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Beleidsplan Kerk en buurtwerk Lombardijen 2013-2015 
 

Achtergrond 

Het Kerk en buurtwerk Lombardijen is ontstaan rond 1990 uit de 
wijkbetrokkenheid van de gereformeerde Petrakerk en de RK parochie. 

 
Dit beleidsplan wordt geschreven in de context van grote veranderingen. 

1. Door voortgaande secularisering staat financiering vanuit de kerken 
steeds meer onder druk. 

2. Door de economische crisis bezuinigen gemeente en fondsen. Daarom 
is het noodzakelijk om meer projectmatig te werken en steeds actief op 

zoek te zijn naar bronnen van financiering. 
3. Door de veranderingen in zorg en welzijn, zijn mensen meer 

verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en wordt er een groter beroep 
gedaan op vrijwilligerswerk.  

4. In de wijk Lombardijen komt sociaal isolement veel voor. Dat heeft te 
maken met de samenstelling van wijk. Er wonen veel mensen met een 

laag inkomen, weinig opleiding, van uiteenlopende culturele 

achtergronden en relatief veel eenoudergezinnen. Door de economische 
crisis raken meer mensen hun baan kwijt, met als gevolg een toename in 

de financiële problemen, relatieproblemen en gezondheidsklachten. 
 

Identiteit 
Missie 

Het Kerk en buurtwerk Lombardijen steunt kwetsbare en kansarme 
bewoners van Lombardijen in hun strijd om een waardig bestaan en helpt 

hen invloed te verwerven op factoren die hun leven bepalen. Daartoe 
worden mensen thuis opgezocht en wordt  in de Petrakerk een 

ontmoetingsplek in stand gehouden waar uiteenlopende mensen uit de 
wijk Lombardijen samen optrekken.  

 
Visie 

In de Bijbelse boodschap van menswaardigheid en solidariteit met de 

kwetsbaren in de samenleving ligt de inspiratie om met hen op te trekken. 
Leidend is het geloof in een God voor wie ieder mens telt en in Jezus als 

voorbeeld van hoe er naar mensen omgezien moet worden. Vanuit dit 
geloof werkt het Kerk en buurtwerk Lombardijen aan de vorming van 

gemeenschappen en sociale netwerken waar mensen omzien naar elkaar, 
samen zich inzetten voor een leefbare wijk en samen plezier hebben.  

 
Belangrijkste kernwaarden/principes 

Het Kerk en buurtwerk werkt vanuit de presentie-benadering en met lang 
lopende relaties met wijkbewoners. In het optrekken met mensen wordt 

gewerkt vanuit wederkerige relaties. In de relatie staat niet enkel de 
hulpvraag centraal, want ieder mens heeft sterke en zwakke kanten. 

 
Dit markeert een belangrijk onderscheid met de methodieken 
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van reguliere instellingen, waar men meer interveniërend te 

werk gaat. In de presentie-benadering staat het aangaan van een 
zorgzame betrekking voorop, een relatie die ook geslaagd is als 

er uiteindelijk geen enkel probleem door opgelost lijkt te worden. 

Het is essentieel in de presentiemethode dat de werker aansluit 
bij de leefwereld en levensloop van de ander, het gaat om het 

nabij blijven ook daar waar het leven niet meer goed komt. 
Het contact wordt zonder een van tevoren bepaalde pastorale 

identiteit, agenda of aandachtsfocus ontwikkeld. Het krijgt vorm 
door langlopende contacten die trouw worden uitgebouwd. De contacten 

omvatten doorgaans meerdere levensdomeinen. 
 

Doelstellingen 
 

Externe doelstelling 
 Geïsoleerde mensen worden thuis en op ontmoetingsplaatsen 

opgezocht. Met hen wordt een relatie opgebouwd en daarna worden 
ze indien mogelijk in contact gebracht met sociale netwerken in de 

omgeving. Dit gebeurt door hen te bezoeken, door hen te betrekken 

bij activiteiten (als bezoekers of als deelnemers) en door hen in 
beeld te brengen bij instanties voor zorg en welzijn.  

 Het Kerk en buurtwerk organiseert ontmoeting. Dat gebeurt door 
activiteiten zoals In de Loop, spreekuur, maaltijden, thematische 

bijeenkomsten.  
 Kwetsbare en andere buurtbewoners worden betrokken bij de 

activiteiten, waarbij zij gestimuleerd worden zich binnen de eigen 
mogelijkheden te ontwikkelen. 

 Aan de leefbaarheid van de wijk wordt bijgedragen door zo veel 
mogelijk aan te sluiten bij en samen te werken met andere 

initiatieven. 
 

Interne doelstelling 
 Een open sfeer waarin ieder doet waar hij of zij talent voor heeft. 

 Vrijwilligers zijn bij de opzet en ontwikkeling van activiteiten 

betrokken, zodat deze zo veel mogelijk door vrijwilligers worden 
gedragen. Er zijn dragende vrijwilligers en doende vrijwilligers. Bij 

In de Loop is dat al jaren de praktijk. 
 De beroepskrachten ondersteunen de vrijwilligers en zorgen voor de 

continuïteit alsmede voor de afstemming met andere organisaties in 
de wijk.  

 
 

Inhoudelijk profiel 
De expertise van het Kerk en buurtwerk is het langdurig optrekken met 

mensen. Daardoor is het bekend zijn met de leefwereld en heeft het 
contacten in de haarvaten van de wijk. De keuze is om zoveel mogelijk 

naast de buurtbewoners te staan en hun perspectief onder de aandacht te 
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brengen. Het accent ligt bij kwetsbare mensen en empowerment door het 

vormen van sociale netwerken. 
 

Profiel van de huidige organisatie 

 Het Kerk en buurtwerk is een stichting. 
 Het bestuur bestaat op 1-1-2013 uit 3 personen.  

 Er zijn twee beroepskrachten.  
 Op 1-1-2012 zijn er 17 vrijwilligers, op 1-1-2013 zijn er 24 

vrijwilligers. 
 De Petrakerk-gemeente (samenwerkingsverband van de 

Protestantse en Vrije Evangelische Gemeenten) draagt het Kerk en 
buurtwerk steunt het Kerk en buurtwerk onder meer door de inzet 

van vrijwilligers. Het Kerk en buurtwerk opereert onafhankelijk van 
de Petrakerk-gemeente.  

 Er is samenwerking met het Pastoraat Oude Wijken Rotterdam. 
 

Beleidsvoornemens 
Profiel van de toekomstige organisatie 

 Het kerkgebouw wordt meer en meer een plek van ontmoeting. 

waar men vijf dagen in de week terecht kan, in het geval van In de 
Loop zelfs zeven dagen per week. Het streven is om meer dan 50 

bezoekers per dag te ontvangen.  
 

 Daartoe dienen de activiteiten, waarbij vooral vrijwilligers een rol 
spelen, in de Petrakerk en elders in de wijk. Activiteiten zijn inloop, 

themabijeenkomsten, maaltijden, spreekuren en andere, nieuwe 
activiteiten waarbij bewoners van Lombardijen met anderen in 

contact komen, leren omzien naar elkaar en hun omgeving, sociale 
netwerken kunnen vergroten. 

 
 Doordat verschillende categorieën mensen het gebouw bezoeken om  

uiteenlopende redenen, leren de diverse groepen elkaar over en 
weer kennen. Het contact tussen gebruikers wordt gestimuleerd via 

thematische bijeenkomsten en feesten.  

 
 Kerk en buurtwerk Lombardijen is een organisatie met 1 - 1,5 fte 

beroepskracht(en) en een bestuur op volle sterkte.  
 

 Vrijwilligers voeren het grootste deel van de praktische taken uit. De 
kring van betrokkenen (vrijwilligers en bezoekers) breidt zich uit.  

 
 Beroepskrachten ondersteunen en coördineren de vrijwilligers. De 

beroepskrachten besteden minder tijd aan uitvoerende taken en 
meer aan het begeleiden van vrijwilligers. 

 
 Het beheer dat noodzakelijk is voor deze bezoekersstroom is goed 

geregeld en is onderwerp van blijvende aandacht. 
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Vrijwilligers 

 Vrijwilligers worden betrokken bij het maken van de planning van 
activiteiten en dragen verantwoordelijkheid over een deeltaak, naar 

het voorbeeld van de vrijwilligers bij In de Loop.  

 Mensen met eigen initiatieven en ideeën kunnen in overleg 
aansluiten bij het werk van het Kerk en buurtwerk Lombardijen.  

 Kwetsbare mensen zijn welkom als vrijwilliger. 
 Kerk en buurtwerk Lombardijen heeft een open houding naar 

mensen van uiteenlopende religieuze achtergrond. 
 

PR/Communicatie 
 In deze beleidsperiode wordt gewerkt aan betere herkenbaarheid en 

zichtbaarheid. 
 Het Kerk en buurtwerk Lombardijen is transparant in zijn 

doelstelling en aanpak, en informeert subsidiënten en de omgeving 
via website, berichten in 'De Fakkel', Facebook en via de lokale 

media. 
 

Juridische structuur 

 Het bestuur is aansprakelijk voor de inhoudelijke lijn van het werk, 
voor het beheer van de gelden en voor goed werkgeverschap. 

 Het bestuur streeft naar samenwerking en afstemming met 
vergelijkbare kerkelijke initiatieven in Rotterdam. Daartoe is er 

samenwerking met het POW Rotterdam.  
 

Samenwerking 
Kerk en buurtwerk streeft in het belang van de bezoekers, naar goede 

samenwerking en afstemming met initiatieven van bewoners uit 
Lombardijen, met kerkelijke initiatieven en instellingen van zorg en 

welzijn. 
 

Financiering 
 Kerk en buurtwerk Lombardijen verwerft een deel van de inkomsten 

door middel van projecten. Daarnaast is een deel algemene 

financiering belangrijk. 
 Kerk en buurtwerk Lombardijen gaat op een verantwoorde wijze 

met toegekende middelen om en zorgt voor een heldere 
verantwoording. Daartoe worden projecten, jaarplannen en 

jaarverslagen opgesteld en verspreid. Daartoe wordt de dialoog met 
de omgeving aangegaan. 

 Van deelnemers worden eigen bijdragen gevraagd om kosten te 
bestrijden, maar gezien de aard van de doelgroep kan dit slechts 

minimaal zijn.  
 Een bescheiden bijdrage wordt geleverd door de Petrakerk-

gemeente. 
 In de publiciteit wordt gevraagd om giften van particulieren.  

 


