mensen in
de maatschappij is werkeloos,
wordt gediscrimineerd of ziet
weinig mogelijkheden om zich
ten dienste van de samenleving in te zetten. Talenten
blijven onbenut en frustraties
nemen toe over een gebrek
aan zingeving en voldoening. Desondanks wordt in de
grondwet en de Universele
Verklaring van de Rechten
van de Mens beschreven dat:

2.2. Methodiek

Artikel 1, grondwet:
Allen die zich in Nederland
bevinden, worden in gelijke
gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht
of op welke grond dan ook, is
niet toegestaan.
Artikel 23, Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens:
Een ieder heeft recht op
arbeid, op vrije keuze van
beroep, op rechtmatige en
gunstige arbeidsvoorwaarden
en op bescherming tegen
werkloosheid.
Artikel 27, Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens:
Een ieder heeft het recht om
vrijelijk deel te nemen aan
het culturele leven van de
gemeenschap, om te genieten
van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke
vooruitgang en de vruchten
daarvan.

“Eigenlijk gaat het om ‘Wellness’ in plaats van ‘Illness’.
Op dit uitgangspunt zijn alle
methodieken ontwikkeld.
Verder wordt geput uit het
werk van o.a. Dora Kalff, Marie Rose Moro en Kitlyn Tjin
A Djie, Malidoma P Some.”
(citaat: Amal Abbass-Saal)
De transculturele en multigenerationele methodiek is
gericht op integratie, gelijkwaardigheid en van elkaar
leren. Het inspireren met
positieve acties en het werken
aan bewustwording van onbewuste vooroordelen. Deze
aanpak vereist om faciliterend
en ‘inclusief’ te werken in
plaats van leidend, met respect voor ieders individuele
en creatieve reis. Het is een
integrale en holistische aanpak waarmee naast het individu het liefst ook het gezin,
familie, vrienden en kennissen
worden betrokken.
De methodiek maakt gebruik
van gemeenschappelijke,
non-verbale en zintuiglijke
talen zoals muziek, drama,
ambachten en kunst. Daarnaast is de kracht van menselijke- en biodiversiteit een bron
van inspiratie en kracht.
Ondanks dat sommige
mensen met meerdere
hulpvragen komen is iedereen
‘deelnemer’ i.p.v. ‘cliënt’ of
‘patiënt’. Zo wordt de gelijkwaardigheid en de eigen

kracht van ieder mens benadrukt. Ook de verwachting
van wederkerigheid speelt
hierbij een rol: deelnemers
dragen zelf altijd bij aan het
geheel, sommige door grote
en andere door kleine bijdragen, maar iedereen binnen
zijn/haar eigen mogelijkheden. Mede door deelname in het groeiprogramma
van het Kansfonds wordt veel
geïnvesteerd in deelnemers
en vrijwilligers d.m.v. talentontwikkeling, training, ontwikkeling van sociaal ondernemerschap.
Ontwikkeling van sociaal ondernemerschap
Ondernemerschap zit in je,
of niet. Zo wordt over het
algemeen gesproken over de
vaardigheden van een ondernemer. Voor veel mensen
in het netwerk van Inspiratie
Inc. geldt dat zij al jaren
rondlopen met een droom die
zij nog niet hebben kunnen
verwezenlijken. Deze dromen
zouden realiteit kunnen
worden, maar dat kan alleen
in samenwerking met anderen. Voor de mensen alleen
zijn de ambities vaak te groot.
Dat het ondersteunen van
dromen en talent kan leiden
tot ondernemerschap blijkt uit
een aantal voorbeelden uit de
toeleiding naar arbeid.
Het sociaal ondernemerschap
ontwikkelt zich binnen verschillende coöperaties. Deze
coöperaties staan uiteindelijke juridisch los van Stichting
Inspiratie Inc. Zij vallen onder
een ‘gebiedscoöperatie’
waarin naast andere leden
Stichting Inspiratie Inc deelneemt.

3. Programma’s en
Projecten
Het programma van Inspiratie
Inc. kende 4 onderdelen:
1. activiteiten in BuurT-Thuis
Karibu
2. activiteiten ter voorbereiding van BuurT-Thuis Akwaaba
3. activiteiten m.b.t. de
ontwikkeling van Diamondiaal
4. activiteiten m.b.t. BuurT-Tuinen
De structuur waarmee in deze
programma’s werd gewerkt
was vergelijkbaar doordat
activiteiten werden uitgevoerd
door projectgroepen. Voorbeelden van deze projectgroepen waren:
– Catering
– Bouwen
– Paden aanleggen
– aanleg vaan plantenbakken
– Permacultuur
– Ouder-Kind
– Jongeren
– Vrouwen
– Muziek
– Beeldende Kunst
– Textielkunst
– Fotografie en film
– Receptie
– Administratie
– ICT
– Financiën
– Taalcoaching
– Zorg

Deze activiteiten werden door
deelnemers en vrijwilligers
zelf georganiseerd; veelal op
vrijwillige basis, met professionele begeleiding, coaching en
ondersteuning. Waar mogelijk
werd een combinatie gemaakt
met één van de volgende individuele trajecten:
- Toeleiding naar de Arbeidsmarkt
- Transculturele Zorg
- Dagbesteding
- Beschut Werk
- Maatschappelijke steun en
belangenbehartiging
- Gezinscoaching en behandelingen
- Kunst, Natuur en Cultuur onderwijs en vrije tijdsbesteding
De BuurT-Thuizen (ontmoetingsplekken) zijn essentieel
in de aanpak van Inspiratie
Inc. Deelnemers hebben vaak
geen vaste ontmoetingsplekken en ook geen thuisplek
waar zij mensen (willen) ontvangen. Een plek zoals een
BuurT-Thuis is voor velen een
belangrijke plek voor het ontmoeten van nieuwe mensen,
het uitvoeren van activiteiten
en krijgen van ondersteuning. Vanuit de BuurT-Thuizen
werden deelnemers ook betrokken bij culturele activiteiten die georganiseerd werden
in het kader van de uitvoering

van de rol als combinatiefunctionaris cultuur.
3.1. Activiteiten in BuurT-Thuis
Karibu
In het gebied naast de nieuwe
woningen van Alliantie in het
Odeonpark werd het nieuwe gebouw van BuurT-Thuis
Karibu geplaatst. Dit nieuwe
onderkomen werd mede mogelijk gemaakt door het VSB
fonds, Stichting Doen, Alliantie, Gemeente Almere, Triodos
Foundation en het Kansfonds.
Het gebouw en de containers
erachter zorgen ook voor een
beschutte achtertuin. Zowel
de containers als de buitenkeuken zijn in natuurlijk hout
uitgevoerd en afgewerkt.
De tuinen rondom het
BuurT-Thuis worden in de
komende jaren verder ontwikkeld, aangelegd en verzorgd
door Inspiratie Inc.
De bouw van het BuurT-Thuis, de aanleg van paden en
planten en de bouw van de
buiten keuken werd gedaan
door vrijwilligers en deelnemers. Deze bouwactiviteiten
zorgden voor een gevoel van
eigenaarschap voor de nieuwe ruimte. Karibu heeft mede
hierdoor de functie van huiskamer voor de Odeonbuurt

en het bredere netwerk van
Inspiratie Inc.
Naast het verhuizen, het
bouwen en de dagelijkse activiteiten werden nieuwe ontmoetingen georganiseerd tijdens
een inspiratiedag, NLdoet,
een BBQ voor nieuwe bewoners van Odeonpark, Iftar
festiviteiten, het feest voor de
opening van buurt-thuis Karibu, een Meet Up Cafe (i.s.m.
VMCA, VWMN, Stichting
Kim), het ouder-kind festival in
Stedenwijk, het Taalperikelen
evenement op de Kemphaan,
en een Tentoonstelling in de
Nieuwe Bibliotheek i.s.m.
Avanti.
3.2. Activiteiten ter
voorbereiding van BuurT-Thuis
Akwaaba
Ondanks de toekenning van
een subsidie van 300 duizend
euro vanuit de gemeente Almere voor het nieuwe gebouw
van BuurT-Thuis Akwaaba
is het nog niet gelukt om dit
gebouw geplaatst te krijgen
in Almere Tussen de Vaarten.
Deze vertraging was dagelijks
voelbaar omdat veel activiteiten werden uitgevoerd in het
qua oppervlakte veel kleinere
BuurT-Thuis Karibu. Voor de
financiering van toekomstige
activiteiten in BuurT-Thuis Akwaaba werd stichting Kinderpostzegels bereid gevonden,
samen met een nog niet bekende andere co-financier.
De activiteiten ter voorbereiding van het nieuwe BuurT-Thuis bestonden uit het organiseren van het bouwproces
en het tot stand brengen (en
in stand houden) van relaties
met ruim 30 families die in
aanmerking komen voor een
plekje in dit toekomstige Kind-

en Familiecentrum. Dit laatste
werd gedaan door contactmomenten te organiseren en
elke vrijdag kinderactiviteiten
in een nabijgelegen sporthal.
Zodoende werd het contact
met families gecontinueerd,
inclusief families uit het asielzoekerscentrum Almere.

by Inspiration Inc in Almere.
On the program was a picknic
and games, walking along the
sea and sailing from ‘Marina
Muiderzand ‘ to Muiderslot,
the most beautiful and best
medieval castle of the Netherlands.” (citaat: Entisaar
Al-Ghareeb)

Een van de bijzondere momenten in 2017 was de
kinderdodenherdenking op
4 mei in het Bos der Onverzettelijken i.s.m. Stichting Bos
der Onverzettelijken en de
Schoor. Kinderen en ouders
brachten bloemen mee en
zongen een Arabisch - Nederlands lied. De aanwezigheid
en de bijdrage van de kinderen maakte een diepe
indruk op de bezoekers van
deze herdenking; het lied
haalde ruim 7000 viewings
op Youtube in 1 weekend.

3.3. Activiteiten m.b.t. de
ontwikkeling van Diamondiaal

Een ander bijzonder moment
was de vakantie bij Kindervakantieland. Kinderen in de
leeftijd van.....tot...... hadden
een hele fijne tijd op het terrein van de Kemphaan.
“Ja dat was bijzonder hartverwarmend. Zeker omdat er
op het moment zoveel propaganda rond gaat. Angst
zaaien. Haat voor vreemden.
Al dat soort vaak onnodige
reacties. Dan is dit een goede
tegenwind om te laten zien en
horen.” (Citaat: Louisa Britos
Carbajal Rutten)
De tuin bij het voormalige
BuurT-Thuis Akwaaba (Marathonlaan 11) kwam na de
winter weer mooi tot leven en
werd gedurende het jaar door
vrijwilligers onderhouden.
“Friday the 11th of august
was a special trip organized

Diamondiaal is een interculturele woon- ontmoetings- en
werkplek die erop is ingericht
dat deelnemers kunnen participeren, betrokken zijn en
verantwoordelijkheid nemen
in hun leefomgeving. In
2017 werd de vergunning
goedgekeurd, 2 hectare land
aangekocht en ging de bouw
van start in november 2017.
Vanaf oktober 2018 kunnen
de huurders gaan wonen in
Diamondiaal. In april 2018
zullen de eerste huurcontracten worden uitgereikt.
Diamondiaal bestaat uit een
Wooncoöperatie waarvan
het vastgoed mede mogelijke werd gemaakt door het
Coöperatief Woonfonds
Meerwonen en een sociaal
netwerkt dat werd ondersteund door het Kansfonds.
Niet alleen het wonen heeft
een een coöperatieve vorm,
ook het toekomstige werken
en ondernemen: In samenwerking me de Coöperatieve
samenleving en de KNHM
werd een begin gemaakt met
de volgende Coöperaties:
- Bostuin tafel
- Salaam
- M-Powerment
Denktank Diamondiaal, een
groep betrokken adviseurs,
bracht expertise in en ervar-

ing in de sociale woningbouw,
projectontwikkeling, verhuur
van woonruimte, coöperaties
architectuur en stedenbouwkunde. Deze groep bestond
uit:
- Prof Jan v d Schaar (Commissaris Woningstichting
Goede Stede)
- Jan de Vletter (Independent
Public Policy Professional)
- Fons Rietmeyer (Volkshuisvestingsdeskundige)
- Stefan van Uffelen (directeur
Madaster)
Zowel studenten als professoren van de Wetenschapswinkel van de Wageningen
Universiteit droegen bij aan
het project via de Wetenschapswinkel. Het project
werd als casus gebruikt bij
opleidingen zoals Landschapsarchitectuur en
Urban planning. Zij vonden
het een zeer interessante
casus omdat Diamondiaal bijdraagt aan een gezamenlijke,

innovatieve en geïntegreerde
aanpak van stedelijke uitdagingen op het gebied van
milieu en sociaal-economische
problematiek.

Diverse Bostuintafel cateringen, zoals:
https://www.facebook.com/
pg/Intercultureleinspiratie/
posts/?ref=page_internal

3.4. Activiteiten m.b.t.
BuurT-Tuinen

https://www.pifworld.com/
en/projects/7mhF_5pTV9g/
buurt-tuin-karibu-green-paradise/about

Het tuinieren gebeurde dagelijks als het weer het toeliet. Dit
gebeurde op 5 locaties is Almere. Elke tuin had een eigen
ontwerp als masterplan voor
de indeling van de tuin. Door
de perma cultuur principes
zagen de tuinen er weelderig
uit. Er werd geïnvesteerd in de
bodem door bodembedekkers
en compost, De indeling werd
duidelijk zichtbaar door de
paden en de vaak cirkelvormige aanplant.
https://www.facebook.com/
pg/Intercultureleinspiratie/
photos/?tab=album&album_
id=1048210285313951

“ De BuurT-Tuin is a windy
place, so we will make a
windbreak to protect our
veggies. The windbreak consists of plant species that are
beneficial to birds and insects,
but also to us! The hedge will
be planted and braided using
traditional Dutch hedge-laying techniques. Doing this
from the start will give us an
impenetrable hedge where
birds can safely make their
nests and other animals like
hedgehogs can find a safe
refuge. By inviting these creatures into our garden we will
have natural pest control and

improve biodiversity. In true
Permaculture fashion we will
stack some functions and add
layers of edibles like strawberries and Jerusalem Artichokes
to diversify the hedge!” Irene
Moutthaan
Masterscriptie UVA
http://www.inspiratie-inc.nl/
nieuws-pers/679-buurttuinen-als-veilige-ruimtes-om-sociaal-kapitaal-te-bevorderen
https://www.oranjefonds.nl/
verhaal-buurt-tuin-akwaabameer-dan-een-stuk-groen
Inspiratie Inc werkte samen
met: Alliantie, Aeres Hogeschool, Groenhorst College,
Wageningen Universiteit, KTH
Royal Institute of Architectuur
Stockholm, Staatsbosbeheer,
Wooncoöperatie Diamondiaal, Coöperatief Woonfonds
Meerwonen, Atelier Dutch, en
de Coöperatieve Samenleving.
3.5. Aanbod 2017 met betrekking tot individuele trajecten.

Almere is een groeiende stad
met cultureel en religieus een
zeer diverse samenstelling van
de bevolking. Deze maatschappelijke ontwikkeling vraagt
om aandacht, omdat mensen
steeds meer van elkaar verschillen; innovatie in de zorg
is nodig om aansluiting te
houden bij de behoeften van
alle inwoners van Almere. In
2016 sloot Inspiratie Inc. een
raamovereenkomst met Gemeente Almere voor arbeidsen niet arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk.
Deze overeenkomst werd in
2017 verlengt.

Inspiratie Inc. biedt transculturele begeleiding en behandeltrajecten met kinderen,
jeugd en gezinnen; sinds
september 2016 o.a. in onderaanneming bij Vitree. Naast
deze zorgproducten in het
overgangsgebied van informele naar formele zorg, met
een extra focus op identiteit
en culturele behoeften, blijft
Inspiratie Inc. zich inzetten
voor bereikbare laagdrempelige opvang in een informele omgeving, individuele
begeleiding en bemoeizorg,
participatie en toeleiding tot
de arbeidsmarkt.

Waar deelnemers niet zelfstandig konden deelnemen
aan groepen en extra begeleiding nodig was, kon via de
WMO een beschikking afgegeven worden voor:
- Dagbesteding (licht, middel,
zwaar)
- Niet arbeidsmatige dagbesteding (licht)
- Arbeidsmatige dagbesteding
(middel en zwaar)
- Beschut werk en niet arbeidsmatige dagbesteding (middel,
zwaar)

Eerste- en tweedelijns aanbod
Inspiratie Inc biedt een eerstelijnsvoorziening, die mensen
met psychosociale, materiële
en/of relationele problematiek
helpt om zelfredzaamheid te
vergroten in de vorm van o.a.
maatschappelijke opvang en
Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW). Wanneer
tweedelijns zorg nodig blijkt,
wordt dit eveneens aangeboden of doorverwezen naar
onze samenwerkingspartners zoals: huisartsen, GCA

medewerkers (verpleegkundigen en consulenten GGZ),
I-psy, COA medewerkers,
Sociale Dienst, Gemeente
Almere, Reclassering en Wijkteams.
Door de complexiteit van de
hulpvragen werd veel vrijwillige extra tijd geïnvesteerd.
Dit resulteerde in een subsidieaanvraag bij de Gemeente
voor een pilot op dit gebied.
De gemeente heeft deze pilot
helaas afgewezen. Doordat
deelnemers Inspiratie Inc
zelfstandig weten te vinden
en hier ook naar toe worden
doorverwezen is de keuze om
niet te betalen voor de benodigde ondersteuning van deze
doelgroep opmerkelijk gezien
de verantwoordelijkheid die
de Gemeente heeft op dit
vlak.
3.5.1. Toeleiding naar de
Arbeidsmarkt
Het trainen en ondersteunen
van vrijwilligers is een opstapje voor mensen die daarna weer betaald aanslag
konden gaan. Betaalde
opdrachten werden bij Inspiratie Inc en bij andere organisaties gerealiseerd. In totaal
ging dit om 16 betaalde
werkplekken.
Voor de toeleiding naar de
Arbeidsmarkt werkte Inspiratie Inc samen met: Klantmanager Gemeente Almere,
Stichting Peuterspeelzalen,
Hogeschool Windesheim,
IFAA Accountants, VMCA,
Avanti.
3.5.2. Transculturele Zorg
Voor de Transculturele zorg
werkte Inspiratie Inc werkte

samen met: GGD, Bureau
Gelijkwaardige Behandeling,
Vitree, GCA, Wijkteams,
Zorggroep Almere en Zorgcentrum, Polderburen, Tomin
Groep, Amethist, Reclassering, Rode Kruis, Kindertherapeutikum Zeist, Soroptimisten,
Stichting Roebia Zorg, Leger
des Heils, Vluchtelingenwerk,
I-Psy, Fula-, Hindu-, Sikh-,
Liberiaanse-, Somalische-,
Eritrean-, Marokkaanse-,Surinaamse- en andere communities uit Almere en omstreken.
3.5.3. Dagbesteding
Inspiratie Inc. organiseert
arbeidsmatige en niet arbeidsmatige dagbesteding in
een professionele, veilige en
sociale omgeving en biedt zo
maatschappelijke opvang met
preventieve, stabiliserende en
normaliserende ondersteuning. Door vroege signalering en het voorkomen van
crisis en dure specialistische
interventies is dit vanuit een
maatschappelijk perspectief
kostenbesparend.
Arbeidsmatige dagbesteding:
In de projectgroepen worden
allerlei vormen van arbeidsmatige dagbesteding
ontwikkeld, passend bij de
vaardigheden van individuele
deelnemers.
Het gaat hier om activiteiten
met een arbeidsmatig karakter, zoals: gastvrouw/gastheerschap; administratieve
taken, schoonmaakwerkzaamheden, tuinieren, koken, houtbewerking, fietsen, repareren,
etc.
Niet arbeidsmatige Dagbesteding:
Een zingevend dagprogram-

ma met een psycho-educatief
karakter ter vervanging van
(aangepast) werk, bijvoorbeeld werken met klei, tekenen, naaien, etc. Het is een
programmatisch/methodisch
aanbod, gericht op het structureren van de dag, met praktische ondersteuning en het
oefenen van vaardigheden
om de zelfredzaamheid te
bevorderen.
3.5.4. Beschut Werk
Inspiratie Inc biedt mensen die
uitsluitend in een beschutte
omgeving kunnen werken
de mogelijkheid om dit naar
vermogen te doen. Hiermee
wordt een voorziening aangeboden die gericht is op werk
met begeleiding en werkplek
aanpassing.
3.5.5. Maatschappelijke steun
en belangenbehartiging
Inspiratie Inc. biedt persoonlijke ondersteuning met
praktische en sociale hulp.
Een persoonlijk begeleider of
coach helpt deelnemers met
verschillende methodieken en
interventies om zelfstandig
te (blijven) leven en deel te
nemen aan de maatschappij.
Deze ondersteuning is geschikt voor kinderen, jongeren
en volwassenen. Deze vorm
van ondersteuning bestaat uit
een Individuele Vraaggerichte
benadering (IVB) en SRH
(Systematisch Rehabilitatie
gericht Handelen). Daarnaast
wordt OGGZ (Openbare
Geestelijke Gezondheidszorg)
aangeboden; dit is een actieve
vorm van hulpverlening met
ernstige problemen op psychosociaal gebied die niet

bereikt worden met het reguliere zorgaanbod.
De OGGZ is onder te verdelen in twee soorten zorg, te
weten individuele en collectieve bemoeizorg. Deze persoonlijke ondersteuning kan
bestaan uit:
- hulp bij de administratie,
post en financiën
- hulp bij boodschappen doen
- hulp om huishoudelijke apparaten (te leren) bedienen;
- woonbegeleiding (bijvoorbeeld leren om het huishouden te doen);
- hulp bij de opvoeding;
- hulp om de dag in te delen
en dingen te ondernemen;
- contact zoeken met mensen
in de omgeving;
- hulp om te communiceren
met anderen;
- hulp om gedragsproblemen
te verminderen.
- hulp bij de persoonlijke verzorging vanwege een niet-me-

dische oorzaak, bijvoorbeeld
als er een psychiatrische aandoening, een verstandelijke
of een zintuiglijke beperking
heerst. Thuiszorg wordt aan
Roebia Zorg doorverwezen.
Inspiratie Inc. werkte samen
met diverse Wijkteams in Almere en specialisten van IPSY,
GGD, Leger de Heils, Kwintes, huisartsen en het Rode
Kruis. Daarnaast werd met
Van der Woud, Reinders en
Fisher advocaten en anderen
samengewerkt bij het ondersteunen van deelnemers in het
behartigen van belangen. Zodoende versterkte rechtspositie van bijzonder kwetsbare
Almeerders.
3.5.6. Gezinscoaching en
behandelingen
Inspiratie Inc. draagt bij aan
de zorg voor kinderen en

jongeren met en zonder een
indicatie met als doel hun
geestelijke gezondheid te
verbeteren. Zodoende wordt
gewerkt aan:
- het versterken van het
opvoedkundig klimaat in deelnemende gezinnen,
- het adviseren professionals
met zorgen over een kind,
- het adviseren en ondersteunen van kinderen en
jongeren met vragen over
maatschappelijke participatie
en zelfredzaamheid
Inspiratie Inc werkt bij
voorkeur met het hele gezin in
plaats van individuen.
In 2017 werden.....(aantal)
deelnemers voorzien van gezinscoaching en behandelingen
3.5.7. Kunst-, Natuur- en Cultuuronderwijs en vrije tijdsbesteding

Voor kunst-, natuur- en cultuuronderwijs en vrije tijdsbesteding werkte Inspiratie Inc
werkte samen met: Yemaya,
Living Systhems, Jebel music,
Utrecht Festival of Cultures,
Al-Iman School, Aventurijn
School, Amsterdam Conservatorium, PKN De drieklank,
Wandelgroep VaipreDie,
Sport-One 4 All. Fc City
Almere, Huis van de Vrede,
Refugee start force, Groene
Broedplaats, Platvorm Filmwijk, Stad en Natuur, Stichting Kim, Kwintes, VMCA,
VWMN.
In 2017 werden. 6000 deelnemers voorzien van kunst,
Natuur en Cultuur onderwijs
en vrije tijdsbesteding
4. De organisatie
4.1. Organisatie Structuur
De organisatie bestaat uit
een Raad van Toezicht, een
uitvoerend dagelijks bestuur, projectcocoördinatoren/
regieondersteuners en een
netwerk van actieve deelnemers, cultureel en maatschappelijke ondernemers die zich
inzetten voor inclusie, integratie en culturele diversiteit:
http://www.inspiratie-inc.nl/
inspiratie-inc/organisatie-structuur/regie-ondersteuners
Het team bestaat uit vrijwilligers en freelancers die vanuit hun eigen praktijk samenwerken en hun professionele
expertise inzetten in een behoeftegericht aanbod; zowel
één-op-één als in groepsprocessen. Deskundigen uit de
doelgroep werken ook in de
eerste en tweedelijns GGZ- en
andere interventies.

4.2. Dagelijks Bestuur

4.4. Raad van Advies

Het dagelijks bestuur bestond
in 2017 uit:
- Amal Abbass-Saal, mede-oprichter en voorzitter van het
dagelijks bestuur, ervaren
therapeut en conceptontwikkelaar op het gebied van
sociale innovaties, community
art en creatieve therapie.
Haar taken bestaan o.a. uit:
netwerken, strategie, individuele intervisie, leidinggeven
aan divers samengestelde
teams, inclusie en talentontwikkeling voor kinderen,
jongeren en hun families.

De Raad van advies bestond
in 2017 uit:
- Douwe Vries
- Carla van Os (orthopedagoog en onderzoeker by
Study Centre for Children,
Migration and Law)
- Karin Kloosterboer (kinderrechtendeskundige Kind met
recht)
- Ted van den Bergh (directeur
Triodosfoundation)
- Klarita Sadiraj (scientific
researcher at SCP)
- Ad Vossenaar (directeur
Valori)
- Marianne Seine (actrice en
directeur Theatre company Vis
a Vis)

- Sandra Manintveld, medeoprichter, secretaris, project-leider, ervaren manager
en workshop begeleidster op
het gebied van interculturele
catering en community-art
projecten. Haar taken bestaan
o.a. uit coordinatie projectgroepen, WMO en dagbesteding.
- Cheyenne La Croes, Bestuurslid sinds 01-01-2017 en
kwartiermaker BuurT-Thuis
Akwaaba. Zijn taken bestaan
o.a. uit: externe communicatie
en netwerken
4.3. Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestond
in 2017 uit:
De leden van deze raad zijn:
- Dingeman Lievense: voormalig directeur Sociaal Domein
Gemeente Almere
- Ronald Wilcke: Vicevoorzitter Raad van Bestuur bij ROC
van Amsterdam en Flevoland
- Ramon Smit: bestuursadviseur bij de Vervoerregio
Amsterdam
- Saniye Calkin-Erdogan: Directrice Platform Zijn.

4.5. Toezicht en inspraak
Bezoekers van de BuurT-Thuizen en BuurT-Tuinen zijn
veelal als deelnemer of als
vrijwilliger betrokken.
Beide hebben inspraak tijdens
de dagelijkse uitvoering van
de activiteiten. Verder kent
Inspiratie Inc de volgende
toezicht en inspraak structuur:
- Raad van Toezicht:
4 x per jaar;
- Uitvoerend dagelijks Bestuur:
1x per maand;
- Raad van Advies: individueel
betrokken, en incidenteel per
thema
- Deelnemers (cliënten)raad:
4x per jaar;
- Functioneringsgesprekken:
1x per jaar voor medewerkers;
- Coordinatoren overleg:
1x per week
- Klankbordoverleg: elke twee
weken;
- Supervisie/Intervisie/casemanagement: elke maand.

5. Beleidsterreinen
Het werk van Inspiratie Inc.
sluit aan bij de Kadernota
Welzijn en voorziet in het
slimmer en effectiever organiseren van diensten, dichtbij
in de wijk en buurt. Het sluit
ook aan bij de Participatiewetgeving, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO),
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)
verankerd in de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV), Jeugdwet
inclusief kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en het Convenant
GGZ voor Asielzoekers, waarbij Inspiratie Inc. een gespecialiseerde aanbieder is.
Inspiratie Inc. vult vrij toegankelijke en individuele voorzieningen aan, die vaak betrekking hebben op de eerste
en tweede lijn interventies met
doorverwijzingen naar gespecialiseerde zorg. Hierbij wordt
extra aandacht geschonken
aan:
- het inschakelen, herstellen
en versterken van het probleemoplossend vermogen van
kinderen en jongeren, hun
ouders en sociale omgeving;
- het bevorderen van de
opvoed capaciteiten van de
ouders en de sociale omgev-

ing;
- preventie en vroegsignalering;
- het tijdig bieden van de
juiste hulp op maat;
6. Risicomanagement
Inspiratie Inc volgt de Code
cultuur en de Code zorg.
Deze structuur biedt handvatten voor het ondervangen
van bedrijfsrisico’s. Voor het
minimaliseren van financiële
risico’s werken we met budgetten waarvoor projectleiders verantwoordelijk zijn. Bij
betalingen door de stichting is
sprake van functiescheiding.
Inspiratie Inc is een projectorganisatie. Dit brengt het risico
met zich mee dat de activiteiten eindig zijn. Dit ondervangen we door:
1. te investeren in inkomsten
die direct samenhangen met
geleverde diensten. Voorbeelden hiervan zijn de
raamovereenkomst met de
Gemeente, de onderaanbesteding met Vitree en de catering
service Dineren met Status.
2. Deel te nemen in het groeiprogramma van het Kansfonds en bij andere fondsen
meerjarige subsidies aan te
vragen.

7. Communicatie
De kracht van Inspiratie Inc.
is dat het een totaalconcept is
met vele gezichten. Dit is niet
eenvoudig in de communicatie
omdat juist die veelheid een
simpele en eenduidige boodschap in de weg staat. Dit
wordt versterkt door de aanwezige meertaligheid en de
focus op inclusie. Inspiratie Inc
communiceert met foto’s en
verslagen via social media en
neemt deel aan verschillende
overlegstructuren met samenwerkingspartners. Daarnaast
wordt gebruik gemaakt van
persberichten, presentaties en
overlegmomenten met beleidsmakers.
Via de Facebook pagina
werden in 2017 meer dan
3066 likes bereikt (ten
opzichte van ruim 2600 in
2016). Op sommige momenten registreerden de Facebookpagina een bereik van 6264
mensen. Facebook wordt
gebruikt als:
- PR-instrument
- Dagelijks communicatie met
deelnemers
- Communicatie met relaties
- Klankbord en feedback.
In 2017 werd door Marina de
Wit, Pagedesign, een verbetering doorgevoerd mbt de

website van Stichting Inspiratie Inc.
8. Financieel verslag
Stichting Inspiratie Inc sluit het
jaar 2017 af met een balanswaarde van €182.197 en
een Staat van Baten en Lasten
sluitende met een resultaat na
belastingen van €8789.
De baten zijn in 2017 ten
opzichte van 2016 met 62%
gestegen naar een totaal van
€445.447
De baten bestaan uit toegekende bijdragen uit fondsen,
subsidies en donaties. Via de

bestemmingsfondsen werd
een bedrag van €132.500
bestemd voor activiteiten in
2018.
De activiteiten van Inspiratie
Inc werden mogelijk gemaakt
door: Kansfonds, Gemeente
Almere, Oranjefonds, Stichting Kinderpostzegels, Stichting Doen, VSBfonds, Triodos
Foundation, Haella Stichting,
Stichting Kim en individiuele
donateurs.
Bezoldiging directie en raad
van toezicht:
De leden van het dagelijks

bestuur kregen gedeeltelijk
betaald voor hun coördinerende-, leidinggevende-, en
andere uitvoerende taken.
In totaal werd een bedrag
van € 10.555 betaald voor
de werkzaamheden van het
bestuur.
Bezoldiging Raad van
Toezicht. Deelname aan de
Raad van Toezicht is onbezoldigd. Feitelijke onkosten
kunnen wel gedeclareerd
worden. In 2017 zijn voor de
Raad van Toezicht geen reiskosten gedeclareerd.

