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BELEIDSPLAN	  2014-‐2016	  
	  

Doelstelling	  
De	  doelstelling	  van	  de	  stichting	  Oase	  Oosterbeek	  is	  het	  realiseren	  van	  een	  laagdrempelige	  ont-‐
moetingsplek	  (een	  diaconaal	  huis)	  voor	  mensen	  uit	  Oosterbeek	  en	  omgeving	  waar	  zij	  tot	  zichzelf	  
kunnen	  komen,	  stilte	  of	  rust	  kunnen	  vinden,	  zaken	  op	  een	  rij	  kunnen	  zetten,	   inspiratie	  kunnen	  
opdoen	  en	  bemoedigd	  en	  geholpen	  kunnen	  worden.	  
	  
Waarom	  een	  diaconaal	  	  huis?	  	  
Kerken	  vervullen	  sinds	  lang	  een	  rol	  voor	  mensen	  die	  buiten	  de	  boot	  (dreigen	  te)	  vallen.	  Vanouds	  
is	  de	  diaconie	  binnen	  de	  kerk	  het	  terrein	  waarop	  aan	  (kwetsbare)	  mensen	  hulp	  wordt	  geboden	  
vanuit	  christelijke	  overtuiging.	  De	  positie	  van	  de	  kerken	  is	  echter	  ingrijpend	  aan	  het	  veranderen.	  
Het	  kerkbezoek	  loopt	  terug,	  inkomsten	  dalen,	  kerkgemeenschappen	  vergrijzen,	  kortom	  omvang	  
en	  vitaliteit	  nemen	  af.	  Als	  reactie	  daarop	  vindt	  onder	  meer	  schaalvergroting	  plaats.	  	  
	  
Zo	  is	  de	  katholieke	  parochie	  van	  Oosterbeek	  opgegaan	  in	  een	  grote	  regionale	  parochie.	  Pastores	  
zijn	  minder	  zichtbaar	  geworden,	  vervullen	  hun	  taken	  op	  een	  andere	  manier,	  meer	  coachend	  en	  
op	  afstand.	  Bestuurlijk	   is	   sprake	  van	  een	  meer	   centrale	   aansturing	  met	  minder	   lokale	   zeggen-‐
schap,	  terwijl	  op	  lokaal	  niveau	  vrijwilligers	  in	  toenemende	  mate	  een	  belangrijke	  rol	  vervullen	  en	  
behoefte	  hebben	  om	  juist	  meer	  gehoord	  te	  worden.	   	  De	  bestuurlijke	  afstand	  kan	  op	  gespannen	  
voet	  komen	  te	  staan	  met	  de	  lokale	  betrokkenheid	  en	  inspiratie.	  	  	  
	  
Tegelijk	  doet	  zich	  de	  maatschappelijke	  ontwikkeling	  voor	  dat	  sociale	  verbanden	  verdwijnen	  en	  
de	  overheid	  steeds	  meer	  een	  beroep	  doet	  op	  de	  zelfredzaamheid	  van	  de	  individuele	  burger.	  	  
	  
In	  dit	  scenario	  kunnen	  (kwetsbare)	  mensen	  in	  nood	  raken	  en	  buiten	  de	  boot	  vallen,	  zeker	  als	  zij	  
geen	   of	   een	   zeer	   beperkt	   sociaal	   netwerk	   hebben.	   Als	   de	   diaconie,	   de	   zorg	   voor	   (kwetsbare)	  
mensen,	  niet	  meer	  goed	  lukt	  binnen	  de	  kerk,	  dan	  moet	  gezocht	  worden	  naar	  alternatieven.	  Een	  
van	  die	  alternatieven	  is	  de	  oprichting	  van	  een	  diaconaal	  huis.	  
	  
Zo’n	  diaconaal	  huis,	  een	  plek	  waar	  mensen	  terecht	  kunnen	  als	  ze	  daar	  om	  uiteenlopende	  rede-‐
nen	  behoefte	  aan	  hebben,	  geeft	  de	  (kerk)gemeenschap	  een	  nieuwe	  	  kans	  relevant	  te	  zijn	  voor	  de	  
samenleving	  en	  haar	  boodschap	  op	  een	  aansprekende	  manier	  in	  deze	  tijd	  uit	  te	  dragen.	  Boven-‐
dien	  sluit	  een	  diaconaal	  huis	  goed	  aan	  bij	  de	  wijze	  waarop	  jonge	  mensen	  de	  kerk	  als	  zinvol	  be-‐
schouwen	  en	  bereid	  zijn	  er	  een	  bijdrage	  aan	  te	   leveren	  (iets	   ‘doen’	  voor	  een	  goed	  doel,	  binnen	  
een	  afgebakend	  kader).	  
	  
Het	  initiatief	  tot	  de	  oprichting	  van	  een	  diaconaal	  huis	  in	  Oosterbeek	  is	  ontstaan	  binnen	  de	  katho-‐
lieke	  gemeenschap,	  maar	  vindt	  bredere	  respons	  en	  belangstelling.	  De	  stichting	  Oase	  Oosterbeek	  
staat	  dan	  ook	  open	  voor	  samenwerking	  met	  alle	  kerkelijke	  gemeenschappen	  en	  andere	  instellin-‐
gen	  en	  verbanden	  die	  het	  initiatief	  en	  de	  doelstelling	  steunen.	   
	  

Wat	  willen	  we	  met	  dat	  diaconale	  huis?	  
Daarmee	  willen	  we	  voorzien	  in	  een	  toenemende	  behoefte	  aan	  een	  plek	  waar	  mensen	  tot	  zichzelf	  
kunnen	   komen	   en	   gehoord/gezien	   worden	   zonder	   daarvoor	   eerst	   (aan)	   iets	   te	   moeten	  
(vol)doen.	  Een	  plek	  waar	  mensen	  in	  contact	  kunnen	  komen	  met	  anderen	  en	  een	  sociaal	  netwerk	  
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kunnen	  opbouwen.	  Een	  plek,	  waar	  mensen	  gemakkelijk	   terecht	  kunnen	  als	  het	   tegen	   zit,	   voor	  
aandacht,	  op	  adem	  komen,	  kracht	  hervinden,	  zaken	  op	  een	  rij	  zetten,	  	  hun	  verhaal	  kwijt	  kunnen.	  
	  

Wat	  gaat	  daar	  verder	  gebeuren?	  
De	  bedoeling	  is	  een	  wekelijkse	  inloop	  te	  organiseren.	  Tijdens	  of	  naast	  deze	  inloop	  is	  er	  de	  gele-‐
genheid	   een	   vertrouwelijk	   gesprek	   met	   een	   professional	   of	   toegeruste	   vrijwilliger	   te	   voeren.	  
Vervolgens	  kan	  men	  gebruik	  maken	  van	  zogenaamde	  “retraitedagen”	  (de	  mogelijkheid	  om	  zich	  
één	  of	  meerdere	  dagen	  terug	  te	  trekken	  voor	  bezinning,	  herstel,	  heroriëntatie,	  rust	  en/of	  stilte).	  
Tenslotte	  kan	  men	  deelnemen	  aan	  	  een	  aanbod	  van	  andere	  activiteiten,	  zoals	  gespreksgroepen,	  
lezingen,	  filmvertoningen	  en	  meditatie.	  
	  

Voor	  wie	  is	  het	  diaconale	  huis	  bedoeld?	  
Iedereen	   uit	   Oosterbeek	   of	   omgeving	   is	   er	   van	   harte	  welkom,	  wanneer	   hij/zij	   een	   plek	   zoekt	  
waar	   je	   zo	  maar	   even	   kunt	   binnen	   lopen	   voor	   een	   kop	   koffie	   of	   een	   gesprek	   dat	   oplucht,	   een	  
rustpunt	   om	   zaken	  weer	   op	   een	   rijtje	   te	   krijgen,	   een	  pleisterplaats	   om	  weer	   even	  bij	   jezelf	   te	  
komen,	  een	  plek	  waar	  niets	  moet.	  
	  

Lage	  drempel	  en	  aandacht	  van	  en	  voor	  medemens	  
Wij	  hebben	  de	  ambitie	  om	  ons	  aanbod	  zo	  laagdrempelig	  mogelijk	  te	  maken	  en	  bereikbaar	  voor	  
zoveel	  mogelijk	  mensen.	  Deze	  laagdrempeligheid	  wordt	  enerzijds	  bereikt	  door	  de	  keuze	  van	  een	  
pand	  dat	  als	  open	  en	  gastvrij	  wordt	  ervaren	  zodat	  men	  er	  gemakkelijk	  binnenloopt	  en	  waarvan	  
de	  inrichting	  een	  sfeer	  van	  gezelligheid	  en	  veiligheid	  versterkt.	  	  
	  
Anderzijds	   wordt	   laagdrempeligheid	   bevorderd	   door	   de	   wijze	   waarop	   mensen	   worden	   beje-‐
gend:	  er	  wordt	  niet	  vanuit	  institutionele	  kaders	  gewerkt	  maar	  in	  een	  informele	  sfeer	  (de	  mede-‐
werkers	   zijn	   geen	   therapeuten	  of	   psychologen,	  maar	  medemensen	  die	   hun	   levenservaring	  be-‐
schikbaar	  stellen);	  er	  wordt	  aandachtig	  geluisterd	  en	  aangesloten	  bij	  wat	  mensen	  zoeken;	  men-‐
sen	  worden	  gezien	   in	  heel	  hun	  persoon	  en	   in	  hun	  kracht	  (dus	  niet	  alleen	   in	  wat	  er	  niet	   lukt	  of	  
wat	  gemist	  wordt).	  	  
	  
Tenslotte	  wordt	  de	  hoogte	  van	  de	  tegemoetkoming	   in	  de	  onkosten	  die	  gevraagd	  wordt	  zo	   laag	  
mogelijk	  gehouden.	  
	  

Wie	  en	  wat	  hebben	  we	  daarvoor	  nodig?	  
Allereerst	  enthousiaste	  mensen,	  overwegend	  vrijwilligers	  en	  een	  enkele	  professional.	  	  
Bij	  vrijwilligers	  denken	  we	  aan:	  

• “meedenkers”	  
• fondsenwervers	  
• medewerkers	  publiciteit	  
• medewerkers	  voor	  de	  inloop,	  de	  “retraitedagen”	  en	  het	  activiteitenaanbod	  
• een	  beheerder	  van	  het	  pand	  
• klussers	  

en	  last	  but	  not	  least:	  
• donateurs	  

	  
Verder:	  

• een	  geschikt	  pand,	  centraal	  in	  Oosterbeek,	  	  goed	  bereikbaar	  en	  gemakkelijk	  toegankelijk	  
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• financiële	  middelen	  voor:	  
o het	  geschikt	  maken	  van	  het	  pand	  en	  de	  inrichting	  
o de	  huurkosten	  
o het	  salaris	  van	  een	  parttime	  professional	  
o overige	  exploitatiekosten	  

• bondgenoten	  waarmee	  de	  samenwerking	  wordt	  gezocht:	  	  
o de	  kerken	  in	  Oosterbeek	  en	  omgeving	  
o andere	  organisaties	  in	  zorg-‐	  en	  hulpverlening	  (maatschappelijk	  werk,	  geestelijke	  

gezondheidszorg,	  woningcorporatie,	  huisartsen	  e.d.)	  
o de	  gemeente	  Renkum.	  

	  

Perspectief	  
De	   verwerving	   van	  middelen	   is	   erop	   gericht	   verplichtingen	   te	   kunnen	   aangaan	   om	   te	   kunnen	  
starten	  en	  voor	  tenminste	  twee	  jaar	  de	  exploitatie	  gedekt	  te	  hebben.	  Halverwege	  het	  tweede	  jaar	  
zal	  er	  worden	  geëvalueerd	  met	  het	  oog	  op	  een	  vervolg.	  	  Het	  inhoudelijke	  aanbod	  en	  de	  openings-‐
tijden	  kunnen	  ook	  tussentijds	  worden	  aangepast	  afhankelijk	  van	  de	  belangstelling	  en	  mogelijk-‐
heden.	  	  
	  

Plan	  van	  Aanpak	  2014	  
In	  2014	  zullen	  de	  volgende	  stappen	  worden	  gezet:	  

• het	  formeel	  oprichten	  van	  de	  stichting	  “Oase	  Oosterbeek”	  (augustus-‐september),	  
• het	  vinden,	  zo	  nodig	  opknappen	  en	  inrichten	  van	  een	  geschikt	  pand,	  
• het	  werven	  van	  fondsen	  en	  donateurs	  om	  in	  ieder	  geval	  voor	  minimaal	  twee	  jaar	  de	  ex-‐

ploitatie	  en	  activiteiten	  van	  het	  diaconaal	  huis	  te	  kunnen	  financieren,	  
• het	  aantrekken	  van	  vrijwilligers	  op	  basis	  van	  een	  vrijwilligersplan,	  
• het	  aanstellen	  van	  een	  professionele	  kracht,	  
• het	  ontwikkelen	  van	  een	  eigen	  website	  en	  publiciteit,	  
• het	  maken	  van	  samenwerkingsafspraken	  met	  bondgenoten.	  

	  
Het	  streven	  is	  in	  december	  2014	  de	  deuren	  te	  openen!	  
	  
	  
	  
Het	  bestuur	  van	  de	  stichting	  Oase	  Oosterbeek	  
1	  september	  2014	  	  
	  	  


