
Visie SSA - 13 februari 2016  

Doelstelling: Ons aanloophuis is dé huiskamer van de stad door het betonen van kerkelijke gastvrijheid voor en door kwetsbare mensen. 

Doelen  Strategieën  Acties Mensen en middelen  

Huiskamer van de stad: 

 Het best bezochte aanloophuis. 

 Jaarlijkse bezoekersstijging van 
2%. 

 Bij afnemende donatiebereidheid 
de begroting op € 50.000 houden. 

 
Voor en door kwetsbare mensen: 

 Hoogste voorkeur bij kwetsbare 
mensen.  

 50% van de bezoekers heeft het 
aanloophuis als primair 
aanloophuis. 

 5% van de bezoekers heeft een 
actieve rol. 

 
Kerkelijke gastvrijheid:  

 Gedragen door minstens vijf 
kerken. 

 80% van de vrijwilligers is 
kerkelijk. 

 

1. Verbreden van de openstelling.  Openstelling iedere dag van de week een dagdeel. 

 Verhuur van zaalruimte voor activiteiten van organisaties die zich op dezelfde 
doelgroep richten, zoals koetelen voor ouderen van Wonenplus, een 
zelfhulpgroep van De Hoofdzaak, een lotgenotengroep van Brijder, Present.  

Taak- en tijdverdeling van coördinatoren 
bekijken. 
 
Verhuur afstemmen met SOS. 

2. Uitbreiden van het 
activiteitenaanbod. 

 Gerichte activiteiten op projectbasis voor bepaalde doelgroepen, zoals 
prostituees, mensen met een psychiatrische achtergrond, (christelijke) 
asielzoekers, verslaafden, daklozen, eenzame ouderen, LVG mensen, te 
financieren door fondsen.  

 Workshopachtige activiteiten opzetten: eenmalig, leerzaam en gericht op iets 
doen. 

 Experimenteren met het opzetten van dagbestedingsactiviteiten te financieren 
uit PGB. 

 Opzetten van een diaconaal loket. Info en advies voor mensen met schulden of 
dakloos. Hulp bij het invullen van formulieren. Ondersteuning naar kerken met 
betrekking tot de sociale kaart. 

 Uitbreiden van de viering op zondag naar een wekelijkse frequentie 
gecombineerd met de zondagse lunch. 

 Een muziekoptreden of ander vermaak om mensen te trekken. 

 Binnenhalen, begeleiden en behouden van vrijwilligers voor de activiteiten. 

Bestuurders een taakaccent geven. 
 
Benoemen van een bestuurder of 
vrijwilliger met taakaccent: projecten. 
 
Organisatiestructuur geschikt maken 
voor projectmatig werken.  
 
Activiteiten prioriteren en uitwerken in 
jaarwerkplannen.  
 
Het vrijwilligersbeleid herijken, naar 
aanleiding van deze visie.  

3. Binding en zelfwaardering van 
bezoekers bevorderen, door het 
benutten van talenten en 
mogelijkheden van mensen. 

 Bij bezoekers nagaan wat hun wensen en behoeften zijn en ideeën laten 
agenderen. 

 Bij bezoekers nagaan wat hun talenten en mogelijkheden zijn en daar op 
aansluiten. 

 Mensen betrekken bij activiteiten en laten participeren in projectactiviteiten. 

 Opzetten van gespreksgroepen geleid door ervaringsdeskundigen. 

 Experimenteren met: een bezoeker kan ook een vrijwilliger zijn, volgens 
meester/leerling model. 

 Vrijwilligers trainen op presentie en waarderende gespreksvoering. 

Binnenhalen van expertise van 
bezoekersparticipatie.  

4. Bekendheid van het aanloophuis 
vergroten en actieve 
fondsenwerving. 

 Met een goed verhaal de boer op gaan: huiskamer van de stad / kerkelijke 
gastvrijheid. 

 Free publicity zoeken gekoppeld aan ‘events’. 

 Gerichte bezoeken / presentaties bij instellingen die mensen doorverwijzen, 
zoals Brijder, MEE. 

 Oprichten van een fonds voor donateurs: vrienden van de Steiger. 

 Een nieuwe folder maken en de nieuwsbrief restylen.  

 PR: relaties onderhouden met andere maatschappelijke organisaties.  

Benoemen van een bestuurder met 
taakaccent: PR en fondsenwerving.  

5. Kerken bestuurlijk en financieel 
belanghebbende maken van het 
aanloophuis. 

 Statutenwijziging. Raad van aangeslotenen oprichten waarin kerken participeren, 
die werkt als een ledenraad. Of een Raad van kerkelijke donoren, zoals 
aandeelhouders.  

 De locatie beschikbaar stellen voor kerkvernieuwing zoals Mozaïek, 
Pioniersplekken of voor de Alphacursus. 

 Gerichte werving van vrijwilligers uit aangesloten kerken. 

Uitzetten van een bestuurlijk traject van 
overleg met kerken, uitmondend in een 
nieuwe bestuurlijke structuur en een 
statutenwijziging. 

 


