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1. Inleiding 

De twee initiatiefnemers van het Kloosterhotel en de Stichting Bij de Soete Moeder zijn vanuit 
eerdere ervaringen gevraagd of zij een maatschappelijke functie zouden kunnen ontwikkelen aan het 
inmiddels tien jaar leegstaande Nemiusklooster, dat als een religieus erfgoedcomplex is aangewezen 
tot Rijksmonument. Als maatschappelijke ondernemers zijn zij gezamenlijk aan de slag gegaan om 
van het voormalige klooster een Kloosterhotel te maken gekoppeld aan een sociale doelstelling. 
Daarvoor is allereerst de stichting Bij de Soete Moeder opgericht als leerwerkorganisatie.  

De initiatiefnemers waren tot juli 2014 bestuurslid van de stichting, vanaf die datum zijn zij als ZZP-
ers voor de stichting aan het werk gegaan. Als in dit beleidsplan gesproken wordt over de sociale 
onderneming, gaat het om het volgende: 

Een sociale onderneming levert net als elke andere onderneming een product of dienst en 
heeft een verdienmodel. Geld verdienen is echter niet het hoofddoel, het is een middel om het 
doel te bereiken. Het doel van de sociale onderneming is maatschappelijke meerwaarde 
creëren (zie verder socialenterprise.nl) 

Hieronder wordt het kenmerk en het verschil gedefinieerd tussen de Stichting Bij de Soete Moeder 
en BV Kloosterhotel de Soete Moeder. 

1. De stichting heeft eigen stichtingsdoelen, namelijk het zonder winstoogmerk in stand houden 
van een leerwerkconcept  en het organiseren en uitvoeren van activiteiten in en voor de buurt/ 
de stad. 

2. BV Kloosterhotel (waarvan de Stichting groot aandeelhouder is) voert de exploitatie van het 
hotel, welke het middel is voor het praktisch leren voor de jongeren en waarvan een deel van 
de winst dient als een bijdrage van de kosten van het jaarlijks terugkerende 
leerwerkprogramma van de stichting. De BV Kloosterhotel is een sociale onderneming. 

3. Beide juridische entiteiten vormen samen de maatschappelijke onderneming! 

Stichting bij de Soete Moeder heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.3 van de statuten en 
uit de feitelijke werkzaamheden. De instelling streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit 
blijkt uit het feit dat de instelling de opbrengsten uitsluitend ten goede laat komen aan haar eigen 
doelstellingen. Een batig liquidatiesaldo zal als dit aan de orde is worden besteed ten behoeve van 
een ANBI met een soortgelijke doelstelling als de Stichting heeft.  
 

De stichting heeft  in januari 2016 als grootaandeelhouder de BV Kloosterhotel de Soete Moeder in 
het leven geroepen. De exploitatie van het hotel vindt plaats in de BV.; ‘de sociale onderneming’. De 
Stichting is voor 90,02 % eigenaar van de BV Kloosterhotel. De stichting heeft een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten met de BV Kloosterhotel.  Daarin zijn de juridische 
zelfstandigheid van de stichting en de BV als sociale onderneming vastgelegd.  

Geldstromen van beide entiteiten zijn gescheiden. 

In de statuten van de BV Kloosterhotel is ook de sociale doelstelling opgenomen. 

De resultaten van de BV Kloosterhotel komen ten goede aan de Stichting om hiermee de 
leerwerkactiviteiten t.b.v. jongeren te kunnen financieren en nieuwe projecten te kunnen opzetten. 
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Dit beleidsplan bevat de plannen van Stichting Bij de Soete Moeder voor de kalenderjaren 2016 - 
2020 en de wijze waarop ze deze plannen wil gaan uitvoeren. Dit beleidsplan kent een markant 
moment, namelijk de opening van het Kloosterhotel op 21 juni 2016. Het moment waar de 
initiatiefnemers bijna zes jaar naar toegewerkt hebben met hulp van adviseurs en vele vrijwilligers.  

In de bouwfase heeft de stichting Bij de Soete Moeder al laten zien waar zij voor staat: jongeren 
zonder werk of startkwalificatie leren werken. In de periode dat het klooster is omgebouwd en 
gerenoveerd tot een hotel met in totaal 24 hotelkamers, heeft de stichting samen met een 
leerwerkmeester en 17 jongeren een eigen aandeel geleverd in de renovatie en verbouwing van het 
hotel. Zij stripten de oudbouw en bouwden in de aanbouw twee tuin-hotelkamers.  

Het kloostermonument is een religieus erfgoed in eigendom van BOEi, de stichting is huurder van het 
pand. Stichting en BV zijn beide ‘erfgenaam’ van het kloosterleven en geven dit met het nieuwe 
gebruik en de nieuwe functie een hedendaagse betekenisvolle bestemming. 

Update 2018: in het gebruik van het erfgoed zijn ventilatie, gehorigheid, temperatuur, 
energieverbruik aandachtspunten waarvoor komende jaren  passende oplossingen moeten worden 
gevonden. 

 

2. Missie  

Kloosterhotel de Soete Moeder: een plek waar groei van individuele mogelijkheden en gastvrijheid 
naar klanten en bezoekers samengaan.  

Stichting Bij de Soete Moeder heeft in haar missie een expliciete keuze gemaakt voor met name de 
doelgroep jongeren, om hen een nieuwe kans te bieden om in de juiste positie te komen zodat ze 
mee kunnen doen in de maatschappij.  

De persoonlijke drijfveren van de initiatiefnemers dragen zij uit zowel in de stichting als in de sociale 
onderneming waar jonge mensen zich daadwerkelijk kunnen ontwikkelen en ontplooien om 
gelijkwaardig en inclusief te participeren in de (werkende) samenleving. 

Om deze missie te kunnen laten slagen heeft de Stichting het Kloosterhotel de Soete Moeder in het 
leven geroepen. Dit is een sociale onderneming die gasten een verblijf biedt waar ze steeds naar 
terugverlangen. Hier, te midden van maatschappelijke gebruikers; de hotelgasten,  leren jongeren 
(begeleid en actief naast professionals), wat het werk inhoudt, hoe zij het moeten uitvoeren en op 
welke manier zij zelf professional kunnen worden op een  plek die hen motiveert en uitzicht geeft op 
een kansrijke toekomst waarin een zij een zinvolle bijdrage kunnen leveren. 

Update 2018: het leerwerkconcept is niet uitsluitend voor jongeren een waardevolle opstap naar de 
arbeidsmarkt. Om die reden is de doelgroep verruimd: werkzoekende kandidaten die met 
ondersteuning opnieuw de arbeidsmarkt willen betreden. Om die reden is in de navolgende tekst 
“jongeren” vervangen door “kandidaten”. 

In de praktijk wordt het leerwerkconcept ook ingezet voor kandidaten die een vorm van 
arbeidsmatige dagbesteding ambiëren. Ook binnen deze trajecten wordt toegewerkt naar een 
waardevol maatschappelijk vervolg, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.  

3. Visie 

Ieder mens krijgt in de loop van zijn/haar leven met meer of minder weerstanden te maken. Voor 
sommigen leidt dit tot een meervoudige of meer complexe situatie waardoor onderwijs en de weg 
naar werk niet meer binnen de  reguliere trajecten kan plaatsvinden. Binnen de stichting krijgen de 
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kandidaten middels de leerwerktrajecten de gelegenheid zich alsnog te ontplooien en ontwikkelen 
richting werk. Stichting Bij de Soete Moeder zet zich actief in voor een leerwerkklimaat dat past en 
aansluit bij een positieve benadering van de kandidaten. Het benutten van de verschillende kennis 
en ervaringen van de jongeren, de werkzoekenden, de vrijwilligers, de werkers en ook andere 
betrokkenen draagt bij aan het uiteindelijke resultaat van de maatschappelijke onderneming: zo 
ontstaat er “winst” voor iedereen! 

Het creëren van het juiste klimaat en nieuwe mogelijkheden betekent een blik vooruit, een 
eigentijdse kijk op duurzaamheid, deeleconomie en samenwerking met een onorthodoxe aanpak. 
Het vraagt om samen met betrokkenen zoeken naar nieuwe gedeelde waarden waardoor de 
kwaliteit van leven en de samenleving wordt verhoogd en die ook een economische bijdrage levert 
aan het systeem. 

 

4. Identiteit van de organisatie 

In de statuten van de stichting Bij de Soete Moeder staan vijf doelstellingen:  

1. Participatie en integratie, ontplooiing en ontwikkeling van jongeren met een beperking en 
afstand tot de arbeidsmarkt. 

2.  Initiëren van activiteiten in de wijk/buurt om de sociale cohesie te bevorderen. 

3. Het voeren van een duurzame bedrijfsvoering 

4.  Het behoud van het cultureel en monumentaal erfgoed 

5.  Het stimuleren van kunstzinnige en culturele activiteiten, gericht op actief burgerschap en 
gemeenschapszin 

De overtuigende missie van de Stichting bepaalt in hoge mate de identiteit van de organisatie. 
Gedurende de voorbereidingsfase voor het daadwerkelijk starten van het Kloosterhotel heeft deze 
identiteit zich ontwikkeld. De initiatiefnemers dragen hem actief uit; de jongeren en de vrijwilligers 
herkennen zich hierin en verbinden zich aan de identiteit. Dit zijn de nieuwe vaandeldragers van de 
identiteit die aan de buitenwereld de betekenis en waarde van deze organisatie  tonen. Be good, tell 
it and show it! 

 

De identiteit van de organisatie wordt deze periode met de volgende speerpunten uitgewerkt:  

• Internaliseren van de identiteit 
In de eerste twee jaar zal de nodige aandacht gaan naar het vormgeven en internaliseren van de 
identiteit voor alle werkers in de interne organisatie.  
Samen ontdekken en vaststellen hoe we de waarde van de organisatie vormgeven om te 
beginnen intern, onderling als organisatie; bestuur, directie, medewerkers, vrijwilligers, 
jongeren en werkzoekende volwassenen.  

 

• Identiteit naar buiten uitdragen 
Ook extern is het van belang deze identiteit te tonen; aan de gasten van het kloosterhotel, aan 
de leveranciers, aan de buurtbewoners, aan de opdrachtgevers , burgers en organisaties in de 
stad en daarbuiten. Met aandacht zoeken we hiervoor geschikte uitingsvormen die de identiteit 
uitdragen en gaan bijdragen aan het imago. 
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• Werken aan een rolmodel  
De stichting wil, samen met BV Kloosterhotel, vanuit haar identiteit de werkgeversrol 
vormgeven en zo zichtbaar maken wat “inclusief werkgeverschap” is. Het betekent: op zo’n 
wijze  werken dat iedereen van waarde is en mee kan en mag doen. Het betekent meer dan de 
woorden alleen; de stichting is zich ervan bewust dat een kloosterhotel exploiteren betekent dat 
gasten tevreden zijn, dat de doelen gehaald worden, dat er binnen het budget gewerkt wordt en 
er een positief resultaat wordt gerealiseerd. Voorwaarden waarbinnen zich vervolgens de 
stichting haar doelstellingen kan realiseren. 
 
Voor inclusief werkgeverschap is meer nodig dan een groot en charitatief hart. Bij een sociale 
onderneming moet ook zakelijk en bedrijfsmatig gewerkt worden. Het in beeld brengen van de 
verschillende kanten van de keuzes die we willen en moeten maken, versterkt het rolmodel en 
draagt bij aan de identiteit en het imago van de organisatie. 

 

5. Doelgroep 

Bij de Soete Moeder wil een veilige leer-werk-situatie creëren waar kandidaten een (nieuwe) start 
kunnen maken. De Stichting kiest ervoor om kandidaten, met een ‘beperking’ in de breedste zin van 
het woord, naast theoretisch leren ook vooral praktisch leren werken binnen de context van het 
Kloosterhotel.  

De doelgroep waar we primair op in zetten zijn kwetsbare kandidaten, vaak zonder startkwalificatie. 
Jongeren en volwassenen die door uiteenlopende factoren van fysieke, psychische en/of mentale 
factoren moeite hebben zich voor te bereiden op een arbeidsplek. Jongeren die moeilijk leerbaar zijn 
en om uiteenlopende redenen niet of niet graag op school zitten. Ze functioneren onvoldoende 
binnen het schoolsysteem en zijn gebaat bij een open-mind-leer- en werkomgeving die zich richt op 
hun sociale- en praktische vakvaardigheden. De stichting creëert een veilig klimaat waarbinnen 
vaardigheden verworven worden die hen helpen op weg naar een zelfstandige positie in de 
samenleving. Voor jongeren en volwassenen die wel binnen een schoolomgeving hun kennis 
verwerven, kan het Kloosterhotel een stageplaats bieden waar binnen verschillende disciplines 
praktijkervaring opgedaan kan worden. De Soete Moeder biedt ook ruimte voor jongeren die een 
opstart nodig hebben na hun beroepsopleiding. Op dit moment is daar de Startersregeling voor 
beschikbaar. 

De doelgroep is en mag gerust divers zijn, jongeren en volwassenen leren ook van elkaar. Zelf 
bijdragen aan het leerproces van anderen! Gedurende de bouwfase hebben we al ervaren hoe 
jongeren die meedraaien vanuit de Startersregeling (zij hebben een afgeronde opleiding, echter geen 
ervaring) andere doelgroepen ondersteunen en ook een rolmodel zijn voor anderen.  

Update 2018: jongeren in leerwerktraject en/of dagbesteding, werkzoekende volwassenen, jonge en 
oudere stagiaires van verschillende opleidingen* werken samen op de werkvloer, waardoor een 
mooie dynamiek ontstaat.  

*het merendeel van de jonge stagiaires volgt een zg Entree opleiding, niv 1, een opleiding die vooral 
gericht is op het ontwikkelen van werkhouding. 

De dynamiek en het samenspel binnen het concept zijn pijlers waarin de stichting een vaste 
overtuiging heeft: een sociale onderneming is winst voor iedereen. 

 

6. Realiseren van de primaire doelstellingen 



Beleidsplan Bij de Soete Moeder  2016-2020 7 

6.1.  Participatie en integratie, ontplooiing en ontwikkeling van jongeren met een beperking 

Stichting Bij de Soete Moeder wil deze doelstelling realiseren door het creëren van leerwerksituaties 
die aansluiten bij de vraag van kandidaten uit de bovengenoemde doelgroepen. Om een setting te 
creëren met een hoog werkelijkheidsgehalte spreken we in de overdrachtelijke zin over een 
‘leerwerkbedrijf’; gezien de leersituatie betreft het werken met een lage productiviteit, waarbij 
vooral het leren tijdens de uitoefening van activiteiten centraal staat.  

Update 2018; de term ‘leerwerkbedrijf’ is vervangen door het ‘leerwerkconcept’. Het leerwerkbedrijf 
is weliswaar zelfstandig, maar de uitvoering staat niet op zichzelf. Het leerwerkconcept behelst het 
plan met de bouwstenen, die i.s.m. het Kloosterhotel wordt uitgevoerd. 

Bij De Soete Moeder is een organisatie voor ‘praktisch leren met begeleiding’ in de regio ‘s-
Hertogenbosch, met leerwerksituaties in verschillende sectoren. Kandidaten leren te functioneren in 
een werksetting en ontwikkelen de sociale en werkvaardigheden die hierbij horen. Zij kunnen 
praktijkervaring opdoen in concrete werksituaties en leren naast deze praktische vakvaardigheden 
ook meer technische vakvaardigheden. Zo krijgen participatie en integratie daadwerkelijk vorm en 
inhoud. Bij het werken en leren zet de Stichting trajectbegeleiding, training en jobcoaching in, 
uitgevoerd door professionals en waar mogelijk ondersteund door vrijwilligers die meewerken in de 
praktijk. Stichting Bij de Soete Moeder zorgt voor een brede en veilige werkomgeving in combinatie 
met een passend leerwerktraject voor elke kandidaat. Ontplooiing en ontwikkeling reikt ook verder 
dan werk, ze ontwikkelen zelfvertrouwen en komen als persoon steviger in de samenleving te staan, 
zodat ze daarin met inzet en naar vermogen kunnen deelnemen. De Stichting kijkt naar de kandidaat 
in zijn context, zijn eigen leefomgeving en weet de instanties te vinden als daarmee belemmeringen 
kunnen worden weggenomen. De holistische empowermentaanpak vergroot de 
uitstroommogelijkheden van de kandidaten. De trajecten kenmerken zich door een maatwerkaanpak 
gericht op het realiseren van een uitstroom naar werk of opleiding. Voor elke kandidaat wordt een 
pakket (inclusief tijdpad) samengesteld om te komen tot de gewenste en/of hoogst haalbare 
resultaat. 

BV Kloosterhotel heeft als doelstelling de ‘werkplaatsen’ te realiseren waardoor de stichting in een 
realistische werksetting kan begeleiden bij het leren werken. De werkzaamheden van de 
leerwerktrajecten van de stichting zijn primair verbonden aan de werkzaamheden voor het 
Kloosterhotel. Het Kloosterhotel stelt vanuit haar maatschappelijke doelstelling leer- werkplekken 
beschikbaar aan de kandidaten die daarin worden begeleid door Stichting Bij de Soete Moeder.  

Voor het uitvoeren van haar begeleidingswerkzaamheden heeft de Stichting Bij de Soete Moeder een 
aantal kandidaten (minimaal 14 en maximaal 20) per jaar nodig. Bij voorkeur in een goede mix van de 
verschillende doelgroepen. De nieuwe leer-werkomgeving vraagt van alle partijen een open 
leerhouding en flexibiliteit om door afstemmen en waar nodig bij te stellen een voor kandidaten, hun 
begeleiders en de professionals van het Kloosterhotel een ideale leer-werksituatie te bereiken.  

Het realiseren van de doelstelling Participatie en integratie, ontplooiing en ontwikkeling van 
jongeren met een beperking wordt in 2016-2020 met de onderstaande speerpunten vormgegeven:  

• Realiseren van instroom 
Concreet betekent dit dat Bij de Soete Moeder nauw contact onderhoudt met opdrachtgevers 
en verwijzers/toeleveranciers als gemeente/ afdeling Onderwijs, Arbeidsmarkt en Participatie, 
WeenerXL, WMO en wijkteams,  UWV, GGZ, maatschappelijk & welzijnswerk, maar ook met 
particulieren. Het gaat om samen inzoomen op de mogelijkheden van de kandidaten zodat er: 

- een goede mix van jongeren/volwassenen aan de slag kan; 

- dat er afspraken zijn voor de instroom van voldoende jongeren en volwassenen; 
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- dat een zorgvuldige selectie in beeld is gebracht van geschikte en passende uitstroom. De 
stichting streeft naar een nauwe betrokkenheid van en verbondenheid met de groep 
opdrachtgevers en verwijzers. 

 

• Informeren van opdrachtgevers (over de organisatie) 
Voor een goede selectie is het voor opdrachtgevers en verwijzers nodig dat zij de context, de 
werkwijze en de output goed kennen. Naast mondelinge contacten is ook schriftelijke en 
digitale informatie van belang. Omdat de Stichting in 2016 ism met het hotel van start is 
gegaan, worden successen langzaam opgebouwd en wordt  ondertussen de output jaarlijks 
gemeten en gecommuniceerd . In de communicatie is visie, enthousiasme, informatie over in-, 
trough- en output en het betrekken van de opdrachtgever steeds belangrijk.  

 

• In beeld brengen van primaire processen 
In de beginperiode wordt ook gewerkt aan het in beeld brengen van de primaire processen. De 
contouren van de primaire processen zijn reeds geschetst en zullen in de praktijk met de 
betrokkenen nader worden ingevuld, vastgesteld en beschreven. 
  
Update 2019: na 2,5 jaar ervaring is de bekendheid in de stad en het netwerk redelijk groot. De 
werkwijze, waaronder de primaire processen, zijn uitgekristalliseerd; de successen van de 
eerste jaren zijn aantoonbaar, geven een positief beeld en leiden tot nieuwe opdrachten en 
vragen. 
 

• Kennen en onderhouden van netwerk 
Om een solide basis te creëren en de kwetsbaarheid te minimaliseren streeft de Stichting naar 
meerdere opdrachtgevers en verwijzers. De markt voor de doelgroepen richting scholing en 
werk is behoorlijk in beweging. Vanaf 2016/2017 zien we dat gemeenten een verbond sluiten 
met nieuwe combinaties zoals de Social Impact Bonds (SIB), alsmede voor-financiers voor de 
uitstroom. Ook ontwikkelingen en veranderingen zoals de financiering voor MBO, de 
scholingsplicht, ontwikkelingen binnen de WMO en participatiewet en de nieuwe taken van de 
gemeentelijke uitvoeringsorganisaties, zijn van invloed. Gemeenten kunnen hier overigens 
verschillend mee omgaan.  
Voor de Stichting is het belangrijk de impact van deze ontwikkelingen te kennen en goed in 
contact te staan met de uitvoerders en opdrachtgevers. Een positie in het netwerk van 
(potentiële) opdrachtgevers is cruciaal. Het sociale ondernemerschap ligt met name bij de 
directeur van het hotel. Het kennen, uitbreiden en onderhouden van dit netwerk vraagt (zeker 
in de opstartfase) veel tijd en aandacht.   
 
Update 2019: 
De stichting volgt maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein van arbeidsmarkt en 
scholing nauwgezet. Voor een SIB-constructie werd onze organisatie (2017) te kleinschalig 
beoordeeld. 
De ontwikkelingen rond de ‘praktijkverklaring’,  een door het MBO afgegeven certificaat ten 
behoeve van praktijk opgeleide kandidaten, volgt de stichting op de voet; daar waar mogelijk 
haakt de stichting aan bij pilots in de regio.  Ontwikkelingen rondom de praktijkverklaring zijn 
aangejaagd door de ministeries van Onderwijs én Sociale zaken, willen onbenut talent in de 
praktijk, bij de bedrijven, opleiden.   
 

• Afsluiten van contracten en samenwerkingsovereenkomsten 
Om de afgesproken werkzaamheden binnen het Kloosterhotel en het gewenste aantal 
leerwerktrajecten binnen de Stichting te behalen streeft de Stichting er naar met 
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opdrachtgevers / verwijzers tot meerjaren contractafspraken en/of 
samenwerkingsovereenkomsten te komen. 
 
Update 2019: 
De stichting wil in de toekomst de bestaande meerjarenovereenkomsten/ lidmaatschappen 
met Weenerxl (het werkbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch), het UWV, de lokale GGZ 
instelling  en de WMO coöperatie voortzetten en zo mogelijk uitbreiden. 
 

• Samenwerking met andere sociale ondernemers 
De Stichting onderzoekt hoe zij haar positie in de markt van aanbieders van leerwerktrajecten 
in de regio kan versterken door o.a. het verkennen van de samenwerking in het sociaal 
ondernemerschap met min of meer gelijksoortige organisaties met deels dezelfde, deels 
verschillende doelgroepen en activiteiten.  
 
Update 2019:  
BV Kloosterhotel  is lid van Social Enterprise NL, de aanjager van de groeiende beweging 
sociaal ondernemers. Met lokale sociale ondernemers zal worden samengewerkt om deze 
mooie vorm van ondernemen in de eigen stad maar ook daar buiten een sterkere positie te 
geven. 
 

• Verkrijgen kwaliteitskeurmerk Re-integratie 
Voor het verkrijgen van een goede uitgangspositie voor o.a. aanbestedingen en meervoudige 
offertes wil de Stichting in het eerste jaar de basis leggen voor het verkrijgen van het 
kwaliteitskeurmerk Re-integratie. Hiervoor is het nodig de processen binnen de Stichting te 
stroomlijnen en te beschrijven als richtlijnen voor handelingen binnen de organisatie. Deze 
transparantie geeft externe partijen zicht op de kwaliteit van de werkzaamheden binnen de 
Stichting.  

 

6.2.  Initiëren van activiteiten in de wijk/buurt om de sociale cohesie te bevorderen. 

De Stichting wil de bewoners uit de wijk rondom het Kloosterhotel betrekken bij haar activiteiten. 
Dat doet zij om meerdere redenen. Allereerst past het in de filosofie van het Kloosterhotel en de 
Stichting Bij de Soete Moeder dat iedereen zich gehoord, uitgenodigd en welkom voelt. De Stichting 
wil graag dat de wijkbewoners het hotel (de sociale onderneming) als een aanwinst beschouwen 
voor de wijk en het een sympathiek idee vinden dat het Kloosterhotel een leerwerkgelegenheid voor 
jongeren biedt die ergens anders geen kans krijgen met alle gevolgen van dien.  

Door de bewoners “in huis te halen” kan de Stichting ook eventuele behoeften van bewoners zelf 
ophalen. Mogelijk kunnen wijkbewoners ook als vrijwilliger betrokken worden en een eigen bedrage 
leveren. Er is immers werk genoeg te doen in deze aangename omgeving. Zo kan de tuin volop 
gelegenheid bieden om met wijkbewoners het tuinieren in de groentetuin op te pakken. In de 
omliggende wijk hebben de meeste huizen een beperkte tuin; op deze manier is er sprake van een 
win-winsituatie. Daarnaast is het op termijn ook mogelijk dat de kandidaten vanuit hun 
leerwerktraject een bijdrage leveren aan de wijk en de bewoners uit de wijk.  

Voor het onderdeel wijk- en buurtactiviteiten zijn de komende periode de volgende speerpunten 
benoemd: 

• De wijk leert de Stichting en het Kloosterhotel (samen de maatschappelijke onderneming) 
kennen. 
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Wijkgerichte communicatie en informatie over het reilen en zeilen binnen het Kloosterhotel 
inclusief de leerwerktrajecten; bijvoorbeeld in de wijkkrant het komende jaar een colom die 
zicht geeft op het nieuwe gebruik, bijzondere karakter, de leuke activiteiten, het werk van de 
jongeren, de inzet van de vrijwilligers, etc. Met als doel dat wijkbewoners het Kloosterhotel 
leren kennen, nieuwsgierig worden en er wellicht zelf ook een bijdrage aan willen leveren of 
gebruik willen maken van de mogelijkheden van het Kloosterhotel waaronder het gebruik van 
de kapel en/of maaltijden. 
In contact met het wijkteam en andere groepen uit de wijk bekijkt de Stichting steeds wat het 
Kloosterhotel voor de wijk kan betekenen.  
 
Update 2019: de jaarlijkse activiteiten rondom Burendag, NL Doet, Open Tuinendag en Open 
Monumentendag hebben een structurele vorm gekregen en worden komende jaren in tact 
gehouden.  
 

6.3.  Het voeren van een duurzame bedrijfsvoering 

Maatschappelijk ondernemen betekent in de ogen van de Stichting ook ondernemen met een hart 
voor de natuur, de ecologie, de energie, met een hart voor de mensen die gebaat zijn bij een veilige, 
gezonde en duurzame wereld.  

Duurzame bedrijfsvoering krijgt gestalte door de volgende speerpunten: 

• Invulling geven aan een duurzame bedrijfsvoering 
De initiatiefnemers willen dat deze visie binnen het Kloosterhotel in alle facetten van de 
bedrijfsvoering uitgangspunt en richtlijn van het handelen is. In het eerste jaar gaan het team, 
de jongeren en de vrijwilligers  deze visie actief in de praktijk brengen. Dit gebeurt zowel ‘on 
the job’ als specifiek tijdens teambuildingsactiviteiten: bewust zijn en bewust kiezen, afwegen 
wat de best haalbare keuze is die bijdraagt aan een kleine footprint, zo energieneutraal 
mogelijke bedrijfsvoering en  milieuvriendelijke werkwijze.  
 

• Inclusief werkgeverschap  
Omdat zo specifiek gekozen is voor bepaalde doelgroepen staat de maatschappelijke 
onderneming, dus zowel het Kloosterhotel als de Stichting Bij de Soete Moeder voor een 
“inclusief werkgeverschap”: ieder heeft kwaliteiten, ieder moet kunnen deelnemen naar 
vermogen, ieder verdient een (tweede)kans! 
 

• HRM voor alle werkers binnen de organisatie 
Het creëren van een goede leer-werkomgeving betekent ook aandacht voor ieders ontplooiing 
en ontwikkeling, zowel van de kandidaten, de vrijwilligers als de medewerkers. Het opzetten 
van een passend HRM-systeem wordt in de loop van het jaar in gang gezet. Het hoeft niet 
allemaal meteen klaar, maar het in samenspraak, werkende weg,  vanuit opgedane kennis en 
ervaring, zal een systeem ontwikkeld worden dat past bij deze unieke werkomgeving en dat 
aansluit bij de principes van een duurzame bedrijfsvoering. 
 

6.4  Het behoud van het cultureel en monumentaal erfgoed 

De stichting en het Kloosterhotel zetelen in een religieus monumentaal erfgoed; voorheen het 
Nemiusklooster, het gebouw is een rijksmonument met cultuurhistorische waarde. De 
oorspronkelijke bewoners, de congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria hebben hun 
stempel in de wijk achtergelaten doordat zij een voorname rol speelden in zorg en onderwijs. De 
stichting is als het ware erfgenaam en neemt deze verantwoordelijkheid met verve op. Het deels 
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eigen historisch onderzoek geeft inspiratie voor het verzorgen van rondleidingen aan gasten en 
belangstellenden. Rondleidingen zullen, na een scholing, worden uitgevoerd door vrijwilligers uit de 
wijk of de stad. 

Bij de Open Monumentendagen zal worden aangehaakt om veel bezoekers te kunnen bereiken. 
Contacten met Erfgoed organisaties in ’s-Hertogenbosch zullen worden verstevigd. De zorg voor de 
monumentale stijlelementen (glas in lood, tegelwerken, balustrades, metselwerk) wordt door de 
stichting met liefde opgepakt. 

 

6.5 Het stimuleren van kunstzinnige en culturele activiteiten, gericht op actief burgerschap en 
gemeenschapszin 

De kapel in het kloosterhotel en ook de kloostertuin lenen zich uitstekend om kleinschalige 
kunstzinnige en culturele activiteiten te organiseren. De stichting kan dit zowel zelfstandig, als wel in 
samenwerking met anderen tot stand brengen. Concerten, lezingen en voorstellingen brengen 
bezoekers tevens met het Kloosterhotel en de stichting met haar doelstellingen in contact.  

De stichting wil i.s.m. het Kloosterhotel bij culturele activiteiten in de stad of provincie bijdragen door 
een actieve rol op zich nemen. ’s-Hertogenbosch is een aantrekkelijke stad;  diverse culturele 
initiatieven zorgen voor een dynamiek die de leefbaarheid en het welzijn voor bewoners en 
bezoekers stimuleren. 

 

7.  Behoud Anbi-status 

Voor Stichting Bij de Soete Moeder is het behouden van de Anbi-satus van groot belang voor de 
Stichting zelf als ook voor donateurs, fondsen e.a. verstrekkers van middelen t.b.v. het realiseren van 
de diverse maatschappelijke doelen. Met name gaat het hierbij om het hoofddoel, namelijk het 
kunnen starten en jaarlijks continueren van het Leer-Werk Programma voor jongeren en 
volwassenen met een sociale-, psychische-, of lichamelijke beperking en afstand tot de arbeidsmarkt. 
Het Kloosterhotel (waarvan de Stichting voor ruim 90% eigenaar is) dient in de vorm van een sociale 
onderneming als:  

- middel (verdienmodel) om uit het financiële resultaat het jaarlijks terugkerend Leer-Werk 
Programma voor steeds een nieuwe groep jongeren deels te bekostigen. 

- plaats waar het (praktisch)leren van de jongeren met begeleiding van (bij de Stichting in 
dienst zijnde begeleiders), op realistische wijze kan plaatsvinden; 

- plaats waar jongeren na het behalen van hun certificaat stage kunnen lopen in combinatie 
met een vervolgopleiding; 

- plek waar de activiteiten en bijeenkomsten voor de buurt plaatsvinden; 

- plaats waar de Stichting haar kantoor houdt.  

 

8. PR en Communicatie  

Alle activiteiten van de Stichting en die van Kloosterhotel als geheel, vragen om 
informatievoorziening. Het voortbestaan van de organisatie is in belangrijke mate afhankelijk van de 
bekendheid van de organisatie bij stakeholders als verwijzers, toeleveranciers en (potentiële) 
opdrachtgevers voor jongeren/ volwassenen die aan het leer-werktraject en evt vervolgstage binnen 
de Stichting zouden kunnen deelnemen.  
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De onderscheidende missie en visie op de ondernemingsaanpak, de betrokkenheid en 
verbondenheid van en bij de wijk, de vrijwilligers en de maatschappelijke organisaties, mogen en 
moeten goed in beeld worden gebracht. Het Kloosterhotel houdt haar deuren graag open om de 
verschillende groepen kennis te laten maken met de activiteiten van  de Soete Moeder. 

Om de P.R. en communicatie goed en gericht te laten verlopen, zal een communicatieplan worden 
opgesteld. 

 
Publicatie  
De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door het openbaar maken van dit beleidsplan op  

http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/bij-de-soete-moeder 


