Samenvatting beleidsplan Open Hof 2018 - 2023
Doel van de Open Hof is om in de stad een ruimte te creëren waar vanuit missionair en
diaconaal werk verricht kan worden. Via het bestuur van stichting de Open Hof, de
Havenkerk en samenwerkende diaconieën wordt die verantwoordelijkheid vorm gegeven.
Cardia geeft ondersteuning aan de Open Hof door het beschikbaar stellen van
Maatschappelijk Werk, daarnaast kunnen organisaties met werkzaamheden die passen
binnen de doelstelling van de Open Hof gebruik maken van de Open Hof.
Huidige functioneren
De Open Hof wordt intensief gebruikt. Dagelijks zijn er activiteiten van maaltijden tot
kerkdiensten). Het bestuur van de Open Hof faciliteert door de ruimte beschikbaar te stellen.
Het bestuur stelt zich het volgende ten doel:
-

-

-

De Open Hof is herkenbaar als ´christelijk buurtcentrum’ in de Schilderswijk. Er is
gericht aanbod waar verschillende bevolkingsgroepen en leeftijdsgroepen gebruik
van maken.
Stichting Open Hof vormt een verbinding tussen de Havenkerk en andere kerken in
Den Haag. Via de Open Hof helpen deze andere kerken om vorm gegeven aan een
dicaonale presentie in de Schilderswijk. Vanuit de Open Hof vindt een goede
terugkoppeling naar de kerken plaats.
Er is een gezonde financiële basis om zorg te dragen voor continuïteit van de Open
Hof op de lange termijn.

Om deze doelstelling te verwezenlijken zijn de volgende aandachtspunten geformuleerd:
-

-

Financieren. Continuering van de Open Hof dmv een betere financiële situatie
Samenwerken. Via stichting Open Hof onderhoudt de Havenkerk contact met
diaconieën van andere kerken in Den Haag.
Groeien. Er is sprake van een beheerste groei waarbij nieuwe structurele activiteiten
aanvullend zijn op de huidige activiteiten en bijdragen aan het karakter van een
christelijk buurthuis. Groei wordt met name ingezet op verbinding tussen mensen van
verschillende sociaal economische posities en culturen.
Vrijwilligers inzetten. De kracht van de Open Hof is de inzet van vrijwilligers. In de
Open Hof werken vrijwilligers vanuit verschillende kerken samen. De vrijwilligers
worden door betaalde werkers van de Havenkerk en de diaconieën voldoende
ondersteund om hun taak in de Open Hof met plezier te kunnen uitvoeren.

Verbondenheid met de Havenkerk

De bestuurlijke band met andere kerken is losgelaten. De Open Hof is nu nadrukkelijk
verbonden met de Havenkerk. De Open Hof faciliteert, de Havenkerk voert het grootste deel
van de diaconale en missionaire activiteiten uit. Het bestuur van de Open Hof heeft nog wel
een belangrijke functie in de verbinding van andere kerken met de activiteiten in de Open Hof
door contact te onderhouden met diaconieën van verschillende kerken.
Havenkerk
De Havenkerk is een kerk die gericht is op de Schildersbuurt. Door middel van missionaire
en diaconale activiteiten wil De Havenkerk goed doen in deze buurt. De Open Hof is
thuisbasis voor de Havenkerk. De verantwoordelijkheden en taken van de Havenkerk binnen
de Open Hof zijn:
- zorgdragen voor eigen missionaire en diaconale activiteiten in de Open Hof; op
diaconaal gebied werkt de Havenkerk samen met de diaconieën.

-

zorgdragen voor ondersteuning van de vrijwilligers in de Open Hof
zorgdragen voor een goede verankering van de Open Hof in de Schildersbuurt
Bijdragen in huur van de Open Hof.

Aandachtspunten voor beleid
Groeien
De Open Hof zet in op continuïteit. De afgelopen jaren is een programma van vaste
activiteiten ontstaan waarin voor verschillende doelgroepen in de Schilderswijk ruimte is (zie
de bijlage met activiteiten binnen de Open Hof).
Met de aanwezigheid van veel vrijwilligers wil de Open Hof verder bouwen aan activiteiten
die gemeenschapsbouwend zijn. Er is beperkte ruimte voor groei, daarnaast zullen
bestaande activiteiten worden versterkt.
De laagdrempeligheid van de Open Hof kan gebruikt worden om voor mensen die de weg
naar de hulpverlening niet weten te vinden (maatschappelijke) hulp aan te bieden.

Vrijwilligers inzetten
Door de band met de kerken is de Open Hof in staat om te werken met veel betrokken
vrijwilligers. Het is de taak van de diaconieën om deze vrijwilligers te werven.
Om de vrijwilligers op een goede manier in te kunnen zetten in een voor hun vreemde
omgeving hebben zij toerusting en ondersteuning nodig. Binnen de Open Hof dragen
professionele medewerkers samen met de diaconieën zorg voor een goede toerusting en
ondersteuning van de vrijwilligers.
- De Havenkerk heeft een pastor en een pastoraal werker in dienst die mede een taak
heeft in deze ondersteuning en toerusting van vrijwilligers.
- De maatschappelijk werker van Cardia ondersteunt de vrijwilligers in het omgaan met
maatschappelijke problemen.
Financieren
De verschillende samenwerkende partijen in de Open Hof hebben elk een verplichting om
zorg te dragen voor voldoende financiële middelen voor de Open Hof.
Het bestuur van de Open Hof, de samenwerkende kerken en de Havenkerk dragen elk voor
een gelijk deel bij in de exploitatie.
- het bestuur van de Open Hof is verantwoordelijk voor het bijeenbrengen van
financiële middelen door verhuur van ruimtes van de Open Hof, binnenbrengen van
subsidies en externe fondsen
- de samenwerkende kerken zullen met name via de diaconieën bijdragen en via
collectes
- De Havenkerk is verantwoordelijk voor een substantiële bijdrage voor de huur van het
gebruik de Open Hof.

