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Binnen Ontmoetingscentrum De Herberg is sprake van een cultuur die zich kenmerkt door de kracht 

van de eenvoud, informaliteit en pragmatiek. Er wordt veel waarde aan gehecht om dit zo te houden.  

 

Door Corona hebben wij onzekere tijden mee moeten maken. Wij gaan er van uit dat 2023 voor ons 

een normaal jaar kan zijn met nieuwe kansen en mooie ambities.  

 

Ook voor 2023 is onze missie onveranderd en ontmoeten is de rode draad in al onze activiteiten. 

 

Ons thema voor 2023 is verrassend zijn waarbij wij willen aansluiten aan de steeds weer veranderde 

actualiteit. Wij gaan inzetten op drie nieuwe thema’s (werken aan vitale wijkbewoners, bijdragen aan 

duurzaamheid en samenleven in diversiteit) en wij willen ons minder focussen op activiteiten waarvan 

wij vinden dat er geen goede balans is tussen de organisatiekosten en wat de activiteit oplevert voor 

onze bezoekers, vrijwilligers en buurtbewoners.  

 

Wij gaan met onder andere Wij zijn Nieuwland, Samen maken we Nieuwland en de buurtnetwerker van 

Indebuurt033 de online zichtbaarheid van activiteiten in de wijk Nieuwland versterken.  

 

Wij willen deskundigheid binnen Ontmoetingscentrum De Herberg borgen, door ook in 2023 onze 

vrijwilligers te scholen om kwetsbaren tegemoet te komen en/of voor samenwerking met andere 

organisaties.  

 

Op onze website deherbergnieuwland.nl vindt u alle relevante informatie. Waaronder onze visie en 

missie, doelstelling, vrijwilligersbeleid, nieuws en activiteitenkalender, jaarplan en jaarverslagen. 

 
Op basis van dit jaarplan mag u concluderen dat wij met veel enthousiasme en vol goede moed 2023 

tegemoet gaan. Het inspireert om ons ook de komende jaren sterk te blijven maken voor onze missie 

“Elk mens is waardevol”. Wij willen er weer een mooi jaar van maken. 

 

Het lokaal bestuur Ontmoetingscentrum De Herberg 

Oktober 2022 

VOORWOORD

http://www.deherbergnieuwland.nl/
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In Ontmoetingscentrum De Herberg geven wij aandacht aan wijkbewoners van Nieuwland en specifiek 

aan kwetsbare en/of eenzame mensen. Vanuit onze kernactiviteiten werken wij aan ontmoeten. De 

vrijwilligers van De Herberg zijn eigenaar van hun activiteit. Met als doel dat wij een “gastvrije plek 

midden in Nieuwland zijn” en dat wij “mensen met mensen verbinden”. Het effect is dat mensen gaan 

omzien naar elkaar. 

 

DAGELIJKSE INLOOP 

Onze 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 werken 

in de tuin, mandala tekenen, biljarten, fit bij de koffie, creatieve workshops en boeken ruilen. Met de 

inloop sluiten wij aan op de doelen van Amersfoort als inclusieve stad. De inloop wordt draaiende 

gehouden door vrijwilligers, onze gastmensen. Zij zijn en worden geschoold in het geven van aandacht 

aan anderen, het bieden van een luisterend oor en positieve gezondheid.  

 

ANDERE ACTIVITEITEN 

Naast de dagelijkse inloop draaien er nog zo’n 30 andere activiteiten. Er is een fietsclub, een eetclub, 

een biljardclub, er zijn klaverjas-, koersbal- en bridge middagen. Wij doen mee aan Burendag, NL Doet, 

Struinen in de tuinen, Zomerpretpas en nog meer. Ook organiseren wij altijd activiteiten voor jong en 

oud rond Pasen, het Suikerfeest, Koningsdag, Dodenherdenking, Sinterklaas en Kerst. Minimaal 2 keer 

per jaar is er een dagje uit en 1 keer per jaar houden wij een vrijwilligersfeest. Bij ons voelen de circa 80 

vrijwilligers zich verbonden en gekend. Er is een positieve en betrokken grondhouding om met veel 

enthousiasme het goede te doen. 

 

IMPACTONDERZOEK 

Met het impactonderzoek is inzichtelijk geworden wat Ontmoetingscentrum De Herberg betekent voor 

haar gasten en vrijwilligers. Wij kunnen ervan leren om nog beter aan te sluiten bij de behoeften van de 

bezoekers en om de organisatie verder te professionaliseren. Met de impactdata willen wij 

stakeholders het belang van onze manier van werken laten zien. Dat wat wij doen werkt echt!  

De samenvatting van het impactonderzoek kunt u vinden op de site van Ontmoetingscentrum De 

Herberg onder “over ons” en “onze organisatie”. 

 

WIE WIJ ZIJN, WAT WIJ DOEN EN BEREIKEN
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Wij hebben sterk ingezet op verdere professionalisering en onderzoek gedaan naar onze rol en functie, 

bedreigingen en kansen. Wij hebben de financiële organisatie zo ingericht dat wij adequaat inzicht 

hebben in de actuele stand van baten en lasten. Van al onze activiteiten hebben wij in kaart gebracht 

wat onze (organisatie) kosten zijn, wat het sociaal rendement is en hoe wij die met wie organiseren en 

financieren. Wij hebben geïnvesteerd in nieuw meubilair. Functioneel en modern, uitnodigend om je 

actief in de ruimte te begeven en passend bij onze ambities.  

 

VERTROUWD BLIJVEN 

Onze eerste ambitie is “vertrouwd blijven” voor onze vrijwilligers en bezoekers. Ontmoetingscentrum 

De Herberg profileert zich al meer dan 20 jaar als gastvrije plek midden in Nieuwland. Onze doelgroep 

zijn alle wijkbewoners. In praktijk ligt de focus op de sociaal en/of financieel kwetsbaren. Wijkbewoners 

met relatief veel vrije tijd en weinig netwerk bieden wij gastvrijheid en wij 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 zichzelf te ontplooien en eigen capaciteiten voor de buurt in te zetten.  

Er komen elk jaar weer nieuwe bezoekers. Wij hebben een grote groep trouwe bezoekers van onze 

inloop en circa 80 vrijwilligers die al jaren gastvrouw of gastheer zijn, activiteiten organiseren of 

anderszins bijdragen aan onze organisatie. Wel stellen wij vast dat de gemiddelde leeftijd van onze 

bezoekers en vrijwilligers stijgt. In de praktijk zijn wij er voor de steeds wat ouder wordende 

wijkbewoners. Daarin willen wij verandering brengen. Door wat wij doen, anders te gaan doen om zo 

meer draagvlak te creëren. Wij willen vertrouwd blijven voor onze bezoekers en vrijwilligers.  

 

VERRASSEND ZIJN 

Onze doelgroep zijn alle wijkbewoners die willen bijdragen aan het vergroten van het welbevinden in de 

wijk. Die activiteiten willen organiseren en mensen willen verbinden van verschillende generaties en 

culturen. Uit Amersfoort Inclusieve Stad, Beleidskader 2021-2026 hebben wij 3 thema’s gekozen. 

Thema’s die aansluiten op dat wat wij doen, daar waar wij al actief in zijn en waarmee wij nieuwe 

doelgroepen denken te kunnen bereiken. De door ons gekozen thema’s zijn: 

o Werken aan Vitale wijkbewoners (thema beleidskader: Preventie) 

o Bijdragen aan Duurzaamheid (thema beleidskader: Bestaanszekerheid en Participatie) 

o Samenleven in Diversiteit (thema beleidskader: Samenleven in diversiteit) 

Bij elk van deze thema’s gaan wij minimaal 1 nieuwe activiteit ontwikkelen. Activiteiten die wij al rond 

deze thema’s hebben, gaan wij verstevigen en uitbouwen. 

 

AMBITIES
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AMERSFOORT INCLUSIEVE STAD 

Amersfoort heeft in januari 2021 haar beleidskader voor het sociaal domein gepubliceerd onder de titel 

Amersfoort, Inclusieve Stad. De gemeente Amersfoort wil samen met inwoners, deskundigen, 

wijkgerichte samenwerkende partijen en zorgverleners op vijf maatschappelijke effecten bijdragen: 

o Gezonde en vitale bewoners 

o Kansrijk ontwikkelen 

o Omzien naar elkaar 

o Meedoen 

o Thuis in Amersfoort 

Onze ambities en die van de gemeente Amersfoort lopen parallel.  

 

DOELEN INDEBUURT033 

Indebuurt033 heeft in haar wijkplan 2023 wijkdoelen opgenomen . Deze zijn gebaseerd op de 

belangrijkste signalen die zij hebben opgevangen uit de wijk. Met de doelen wil Indebuurt033 streven 

naar meer welzijn en gezondheid voor Nieuwlanders.  

Hieronder de doelen waar Indebuurt033 het komende jaar aan wil werken. 

o Goeie buren 

Goed contact tussen bewoners maakt het wonen in de wijk nog prettiger. 

o Ondersteuning bij opvoeden 

Er kan van alles in het leven gebeuren wat voor kinderen en ouders een grote impact heeft. 

Denk aan echtscheiding, rouw bij verlies, stiefgezin worden of op jonge leeftijd mantelzorger 

worden. Passende uitleg geven en het bieden van handvatten kan het verschil maken. Denk 

daarbij ook aan ervaringsgroepen. 

o Activiteiten voor én door jongeren 

Belangrijk is dat jongeren zelf (mee-)organiseren, zodat het aanbod écht bij hen aansluit. 

o Stimuleren en ondersteunen van vitaliteit, mentaal en fysiek. 

Vitaliteit stimuleren en verbeteren door middel van activiteiten. 

o Weten wat er in de wijk gebeurt 

Informatie over voorzieningen, regelingen en activiteiten voor alle inwoners van Nieuwland. Dit 

kan online of offline zijn.  

Het merendeel van de activiteiten van Ontmoetingscentrum De Herberg leveren een belangrijke 

bijdragen aan de doelen van Indebuurt033. Ook in 2023 rekenen wij weer op een intensieve 

samenwerking met de buurtnetwerker. 

 



 

6 

 

 

 

Ontmoetingscentrum De Herberg maakt onderdeel uit van Stichting Inloophuizen Amersfoort (SIA). Wij 

zijn in de kern een inloophuis en de dagelijkse inloop is onze basis, onze kernactiviteit. 

Ontmoetingscentrum De Herberg is gevestigd in een markant en zeer ruim opgezet gebouw, welke het 

mogelijk maakt dat wij veel bezoekers kunnen ontvangen en ook diverse andere activiteiten kunnen 

faciliteren. Als inloophuis hebben wij de beschikking over een beroepskracht in de functie van 

coördinator. De coördinator is de spil in het web van al onze activiteiten. 

 

KERNACTIVITEIT ONTMOETEN 

Zoals al aangegeven is de dagelijkse inloop onze kernactiviteit. Iedere dag ontvangen wij 25 tot 30 

bezoekers (ruim 600 per maand) voor koffie/thee, een praatje, een potje biljarten of een luisterend oor. 

Onze gastvrouwen en gastheren zijn belangrijk om de inloop draaiende te houden. Zij schenken 

koffie/thee en worden geschoold door middel van trainingen en workshops. Eén en ander in 

samenwerking met Indebuurt033. De coördinator stimuleert de gastvrouwen en gastheren om 

bezoekers tijdens de inloop te enthousiasmeren voor activiteiten. De coördinator let er tevens op dat er 

aandacht is voor iedereen en neemt de tijd voor mensen die hun onrust willen delen. Alles is gericht op 

het opbouwen van relaties, zodat mensen zich (weer) gezien en erkend voelen. Voor deze activiteit 

ontvangen wij subsidie van Indebuurt033.  

Naast de dagelijkse inloop zijn er nog twee inlopen. Twee keer per week is er Bakkie Kroost voor 

(groot)ouders en kleine kinderen en één keer per week is er een creatieve inloop voor vrouwen die met 

elkaar wenskaarten maken, haak- en breipatronen delen. Ook bij deze twee inlopen is er een actieve 

inzet van de coördinator gewenst en beide inlopen worden mede gefinancierd door Indebuurt033. 

 

 
 

 

 

 

 

ACTIVITEITEN

Ontmoeten Frequentie Mogelijk gemaakt door

Dagelijkse inloop Ma t/m vrij (10.00-12.00) Subsidie IndeBuurt033

- Koffie drinken 2 x per maand op zondagmiddag  

- Vrij biljarten

- Boeken ruilen

- Levensmiddelen ruilen

- Informatie ophalen

Wekelijks tijdens de inloop

- Werken in de tuin Iedere maandag

- Naaiatelier Iedere maandag

- Mandela tekenen om de donderdag  

- Creatieve workshops Iedere woensdag  

- Fit bij de koffie Iedere donderdag  

Bakkie Kroost 2 x per week Subsidie IndeBuurt033

Creatieve inloop 1 x per week Subsidie IndeBuurt033

Eetclub 1 x per maand (vrij) Subsidie IndeBuurt033
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VASTE ACTIVITEITEN 

Naast de inloop zijn er vraaggerichte vaste activiteiten. Een flink aantal daarvan draait al jaren. De 

ontwikkeling van deze activiteiten begint bij een vraag van een bezoeker en/of vrijwilliger. “Ik heb 

gehoord dat koersballen heel leuk is. Kunnen wij dat hier ook niet gaan doen?“ Onze coördinator gaat 

dan helpen bij het vormen van een groepje van mensen die de activiteit tot ontwikkeling brengen. 

Vervolgens start zo’n activiteit en bij voldoende animo is het blijvende vaste activiteit. Soms is er even 

te weinig belangstelling en stopt de activiteit tot een vrijwilliger zich meldt die de activiteit weer wil 

opstarten. Vanuit Ontmoetingscentrum De Herberg helpen wij bij het regelen van aanloopkosten. Het 

betreft hier activiteiten die door onze vrijwilligers worden georganiseerd met als doel ontmoeten, leuke 

dingen doen en bewegen. De vaste activiteiten zijn soms seizoengebonden. 

 

 
 

EENMALIGE ACTIVITEITEN 

Er zijn een aantal activiteiten die laagfrequent (1-3 x per jaar) georganiseerd worden. Het betreft 

activiteiten die specifiek bedoeld zijn voor de bezoekers (alle wijkbewoners zijn van harte welkom) en 

vrijwilligers van Ontmoetingscentrum De Herberg en al jaren door ons worden georganiseerd. Zonder 

deze activiteiten zou Ontmoetingscentrum De Herberg “De Herberg” niet meer zijn. Dit zijn de 

volgende activiteiten. 

 

 
 

 

 

Vaste activiteiten Frequentie Mogelijk gemaakt door

Fietsclub Iedere woensdag

Blijf fit 60+ Iedere woensdag

Buurtsportcoach / Bijdrage 

deelnemers

Koersbal Iedere donderdag

Biljartclub Iedere donderdag

Herbergbridge Iedere vrijdag Bijdrage deelnemers

Samen eten 1 x per maand (woe)

Traiteurslager Van Norden / 

Bijdrage deelnemers

Klaverjassen 1 x per maand (woe) Bijdrage deelnemers

Eenmalige activiteiten Frequentie Mogelijk gemaakt door

Nieuwjaarsreceptie 1 x per jaar

Pasen 1 x per jaar

Suikerfeest 1 x per jaar

Koningsdag 1 x per jaar

Vakantiegeld delen 1 x per jaar PKN Amersfoort

Dagjes uit 2-3 x per jaar Eigen kosten

Vrijwilligersbijeenkomst/feest 1 x per jaar

Sinterklaas 1 x per jaar

Kerst 1 x per jaar
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BUURTACTIVITEITEN 

Daarnaast kennen wij een aantal buurt gerelateerde activiteiten. De organisatie van deze activiteiten 

vergt relatief veel tijd van onze coördinator. Er is geen vaste groep vrijwilligers die deze activiteit 

trekken, er is vaak geen vast programma voor de activiteit en er zijn best veel mensen nodig om het 

uiteindelijk geregeld te krijgen. 

 

 
 

OVERIGE ACTIVITEITEN 

En tot slot, hebben wij ook nog activiteiten die wij zelf voor de buurt ontwikkelen. Er is een wandeltocht 

met een mooie fotowedstrijd georganiseerd, een lezing rond Dodenherdenking met een bijzondere 

expositie en nog wat activiteiten.  

Er liggen nog veel plannen. Tegelijktijdig constateren wij dat het aanbodgericht neerzetten van 

activiteiten moeizaam verloopt. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en dat betekent dat wij afhankelijk 

zijn van vrijwilligers die mee willen helpen om een activiteit (die hij of zij niet zelf heeft bedacht) te 

ontwikkelen en te organiseren.  

 

Eenmalige buurtactiviteiten Frequentie Mogelijk gemaakt door

NL Doet 1 x per jaar Oranjefonds

Sofie aan tafel 2 x per jaar Subsidie IndeBuurt033

Zomerpretpas 1 x per jaar

Buurtbingo 2 x per jaar

Burendag 1 x per jaar Oranjefonds

Struinen in de tuinen 1 x per jaar

Week tegen eenzaamheid 1 x per jaar
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Voor 2023 gaan wij expliciet keuzes maken. Bepaalde activiteiten gaan wij niet meer doen. Simpelweg 

omdat de organisatie teveel tijd kost en het sociaal rendement te gering zijn. Tegelijkertijd gaan wij 

bepaalde activiteiten versterken omdat die kunnen bijdragen aan onze nieuwe ambities en gaan wij 

toch (ondanks dat wij ervaren hebben dat het erg lastig is om daarmee succesvol te zijn) investeren in 

enkele aanbodgerichte activiteiten.  

 

VERTROUWD BLIJVEN EN VERSTERKEN 

Dit betreft onze dagelijkse inloop, de inlopen Bakkie Kroost en Creatieve inloop en onze (veelal al jaren 

bestaande) vaste activiteiten. Deze blijven in de dezelfde vorm als bezoekers en vrijwilligers van ons 

gewend zijn. Een aantal activiteiten willen wij versterken. Dat gaan wij doen in nauw overleg met de 

vrijwilligers die de activiteit organiseren. Wij denken daarbij aan de volgende activiteiten: 

o Bakkie Kroost  

o Fietsclub 

o Naaiatelier 

o De Eetclub 

 

Bakkie Kroost 

Bakkie Kroost kent een duidelijk andere doelgroep dan de andere twee inlopen. Op dit moment zijn er 

twee (vroege) ochtenden in de week Bakkie Kroost. Wij willen onderzoeken of er behoefte is om ook ’s 

middags een Bakkie Kroost (speelmiddag) te organiseren. Daarmee willen wij met name bijdragen aan 

onze ambitie “Samenleven in Diversiteit”. 

 

Fietsclub 

De Fietsclub is in toenemende mate een succes. Er zijn inmiddels 2 groepen. De ene groep fietst wat 

verder dan de andere groep. Daarmee dragen wij sowieso bij aan de ambitie “Werken aan Vitale 

wijkbewoners”. Met de organisatie van de Fietsclub willen wij bespreken of zij mogelijkheden zien om 

de diversiteit te vergroten (te werken aan “Samenleven in Diversiteit”) door ook mensen te stimuleren 

die niet gewend zijn om de fiets te pakken. Gewoon omdat de Fietsclub een gezellige middag uit is.  

 

Naaiatelier 

Het Naaiatelier heeft een tijdje stil gelegen. Sinds kort hebben wij een enthousiaste vrijwilliger die de 

kar trekt. In het naaiatelier kunnen mensen leren omgaan met een naaimachine en kunnen zij terecht 

voor kleine kledingreparaties. In de praktijk trekt het naaiatelier een wat diverse doelgroep. Het ligt dus 

voor de hand om met onze nieuwe vrijwilliger te onderzoeken of en welke mogelijkheden er zijn om 

nog meer bij te dragen aan onze ambities “Bijdragen aan Duurzaamheid” en “Samenleven in 

Diversiteit”.  

 

De Eetclub 

De Eetclub bestaat uit een groep vrouwen van (verre) mediterrane afkomst. Zij koken thuis hun 

favoriete gerechten en eten die eens in de maand samen met hun kinderen in De Herberg op. 

Mediterraans koken en de kookboeken van Yotam Ottolenghi, zijn momenteel (terecht) populair als 

gevolg van duurzaam, gezond en divers eten. Graag zouden wij De Eetclub in combinatie met Sofie aan 

Tafel willen versterken.  

KEUZES VOOR 2023
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Daarmee gaan wij bijdragen aan onze 3 nieuwe ambities (“Werken aan Vitale wijkbewoners”, 

“Bijdragen aan Duurzaamheid” en “Samenleven in Diversiteit”) en nog krachtiger aan onze twee 

vertrouwde ambities (“Ontmoeten” en “Meedoen”).  

 

VERRASSEND ZIJN EN AFSCHEID NEMEN 

Afscheid gaan wij nemen van activiteiten waarvan wij vinden dat er geen goede balans is tussen de 

organisatiekosten en wat de activiteit oplevert voor onze bezoekers, vrijwilligers en buurtbewoners. Dit 

betreft de volgende activiteiten: 

o NL DOET gehandicapten die op bezoek komen 

o Zomerpretpas 

o Buurtbingo 

o Struinen in de Tuinen 

Voor het jaar 2023 hebben wij gekozen om extra in te zetten op 3 andere thema’s. Deze thema’s zijn 

overigens niet helemaal nieuw. Het zijn thema’s die sowieso bij inloophuizen passen en ook al eerder 

(maar dan onder en andere titel) onze aandacht hebben. Bij elk van deze thema’s willen wij minimaal 

één activiteit ontwikkelen die wij in een (herhaal) serie aanbieden. Wij kiezen voor een serie omdat wij 

op deze manier de organisatiekosten kunnen spreiden en ook meerdere keren de activiteit kunnen 

promoten.  

 

Workshops Positieve Gezondheid 

Voor het thema “Werken aan Vitale wijkbewoners” hebben wij al gekozen om de activiteit Workshops 

Positieve Gezondheid te ontwikkelen. In 2023 willen wij minimaal vier workshops geven voor vier 

verschillende doelgroepen. Iedere workshop gaat bestaan uit een introductie op het concept Positieve 

gezondheid (kennis), het invullen van de vragenlijst (ontwikkeld door iPH), bespreking van de resultaten 

(in kleine groepen) en een nabespreking met een professional. De workshops willen wij in 

samenwerking ontwikkelen om zodoende écht aan te sluiten bij de behoefte van doelgroepen die wij 

nu te weinig bereiken.  

 

Lezingen Duurzame initiatieven in de wijk 

Nederland moet in de toekomst aardgasvrij zijn. Wijk voor wijk worden de gemeenten aardgasvrij en 

energieneutraal. Om deze wijktransities succesvol te laten verlopen, is het belangrijk om inwoners 

vroegtijdig bij het proces te betrekken. Ontmoetingscentrum De Herberg kan daarbij helpen door haar 

bezoekers te stimuleren, knelpunten te signaleren en lokale initiatieven te faciliteren.  

 

Samenleven in Diversiteit 

De inclusieve stad Amersfoort geeft ruimte aan ervaringsdeskundigen om als belangenbehartigers op te 

komen voor kansengelijkheid. Preventie, ondersteuning en zorg in de wijken moeten bijdragen dat elke 

inwoner zich thuis voelt in Amersfoort. Ontmoetingscentrum De Herberg zal vertegenwoordigd worden 

in de flexibele schil van het kernteam inclusieve stad Amersfoort. Vrijwilligers willen in dat kader de 

activiteit vrouwendansavond opzetten. Ontmoetingscentrum De Herberg zal dit ondersteunen.  
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Ontmoetingscentrum De Herberg maakt van diverse media gebruik om wijkbewoners attent te maken 

op de activiteiten die georganiseerd worden. Tegelijkertijd stellen wij vast dat ons bereik lager is dan 

dat wij zouden willen. Wij zien te weinig nieuwe (jongere) bezoekers en onze huidige bezoekers en 

vrijwilligers vergrijzen. Voor 2023 willen wij ook de communicatie verbeteren en ook hier door keuzes 

te maken. 

 

Communicatiekanalen 

Wij maken gebruik van de volgende communicatiekanalen om wijkbewoners te benaderen:  

o Eigen website 

o 2 wijkwebsites 

o Eigen nieuwsbrief 

o Flyers bij de supermarkt 

o Narrowcasting 

o Facebook (nog steeds in ontwikkeling) 

De communicatiekanalen worden regelmatig te weinig gestructureerd gebruikt. Wij zijn vaak laat met 

de communicatie, simpelweg omdat de activiteit plots bedacht is en er onvoldoende tijd is om dat goed 

onder de aandacht te brengen. In het vorige hoofdstuk is al aangegeven dat wij onze activiteiten in alle 

opzichten beter willen voorbereiden.  

 

PR  vaste activiteiten 

Wij gaan het volgende veranderen. Wij gaan de communicatie/PR van onze vaste activiteiten in een 

nieuw jasje steken. Mooie nieuwe foto, minder tekst en meer uitnodigend. Daarmee vullen wij onze 

activiteitenagenda op onze website, en één van de twee wijkwebsites. Hiervan maken wij ook de dia’s 

voor de Narrowcasting. Wij brengen het dus eenmalig voor heel 2023 op orde. Alle andere kanalen 

gaan wij voor de vaste activiteiten niet meer benutten.  

 

PR overige activiteiten 

Voor de overige activiteiten gaan wij PR maken in onze maandelijkse nieuwsbrief, middels 

buurtwebsites en via Narrowcasting. Narrowcasting is daarbij ondersteunend en geeft een korte inhoud 

waarbij tekst en afbeelding gelijk zijn aan die van de nieuwsbrief en de buurtwebsites. Onze website 

wordt te weinig bekeken voor promotie van niet reguliere activiteiten. Wij gaan dus de niet reguliere 

activiteiten niet meer agenderen op onze website. Wel zullen wij actief gebruik maken van de 

beschikbare buurtwebsites. Narrowcasting wordt de digitale opvolger van onze informatiemappen. Het 

streven is om flyers en de informatiemappen komen te laten vervallen. 

 

Facebook / Instagram 

Wij maken betrekkelijk weinig gebruik van Facebook en al helemaal niet van Instagram. In 2023 willen 

wij daarin verandering brengen. Wij gaan op zoek naar een vrijwilliger die fan is van deze social media 

en dat voor ons goed wil inrichten. Deze media willen wij met name gebruiken voor de promotie van de 

nog nieuw te ontwikkelen activiteiten. 

 

  

COMMUNICATIE
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Overig social media 

Ontmoetingscentrum De Herberg naakt geen gebruik van de buurtapp Nextdoor. Deze wordt in de wijk 

Nieuwland goed bekeken. Wij willen onderzoeken of wij Nextdoor in 2023 gaan gebruiken. 

De coördinator van Ontmoetingscentrum De Herberg is lid van het kernteam gezonde wijk. Er is voor 

deze activiteit een App-groep “De gezonde wijk” waarop flyers/mededelingen worden geplaatst om 

eenvoudig naar elkaar te verwijzen.  

 

De Stad Amersfoort 

Wij gaan in 2023 meer aandacht geven aan(kranten)artikelen die online geplaatst kunnen worden op 

de site van De Stad Amersfoort. 

  

Meander Prikpunt 

Van maandag t/m donderdagochtend gebruikt Meander Medisch Centrum bij De Herberg ruimte om te 

bloed te prikken. De bezoekers van het prikpunt zitten in onze grote zaal en kunnen dus kennis nemen 

van wat er zoal gebeurt in Ontmoetingscentrum De Herberg. Een deel van de bezoekers van het 

Meander prikpunt zijn voor ons doelgroep. Vaak iets jonger dan onze bezoekers/vrijwilligers en qua 

culturele achtergrond meer divers. Wij hebben hen (mede door Corona) weinig kunnen 

enthousiasmeren voor De Herberg. Met onze nieuwe inrichting, Narrowcasting in De Herberg en een 

leestafel met informatie over de wijk hopen wij op wat doorstroom: nieuwe vrijwilligers voor De 

Herberg.  
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BEHEER 

Het draaiende houden van Ontmoetingscentrum De Herberg vergt een behoorlijke organisatie. 

Grofweg onderkennen wij drie pijlers: 

o 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. 

o 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.  

o De derde pijler is ondersteunend 

Betreft bestuursverantwoordelijkheden en de werkzaamheden van de coördinator. Contacten 

met netwerken en gemeente, de PR en sociale media, Buurtbestuur en Fondswerving en de 

(financiële) verantwoordingen aan SIA en subsidie verstrekkers.  

Deze pijlers staan onder toezicht van het lokaal bestuur. Het lokaal bestuur van Ontmoetingscentrum 

De Herberg legt op haar beurt verantwoording af aan het bestuur van de Stichting Inloophuizen 

Amersfoort (SIA).  

 

FINANCIËN 

Kenmerk van alle activiteiten is dat wij met een minimaal budget werken, hierdoor zijn ze toegankelijk 

voor iedereen. Vaak krijgen wij 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 Herbergactiviteiten vragen wij 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, moet de 

organisator zelf een eventuele subsidie buiten De Herberg om regelen en vraagt De Herberg een 

vergoeding voor het gebruik van het gebouw.  

De dagelijkse inloop wordt voor een groot deel gesubsidieerd door Indebuurt033 (gemeente 

Amersfoort). De financiering van onze activiteiten (met vaste kosten van circa € 80.000) is voor de 

komende jaren niet voldoende 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. 

Voor 2023 zal de bijdrage van het Kansfonds (Fonds Franciscus) door SIA aangevraagd worden. Er volgt 

een toerekening voor de activiteiten van het ontmoetingscentrum. 

Fondswerving blijft een belangrijk actiepunt en wij hopen een nieuw bestuurslid met de portefeuille 

Fondswerving en Buurtbestuur te vinden. Een belangrijke geldstroom is de door ons zelf gegenereerde 

inkomsten uit onder andere de beschikbaarstelling van ons gebouw.  

BEHEER EN FINANCIËN



 

14 

 

SUBSIDIE INDEBUURT033 

Om het doel en de doelgroep van de dagelijkse inloop, bakkie kroost, alle ballen in balans, gastvrijheid 

en diversiteit mogelijk te maken zal ook voor 2023 subsidie aangevraagd worden bij indebuurt033. Met 

deze subsidie (voor 2023 begroten wij € 48.000) worden een substantieel aantal uren betaald voor de 

inzet van een vakkundige beroepskracht. Deze is onder andere noodzakelijk om de doelgroep van 

dienst te kunnen zijn bij: 

o Meedoen en ontmoeten 

o Praktische ondersteuning van kwetsbare mensen 

o Ondersteuning bij spanningen thuis  

o Dreigende onveilige situaties 

o Ondersteunen van vitaliteit, mentaal en fysiek 

Ontmoetingscentrum De Herberg werkt daarbij onder meer samen met disciplines als buurtnetwerker, 

jongerenwerker, mantelzorgconsulent, integratiewerk Amersfoort, huisartsen(-posten), SRO, Geldloket, 

GGD, enz. Ook is er samenwerking met “Samen maken wij Nieuwland (SMWN)”. Een burgerinitiatief dat 

als doel heeft van Nieuwland een betrokken gemeenschap te maken. SMWN is medeaanvrager van 

onze subsidie van Indebuurt033. 

 

HUISVESTING 

De uitstraling van het interieur en faciliteiten in ons gebouw beoogt uit te gaan van gastvrijheid en het 

bieden van een thuisgevoel. Wij hebben een verscheidenheid aan zitjes zodanig dat degene(n) die daar 

behoefte aan hebben kunnen rekenen op voldoende privacy. De keukenvoorzieningen vereist 

aanpassingen. Wij willen de keuken in het gebouw De Herberg aanpassen aan de eisen van 2023.  

 

 


