
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarplan 2019 

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg 

 

 

Algemeen 

 

Richtinggevend voor het jaarplan 2019 is het meerjarenbeleidsplan 2018 t/m 2021. Dit 

meerjarenbeleidsplan is besproken op een bijeenkomst met bestuur en team op 27-09-2017 

en vastgesteld door het bestuur op 15-12-2017. Het jaarplan 2019 is vastgesteld in de 

bestuursvergadering van 7 december 2018. 

 

Het jaarplan 2019 bestaat, naast de uitvoering van het meerjarenbeleid, uit twee gedeelten: 

1. Een beschrijving van de speerpunten voor 2019. 

2. Een gedetailleerd overzicht van de actiepunten voor 2019. 

 

Bij de beschrijving van de speerpunten komen achtereenvolgens aan de orde: 

 

1. Algemeen beleid 

o Inhoudelijk 

o Financieel 

2. Bestuur 

3. Directie 

4. Werkorganisatie algemeen 

5. Gastenbegeleiding 

6. Facilitaire zaken 

7. Vrijwilligers 

8. Externe contacten/PR en fondsenwerving 

 

De actiepunten 2019 zijn in een apart document (deel 2) weergegeven. 

 

 

 

 



 

 

Deel 1 Beschrijving Speerpunten 

 

1.Algemeen beleid 

 

Kernactiviteit van de Herberg is de pastorale begeleiding van de Herberggasten. De 

beschikbare formatie en de middelen (financiën, locatie) zijn daarop afgestemd en worden 

primair ten dienste van de kernactiviteit ingezet. 

 

Inhoudelijk beleid 

 

Meerjarenbeleidsplan 2018-2021 

 

▪ Bij de totstandkoming van het meerjarenbeleidsplan 2018-2021 zijn betrokken geweest 

bestuur, team, directie, vrijwilligers en de belangrijkste stakeholders via expertmeetings. 

De uitkomsten van de in 2016 gehouden expertmeetings zijn verwerkt in het nieuwe 

meerjarenbeleidsplan. 

▪ In de gastenbegeleiding is in 2018 een start  gemaakt met flexibilisering van het 

programma en de verblijfsduur en zijn Kom-op-adem midweken aangeboden, waarbij 

wordt ingespeeld op actuele thema’s. Eind 2018 heeft een 1e evaluatie plaatsgevonden 

en het beleid zal in 2019 worden voorgezet. 

▪ In het jubileumjaar 2018 is ingezet op vergroting van de PR. Dit beleid zal in 2019 

worden voorgezet. Zie verdere uitwerking onder externe contacten/PR/communicatie. 

 

Financieel beleid 

 

Ook in 2019 wordt, net als in 2018, ingezet op de volgende twee hooflijnen van beleid: 

• Het genereren van een stabiele inkomstenstroom vanuit de brede kerkelijke 

achterban 

• Structureel hoge bezettingsgraad. 

 

2.Bestuur 

 

Het bestuur is in de 2e halfjaar van 2018 in samenwerking met de directeur gestart met de 

evaluatie van de bestuurs- en organisatiestructuur van de Herberg. De principes van good 

governance spelen hierbij een belangrijke rol. 

 

3.Directie 

 

De directie is samen met het CT gestart met een onderzoek naar de noodzakelijke bezetting 

en het verder stroomlijnen van de organisatie. Het welbevinden van de medewerkers speelt 

hierin een belangrijke rol. Voor de begeleiding hiervan is externe deskundigheid 

ingeschakeld. Een kritische evaluatie van het document ‘Beknopte bestuursstructuur van de 

Herberg’ dient daarvoor als uitgangspunt. Aandacht dient er in ieder geval te zijn voor: 



 

o een (nieuwe) beschrijving van de werkorganisatie; 

o budgetverantwoordelijkheid bij de teamleden; 

o taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het CT en de teamleden; 

o besluitvormingsprocessen in de organisatie; 

o status van de commissie FPO (en eventuele andere commissies en 

werkgroepen); 

o de principes van good governance. 

o welbevinden van de medewerkers 

De functioneringsgesprekken worden jaarlijks opgepakt door de directeur en door de andere 

leidinggevenden. 

De directeur heeft als speerpunt de toename van inkomsten (netwerken) en een structureel 

hoge bezettingsgraad. 

 

 

4.Werkorganisatie algemeen 

 

• De taken van de teamleden moeten afgestemd worden op de financiële 

mogelijkheden; 

• Ook zal bekeken worden of er op nog meer punten inzet van vrijwilligers mogelijk is. 

• Er wordt onderzocht hoe het loopbaanbudget (zoals genoemd in de cao ) kan worden 

ingezet voor een studieplan voor het team. Gedacht wordt aan het vergroten van 

know-how op het gebied van personeelsmanagement, PR en ICT (kennis van 

programma’s). 

 

 

5.Gastenbegeleiding 

 

Langdurig Verblijf (de Herberggasten) 

 

Verblijfsduur 

De verblijfsduur voor het Herstelprogramma (Herberggasten) bedraagt 2 tot 6 weken. In de 

praktijk blijkt een gemiddelde verblijfsduur van 4 weken normaal te zijn.  

In 2018 was het gemiddelde aantal gasten 16,0. We zijn blij met deze groei ten op zichten 

van de voorgaande jaren.  

We willen ons hiernaar blijven uitstrekken o.a. door middel van een uitgebreide PR, goede 

samenwerking met de plaatselijke gemeentes en hulpverlening. 

 

Doelgroep 

De afgelopen jaren meldden meer mensen met psychische klachten zich bij de Herberg. 

Waar mogelijk en noodzakelijk wil de Herberg gastvrijheid bieden, maar dat is niet in alle 

gevallen mogelijk. De indicatiecommissie zal uitdrukkelijk afwegen of het verblijf van een 

dergelijke gast mogelijk is binnen het aanbod van de Herberg (pastorale begeleiding) en of 

het past binnen de draagkracht van de groep gasten. 



 

De Herberg is echter ook voor gasten, die behoefte hebben aan rust, bezinning op 

levensvragen en voor diegenen die in het dagelijks leven (te) veel taken tegelijk hebben (die 

honderd ballen in de lucht moeten houden). De Herberg is een pastoraal centrum en geen 

vervanging voor of verlengstuk van de GGZ. 

De middelen uit het diaconale fonds (via Kerk in Actie) worden volgens bestaande afspraken 

ingezet voor gasten die niet het volledige bedrag kunnen betalen. 

 

Inspelen op de hedendaagse mens 

We merken dat de hedendaagse gast andere eisen en wensen heeft ten aanzien van het 

programma, facilitaire zaken en behoefte heeft aan keuzevrijheid. Meer gasten en een korte 

verblijfduur vraagt nauwere afstemming met de facilitaire afdelingen. 

In 2019 gaan we verder met het uitwerken van: 

•      Flexibilisering van het programma (dagstructuur en groepsactiviteiten blijven bestaan)  

•      Flexibilisering van de verblijfsduur (minimaal twee weken) 

•      Inspelen op hedendaagse thema’s (bijvoorbeeld burn-out)  

•      Uitgebreide PR.  

 

Verwijzers 

Huisartsen en/of praktijkondersteuners kunnen een nieuwe groep doorverwijzers vormen. In 

2018 ís een begin gemaakt met het bezoeken van een intervisiegroep van huisartsen. In 

2019 wordt de tweede intervisiegroep bezocht. Op basis hiervan worden plannen gemaakt 

voor de komende jaren. 

 

Kortdurend Verblijf (retraite en Kom-op-adem midweken) 

Het huidige retraite-aanbod van de Herberg bestaat uit het aanbieden van individuele 

retraites en Kom-op-adem-midweekretraites  

 

Individuele Retraite 

Doel van een individuele retraite is: Het zoeken van verdieping van het eigen (geloofs-) leven 

en bezinning en een pas op de plaats maken. 

Het ontvangen van retraitegasten is een eenvoudige afgeleide van de core business: de zorg 

voor Herberggasten. 

 

Kom-op-adem-midweken 

In 2019 zullen we opnieuw Kom-op-adem-midweken of Kom-op-adem-dagen aanbieden 

rondom verschillende thema’s. In juni een KOA- midweek In Balans; in november een KOA- 

midweek over verlies; en twee losse vrijdagen over wandelen met de Psalmen. 

 

Themaochtenden 

Iedere week wordt er een thema ochtend aangeboden; het is een vorm van psycho-educatie 

en training. Er zijn 8 onderwerpen die behandeld worden 

De themaochtenden zullen komend jaar meer contextueel gericht zijn. De mens is immers 

geschapen in relaties. Het gaat om veel meer dan om individueel welbevinden. Aandacht 

voor de mens en zijn belangrijke relaties is belangrijk.  



 

 

Bijbelkringen 

Drie keer per week gaan we samen met onze gasten in gesprek over een bepaald 

Bijbelgedeelte. We willen daarbij meer ruimte gaan geven aan verschillende vormen van 

Bijbelstudie; muziek en andere creatieve uitingen en werkvormen die kunnen helpen om 

meer te ontdekken van de ‘rijke schat aan wijsheid’ die de Bijbel is.  

 

Creatieve activiteiten 

Creativiteit is één van de aangeboden groepsactiviteiten binnen PDC de Herberg naast de 

Bijbelstudies, de themaochtenden en de maaltijden. Het is gebaseerd op een duidelijke visie 

en methodiek en vindt drie keer per week plaats. 

Tijdens de creatieve activiteit is gelegenheid een nieuwe hobby te ontdekken of met thema’s 

uit het eigen levensverhaal aan de slag te gaan. Bij creativiteit gaat om de vaardigheid om in 

de creatieve open modus te komen.  

Creatief zijn blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk te zijn. Het is het resultaat van hard 

werken, experimenteren en reflecteren, soms het laten rusten en weer oppakken.  

De vragen die gasten tijdens de creativiteit stellen omvatten ook de levensvragen: Hoe doe 

ik dit? Ben ik wel goed/waardevol/creatief genoeg? Wat als anderen beter zijn dan ik? Wat 

vindt de rest hiervan? 

De werkruimte voor creativiteit moet een open, lichte en toegankelijke ruimte zijn. Indien 

mogelijk wordende creatieve activiteiten buiten aangeboden.  

Het materiaal wordt door mensen geschonken. Voor komend jaar gaan we in dit spoor 

verder. 

 

En verder 

Bewegen blijft een belangrijk onderdeel van ons gastenprogramma 

Er is ruimer beleid geformuleerd rondom Wifi/internetgebruik voor gasten. Dit handhaven we 

in 2019 

 

6.Facilitaire zaken 

 

Afgelopen jaar zijn de consequenties van de veranderingen van de tijd zichtbaarder 

geworden binnen Facilitaire Zaken. Waar eerder de vraag gesteld is wat de invloed is op het 

omschreven beleid voor de facilitaire processen, werd dit in 2018 op verschillende vlakken 

helder: 

- De hedendaagse gast is autonomer. Wat de afgelopen jaren naar voren kwam, is dat 

de gast anno nu meer zelf wil (kan?) doen. Anderzijds vraagt de autonomere gast ook meer 

op het gebied van begeleiding en van faciliteiten. Dit laatste was onder andere merkbaar in 

de toename van het aantal diëten van de gasten. Dit vraagt meer (overzicht, tijd, know-how) 

van werknemers en vrijwilligers in de keuken. 

- Er lijkt ook in het vrijwilligerswerk, met name de diaconaal werkers, een specifiekere 

aanpak (maatwerk) nodig te zijn. Het vinden van geschikt werk, de begeleiding in het werk 

maar ook in de coaching op persoonlijk vlak, vraagt meer tijd en energie. In de praktijk zien 

wij dat degenen die interesse in een diaconaal jaar tonen, steeds vaker jongeren zijn die 



 

persoonlijke problemen hebben (denk aan depressie, levensvragen, onverwerkt verleden of 

niet redden om mee te komen in de huidige maatschappij). Dit vraagt meer tijd en extra 

kwaliteiten van (werk)begeleiders van de dia’s. 

- De gemiddelde verblijfsduur van de gast is in de loop der jaren gedaald. In de praktijk 

betekent dit meer schoonmaakwerk, meer administratie op de receptie, meer voorbereiding 

in de keuken (meer wisselingen in diëten). 

- Een beleidskeuze die eveneens van invloed is op het facilitaire Jaarplan, is dat er 

geen grote investeringen tot 2020 gedaan zullen worden. Concreet houdt dit in dat we alleen 

noodzakelijke aanpassingen in interieur en exterieur zullen uitvoeren. Op het vlak van 

vernieuwing/ modernisering staan alleen de vervanging van de bedden van de gasten (en in 

het Koetshuis) op de planning omdat deze afgeschreven zijn en een nieuwe telefooncentrale 

(zie kopje receptie) 

 

Huishouding  

De schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd door verschillende groepen vrijwilligers: 

de diaconaal medewerkers, vrijwilligers van de vrouwengroep en dagvrijwilligers. Dit loopt 

over het algemeen goed. Wij hebben als Herberg te maken met kortere verblijven van 

gasten. Dit heeft als facilitaire consequenties dan er vaker een eindschoonmaak van een 

gastenkamer gedaan moet worden. Het blijven werven van vrijwilligers die ingezet kunnen 

worden voor schoonmaak en huishoudelijke taken is een aandachtspunt zodat het aantal op 

peil blijft en/of iets uitgebreid wordt.  

 

Een ander aandachtspunt is dat het maken van de werkbriefjes veel tijd vraagt. Daarbij komt 

dat de kans bestaat dat de vrijwilliger in de toekomst ook autonomer zal worden. Past deze 

manier van werkverdeling nog in deze tijd en wat zijn andere vormen? Om een antwoord op 

deze vraag te krijgen, is het van belang om het gesprek met de huidige vrijwilligers en 

diaconaal medewerkers aan te gaan en om bij andere (soortgelijke) organisaties te kijken 

hoe zij hieraan vormgeven.  

Inspelend op de hoge werkdruk van de teamleden binnen Facilitaire Zaken, is besloten om 

de uren van FZ uit te breiden. Daarnaast wordt dit jaar actief gekeken naar alternatieve 

manieren van het delegeren van de werkzaamheden in de huishouding. 

 

Receptie 

In 2019 zal er een nieuwe telefooncentrale komen. Aandachtspunten bij de aanschaf 

hiervan, met betrekking tot de receptie, zijn: 

- De gebruiksvriendelijkheid moet groot zijn: makkelijk te bedienen, goed door te 

schakelen zijn, headset?  

- Ook dit jaar zal er een bijeenkomst voor de receptievrijwilligers (en dia’s) 

georganiseerd worden omdat de receptie een belangrijke rol heeft in het contact met 

externen en de gasten (visitekaartje). 

 

De balie wordt door de vrijwilligers als niet prettig ervaren (de hoogte is het probleem). Er 

moet gekeken worden of en zo ja wat de mogelijkheden zijn om hier (op den duur) iets aan 

te doen. In de overwegingen die dan gemaakt worden, zal het imago van de Herberg (wie 



 

willen wij zijn/ hoe willen we overkomen) meegenomen moeten worden. Daarnaast wordt 

steeds vaker de vraag gesteld of de receptie de hele dag bemenst moet zijn of moeten we 

over naar een dagdeel. Hierover zal in 2019 een beslissing genomen worden.   

 

Koetshuis  

De actiepunten uit het meerjarenbeleidsplan met betrekking tot het Koetshuis, zijn: 

- De Koetshuiszaal meer inzetten ten gunste van de doelstellingen van de Herberg 

- Het vergroten van het gebruik van de Koetshuiszaal in de toekomst. Als doelgroep 

valt dan bijvoorbeeld te denken aan kerkenraden. Door hen uit te nodigen kan het werk van 

de Herberg breder bekend gemaakt worden bij kerkenraden, zowel voor het doorverwijzen 

van gasten als het werven van vrijwilligers. 

 

Er is een start gemaakt met het aanbieden van enkele arrangementen voor kerkenraden. 

Ook is er in de Kom-op-Ademweek gebruik gemaakt van de faciliteiten van het Koetshuis (en 

de aanbouw). Onder andere door tijdgebrek, is er verder weinig gedaan aan dit actiepunt. 

Voor 2019 is het plan om het Koetshuis onder PR te laten opereren. Dit heeft verschillende 

voordelen: 

- Er komt meer ruimte vrij bij teamleden van Facilitaire Zaken.  

- De PR van het Koetshuis wordt een speerpunt in de PR-commissie. Teamleden die in 

de PR-commissie zitten, hebben in 2019 meer uren gekregen om inhoud te geven aan hun 

ideeën omtrent de inzet van het Koetshuis. De actiepunten en doelstellingen voor 2018  

zullen hierdoor alsnog uitgevoerd kunnen worden. 

 

Hoofdgebouw 

De bestemming van de aanbouw begane grond wordt geformuleerd (bijvoorbeeld: 

ontmoetingsruimte voor gasten van de thema midweken, stiltewerkplek of flexwerkplek). 

 

Ondersteunende zaken  

• De volgende (noodzakelijke) investeringen vinden plaats: vervanging 

telefooninstallatie, vernieuwing ICT (gestart in 2018 en in 2019 alles naar de Cloud brengen), 

vervanging van de bedden in Hoofdgebouw en eventueel Koetshuis.  

• Noodzakelijke renovaties en doorlopend klein onderhoud worden gepland in de 

onderhoudscommissie binnen de kaders van het beschikbaar gestelde budget.  

 

Onderzoek aangaande beleid verdere digitalisering:  

1. CiviCRM gebruiken voor grote mailingen of toch mailchimp? 

2. Draaiboek stafvervangers digitaliseren? 

3. Zoveel mogelijk digitaliseren om het gebruik van papier terug te dringen; 

4. Er is behoefte aan een extra pc met account op het stafvervangerskantoor 

 

 

 

 

 



 

7.Vrijwilligers 

 

De Herberg is een vrijwilligersorganisatie. Dankzij de inzet van een grote groep trouwe 

vrijwilligers, kan de Herberg een mooie plek zijn voor de gasten. Hierdoor worden enerzijds 

de kosten gedrukt, anderzijds levert de inzet van vrijwilligers een positieve bijdrage aan de 

sfeer in huis. 

Wanneer de teamleden niet aanwezig zijn, in de avonduren en weekenden, zijn er 

vrijwilligers aanwezig die klaar staan voor de Herberggasten. Op werkdagen werken de 

vrijwilligers in de huishouding, in het (tuin)onderhoud, als gastvrouw, bij de receptie en in de 

vrouwengroep. Zelfs het maken van de roosters, wordt gedaan door vrijwilligers. Er zijn twee 

vrijwilligerscoördinatoren die de planning maken en grotendeels de contacten met onze grote 

groep vrijwilligers onderhouden.  

Het feit dat de uitvoering van werkzaamheden in handen van de vrijwilligers ligt, maakt dat 

we mogen werken met gemotiveerde en zeer betrokken mensen! Het is van belang om de 

vrijwilligers te laten merken dat wij hen dankbaar zijn voor hun inzet. In de vorm van 

persoonlijke aandacht (praatje, verjaardagskaart) en het organiseren van de vrijwilligersdag, 

wordt onze waardering uitgesproken naar de vrijwilligers.  

Aandachtspunt in 2019 is de werving van nieuwe vrijwilligers. Kan de Herberg aansluiten bij 

of gebruik maken van (christelijke) vacaturebanken? Welke vormen van PR op het gebied 

van de werving van vrijwilligers kan de Herberg in 2019 inzetten zodat we het vrijwilligerspeil 

ook voor de toekomst goed houden?  

 

 

8.Externe contacten/PR en fondsenwerving 

 

Externe contacten/PR en fondsenwerving worden steeds belangrijker. Er wordt onderzocht 

hoe de directeur kan worden ondersteund en geadviseerd bij het beleid rond de externe 

contacten, publiciteit en fondsenwerving en de uitvoering daarvan. 

Er wordt in 2019 een keuze gemaakt of (een deel van) deze taken in een aparte afdeling  

binnen de Herberg moeten worden ondergebracht met een duidelijke taakomschrijving en 

verantwoordelijkheden.  

 

Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste aandachtspunten m.b.t.de externe 

contacten: 

 

o Publiciteit blijft zich richten op de ‘achterban’ in de Protestantse Kerk, maar tevens 

wordt gekeken naar verbreding van deze achterban in de kerken van de 

gereformeerde gezindte, maar bijvoorbeeld ook in baptistengemeenten, enz.; 

o Externe contacten hebben betrekking op de algemene naamsbekendheid van de 

Herberg, op de doorverwijzing van gasten, op het werven van financiële middelen 

en op het werven van vrijwilligers; 

o Er komt meer nadruk te liggen op digitale communicatie en PR. Er wordt gebruik 

gemaakt van de website, van facebook en Instagram en van digitale kanalen 

o Er wordt gebruik gemaakt van Groot Nieuws Radio 



 

o Er wordt veel belang gehecht aan de contacten met de diaconieën, die de Herberg 

ondersteunen. Deze contacten worden onderhouden door de directeur en een 

fondsenwerver; 

o De aandacht zal onder andere gericht worden op doelgroep verbreding of aanboren 

van nieuwe doelgroepen. D.m.v. kom-op-adem-midweken, Herbergmiddagen en 

themadagen worden bepaalde doelgroepen benaderd.  

o PR wordt ook gericht op: 

▪ Mensen uit andere kerken dan de Protestantse Kerk 

▪ Kerken in een straal van 40 km rondom Oosterbeek. 

▪ Aandacht voor vrouwendagen van verschillende organisaties   

▪ Mannendagen 

▪ Uitbouw van activiteiten in de 3G kerken: Christelijk Gereformeerde Kerken, 

Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en Nederlands Gereformeerde Kerken 

▪ Aanboren van netwerken zoals het diaconaal steunpunt van de Gereformeerde 

Kerken Vrijgemaakt, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands 

Gereformeerde Kerken, etc. 

▪ Intervisiebijeenkomsten met huisartsen 

Het Koetshuis wordt ingezet als een speerpunt in de externe contacten/PR. 

 

DEEL 2 BESCHRIJVING ACTIEPUNTEN 2019 

 

De actiepunten voor 2019 zijn ten behoeve van de werkorganisatie vastgelegd in een 

gedetailleerd actiepuntenoverzicht.  

 

 


