BELEIDSPLAN ZILT 2015 – 2019
GEMEENSCHAPPELIJK IN BALANS
MISSIE
Vanuit een christelijke levensvisie faciliteert de interkerkelijk Stichting Zilt gemeenschappelijk
leven en wonen van gezinnen en singles. Doel hiervan is om op vrijwillige basis en vanuit
een actieve grondhouding de bijbelse notie van gastvrijheid in de praktijk te brengen in de
leefomgeving. Dit komt in het bijzonder tot uiting door tijdelijk gastvrije opvang te bieden aan
volwassenen en jong-volwassenen met lichte psychosociale problemen.
Toelichting
Zilt is een diaconale leefgemeenschap in Gorinchem waar gastvrijheid vanuit het geloof in
Jezus Christus centraal staat. Bewoners proberen in het leven van alledag handen en voeten
te geven aan het christelijke gemeenschapsleven. Het accent ligt op de bijbelse opdracht om
gastvrij te zijn. De naam Zilt verwijst naar het bijbelgedeelte in Mattheüs 5. Daar noemt
Jezus zijn discipelen het zout der aarde.
Naast de vaste bewoners is er in Zilt ruimte voor 5 gasten om kortere of langere tijd mee te
wonen en afstand te nemen van zorgen en (psychosociale) problemen. Zilt maakt daarbij
geen onderscheid naar geloof, ras of geaardheid.
Een thuis, waar je je veilig weet en op je gemak voelt, is niet voor iedereen weggelegd. Het
tijdelijk meewonen in de leefgemeenschap is een ideale mogelijkheid om op adem te komen.
In de benadering van de doelgroep staan vooral een goede en nabije relatie, zorg voor,
waardigheid en erkenning van de ander centraal. Zilt wil de doelgroep zo laten delen in de
boodschap van het Evangelie.
Zilt richt zich op volwassen gasten (eventueel met kinderen) die zelfstandig kunnen
functioneren. Ook jongeren (vanaf 18) die op eigen benen kunnen staan, zijn welkom.
De vaste bewoners zijn geen professionele hulpverleners. Voor eventuele deskundige
begeleiding moet de meewoner een beroep doen op officiële instanties. De tijdelijke
bewoner, ook wel meewoner genoemd in Zilt, blijft zelf verantwoordelijk voor het regelen van
zijn of haar zaken.
Zilt hanteert de volgende opnamecriteria/contra-indicaties:
● vrouwen en mannen vanaf 18 jaar, eventueel met kinderen;
● men moet de christelijke levensstijl respecteren;
● geen verslavings- en of psychiatrische problemen.
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ANALYSE
Sterkten
● Gastvrijheid, openheid, warmte en toegankelijkheid kernbewoners.
● Variatie in aanwezige gaven en talenten kernbewoners, eenheid in verscheidenheid.
● De gemiddelde vrijwilliger die zich inzet voor Zilt is competent, trouw en gemotiveerd.
● Zilt beschikt over een prima pand met goede faciliteiten voor meerdere soorten van
activiteiten passend binnen haar opdracht.
● Er is een goede verhouding kernbewoners – meewoners.
● Zilt heeft een goede relatie opgebouwd met de kerken en diaconieën in de streek.
● Garantstelling van kerken voor gastopvang financieel minder draagkrachtigen.
● In Gorinchem is Zilt vrijwel de enige in haar soort. De opvang draait volledig op de inzet
van vrijwilligers.
● Zilt vult een gat, een aanvulling op de reguliere hulp.
● Grotendeels financieel zelfvoorzienend
Zwakten
● De aard van de gastopvang maakt het moeilijk om vrijwilligers daarbij te betrekken.
● Zilt is sterk afhankelijk van de mogelijkheden, trouw en inzet van de kernbewoners.
● Niet breed bekend, imago in de wijk is niet onverdeeld positief.
● De schaal van Zilt is bepalend voor wat we kunnen doen.
● Voor een deel van de doelgroep biedt Zilt te weinig hulp/ondersteuning
● Particuliere achterban is beperkt.
● Door het faciliterend functioneren van het bestuur ontbreekt een duidelijke taakverdeling
tussen bestuur en kernbewoners.
Kansen
● Door de decentralisaties en bezuinigingen in de zorg zal er meer beroep op particuliere
hulpverlening gedaan worden.
● Kerken meer en meer op zoek naar concrete diaconale taken. Hierbij geldt: hoe
dichterbij, hoe beter.
● In de huidige maatschappij is er een groeiende behoefte aan de soort hulp die Zilt kan
bieden.
● Zilt heeft activiteiten die zich goed lenen voor projectmatige vrijwilligersinzet en coaching.
● Door praktische hulp contacten in buurt uitbreiden, bijv. computer/internet beschikbaar
stellen voor de buurt
● Er zijn diverse mogelijkheden om het vrijwilligerscorps uit te breiden (o.a. hervormde
vrouwendienst)
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Bedreigingen
● Zilt is kwetsbaar op het moment dat er geen volle bezetting is qua kernbewoners.
● De volle agenda’s van jong en oud leggen druk op de aanbodzijde van vrijwilligers.
Bovendien wil de huidige vrijwilliger zich over het algemeen meer projectmatig dan
structureel inzetten en is Zilt niet de enige organisatie die vrijwilligers nodig heeft.
● De volle agenda’s en de frequente afwezigheid van de kernbewoners leggen druk op de
activiteiten van Zilt en uiteraard ook op een gezond priveleven van de kernbewoners.
● Het wegvallen van bestuursleden met specifieke taken/capaciteiten kan Zilt kwetsbaar
maken.
● De eisen voor goede doeleninstellingen (ook op het niveau van Zilt) vanuit overheid
(wetgeving) maar ook vanuit de achterban nemen toe. Denk hierbij o.a. aan
transparantie-eisen en eisen op het terrein van goed bestuur maar ook aan de eisen op
het niveau van de hulpverlening. Van een vrijwilligersorganisatie als Zilt wordt kortom
nogal wat gevraagd.
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12 AMBITIES VOOR DE PERIODE 2015 - 2019
1. Kernbewoners verbinden zich met Zilt voor onbepaalde duur. Dat betekent natuurlijk niet
dat ze Zilt niet op enig moment weer kunnen verlaten. Zilt wil zorgen voor continuïteit wat
betreft het aantal kernbewomers. Daarom is het essentieel voor het voortbestaan van Zilt
dat wanneer zich een vacature voor kernbewoners voordoet, er zorgvuldig maar met de
nodige slagkracht gewerkt wordt om nieuwe en enthousiaste kernbewoners te vinden.
2. Het bestuur wil vanuit een betrokken en loyale houding toewerken naar een duidelijk
plannings- en controlecyclus door middel van een meerjarenplan en een uitgewerkt
jaarplan. Dit mede met het oog op de aangescherpte eisen voor Algemeen Nut
Beogende Instellingen. Het bestuur wil faciliterend en ontlastend functioneren voor de
kernbewoners.
3. Ten behoeve van de kernbewoners zullen per jaar toerustingsmomenten worden
georganiseerd. Onderwerpen die centraal zouden kunnen staan zijn: teambuilding,
omgaan met gasten, persoonlijke ontwikkeling, grenzen stellen, inzicht in (licht)
psychische of sociale problematiek.
4. Zilt wil initiatieven ontplooien om meer binding met de wijk te krijgen. Hiervoor wil Zilt een
imago-onderzoek in de wijk laten uitvoeren, bijv. door een student journalistiek (CHE)
Vervolgens zal aan de hand van de resultaten een plan opgesteld worden om deze
binding met de wijk te realiseren.
5. Zilt wil haar contacten met christenen in de wijk uitbreiden. Hiervoor zal actief contact
worden gezocht. Daarnaast wil zij met één of meer kerken, bij voorkeur in de Haarwijk,
contact onderhouden. Zo wil Zilt gezamenlijk en vanuit een open relatie zien op welke
wijze ze elkaar in hun wederzijdse doelstelling(en) kunnen aanvullen en versterken
(bijvoorbeeld door gebed, koffieochtenden, faciliteren van ruimte, financiën en
vrijwilligers). Op die manier ziet Zilt mogelijkheden om ook een rol in de wijk te kunnen
spelen.
6. Zilt wil het huisje verbeteren of en/of uitbreiden zodat het beter geschikt is voor ouder +
kind(eren).
7. Zilt wil het gesprek met de woningbouwvereniging Poort6 aangaan om een mogelijke
samenwerking in de wijk te realiseren.
8. Zilt wil de contacten verstevigen met professionele hulpverleners om zo meewoners
beter te ondersteunen bij komst naar Zilt en vertrek vanuit Zilt. Te denken valt aan het
sociaal team West, de wijkagent en organisaties als Poort6, Yulius, Voedselbank, RSd,
Rivas en pastorale werkers.
9. Zilt wil het contact met haar achterban onderhouden en deze groep uitbouwen. Gestreefd
wordt naar een toename van betrokkenheid zowel financieel als door vrijwilligerswerk. De
concrete uitwerking zal in het communicatieplan vastgelegd worden.
10. Zilt heeft baat bij een goede relatie met particuliere vermogensfondsen. Zilt wil werken
aan versteviging van deze relatie door zorgvuldigheid en betrouwbaarheid. Hierbij hoort
ook het tijdig beschikbaar stellen van het jaarverslag.
11. Zilt wil de mogelijkheid onderzoeken om in het Kremlin / Intervamflats een
leefgemeenschap te starten á la woongroep Ondertussen, Zeist, eventueel in
samenwerking met Ontmoeting.
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12. Zilt wil uitbreiding van het functioneren, zoals beschreven staat in “Dromen 2015”.
13

Zilt beleidsplan 2015-2019,20 november 2015

WERKPLAN 2015
In het licht van de genoemde ambities beogen bestuur en kernbewoners voor 2015 de
volgende activiteiten te realiseren (zie ook schema).
Bezetting kernbewoners
Er zijn momenteel geen vacatures voor kernbewoners. Toch willen we actief uitkijken naar
en contacten leggen met potentiële nieuwe kernbewoners.
Toerusting en ondersteuning kernbewoners
In overleg met de kernbewoners zal er toerustingsmomenten worden georganiseerd,
eventueel te verzorgen door externe deskundigen. Onderwerpen die centraal zouden kunnen
staan zijn: teambuilding, omgaan met gasten, persoonlijke ontwikkeling, grenzen stellen.
Daarnaast willen we door de juiste hoeveelheid activiteiten het wonen in Zilt voor de huidige
kernbewoners interessant houden.
Contacten kerken
Zowel met de christelijk gereformeerde kerk, de vrij evangelische gemeente De Ark en het
Leger des Heils zullen de contacten worden onderhouden en besprekingen worden gevoerd
om met elkaar te bekijken welke rol we spelen in de Haarwijk en hoe we elkaar in deze
kunnen aanvullen en versterken. Hierbij zal Zilt geen trekkersrol innemen, waar mogelijk wel
initiatieven ontplooien.
Contacten professionele hulpverleners
Om de instroom en uitstroom van meewoners beter te begeleiden,
Activiteiten
Bezetting kernbewoners
Toerusting en
ondersteuning
Contacten kerken
Contact hulpverleners
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Gorinchem, maart 2015
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