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Inleiding
 Stichting 'n Wilde Keuze is in Maart 2021 opgericht met als doel om, via de verbeelding, de complexe klimaat-

en biodiversiteitscrisis, en sociale vraagstukken, tastbaar en grijpbaar te maken voor een breed publiek. Het

idee achter deze stichting is ontstaan in de zomer van 2020. Oprichter, Robin Vroom, deed onderzoek naar het

Nederlandse voedselsysteem en hoe zij de ontwikkelingen richting een duurzame, eerlijke, en gezonde

voedseltransitie kon versterken. Tijdens zo'n onderzoek wordt snel duidelijk dat duurzame en inclusieve

oplossingen al aanwezig zijn in alle lagen van ons voedselsysteem. Wat we nog missen is de capaciteit om deze

ideeën op een grote schaal toe te passen en toegankelijk te maken voor een groot publiek. Het is de kunst om

mensen op een speelse manier deze oplossingen te laten ervaren, in plaats van te focussen op wat niet mag. 

Dit geldt niet alleen voor ons voedselsysteem, om duurzame transities mogelijk te maken hebben we meer

manieren nodig om mensen op positieve en interactieve wijze te betrekken bij de mogelijkheden van

verandering. Zowel voor de maatschappij als in hun eigen dagelijks leven. 

De initiatieven van Stichting 'n Wilde Keuze hebben allen een maatschappelijk doel. In dit beleidsplan staat het

beleid en de aanpak van Stichting ‘n Wilde Keuze beschreven. 
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Purpose 

In onze geïndustrialiseerde wereld leidt bijna elke handeling

op verschillende manieren, tot aantasting van het milieu,

biodiversiteit, en het welzijn van de mens. Ongeacht de

bedoeling. Er is een transitie nodig naar een systeem waar

het tegenovergestelde waar is.

      

Een systeem waar goed doen is als vanzelfsprekendheid,

waar de natuurlijke, alledaagse handelingen van werk en

leven zich vanzelf ophopen tot een betere wereld. 

. 

Waarom we bestaan
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basis voor fundamentele verandering voor de

maatschappij. De projecten van ’n Wilde Keuze

creëren het vermogen om de wereld, het leven en de

sociale instellingen te zien, niet zoals ze zijn maar

zoals ze zouden kunnen zijn. We laten zien dat de

initiatieven, praktijken en ideeën die oplossingen

bieden voor klimaat- en biodiversiteitscrisis en

maatschappelijke problemen al aanwezig zijn in alle

lagen van onze samenleving. We laten ons inspireren

door de mogelijkheden van verandering. 

 

Stichting ‘n Wilde Keuze biedt

mensen handvatten om mee te

bewegen, door via de

verbeelding en op een speelse

manier complexe vraagstukken

te vervangen door reële en

positieve toekomstbeelden,

inspiratie en intellectuele

uitdaging. 

Visie Missie
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Doelstelling (strategisch)

Stichting ’n Wilde Keuze zet initiatieven op die mensen de mogelijkheid geven om zichzelf

te ontplooien en te werken vanuit inspiratie en verwondering. Tegelijkertijd worden

complexe vraagstukken toegankelijk gemaakt door de abstracte taal van de wetenschap

en politiek en de vele praktische oplossingen te vertalen naar concrete, fysieke en

inspirerende verhalen. 
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Stichting ’n Wilde Keuze werkt vanuit een open geest, heeft het vermogen om te bevragen, te experimenten, om

andere perspectieven te bieden. Vergelijkbaar met hoe kunstenaars en ontwerpers naar uitdagingen kijken. Het

vermogen om ingewikkelde thema's concreet te maken via de verbeelding, schoonheid, verwarring en ruimte voor het

niet-weten. Met het versterken van deze collectieve verbeeldingskracht, kunnen we de mogelijkheden van een betere

toekomst naar het heden halen.

Verwondering als vertrekpunt om te veranderen 

Er worden samenwerkingsverbanden opgezet met mensen en organisaties uit verschillende sectoren in Nederland.

Door deze nieuwe verbindingen wordt kennis gedeeld en kunnen denkkaders worden verlegd. Daarom werken wij

samen met partners uit de wetenschap, onderwijs, cultuur, innovatie en welzijn.

Vraagstukken van de 21ste eeuw overstijgen bestaande sectoren 

De projecten van ’n Wilde Keuze creëren het vermogen om de wereld, het leven en de sociale instellingen te zien,

niet zoals ze zijn maar zoals ze zouden kunnen zijn. We laten zien dat mini-revoluties mogelijk zijn en planten de

zaadjes die uit kunnen groeien tot grootschalige verandering binnen de Nederlandse samenleving.

Klein beginnen voor grote impact

Strategie 
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Huidige
Situatie
De thematische focus waar Stichting 'n
Wilde Keuze zich het komende jaar op
gaat richten zijn de klimaat,
biodiversiteits en maatschappelijke
ontwikkelingen binnen het Nederlandse
voedselsysteem.

Voedsel vormt ons leven maar in de geïndustrialiseerde wereld zijn

de meeste mensen ver verwijderd van de processen, ecosystemen,

en de mensen, die ons voedsel produceren. We betalen er zo min

mogelijk voor. Als gevolg hiervan leven we in een samenleving

waarin de directe en indirecte effecten van onze voedselproductie

en consumptie grotendeels kwaadaardig zijn.

Als je denkt aan het opwarmen van de aarde, dan denk je niet snel

aan ontbijt, lunch en diner als klimaat veranderaars. Ons

voedselsysteem is even uitgebreid als ingewikkeld en de impact

immens. Maar hierin ligt ook de kracht van voedsel. Voedsel is de

geweldige verbinder, het maakt complexe vraagstukken tastbaar en

grijpbaar. Hiermee is voedsel verreweg het krachtigste medium

waarover we beschikken om samen te komen en de wereld ten

goede te veranderen.

Door voedsel opnieuw te waarderen kan het als een positieve

kracht worden gebruikt om niet alleen de genoemde bedreigingen

aan te pakken en talloze kwalen te keren, maar ook om eerlijke,

veerkrachtige samenlevingen op te bouwen. En gelukkigere en

gezondere levens te leiden.
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Met de interactieve tentoonstelling, Het Voedselmuseum van

vandaag en morgen, wordt het publiek meegenomen naar vier

voedsel werelden; het aardehuis, het waterhuis, het

verhalenhuis, en het medicijnhuis. Gebaseerd op onderzoek

naar de vraagstukken die momenteel relevant zijn in het

Nederlandse voedsellandschap. 

Elk huis wordt ontworpen in samenwerking met kunstenaars en

voedsel veranderaars en geeft een ervaring aan de hand van

verwondering, creatieve vormgeving en interactie. Want hoe kun

je het verhaal van voedsel beter vertellen dan door het tastbaar,

voelbaar en leefbaar te maken? De locatie van Het

Voedselmuseum is de komende twee jaar op het terrein van

theatergezelschap Vis à Vis.

'n Wilde Keuze: Het
Voedselmuseum van
vandaag en morgen

Places of Imagination: co-

creatie ter stimulering van
Almeerse voedselstrategie

Project activiteit

In samenwerking met Urban Connectors wordt er een

ontwerpend onderzoek ontwikkeld als reactie op een

open oproep van Stimuleringsfonds Creatieve

Industrie. Dit ontwerpende onderzoek gaat opzoek

naar de sociale en ruimtelijke verbindingen tussen

Almere, haar bewoners en het omringende

productielandschap. 

Hierbij wordt met fysieke vormgeving een projectie

gemaakt van de lappendeken aan ontwikkelingen en

de bijbehorende gevolgen voor het

productielandschap; o.a. beleidsambities voor lokale

voedselproductie, stedelijke uitbreiding, zonne-

energie productie, en klimaat verandering. 
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Activiteiten 2021/2022
Stichting ’n Wilde Keuze zal zich in 2020/2021 hoofdzakelijk bezig houden met:

- Doorontwikkeling en uitvoering van geïnitieerde project;

- Uitdragen van de missie, visie en strategie;

- Merkontwikkeling en positionering ‘n Wilde Keuze. 

Huidige project waar 'n Wilde Keuze momenteel aan werkt is:

- Het Voedselmuseum 'n Wilde Keuze.

- Places of Imagination: co-creatie ter stimulering van Almeerse voedselstrategie.
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- Schrijfer Amitov Ghosh (2016) The Great Derangement

 

"De klimaatcrisis is ook een cultuurcrisis, en dus

een van de verbeelding"
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Stichting 'n Wilde Keuze
Stichting 'n Wilde Keuze is opgericht op 19 Maart 2021. Het betreft een stichting met een drie-koppig bestuur. Het

toezichthoudende bestuur is verantwoordelijk voor de benoeming van de directeur, in dit geval Robin Vroom. Het

bestuur houdt toezicht op het dagelijkse bestuur en de gang van zaken. Denk hierbij aan de voortgang van

projecten, het jaarplan en of nieuwe projecten in lijn liggen met de visie en missie van de stichting. Daarnaast

zullen zij de begroting, de jaarplannen, het jaarverslag en de jaarrekening goed moeten keuren.

Het bestuur heeft een brede en relevante expertise mix: voedsel, musea, marketing, theater, en financiën. De

leden worden voor vier jaar benoemd, waarna zij nog eenmaal voor vier jaar opnieuw benoemd kunnen worden. Het

bestuur vergadert 4 keer per jaar, adviseert de directeur-bestuurder en past de Governance Code Cultuur toe.

Het bestuur doet haar werk onbezoldigd.

Rol van het bestuur:

- adviseur / klankbord groep

- netwerkers / ambassadeur

- 1x per jaar beoordelingsgesprek met directeur

- toezicht houden en goedkeuren beleid
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Het bestuur
Het bestuur
bestaat uit: 

Mascha is verantwoordelijk voor het cultureel ondernemerschap

bij Vis à Vis. Vanuit haar achtergrond in de Bedrijfskunde en haar

ervaring in de culturele sector zorgt ze voor het verhogen van

de eigen inkomsten en het bestendigen van de positie van Vis à

Vis. 

Mascha Selhorst - Hoofd Commerciele Zaken

Vis à Vis 

Anouk is in haar rol dagelijks bezig met het implementeren van

een bedrijfsstrategie en stuurt verschillende verandertrajecten

aan. Met haar opleiding (RA) en ervaring heeft ze expertise in

het het overzien van (financiële) bedrijfsprocessen.

Anouk Vijverberg - Transformation Director

Bugaboo

Sem werkt actief aan de broodnodige voedseltransitie. Hij werkt

dagelijks aan de oplossingen van het kapotte voedselsysteem.

Als directeur van MijnStadstuin - Ecologisch Innovatielab voor

Stadslandbouw, als actief bij het Slow Food Youth Network en

waar zijn expertise verder gevraagd is. 

Sem Roefs - Directeur MijnStadstuin
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Directeur-
bestuurder
Robin Vroom 

De dagelijkse leiding is in handen van, initiatiefnemer, Robin Vroom. Robin is

zich steeds meer gaan verdiepen in hoe collectieve verbeelding energie geeft

aan economische, sociale, en politieke systemen, nadat zij met een groep

kinderen uit de Rotterdamse binnenstad een voorstelling bezocht. De

voorstelling speelde zich af op een boerderij buiten Rotterdam. 

De kinderen werden ontvangen in de stal waar de koeien stonden. Het rook er

anders en er lag poep. De kinderen schrokken toen ze hoorden dat hun melk

uit deze koeien kwam en niet uit steriele machines. Ze verzekerden ons ervan

nooit meer melk te drinken. Dit ging hun kennis en voorstellingsvermogen te

boven.

Uit de verwondering over deze heftige reactie van de kinderen groeide de

ambitie om duurzame ontwikkelingen en natuurlijke ecosystemen systemen te

verankeren in onze collectieve verbeelding. 

Als Directeur-bestuurder zal Robin Vroom de zorg dragen voor de strategische

plannen van 'n Wilde Keuze, het werven van (financiële) steun voor de

projecten van de stichting en de uitvoering van de projecten.

Daarnaast draagt zij de verantwoordelijkheid en zorg voor de samenwerking

met eventuele medewerkers of zzp'ers, is zij belast met de ontwikkeling en de

daarbij behorende uitrol van de projecten van Stichting 'n Wilde Keuze.
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Financiën
Begroting gekoppeld aan doelstellingen en activiteiten voor 2021.

Prognose over 2021 Verwachte inkomsten 

- baten

Verwachte uitgaven 

- lasten

Reeds aangevraagd

Nog te werven

Ontwikkelen en uitvoering  

Het voedselmuseum 

Opstarten en ontwikkelen 

Places of imagination  

Totaal

€             34.000

€             24.000

€             41.500

€             58.000

€             16.500

€             58.000

Jaarrekening, balans en jaarverslag is in 2022 beschikbaar, aangezien er in 2021 is gestart met het werven van inkomen.
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Werven van gelden
Stichting 'n Wilde Keuze krijgt haar gelden binnen via subsidies.

90% van de gelden wordt besteed aan onderzoek, de ontwikkeling en uitvoer van projecten/ programma’s.

Maximaal 10% van de gelden gaat naar overhead.

Met subsidieverstrekker en donateurs wordt afgesproken aan welke thema’s het geld besteed wordt en welk

deel naar onderzoek en ontwikkeling gaat of naar uitvoer van programma’s en communicatie.

In de toekomst ligt er de ambitie om naast fondsenwerving ook inkomsten te genereren door diensten en

producten te verkopen. Denk hierbij aan het geven van presentaties, workshops of advies en de verkoop van

programmaonderdelen.

Tevens ontvangt 'n Wilde Keuze gelden van bedrijven en bijdragen van individuele initiatieven zoals

bijvoorbeeld crowdfunding acties. Al deze bijdragen zullen ervoor zorgen dat de stichting haar

werkzaamheden kan uitvoeren en de impact ervan kan vergroten.
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Stichting 'n Wilde Keuze heeft geen vermogen. De inkomsten

voor de activiteiten van de stichting zijn voortkomend uit

fondsenwerving en giften. Het bestuur is verantwoordelijk

voor het beheer van deze inkomsten en dat ze worden

besteed ten gunste van de doelstellingen van de stichting.

Aan het eind van ieder boekjaar wordt een jaarrekening en

jaarverslag gepubliceerd. Eigen vermogen zal slechts

worden aangehouden als dat nodig is om de doelstellingen

van Stichting ‘n Wilde Keuze te realiseren en om de

continuïteit te waarborgen.

Beheer en
besteding
vermogen 
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SWOT Analyse 

'n Wilde
Keuze

Sterkten Zwaktes

Kansen Bedreigingen

- Een creatieve beweging met kennis van verschillende

sectoren en een breed netwerk.  

- Een professioneel bestuur met ruime ervaring en

expertise in voedseltransitie, ondernemerschap,

commerciële zaken, musea, en financiën. 

- Samenwerkingen met jonge, flexibele, en veerkrachtige

partners. 

- Nieuwe organisatie die haar marktpositie en

bekendheid aan het ontwikkelen is. 

- Focus op samenbrengen van partners uit

verschillende sectoren, brengt veel nieuwe

samenwerkingsverbanden tegelijkertijd. 

- Een kleine organisatie met veel taken voor weinig

mensen. 

-Toenemende vraag en behoefte aan nieuwe verhalen die

maatschappelijke vraagstukken midden in de samenleving

zetten. 

- Kunst en design inzetten als middel tot verandering,

vertaalt nationaal en regionaal beleid naar lokale fysieke

verhalen en toepassingen. Creëert kruisbestuivingen.

- Vernieuwende aanpak die kan worden uitgebreid en

toegepast in alle regio’s van Nederland. 

- De cross-sectorale aanpak die verbeelding en

maatschappelijke vraagstukken verbindt, maakt het

vinden van de juiste financiering lastig. 

- Het verbinden van verschillende sectoren vraagt om

nieuwe en integrale denkkaders.

Interne 

factoren

Externe 

factoren



Stichting 'n
Wilde Keuze
Contact gegevens
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KVK nummer: 82238715

RSIN: 862389549

Postadress: Peperstraat 1, 7981 AT, Diever

Statutaire zetel: Almere

Website: www.wildekeuze.nl

Mail: robin_vroom@hotmail.com

Mail: robin_vroom@wildekeuze.nl

Telefoon: +31 6 44299975


