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1. Jaarthema’s borgen van gastvrijheid en diversiteit 

 

2018 is wederom een positief jaar geweest. Er zijn nieuwe bezoekers(groepen) en 

vrijwilligers gekomen, anderen hebben afscheid genomen. Er zijn nieuwe activiteiten 

ontwikkeld en mooie activiteiten gestopt. Deze doorstroming houdt De Herberg fris en 

levendig. Ook in 2019 willen we een levende en actieve ontmoetingsplek zijn in de wijk. Dit 

vraagt een grote inzet van de coördinator, maar ook van het lokale (dagelijkse) bestuur.  

Het bestuur heeft er vertrouwen in. We willen onze werkwijze trouw blijven: door 

gastvrijheid en een luisterend oor te bieden, de mensen te stimuleren hun talenten in te 

zetten ten dienste van anderen, het creëren van voorwaarden en mogelijkheden om 

(kwetsbare) mensen te ontvangen en in hun kracht te zetten.  

Deze werkwijze zal er hopelijk toe leiden dat voortdurend nieuwe bezoekers en vrijwilligers 

De Herberg zullen weten te vinden. 

 

Voor 2019 zullen de thema’s zijn: borgen van Gastvrijheid en Diversiteit 

Het Ontmoetingscentrum De Herberg wil zich in 2019 vooral richten op onze eigen 

vrijwilligers en gebouw. De grote uitdaging wordt: hoe kunnen wij nieuwe mensen bereiken. 

Het speerpunt gastvrijheid betekent dat we ons gebouw gaan onderzoeken om het 

eigentijdser te maken. Verder door gastmensen tijdens de inloop een cursus intervisie aan 

te bieden om eigen werkhouding te toetsen op gastvrijheid. De Herberg wil een plek zijn 

waar iedereen zich veilig voelt. Een prettige plek voor zowel de huidige gasten als voor de 

toekomstige gasten. 

Het tweede thema is diversiteit Dit thema leeft maatschappelijk en in de wijk zijn de 

mensen er ook actief mee bezig. Wijkbewoners hebben verschillende achtergronden en 

levenservaring/overtuiging. We hebben te maken met verschillende doelgroepen. Staat De 

Herberg genoeg open voor diversiteit? Hoe kunnen we accenten zo veranderen, voor de 

toekomst, om te borgen dat er plek is voor iedereen. Dit willen we doen door gezamenlijk 

tot een huisreglement te komen. 

 

2. Waar staat Ontmoetingscentrum De Herberg voor 

 

Ontmoetingscentrum De Herberg profileert zich als gastvrije plek in de wijk Nieuwland. Wij 

richten ons op alle wijkbewoners, die behoefte hebben aan zo'n gastvrije plek.  

We bieden hen gastvrijheid en nodigen hen uit om onder ons dak:  

 anderen te ontmoeten; en samen een sociaal netwerk op te bouwen of te versterken; 

 gastvrij en met een luisterend oor te worden ontvangen en gestimuleerd te worden om 

zelf gastvrijheid uit te dragen of aandacht te geven aan anderen; 

 te participeren in activiteiten en– al dan niet met onze begeleiding – activiteiten te 

organiseren om jezelf te ontplooien en je capaciteiten voor de buurt in te zetten. 

Doel van de dagelijkse inloop is het welbevinden in de wijk te vergroten en de wijkbewoners 

in hun kracht te zetten en hun zelfstandigheid te vergroten.  

De gasten vergroten hun sociale netwerk; vrijwilligers evenzo en bovendien ervaren zij dat 

zij wat betekenen voor anderen. De dagelijkse inloop van Ontmoetingscentrum De Herberg 

is er al vele jaren (ca. 20 jaar), vooral voor de sociaal en financieel kwetsbare mensen in de 

wijk. 
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Naast de ochtend-openstelling, voor de inloop, worden er ook op andere tijdstippen 

activiteiten georganiseerd, voor en door bezoekers. Hierdoor krijgen we ook mensen in 

huis, die we tijdens de inloop niet zien, maar die wel voor deelname aan een activiteit 

komen. Wij bieden ruimte en faciliteiten aan wijkbewoners, die iets willen organiseren.  

De lopende activiteiten tijdens de Inloop en de activiteiten buiten de Inloop zullen ook in 

2019 voortgang vinden, onder voortdurende aandacht van de coördinator, ondersteund 

door het dagelijks bestuur. 

Voor de coördinator blijft het een uitdaging, maar ook haar hoogste doel, om nieuwe 

mensen te begeleiden, die activiteiten willen en kunnen opzetten en uitvoeren.  

 

We zijn trots op de gerespecteerde positie die De Herberg in de wijk is gaan innemen. 

Onze formule maakt dat De Herberg een eigen plaats op de sociale kaart heeft verworven.  

We kunnen echter niet zeggen dat de samenstelling van het vrijwilligersbestand een 

afspiegeling is van de sociale kaart van Nieuwland. Dat zijn onze doelgroepen ook niet. 

Door de thema-keuze gastvrijheid en diversiteit willen wij trachten de afspiegeling te 

verbeteren.  

 

3. Vooruitblik 2019 / invulling van de thema’s: borgen van gastvrijheid en diversiteit  

 

Borgen gastvrijheid 

In het beleidsplan van De Herberg staat beschreven dat we een gastvrije plek in de wijk 

Nieuwland zijn. Dit thema willen we vorm geven door de mogelijkheden en beperkingen van 

onze vrijwilligers te verkennen dit jaar en nemen de adviezen van de buurtnetwerker van 

Indebuurt033 (Afke van der Zwaard) daarin zeer serieus. 

De coördinator kan dit niet in haar eentje doen. Tijdens de eerste vrijwilligersdag, in 

december 2018, werd de nieuwe website getoond en het jaarplan 2019 doorgenomen. 

Vrijwilligers werd gevraagd mee te denken in het aanbod van workshops. 

 Wij willen gasten, vrijwilligers en gastmensen bewust maken van hun eigen eerste 

kennismaking met De Herberg en de drempels, die nieuwe mensen ervaren. Dit gaan 

we doen in de vorm van intervisie, die wij eenmalig krijgen aangeboden middels het 

cursusaanbod van Indebuurt033. 

 Mogelijk krijgt deze intervisievorm doorgang met eigen gemotiveerde vrijwilligers en de 

coördinator.  

 Samen met ondersteuning van de buurtnetwerker onderzoeken wij welke indeling van 

De Herberg zou moeten krijgen om gastvrij te blijven, welke aanpassingen ervoor 

kunnen zorgen dat het gebouw eigentijdser wordt en beter aansluit bij nieuwe jongere 

gasten. We gaan onderzoeken of fondsen / scholen of Matchpoint iets voor ons daarbij 

kunnen betekenen. 
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Diversiteit 

Dit is een landelijk thema dat aandacht verdient. De kloof tussen arm en rijk wordt groter. 

Gasten denken zwart/wit en minder grijs. De coördinator heeft met een vrijwilliger de cursus 

Sociale Hygiëne gevolgd, als bijscholing van Indebuurt033. Daar werd een huisreglement 

(geen verwarring met huishoudelijk reglement) beschouwd als document om 

fatsoensnormen in op te nemen. 

 Door het huisreglement kunnen vrijwilligers en gasten elkaar aanspreken op het feit, dit 

is onze fatsoensnorm – zo gaan we met elkaar om. 

 Het biedt duidelijke gesprekstechnieken om gasten evt. te vragen de ruimte te verlaten 

en een andere dag terug te komen. 

 De compassie die we voelen voor oude denkpatronen van gasten worden niet meer 

gehanteerd voor de toekomst, daar dergelijke uitspraken ook niet fatsoenlijk zijn in het 

huidige gewone openbare leven. 

 Door aandacht aan diversiteit te geven, mogelijk door nieuwe activiteiten, hopen we 

verschillende doelgroepen te (be)houden voor de toekomst en een verbeterslag te 

maken in een gastvrije plek in Nieuwland. 

 

4. De Herberg in de wijk: netwerken 

 

In 2018 heeft Nieuwland de voordelen van een krachtige buurtnetwerker mogen genieten. 

Voor 2019 zijn de verwachtingen dat dat zo zal blijven. Tot de zomervakantie is er elke 

week op de woensdagochtend een stagiaire van Indebuurt033 aanwezig, tijdens de vroege 

inloop. Doel is de vertrekkende vrijwilligers tijdelijk op te vangen en vervanging te zoeken. 

Verder om De Herberg beter bekend te maken in de wijk en de samenwerking met het 

consultatiebureau te verbeteren, zodat meer jonge moeders, die hun netwerk in de wijk 

kunnen verbeteren, de weg naar De Herberg kunnen vinden. We verwachten geen grote 

groep moeders. Wij willen wel recht blijven doen aan onze visie, die is immers “de ene die 

telt”.  

 

Het belang van netwerken voor De Herberg 

Als inloophuis heb je geen solo positie in de wijk, je streeft voortdurend om complementair 

te zijn aan andere voorzieningen in de wijk, om zo de wijkbewoners een totaalpakket te 

kunnen bieden. Voor Nieuwland betekent dit dat met name het aftasten hoe het WIJ-atelier 

en de Wijk-Boerderij, in oprichting, complementair worden met De Herberg, zodat we elkaar 

niet beconcurreren op dezelfde doelgroepen en vrijwilligers. We zijn hiertoe in voortdurend 

overleg met die partijen.  

De coördinator heeft zitting in het BuurtBestuurt, als deskundige. Zij is hiervoor gevraagd 

omdat zij beschikt over een groot netwerk en een goed inzicht in de sociale kaart van 

Nieuwland heeft. Het BuurtBestuurt is behalve een organisatieonderdeel van Indebuurt033, 

ook een kruispunt waar veel participanten uit de wijk samen komen.  
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5. Beheer en financiën  

 

Ook voor De Herberg geldt dat er de nodige vacatures zijn voor vrijwilligers, gastmensen en 

bestuurders, die zich voor langere tijd, in een verantwoordelijke functie, willen binden aan 

De Herberg. Om de belasting van de huidige bestuursleden te verlichten, het bestuur te 

versterken en om ook geminimaliseerde taken weer vol op te kunnen pakken, zal de 

zoektocht naar dragende vrijwilligers en extra bestuursleden worden geïntensiveerd.  

 

Het activiteitenprogramma neemt zo'n vlucht dat de maximum capaciteit van het gebouw 

voor de ochtenden en de avonden bijna bereikt is. In de middagen en weekends is er nog 

ruimte beschikbaar, deze tijden zijn echter minder gevraagd. 

We moeten ook ruimten beschikbaar blijven stellen om inkomsten te genereren. Deze 

inkomsten vormen een belangrijk deel van onze financiële basis. Aan de optimalisatie van 

het gebruik besteden we in 2019 extra aandacht. 

 

Ook voor 2019 hebben wij subsidie aangevraagd bij Indebuurt033. We zijn content met de 

bijdrage, via SIA, van de kerken. Onze derde belangrijke geldstroom zijn de door ons zelf 

gegenereerde inkomsten uit de beschikbaarstelling van ons gebouw (zie bovenstaande 

alinea).  

De financiering van onze activiteiten is op langere termijn niet gewaarborgd. Misschien nog 

niet zorgwekkend, maar wel een stevig aandachtspunt voor zowel het lokale- als het SIA-

bestuur. Voor de continuïteit is het van belang dat deze belangrijke bronnen op de een of 

andere manier ook op een langere termijn een garantie willen geven. Op dit moment is het 

van jaar tot jaar onzeker. Aangezien dit voor alle inloophuizen geldt, zou het fijn zijn als SIA 

zich hiervoor hard zou kunnen maken.  

Wij zijn er trots op dat de begroting voor 2019 een positief saldo laat zien. We creëren 

daardoor een buffer om in de toekomst een eventuele tegenslag te kunnen opvangen.  

 

Kenmerk van alle activiteiten is dat zij met een minimaal budget werken, zodat de kosten 

geen barrière voor deelname vormen. We ondersteunen het aanvragen van subsidies voor 

deze activiteiten om de inzet van de coördinator en het gebruik van het gebouw niet op de 

deelnemers te laten rusten. Als de organisatoren een verdienmodel hanteren, dan regelt de 

organisator een eventuele subsidie buiten De Herberg om en vragen wij een vergoeding 

voor het gebruik van De Herberg.  

 

Om kort te gaan: Wij gaan met veel enthousiasme en vol goede moed 2019 tegemoet en 

proberen er weer een mooi jaar van te maken. 

 

 

 

Het dagelijks bestuur 

Januari 2019. 


