Oase Oosterbeek
Visienota en projectplan 2021/2022

Oase Oosterbeek
Lebretweg 2a
6861 ZW Oosterbeek
www.oaseoosterbeek.nl

Contact:
Jeroen van Slooten
Coördinator
j.vanslooten@oasemail.nl
06 - 15 19 78 48

inhoud:
Aanleiding

2

Noodzaak

2

Anderhalve-meter-samenleving

2

Seculariserende samenleving

3

Oase Oosterbeek

4

Inloop

4

Zingeving

4

Vrijwilligers

5

Presentiebenadering

5

Taken en toerusting

6

Organisatie

6

Kerngroep

6

Professionals

6

Bestuur

7

Gegevens stichting

7

Projecten 2021/2022

8

Veilige plaats van ontmoeting

8

Aanbod van zingeving

9

Werken in verbinding

9

Concrete doelen

11

Plaats van ontmoeting

11

Inloop

11

Toerusting van vrijwilligers

11

Aanbod van Zingeving

11

Samenwerking met kerken

11

Financiering vanuit de gemeente

11

Groei in balans

11

Visienota en projectplan 2021/2022- Oase Oosterbeek - pagina 1

Aanleiding
Nederland raakt zo’n beetje uit de crisisfase, voorzichtig althans, en met voorbehoud. We beginnen terug te
kijken naar wat ons nu allemaal is overkomen. Hoe de maatregelen die we hebben getroffen hun uitwerking
hebben. En we kijken vooruit. Stap voor stap willen we de dingen die zo normaal en vertrouwd waren weer
oppakken. We vragen ons af wanneer, en hoe. Wat betekent een anderhalve-meter-samenleving? Wat is het
nieuwe normaal? Wat bedoelen we toch met “business as usual’, kan dat, willen we dat?
We zijn geconfronteerd met onze kwetsbaarheid, maar zoals een financiële crisis onevenredig veel effect kan
hebben op de toch al arme leden van de samenleving, heeft ook deze crisis het meeste effect op de toch al
kwetsbaren. Ouderen, mensen met een zwakke gezondheid lopen meer medisch risico. Maar de groep die het
na de piek in de ziekenhuisopnames moeilijk gaat krijgen zijn de sociaal kwetsbaren, mensen die moeilijker
contact leggen met medemensen, mensen voor wie anderhalve meter afstand een kloof weergeeft. De
maatregelen hebben beschermd, maar ook de kwetsbaarheid vergroot.
Per 1 juni zijn de meeste inloophuizen weer open1, gelukkig maar. Want van de vele lessen van de coronacrisis
is dat mensen elkaar nodig hebben misschien wel de belangrijkste. Deze wetenschap is natuurlijk altijd al het
uitgangspunt van ons inloophuis. Toch moeten we hier opnieuw naar kijken en ons met de huidige en nieuwe
kennis afvragen wat dit ons leert over de plaats en toekomst van Oase Oosterbeek.

Noodzaak
Oase Oosterbeek heeft, net als vele inloophuizen, na de invoer van de beperkende maatregelen direct
gereageerd met een manier om in contact te blijven met de bezoekers. Vrijwilligers hebben iedere bekende
bezoeker wekelijks gebeld terwijl andere vrijwilligers in roulatie beschikbaar waren om inkomende gesprekken
via een doorgeschakelde mobiele telefoon te beantwoorden. Ook wij kijken terug op welke uitwerking dit
heeft gehad. Een eerste voorzichtige conclusie is dat na de directheid en intensiteit van telefonisch contact er
duidelijk ook behoefte is aan ‘verdunde ernst’, een samenkomen rondom een maaltijd, een wandeling, een
kopje koffie.
Een andere crisis, van een hele andere orde, een crisis waarvan de gevolgen onvoldoende onderkend worden
is de leegloop van de kerken van ons land. We noemen dit geen crisis, ook omdat dit al lang aan de hand is en
zich sluipend afspeelt. Het proces verloopt heel langzaam maar begint in de maatschappij merkbare en
onvoorziene consequenties te hebben. Wat verandert er nog meer, naast het verlies van een centrum voor
religieuze bijeenkomsten. Ook in dit proces staan we op een punt dat we kunnen terugkijken naar wat er is
gebeurd en vooruit moeten kijken. We moeten het meenemen in ons denken.
Er moet opnieuw gekeken worden naar de toekomst van inloophuizen in het algemeen en Oase Oosterbeek in
het bijzonder. We houden ons hierbij vast aan de pijlers waarop Oase Oosterbeek is gefundeerd: een veilige
plaats van ontmoeting en een aanbod van zingeving.

Anderhalve-meter-samenleving
De omstandigheden van een ontmoeting spelen een belangrijke rol in de kwaliteit van de ontmoeting. Een
ontmoeting in een supermarkt verloopt anders dan een ontmoeting in een achtertuin. Als je mensen beter wil
leren kennen, kom je graag dichterbij en neem je de tijd; als je bang bent voor de ander neem je afstand
(anderhalve meter) en loop je snel door. Andersom werkt dat ook, als je iemand aandacht wil geven spreek je
niet af in een supermarkt en afstand houden maakt je alert en soms zelfs angstig. Goed contact leggen met de
anderhalve meter maatregelen vraagt om andere talenten.
1
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Met of zonder anderhalve meter is er behoefte aan veilige plaatsen voor ontmoeting. Dat woord veilig heeft in
de maatregelen van de afgelopen tijd vooral een medische betekenis gekregen; zonder kans op besmetting.
Maar veilig betekent meer, het betekent vrij van angst. Voor sommigen kan dat de angst voor besmetting
betekenen maar er zijn vele angsten die ontmoeten in gevaar brengen. De angst voor afwijzing, de angst niet
meer relevant te zijn of niet begrepen of erger, de angst gediscrimineerd of gestigmatiseerd te worden.
Vertrouwde manieren van omgang veranderen, dat maakt dat mensen onzeker zijn en situaties als chaotisch
kunnen ervaren. Ze zullen zich afvragen hoe ze zich vanaf nu handhaven en wat de betekenis is voor wat
eerder vertrouwd en vanzelfsprekend was. Hoe gaan we om met elkaar, hoe kunnen we elkaar groeten en
ontmoeten? En kunnen we elkaar nog troosten, voor elkaar zorgen, kunnen we ooit nog dichtbij komen?
Hebben we eigenlijk wel regie over ziekte en dood?
Een nieuw normaal vraagt om een nieuw antwoord op bestaande vragen maar roept ook nieuwe vragen op.
Vragen die ogenschijnlijk eenvoudige alledaagse handelingen betreffen kunnen diep doorwerken. Mensen die
zich deel weten van de samenleving, een netwerk hebben, familie, vrienden, kerk, collega’s zullen hierover
kunnen reflecteren en hun keuzes maken op basis van wat ze hun omgeving zien doen. Maar wat als je er
alleen voor staat?

Seculariserende samenleving
Bij het sluiten van iedere kerk gaat er een knooppunt van ontmoetingen verloren. De gedachten gaan naar de
invulling van de zondagsviering, de sacramenten, de traditie, maar een kerk is zoveel meer. Het is de plek waar
we volgens een christelijke visie met elkaar om willen gaan. Een plek met een sociale en diakonale betekenis
waar we omzien naar elkaar en waar mensen met zeer verschillende achtergronden bij elkaar getrokken
worden door dat ene verhaal, dat verhaal van mens-zijn.
De parochie bijvoorbeeld, waar Oosterbeek onderdeel van is sloot binnen de gemeente Renkum al de kerken
in Heelsum en Doorwerth. De andere twee kerken, Renkum en Oosterbeek zullen in de komende jaren
gesloten worden. De financiële exploitatie is hierin steeds doorslaggevend, voor de sacramenten wordt
verwezen naar Wageningen, de waarde van een veilige ontmoetingsplaats dreigt verloren te gaan. Ook de
PKN-kerken staan onder grote druk, en verschillende gemeenten zullen samengevoegd worden. Grotere schaal
en grotere afstanden verstoren het weefsel van de lokale zorgzame gemeenschappen.
Met het sluiten van de kerken verdwijnt ook de mogelijkheid in gesprek te gaan over zingevingsvragen.
Pastoors, dominees en kerkelijk werkers verdwijnen, alleen coaches, loopbaanbegeleiders en therapeuten
blijven over. Met wie kunnen we zomaar in gesprek raken over het verlies van een dierbare, misschien al jaren
geleden? Wie stellen we die vraag over ziekte die eigenlijk over angst gaat? Wie neemt de tijd als het gevoel
van onrust niet in klare zinnen uitgedrukt kan worden, als de onzekerheid onoplosbaar is? Waar is dat rustpunt
waar ontmoeten vanzelfsprekend is?
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Oase Oosterbeek
Oase Oosterbeek is ontstaan op initiatief van Hans Lammers, destijds pastor in de Zalige Titus Brandsma
parochie, met focus op de locatie Oosterbeek. Het initiatief is omarmd door de gemeenten van de andere
kerkgenootschappen ter plaatse en ondergebracht in een eigen stichting.
Stichting Oase Oosterbeek heeft tot doel in Oosterbeek een ontmoetingsplek te realiseren waar mensen uit
Oosterbeek en omgeving tot zichzelf kunnen komen, stilte of rust kunnen vinden, zaken op een rij kunnen
zetten, inspiratie kunnen opdoen en bemoedigd en geholpen kunnen worden.
Hiermee wil de stichting bijdragen aan een oplossing voor een toenemend gebrek aan ruimte en capaciteit
voor diaconie binnen de kerkgemeenschappen en een vermindering van zorg voor kwetsbare mensen als
gevolg van terugtredende kerken en overheid.
Dit doet Oase Oosterbeek vanuit een christelijke inspiratie, maar nadrukkelijk niet kerkelijk gebonden.
De stichting tracht haar doel volgens de statuten onder meer te verwezenlijken door:
●

het openstellen en exploiteren van een inloophuis voor onder andere ontmoeting, meditatie en
activiteiten zoals gespreksgroepen, lezingen en filmvertoningen;

●

het aanstellen van één of meer professionele medewerkers en/of het werven, begeleiden en
toerusten van vrijwillige medewerkers;

●

het onderhouden van contacten en waar mogelijk samenwerken, in een oecumenische bedding, met
kerken in Oosterbeek en omgeving, en met maatschappelijke instellingen, overheden en andere
instanties in het veld van zorg- en hulpverlening, alles in het belang van het gestelde doel.

Oase Oosterbeek is een diaconaal huis, een gastvrije woonkamer waar iedereen terecht kan die op zoek is naar
een plek om tot zichzelf te komen. Uitgangspunt daarbij is een laagdrempelige inloop op vaste momenten in
de week, waarvan iedereen gebruik kan maken. Bovendien zijn individuele gesprekken met een professional
op het gebied van zingeving mogelijk. In het huis worden regelmatig diverse – op persoonlijke ontwikkeling,
zingeving en actuele maatschappelijke thema’s gerichte – groepsactiviteiten aangeboden.

Inloop
Het belang, de waarde van de inloop van Oase Oosterbeek komt in een aantal zaken naar voren. Het is de
plaats waar de twee kostbaarste dingen in deze maatschappij overvloedig aanwezig zijn: tijd en aandacht.
Noem het de bronnen van onze Oase waar mensen op af komen. Het is de Oase waar verhalen verteld kunnen
worden. Het opmerken van het kleine goede, die momenten die het waard zijn opgemerkt en benoemd te
worden. Die dagelijkse dingen waar makkelijk aan voorbijgegaan wordt maar die, als je ze benoemd, waarde
en betekenis krijgen.
Het is ook de Oase waar reisgenoten gevonden kunnen worden,mensen die voor even of voor langer,
oppervlakkig of diepgaand mee op willen lopen. Om datgene wat op iemands weg komt of al is gekomen te
delen. Reisgenoten die uit ervaring weten dat het leven niet altijd loopt zoals de route was uitgestippeld, die
niet per se de weg weten maar samen met de bezoekers op pad willen gaan.

Zingeving
De ervaring van de afgelopen vier jaren heeft duidelijk gemaakt hoezeer zingeving in het hart staat van alles
wat er in het inloop- en ontmoetingscentrum plaatsvindt. Hierbij zetten we wel de kanttekening dat Oase
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Oosterbeek niet de ‘gever’ van zin is, wij begeleiden slechts het zoeken hiernaar. Daarom spreken we zelf
liever van zinvinding.
Trouw blijvend aan de oorsprong willen we ruimte bieden aan de veelheid aan wegen waarlangs mensen
betekenis kunnen geven aan het leven. Wij menen dat er niet één enkel antwoord op het vragend zoeken is,
maar een veelheid van persoonlijke, tijdelijke antwoorden. Onze christelijke herkomst is op te merken in ons
spreken. De verhalen van de bijbel behoren tot de bronnen waar wij uit putten, daarnaast putten we uit de
volle breedte van de joods-christelijke traditie van eeuwen. Er is ruimte voor ieder om vanuit zijn of haar
inspiratie bij te dragen. We beperken ons niet tot de traditie van één enkele levensbeschouwing, geloof of
kerkgenootschap. Deze vrije opstelling stelt ons in de gelegenheid om flexibel en aansluitend bij het huidige
maatschappelijke klimaat in te spelen op de behoefte aan zingeving van mensen binnen en buiten kerken. We
willen dit wel doen in verbondenheid en, waar wenselijk, in samenwerking met die kerken. Uitgangspunt bij dit
alles is de overtuiging dat zingeving en geloven onderdeel uitmaken van een proces van zoeken naar betekenis
in het leven vanuit een doorgaans niet-weten.
De verbinding tussen inloop en zingeving, de twee pijlers binnen Oase Oosterbeek, bestaat eruit dat er bij de
inloop professionals te treffen zijn waarmee het gesprek aangegaan kan worden. Hierbij is de professional
gericht op het aangaan van een relatie met de bezoeker waarbinnen voldaan wordt aan de essentiële
voorwaarde voor die verbinding, dat er veiligheid en vertrouwen is. Vanuit die veiligheid biedt de professional
hulp bij het zoeken naar bevestiging voor het mens-zijn en antwoorden op zingevingsvragen.

Vrijwilligers
Oase oosterbeek is er voor iedereen. Ons vrijwilligersbeleid is erop gericht de diversiteit in bezoekers ook
zichtbaar te laten zijn in de groep mensen die als vrijwilliger betrokken zijn. Men kan zich als vrijwilliger
inzetten door eenvoudigweg te helpen in het zetten van koffie of bij andere huishoudelijke taken maar Oase
wil ook de mogelijkheden bieden te groeien naar een meer inhoudelijke inzet.
Oase Oosterbeek heeft momenteel zo'n 50 vrijwilligers waarvan er 14 als gastheer of gastvrouw betrokken zijn
bij de inloop.
Presentiebenadering
We hanteren de presentiebenadering als kader en houding voor ons contact met bezoekers en willen de
vrijwilligers hierin toerusten. De presentiebenadering houdt - in de woorden van Andries Baart - in dat we:
Er zijn voor de ander, alles draait om de goede en nabije relatie (veel meer dan om het kost wat kost
wegpoetsen van problemen), om zorg, om de waardigheid van de ander, om de basale act van
erkennen, zodat de ander – hoe gek, hoe anders ook – voluit in tel is, om wederzijdsheid (van
hartelijkheid tot strijd), om alledaagse werkvormen, om verhalen, om nauwgezette afstemming op de
leefwereld, om de wil de ander uit te graven, het beste van zijn of haar mogelijkheden waar te laten
worden en niemand ooit af te schrijven (ook als zo ongeveer alles aan hem of haar niet meer deugen
wil), om een soort voorzichtige traagheid en een zogeheten ‘latende modus’ van werken die ruimte
geeft aan wat zich niet maken of afdwingen laat.
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Taken en toerusting
We onderscheiden 3 niveaus in de inzet van vrijwilligers. Naast een jaarlijkse inspiratiedag voor alle vrijwilligers
ondersteunen we de vrijwilligers op elk niveau met specifieke toerusting.
Niveau

Taken

Toerusting

Vrijwillige
medewerkers

Huiselijk

Een kennismaking in de presentiebenadering

Gastheer, gastvrouw

Naast bovenstaande een
luisterend oor bieden

Drie dagdelen praktijkgerichte training in, en twee
dagdelen reflectie op de presentiebenadering

Reisgenoot

Naast bovenstaande het
één op één in gesprek gaan

Scholing op maat

In de toerusting willen we die vrijwilligers die hier open voor staan trainen in het ontwikkelen van een
luisterend oor en in het vervullen van de rol van reisgenoot. Vrijwilligers kunnen bij Oase beginnen in de rol
van medewerker. In die rol vervullen ze de huiselijke taken. We noemen het bewust de huiselijke taken omdat
huishoudelijk een facilitaire, uitvoerende klank heeft. Huiselijk wil ook zeggen het mogen aanschuiven aan de
keukentafel waar je koffie met aandacht geschonken krijgt.
Door middel van de toerusting willen we vrijwilligers die daar open voor staan via gastheer of gastvrouw laten
groeien tot een reisgenoot, een volwaardige gesprekspartner binnen de presentiebenadering, die volledig is
toegerust tot het voeren van één op één gesprekken met bezoekers binnen een zich ontwikkelende relatie met
de gast op wie men zich afstemt.

Organisatie
Oase Oosterbeek is als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft een ANBI-status. Oase
Oosterbeek is lid van het netwerk DAK waar ruim 100 inloophuizen en vergelijkbare organisaties bij zijn
aangesloten en neemt actief deel aan het programma voor inloophuizen van Fonds Franciscus.
Het werk van de stichting wordt uitgevoerd door mensen met een sterke verbinding met de lokale
samenleving.

Kerngroep
De kerngroep is de groep vrijwilligers die zich inzet voor het vormgeven van de inloop van Oase Oosterbeek.
De taken zijn het zorg dragen voor de praktische organisatie, het bekendmaken van het aanbod van Oase
Oosterbeek, het werven, indelen en begeleiden van vrijwilligers en representatie binnen
vrijwilligersnetwerken. Daarnaast kan de kerngroep bijeenkomsten zoals genoemd in de doelstellingen zelf of
in samenwerking met andere organisaties organiseren. De kerngroep is samen met de professionals mede
verantwoordelijk voor de vorming en evaluatie van visie en activiteiten van Oase Oosterbeek, en ondersteunt
hiermee het bestuur.

Professionals
Oase Oosterbeek streeft er naar een door vrijwilligers gedreven organisatie te zijn waarbij zorgvuldig en
kritisch omgegaan wordt met de inzet van betaalde krachten. Aan de andere kant is de inzet van professionals
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belangrijk om de doelstellingen te behalen. Dat uit zich met name. in de toerusting van onze vrijwilligers. Op
het niveau van de reisgenoot, het derde niveau, willen we scholing en ondersteuning op maat bieden die de
vrijwilliger in staat stelt zich als professional in te zetten in de contacten en gesprekken met gasten.
Professionele inzet blijft naast die van de vrijwilligers noodzakelijk in de functies van coördinator en het
aanbod van zingevingsbegeleiding. De coördinator stuurt samen met de kerngroep alle zaken aangaande de
inloop aan en is verantwoordelijk voor de werving, inzet en toerusting van de vrijwilligers. Oase Oosterbeek
streeft er naar verschillende professionals op het gebied van zingevingsbegeleiding aan zich te binden. Met
deze professionals worden op persoonlijke basis afspraken gemaakt omtrent inzet en beloning.

Bestuur
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en stelt in nauw overleg met de kerngroep en de
professionele medewerkers het beleid vast.
De bestuurders zijn: Yvo van Kuijck, voorzitter, Dick van der Meer, secretaris en wnd. penningmeester en Harry
de Vries, algemeen bestuurslid.

Gegevens stichting
KvK-nummer:
RSIN:
Rechtsvorm:
Statutaire naam:
Statutaire zetel:
Bezoekadres:
Postadres:
Datum akte van oprichting:
Activiteiten SBI-code:
Website:
Email:

61449709
854346673
Stichting
Stichting Oase Oosterbeek
Oosterbeek, gemeente Renkum
Lebretweg 2a, 6861 ZW Oosterbeek
Nassaulaan 39, 6861DA Oosterbeek
01-09-2014
88993 - Lokaal welzijnswerk
www.oaseoosterbeek.nl
info@oasemail.nl
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Projecten 2021/2022
We willen vanuit alles wat we als Oase Oosterbeek hebben opgebouwd ons toeleggen op het antwoord geven
op de ontwikkelingen in onze maatschappij. Op beide thema's, een veilige plaats van ontmoeting en een
aanbod van zingeving, staat Oase Oosterbeek op een kruispunt en is het belangrijk goede keuzes te maken.
Keuzes die nadat ze gemaakt zijn ook tijd vergen om in te dalen in de organisatie en uit te groeien tot datgene
wat bezoekers nodig hebben. Dit proces willen we zorgvuldig doen en de tijd geven.
Oase Oosterbeek staat hier natuurlijk niet alleen in. De maatschappelijke ontwikkelingen raken ook andere
organisaties. Daarbij heeft iedere organisatie haar eigen belemmeringen maar ook haar eigen kracht.
Daarom vatten we onze ambities in drie projecten:

Veilige plaats van ontmoeting
Oase Oosterbeek huurt momenteel ruimte in verzorgingshuis Overdal van zorgorganisatie Vilente. We hebben
een fijne huiskamer, een keuken en een kantoor. Daarnaast kunnen we beschikken over een eigen entree. We
delen de algemene toiletten en verkeersruimte (gang). Hier hebben we al ruim vier jaar, samen met bezoekers
en vrijwilligers een veilige plaats van ontmoeting vorm kunnen geven.
De fysieke locatie van deze plaats zal echter gaan veranderen. Ons contract met Vilente loopt aan het eind van
dit kalenderjaar af. Het gebouw zal gesloopt worden en plaats maken voor een nieuw wooncomplex van
dezelfde eigenaar. In het nieuwe complex zal geen plaats meer zijn voor algemene functies zoals een
ontmoetingsruimte en “inwoning” zoals Oase nu doet. Alle beschikbare vierkante meters zullen besteed
worden aan wooneenheden waar individueel gewoond kan worden.
In onze zoektocht naar een nieuwe locatie is er een aantal zaken die van belang zijn.
●

We richten ons op inloop. De ongerichtheid van het gewoon aan kunnen waaien. Het ‘thuis’ kunnen
komen bij Oase Oosterbeek. Het bekend en vertrouwd kunnen zijn met de plek.

●

De plaats mag zichtbaar zijn, bekend bij alle inwoners van Oosterbeek en omgeving, zonder dat onze
huiskamer té open is en mensen ‘in de etalage’ zitten. Vindbaar maar beschut.

●

De locatie moet een overeenkomstige bestemming hebben. We bedoelen daarmee open en
toegankelijk, waarbij we niet onnodig door omstandigheden beperkt worden2.

●

Er moet een keuken zijn, samen eten is een belangrijke manier van ontmoeting.

Er zijn verschillende mogelijkheden die wij op het oog hebben en willen onderzoeken. Aan de andere kant is
het nog niet duidelijk wanneer de huidige locatie gesloopt zal worden. Binnen deze gegeven omstandigheden
zoeken we naar hoe we in dit proces samen met vrijwilligers en bezoekers kunnen optrekken. Wat voor hen
het beste is, is uiteindelijk het beste voor Oase Oosterbeek.
Naast het zoeken naar een nieuwe locatie willen we ook dat we op alle doordeweekse dagen open zijn voor
onze gasten. Op dit moment is dat alleen op maandagochtend, dinsdag tijdens de lunch en donderdagmiddag.
Eens per maand bieden we ook op woensdag een maaltijd aan. Vanuit de kerngroep maar ook van de overige
vrijwilligers en uiteraard van de bezoekers horen we al langer de wens iedere dag open te zijn. We denken dan
aan een vast dagelijks moment van samen koffie drinken tot samen lunchen.

2

We zijn tijdens de corona-crisis extra lang gesloten geweest doordat we afhankelijk waren van de
bezoekersregelingen van de zorginstelling Vilente.
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Aanbod van zingeving
Het zoeken en vinden van zin is een persoonlijk proces. De hulp die Oase Oosterbeek kan bieden is gelegen in
het scheppen van situaties waarin een relatie kan groeien. Daarin kan je niet veel meer doen dan zorgen dat
de omgeving goed is. En zelfs datgene wat maakt dat een omgeving goed is verschilt van persoon tot persoon.
Het is mensenwerk, persoonlijk, op het individu gericht, met veel geduld en aandacht.
Wat is er volgens ons nodig om tot een aanbod van zingeving te komen?
●

Een veilige omgeving zonder specifieke eisen, en daarbij tijd en aandacht om tot een relatie te komen
waarbinnen veiligheid en vertrouwen gevonden wordt.

●

Een palet aan zingevingsbegeleiders, zowel professioneel als toegeruste vrijwilligers, zodat de kans
dat gasten met een vraag bij Oase Oosterbeek iemand kunnen treffen die ‘hun taal spreekt’ zo groot
mogelijk is.

●

Relatie met de kerken en niet-kerkelijke bronnen om te inspireren en geïnspireerd te worden.

Initiatiefnemer en pastor Hans Lammers heeft medio 2020 het stokje overgedragen aan Jeroen van Slooten.
Als coördinator was de laatste al een bekend gezicht voor de bezoekers. Hij zal zich naast zijn werk voor Oase
Oosterbeek wijden aan een tweejarige Associate Degree opleiding Pastoraal Werk aan de Christelijke
Hogeschool in Ede. Op deze manier willen we het zingevingaanbod vanuit de eigen organisatie borgen. Oase
Oosterbeek spant zich in om de kosten van de opleiding gedekt te krijgen. De investering in tijd komt van
Jeroen van Slooten zelf waarbij hij opdrachten in het kader van de opleiding, die wat betreft de tijdsinzet dus
bij de opleiding horen, binnen Oase Oosterbeek vormgeeft.
Hans Lammers is echter niet geheel van het toneel verdwenen. Zijn nieuwe opdrachtgever, stichting Talent,
stelt hem in staat om 2 uur per week beschikbaar te zijn voor zingevingsbegeleiding bij Oase Oosterbeek.
Zo zijn er in de regio verschillende zingevingsbegeleiders die hun tijd en aandacht aan kunnen bieden. Zij doen
dit namens hun eigen organisaties die veelal kerkelijk, vanuit (andere) stichtingen en soms vanuit
overheidsgeld gefinancierd kunnen worden. Oase Oosterbeek wil hen plaats bieden in het programma waarbij
we per situatie willen kijken naar wat nodig is om deze inzet te ondersteunen.
Daarnaast is er een aantal vrijwilligers die deze rol voor bezoekers vervullen. Zij doen dit veelal vanuit eigen
levens- en werkervaring. Deze vrijwilligers willen we (blijven) toerusten.

Werken in verbinding
In beide bovenstaande projecten liggen verschillende kansen tot samenwerking. Wat betreft de huisvesting
willen we de mogelijkheden in De Klipper onderzoeken. De Klipper is een centrum waar naast de bibliotheek
verschillende maatschappelijke organisaties gebruik van maken. Een van hen, Renkum voor Elkaar is het
samenwerkingsverband waar de gemeentelijke gelden voor welzijnswerk naartoe gaan. In het gebouw van De
Klipper is een zaal die geschikt zou kunnen zijn als toekomstige locatie. Onderzocht wordt of dit, al dan niet in
samenwerking met andere partijen, financieel haalbaar is voor Oase.
Ook op het gebied van ons zingevingsaanbod heeft samenwerking een grote meerwaarde. Sinds 2019 is
subsidie beschikbaar voor geestelijk verzorging aan huis voor mensen van 50 jaar en ouder. Via Netwerk
Palliatieve Zorg Arnhem wordt vanuit deze subsidie zorg en hulp geboden met als belangrijkste doel ervoor te
zorgen dat mensen een zo goed mogelijke tijd hebben en kwaliteit van leven houden.
De financiële steun vanuit de kerken loopt terug, een direct gevolg van de leegloop van de kerken, waardoor
collectes minder opleveren. Des te groter wordt de noodzaak tot samenwerken met de kerken. Niet voor de
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financiële steun maar om gezamenlijk onze overeenkomstige doelen na te streven. De vraag vanuit Oase
Oosterbeek is daarin niet langer ‘hoe kunnen jullie ons steunen?’ maar ‘hoe kunnen we de middelen die we
hebben samen inzetten om een veilige plaats van ontmoeting en een aanbod van zingeving te waarborgen?’
Dit kan resulteren in oplossingen wat betreft ons locatievraagstuk, meer zingevingsbegeleiders die zich willen
committeren aan onze gasten of andere, nog niet voorziene vormen van samenwerking.
Naast de inloop willen we initiatief nemen in het organiseren van activiteiten zoals gespreksgroepen, meditatie
en lezingen. Ook hier geldt dat we samenwerking zoeken met andere organisaties en personen. Oase
Oosterbeek denkt graag mee over thematiek en vorm, faciliteert en kan een deel van de pr en communicatie
op zich nemen. Daarin houden we de aansluiting bij de eigen doelstellingen en doelgroep steeds scherp voor
ogen.
Zelf willen we proactief een programma opzetten waarmee we de interactie met lokale kerken zoeken. Dit
programma moet nog ontwikkeld worden maar we denken aan het houden van themadiensten waaraan
binnen de veiligheid van Oase Oosterbeek een vervolg gegeven kan worden in de vorm van een gespreksgroep
over behandelde thema’s. Samen met de kerken willen we zoeken naar geschikte maatschappelijke en
zingevingsthema's en meehelpen met het verwoorden of verbeelden van deze thema's in een viering.
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Concrete doelen
Met uw steun willen we er naar streven voor het einde van 2022 de volgende doelen te hebben behaald:

Plaats van ontmoeting
We voorzien in een plaats van ontmoeting zoals beschreven is in dit project. Dat betekent dat we kunnen
beschikken over een locatie waar de inloop en zingevingsactiviteiten plaatsvinden. Bezoekers weten deze plek
te vinden en voelen zich er thuis.

Inloop
We zijn alle doordeweekse dagen een dagdeel open voor inloop. Op dit moment zijn dat er drie, dat worden er
dan vijf.

Toerusting van vrijwilligers
Om een ruimere openstelling mogelijk te maken moet het aantal (gekwalificeerde) vrijwilligers groeien. Daar
wordt komend jaar extra aandacht aan besteed. Daarnaast continueren we ons huidige beleid op het gebied
van inzet en toerusting van de vrijwilligers ondersteund door professionals. Bijdragen aan de doelstelling van
Oase Oosterbeek geeft voor vrijwilligers ook een invulling aan zingeving.

Aanbod van Zingeving
We hebben contact met een palet van zingevingsbegeleiders zodat we er op ieder inloopmoment een
‘reisgenoot’ bij Oase Oosterbeek aanwezig is.

Samenwerking met kerken
We zijn met alle kerken in gesprek over de vraag welke rol Oase Oosterbeek kan spelen in de toekomst van de
kerken van Oosterbeek. Ons doel in deze gesprekken is het voor de toekomst van Oosterbeek veiligstellen van
een plaats van ontmoeting en diaconaal aanbod. Oase Oosterbeek stelt zich naast haar eigen programma op
als partner van de kerken.

Financiering vanuit de gemeente
Het gemeentelijk welzijnswerk is vooralsnog belegd bij het samenwerkingsverband Renkum voor Elkaar. Oase
Oosterbeek heeft zich nadrukkelijker gepositioneerd binnen het sociaal domein van de gemeente Renkum, en
maakt deel uit van genoemd samenwerkingsverband.

Groei in balans
We willen groeien, maar willen die groei niet alleen afmeten aan bezoekersaantallen. We willen in de eerste
plaats aandacht bieden, iedere nieuwe bezoeker verdient het echt gekend te worden. We groeien dus als een
organisme, dat is alleen mogelijk als de omstandigheden goed zijn. Daarom ligt de focus van dit plan op de
omstandigheden in de wetenschap dat groei in aandacht dan niet uitblijft. Bovenstaande doelen zijn haalbaar
als er voldoende vrijwilligersinzet, fysieke ruimte en financiële middelen beschikbaar zijn.

Visienota en projectplan 2021/2022- Oase Oosterbeek - pagina 11

