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Voorwoord
In grote lijnen lijkt dit jaarplan op dat van 2020. Ondanks de bijzondere onzekere tijd rond COVID-

19 is onze missie onveranderd en dit klinkt nog altijd door in onze jaarthema’s.
De missie van Ontmoetingscentrum De Herberg is:
“De mogelijkheid bieden om mensen zinvol hun talenten in te laten zetten ten dienste van anderen.
Creëren van voorwaarden en mogelijkheden om (kwetsbare) mensen te ontvangen en in hun kracht
te zetten.”

Het jaarthema diversiteit van 2020 is nog niet geheel afgerond en loopt door in 2021.
De jaarthema’s voor 2021 zullen zijn: Gezonde wijk en Alle ballen in balans
Deze thema’s staan centraal bij de gemeente en andere organisaties en hebben reeds nu volop de
aandacht. Het leeft zodoende ook in onze wijk en het sluit aan bij de missie van De Herberg.
Volgend jaar is het “Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021”. Wij zetten ons samen in om meer en
nieuwe mensen kennis te laten maken met vrijwillige inzet en te laten zien en ervaren hoe leuk het
is om dit te doen.
Op onze website “www.deherbergnieuwland.nl”vindt u alle relevante informatie. Waaronder:
o visie en missie
o doelstelling
o vrijwilligersbeleid
o jaarplan en jaarverslagen
o kaders voor nieuwe activiteiten
De Visie en Missie van Ontmoetingscentrum De Herberg is ook als bijlage opgenomen in dit
document.
Onze site is
Facebook

: deherbergnieuwland.nl
: facebook.com/deherbergnieuwland/

Voor nadere informatie zijn het bestuur en de coördinator altijd beschikbaar.
Op basis van dit conceptjaarplan mag u concluderen dat wij met veel enthousiasme en vol goede
moed 2021 tegemoet gaan. Wij willen er weer een mooi jaar van maken.
Het bestuur
November 2020
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1.

Waar staat Ontmoetingscentrum De Herberg voor
De eerste helft van 2020 is onrustig verlopen. Wij zijn van 16 maart tot 2 juni dicht geweest i.v.m.
COVID-19. Ook in november was er sprake van sluiting van twee weken wegens de tweede golf. Wij
hebben onze inloopfunctie naar uitloop moeten veranderen en ons best gedaan om te letten op en
om te zien naar mensen met een klein netwerk.
De 100 vrijwilligers voelden zich verbonden en gekend. Zij kregen ieder hun aandacht en gaven
elkaar ook veel aandacht. Vol vertrouwen konden wij weer open en zijn wij blij met onze fysieke
ontmoetingsplek.
Er zijn nieuwe bezoekers (-groepen) en vrijwilligers gekomen die hun netwerk wilden vergroten.
Anderen hebben (tijdelijk) afscheid genomen. Door COVID-19 is voor hen de drempel om deel te
nemen groot, of hun kinderen willen niet dat zij naar een fysieke plek gaan uit angst voor
besmetting. Er zijn ondanks alles toch feestelijke activiteiten ontwikkeld. Deze doorstroming houdt
De Herberg fris en levendig. Ook in 2021 willen wij een levende en actieve ontmoetingsplek zijn in
de wijk. De “doorstroming” vraagt een grote inzet van de coördinator, maar ook van het
(dagelijkse) bestuur. Mede doordat de huidige vrijwilligers vaak op hogere leeftijd zijn en extra
begeleiding nodig hebben en de andere (nieuwe en jongere) vrijwilligers intensief worden begeleid
door de overheid om weer tot werk komen.
Het bestuur heeft er vertrouwen in. Zij wil 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 toe leiden dat voortdurend nieuwe bezoekers en
vrijwilligers De Herberg zullen weten te vinden.
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 om zo het welbevinden in de
wijk te vergroten en de wijkbewoners in hun kracht te zetten en hun zelfstandigheid te vergroten.
In praktijk ligt de focus met name op de sociaal en/of financieel kwetsbaren. Wij bieden hen
gastvrijheid en nodigen hen uit om onder ons dak:
o anderen te ontmoeten en samen een sociaal netwerk op te bouwen of te versterken;
o 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;
o 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.
De hoofdactiviteit is de dagelijkse inloop, van maandag tot en met vrijdag van 10:00 uur tot 12:00
uur en om de andere week op zondagmiddag. Tijdens de inloop draaien er diverse activiteiten
zoals mandala tekenen, creatieve workshops, kaarten, biljarten en boeken ruilen.
Naast de inloop, worden er ook op andere tijdstippen activiteiten georganiseerd voor en door
bezoekers. Voorbeelden hiervan zijn Bakkie Kroost, diverse clubs waar bewegen centraal staat,
klaverjassen en bridgen, diverse clubs die samen koken en eten. Hierdoor krijgen wij ook mensen in
huis, die wij tijdens de inloop niet zien, maar die wel wijkbewoners willen ontmoeten en of wat
willen betekenen voor anderen. Wij bieden ruimte en faciliteiten aan alle wijkbewoners, die iets
willen organiseren.
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De lopende activiteiten tijdens de Inloop en de activiteiten buiten de Inloop zullen ook in 2021
voortgang vinden, onder voortdurende aandacht van de coördinator, ondersteund door het
dagelijks bestuur.
2.

Jaarthema’s 2021
Gezonde wijk en Alle ballen in balans
Het jaarthema’s voor 2021 zijn Gezonde wijk en Allen ballen in balans. Deze thema’s hebben bij de
gemeente en andere organisaties reeds nu volop de aandacht. Het leeft zodoende ook in onze wijk
en het sluit aan bij de missie van De Herberg. Het nodige voorbereidende werk wordt reeds gedaan
in afstemmingen tussen de verschillende organisatie in Nieuwland.
Gezonde wijk en Alle ballen in balans moet hier in een breed perspectief gezien worden. Het gaat
niet (alleen) om klachten en psychische problemen en hoe die op te lossen. In balans is een bredere
invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte, maar op de mensen zelf, op hun veerkracht en wat hun
leven betekenisvol maakt. Gezonde wijk en Alle ballen in balans is de uitwerking in 6 dimensies van
de bredere kijk op welzijn en gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het
vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te
gaan en om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. (https://iph.nl).
Voor Ontmoetingscentrum De Herberg is de vraag welke activiteiten hiertoe bijdragen. Hoe kunnen
vrijwilligers hier adequaat op inspelen en hoe bereiken we onze doelgroepen om in balans te
blijven.
Voor de gastvrouwen/gastheren en andere vrijwilligers zal scholing opgenomen worden voor het
onderkennen van de behoefte aan ondersteuning die de gasten kunnen hebben. Zoals het leren
proactief door te verwijzen naar professionele hulp en het attenderen op onze eigen activiteiten.
o Activiteiten in het kader van beweging (fietsen, wandelen, bewegen voor ouderen,
koersbal, Topfit60+).
o Activiteiten die informatie verstrekken: ondersteuning bij rouw en verlies, geldloket,
activiteit voor beheren van je budget.
o Eigen opgedane levenservaring betekenisvol inzetten voor anderen. Dit is een zeer
krachtige en prettige manier om sterker te worden. Daar de huidige doelgroep en
vrijwilligers voor een groot deel samenvallen, is er veel mogelijk op dit gebied. Deze
bewustwording is een taak van de coördinator. Bakkie Kroost is een voorbeeld waar dit veel
aandacht krijgt.
Het bereiken van kwetsbare wijkbewoners gebeurt voornamelijk via mond-tot-mondreclame,
sociale media, onze informatiemappen die in de wijk liggen (huisartsen en consultatiebureau).
Voorts willen wij blijven zoeken om:
o de hulpvragen die bij professionals binnen komen doorverwezen te krijgen naar
bijvoorbeeld De Herberg.
o In bestaande en nieuwe activiteiten aandacht besteden aan spanningen thuis en
welbevinden.
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Borgen van de diversiteit
Diversiteit was een jaarthema van 2020. Ook in 2021willen wij
aandacht geven aan de inclusiviteit van onze wijk Nieuwland.
Centraal staat de vraag: “hoe kunnen wij “de anderen” ontmoeten”.
In dat kader zijn/worden de vrijwilligers gecoacht in het met elkaar
omgaan, nog meer aandacht aan de gasten geven en hen te bevragen
naar hun specifieke behoeften. Dit heeft geleidt tot bewustwording
en actualiseren van de huisregels. Een en ander moet nu gepraktiseerd gaan worden. Minder
vinden en meer verbinden, ongeacht of je Nederlandse of niet-Nederlandse van geboorte bent.
Om de verschillende nieuwe doelgroepen in de wijk te bereiken, moet De Herberg alert zijn op
signalen uit de wijk. De werkwijze van De Herberg is dat iedere activiteit begint bij de behoefte van
een enkeling uit de wijk die iets wil ondernemen (vraag gedreven en eigenaarschap). Afhankelijk
van zijn/haar kwaliteiten biedt de coördinator ondersteuning aan bij het opzetten van de activiteit.
Denk daarbij aan netwerken om mensen te betrekken bij de activiteit, PR, financiering, organiseren.
Als er een clubje van vijf mensen is die willen participeren in die activiteit kan de activiteit van start
gaan. Ook hier speelt dat wij blijven zoeken naar wegen om de hulpvragen die leven in de wijk te
ontvangen bij De Herberg.
Mensen maken Nederland / Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021
Mensen maken Nederland staat voor een beweging. Samen kunnen we meer aandacht voor het
vrijwilligerswerk genereren en meer en nieuwe mensen bij het
vrijwilligerswerk betrekken. Mensen maken Nederland viert
een jaar lang de vrijwillige inzet voor een ander. Wij zetten ons
samen in om meer en nieuwe mensen kennis te laten maken
met vrijwillige inzet en te laten zien en ervaren hoe leuk het is
om dit te doen. Samen met Netwerk DAK, onze
belangenorganisatie voor inloophuizen, vieren we het
Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021 mee. Want Mensen
maken Nederland met elkaar mooier, socialer en een veilige
plek om in te wonen.
Verder wil deze beweging met elkaar tools ontwikkelen om het sociale rendement in kaart te
brengen. Langdurig investeren in aandacht geven aan elkaar betekent ook dat zonder een fysieke
plek men elkaar blijft aandacht geven. Van belang is wel dat een coördinator dit ziet en
complimenten geeft. Want dan wordt je gekend en bevestigd dat je goed doet voor jezelf en de
ander. Voorkomen moet worden dat we mantelzorg taken op ons moeten nemen. Op tijd moet het
signaal doorkomen dat de coördinator iemand heeft door verwezen naar reguliere eerstelijnszorg
of anderen. Dit om te borgen dat men niet eenzaam achter de deur komt. Maar opgevangen kan
worden in een ander netwerk die beter bij die persoon aansluit.
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3.

De Herberg in de wijk (netwerken)
Uitwisseling met professionals
Bovenstaand staat beschreven dat wij willen blijven zoeken naar wegen om de hulpvragen die bij
professionals binnen komen, ook richting van bijvoorbeeld De Herberg gaan (als wij daarmee mede
een oplossing kunnen bieden in de hulpvraag). Dit is belangrijk voor de wijkbewoners en geeft De
Herberg de mogelijkheid om invulling te geven aan haar doelstellingen. Dit proces gaat echter
moeizaam, omdat organisatiestructuren en de privacy-wetgeving het belemmert.
Gezocht wordt naar andere manieren om tot steun te zijn voor de wijkbewoners. De Herberg wil
graag leverancier zijn in eenvoudige oplossingen van complexe problemen.
Een goed voorbeeld daarvan hebben wij ervaren in Corona tijd. Als iemand in quarantaine moet,
zijn er genoeg vrijwilligers die even voor hen de boodschappen willen doen. Vaak gaan zij ook mee
om een COVID-19 test te doen. Net als voor alle activiteiten van De Herberg geldt ook hier dat het
op vrijwillige basis is (geen vergoeding aan de mensen die het organiseren, het zijn immers
vrijwilligers) en tegen minimale kosten.
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 en
dingen niet dubbel te doen.
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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4.

Beheer en financiën
Beheer
Het draaiende houden van Ontmoetingscentrum De Herberg vergt een behoorlijke organisatie.
Grofweg onderkennen we drie pijlers:
- De hoofdpijler is ontmoeten. De zorg voor de bezoekers en de vrijwilligers staat hier
centraal. Ook de organisatie van De Herberg activiteiten die ten dienste staan aan dit
ontmoeten vallen hieronder. In deze pijler is de coördinator de centrale spil.
- De tweede pijler is beheer. Hieronder valt het beheren van het gebouw in technische zin;
het beschikbaar stellen van het gebouw aan derden; beheren van de agenda; beheren van
de voorraden en het op orde zijn van de ruimten en de financiële administratie.
- De derde pijler is ondersteunend en bevat bestuursverantwoordelijkheden en
werkzaamheden van de coördinator. Contacten met netwerken en gemeente, de PR en
sociale media, de (financiële) verantwoordingen aan de stichting en subsidie verstrekkers.
Deze pijlers staan onder toezicht van het (dagelijks)bestuur. Het bestuur van De Herberg legt op
haar beurt verantwoording af aan het bestuur van de Stichting Inloophuizen Amersfoort (SIA).
Ook voor De Herberg geldt dat er de nodige vacatures zijn voor vrijwilligers, gastvrouwen en
gastheren 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.

Financiën
Kenmerk van alle activiteiten is dat zij met een minimaal budget werken, hierdoor zijn ze
toegankelijk voor iedereen. Vaak krijgen we te horen dat gratis geen waarde heeft. Onze ervaring is
dat het juist zijn waarde heeft in wederkerigheid en mensen het leuk vinden om iets te doen voor
een ander. Dit leidt dan weer tot zinvolle ervaringen die voor beiden betekenisvol zijn. De kosten
mogen geen barrière vormen voor deelname. Voor de herbergactiviteiten vragen we subsidies aan
om daarmee de kosten gemoeid met de inzet van de coördinator en het gebruik van het gebouw
niet op de deelnemers te laten rusten. Wanneer echter de organisator van de activiteit een
verdienmodel hanteert, dan moet de organisator zelf een eventuele subsidie buiten De Herberg om
regelen en vraagt De Herberg een vergoeding voor het gebruik van het gebouw.
Wij kregen in 2020 weer subsidie van Indebuurt033 en Fonds Franciscus . Maar dit biedt geen
garantie voor 2021. Wij zijn content met de bijdrage, via Stichting Inloophuizen Amersfoort (SIA),
onze founders de kerken. Onze derde belangrijke geldstroom zijn de door ons zelf gegenereerde
inkomsten uit de beschikbaarstelling van ons gebouw. Daar is in 2020 een grillig, mogelijk negatief,
verloop in geweest door COVID-19.
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De financiering van onze activiteiten (met vaste kosten van circa € 75.000) is voor de komende
jaren niet gewaarborgd. Voor de continuïteit is het van belang dat er financiële bronnen zijn die 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. Derhalve krijgen we van het Fonds Franciscus een meerjarige
subsidie.
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5.

Bijlagen

Ontmoetingscentrum De Herberg
Visie en missie
Elk mens is waardevol
Visie
Iedereen heeft de wens om ergens zinvol en betekenisvol onderdeel van uit te maken. Ieder mens
heeft periodes in zijn leven dat ze kwetsbaar is en heeft behoefte aan een plek waar ze gezien en
gehoord wordt. Juist in een Vinex-wijk als in Nieuwland is het van groot belang dat er plaatsen zijn
waar (kwetsbare) mensen ontvangen worden in een zo laagdrempelig mogelijke omgeving. Of dat
mensen de mogelijkheid krijgen om hun talenten voor elkaar in te zetten. Om zo een plek in de wijk
te zijn die omziet naar elkaar.
Missie
De mogelijkheid bieden om mensen zinvol hun talenten in te laten zetten ten dienste van anderen.
Creëren van voorwaarden en mogelijkheden om (kwetsbare) mensen te ontvangen en in hun
kracht te zetten.
Doelstelling
“Elk mens is waardevol”. Door middel van een netwerk wil Ontmoetingscentrum De Herberg een
ontmoetingsplaats aanbieden waar mensen vrijblijvend kunnen binnenlopen. Waar men in contact
kan komen met wijkbewoners om ervaringen te delen en herkenning te vinden en door een wijd
scala aan activiteiten. Op deze manier wil Ontmoetingscentrum De Herberg een huiskamer voor de
wijk zijn en zodoende bijdragen aan kwaliteit van leven in de wijk.
Het Ontmoetingscentrum De Herberg wil open staan voor alle inwoners van Nieuwland en maakt
geen onderscheid naar ras, geslacht, geloof, herkomst of seksuele geaardheid van vrijwilligers en
bezoekers van de inloophuizen.
Wat verstaan wij onder inloopwerk?
Ontmoetingscentrum De Herberg houdt zich bezig met het uitvoeren van activiteiten (of
ondersteunen die) op de volgende gebieden:
o Sociaal-culturele, educatieve, vormende en/of recreatieve activiteiten, die algemeen
toegankelijk zijn en die bevorderlijk kunnen zijn voor de maatschappelijke participatie en/of
ontplooiing van individuen en/of groepen;
o Activerende en ondersteunende activiteiten die gericht zijn op bevordering van de
leefbaarheid en het welzijn van (groepen van) burgers in hun woon- en leefomgeving en/of
op de participatie aan en emancipatie in de samenleving van (groepen van) burgers;
o Het stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk.
Ontmoetingscentrum De Herberg is onderdeel van Stichting Inloophuizen Amersfoort
De Stichting Inloophuizen Amersfoort is opgericht in juni 2015. Voor nadere informatie zie hun site.
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Begroting 2021 Ontmoetingscentrum De Herberg

€

€

Baten
Activiteiten
Subsidies / Financiële bijdragen
Sponsoring
Overig
Subtotaal
Exploitatietekort

20.700
63.500
pm
1.000
85.200
351

Totaal

85.551

€

€

Lasten
Activiteiten
Huisvesting
Personeelskosten coördinatie
Vrijwilligersvergoedingen
Organisatiekosten
Overige kosten
Totaal

8.200
25.175
43.315
4.020
2.841
2.000
85.551
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