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1 Introductie
Ontmoetingen die je verder helpen
Een goede ontmoeting raakt je van binnen. Een goede ontmoeting houd je vast in je herinnering. Een
goede ontmoeting zet je aan het denken en aan het doen. Dat is wat Ontmoeting wil zijn: goed in
ontmoetingen! Ontmoetingen die je verder helpen in zelfwaardering, in sociaal contact, bij het wonen,
bij het invullen van je programma voor elke dag. Ontmoetingen die cliënten en medewerkers helpen
om een stap verder te zetten. Gedreven door Gods ontmoeting met mensen. Door God die mens werd
om onder de mensen te zijn en te werken. Zijn ontmoetingen veranderen je van binnen, veranderen je
blijvend. Ze veranderen je tot dienstbaarheid!
Verder bouwen op bestaand fundament
Met een stip op de horizon in 2020 is in 2015 een strategisch beleidsplan uitgezet tot 2018. Als
aanvulling daarop is voor de jaren 2019 en 2020 dit beleidsplan geformuleerd. Het bouwt verder op
de eerder gelegde fundamenten van drijfveer, visie, missie en waarden.1 Strategisch gezien houden
we dezelfde stip2020 aan als uitgangspunt. Dit beleidsplan, kortweg SBP 2019-2020 genoemd, houdt
dus vast aan de ingezette koers, maar wel met een actuele kaart om de best mogelijke strategische
route te kiezen.
Blijven werken vanuit de bedoeling
Al het werk bij Ontmoeting moet opkomen uit, en herleidbaar zijn tot de bedoeling van het werk.
Onderstaande figuur geeft in de kern aan waar ons werk uit voortkomt: God liefhebben boven alles,
en onze naaste als onszelf. Deze goddelijke opdracht inspireert ons om er te zijn voor onze cliënten
en voor onze medewerkers, waaronder zowel professionals als vrijwilligers verstaan worden. Door
zowel cliënt als medewerker centraal te stellen, is er de noodzaak om zo te werken, dat cliënten
1

Zie SBP 2015-2018 voor de formulering van drijfveer, missie, visie en waarden.
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goede kwaliteit van zorg ontvangen en medewerkers gemotiveerd en met een acceptabele werkdruk
belast zijn. De uitvoering van zorgtaken en ketensamenwerking vindt plaats in het primaire proces. In
het secundaire proces draaien de systemen, wordt gewerkt aan eigenaarschap en wordt de achterban
ingeschakeld.
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2 Strategie 2019 - 2020
2.1 Proces
Om te weten te komen hoe we koers moeten houden in de aankomende twee jaar zijn een aantal
acties uitgevoerd. Achtereenvolgens zijn de volgende acties ondernomen:
1. Met elkaar hebben we op de personeelsdag van 11 april 2018 op placemats nagedacht over twee
vragen. 1. Wat is jouw belangrijkste wens voor Ontmoeting? 2. Wat is de belangrijkste mijlpaal, die
jij wilt bereiken met je team in de aankomende twee jaar?
2. De resultaten zijn verwerkt en rondgestuurd. Het heeft een brede kijk op de gewenste koers voor
de korte en lange termijn opgeleverd.
3. Zowel intern als extern zijn in totaal meer dan 20 interviews gehouden om verdiepende informatie
te ontvangen.
4. Met meerdere vlogs is het proces en zijn de tussentijdse resultaten onder de aandacht gebracht.
5. De eerste resultaten zijn verwerkt in een SWOT en strategische speerpunten. Die zijn tot nu toe
gedeeld met de Raad van Toezicht, het MT, teamleiders en de vrijwilligersdenktank.
6. Samen zijn alle resultaten vervat in dit nieuwe SBP 2019–2020.

2.2 SWOT
Sterkten
1. Werken vanuit herkenbare christelijke identiteit, waarbij de cliënt centraal staat.
2. Professionele samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers in de verhouding van 1 op 5.
3. Betrouwbare, compacte en flexibele samenwerkingspartner.
4. Trouwe achterban die middelen geeft waardoor het mogelijk is te pionieren met nieuwe
(innovatieve) projecten.
Zwakten
1. Onvoldoende zicht op gedeelde beleidskaders die belangrijk zijn om het eigenaarschap van
medewerkers en teams te versterken.
2. Onderlinge communicatie tussen medewerkers, teams en leidinggevenden is onvoldoende.
Ontbreken van constructieve feedback en niet of onvoldoende effectieve intervisie, zijn hier
voorbeelden van.
3. Gebrek aan gepaste trots wat nodig is om onderhandelingen te voeren en het ambassadeurschap
van Ontmoeting te realiseren.
4. Een op de eigen kerkelijke gemeente en structuur gerichte achterban in combinatie met een op de
wereld om ons heen gerichte houding van Ontmoeting leidt tot verwijdering (grotere kloof).
Kansen
1. In de Maatschappelijke Opvang is er behoefte aan meedoen van cliënten in de maatschappij
(sociale insluiting i.p.v. sociale uitsluiting).
2. Door veranderingen in de decentrale zorgmarkt vallen doelgroepen tussen wal en schip, waardoor
de behoefte aan pionieren en nieuwe (innovatieve) projecten toeneemt.
3. Een aantal kerken is bereid om de diaconale opdracht uit te voeren ten behoeve van kwetsbare
mensen in de samenleving/wijk en vraagt daarbij professionele ondersteuning.
Bedreigingen
1. Afhankelijk van externe financieringsbronnen, die een grillige ontwikkeling laten zien.
2. Tekort aan beschikbare woningen voor cliënten waardoor instroom en uitstroom stagneren.
3. Gewenste neutraliteit in zorgaanbod zet druk op herkenbare identiteit in het christen-zijn.
4. Tekort aan professionele medewerkers: beroepskrachten en vrijwilligers.
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2.3 Strategische speerpunten
In een confrontatiematrix worden de sterkten en zwakten uit de SWOT geconfronteerd met de kansen
en bedreigingen. Op basis van een opgestelde confrontatiematrix zijn de volgende speerpunten
geformuleerd:
Sterkten inzetten in relatie tot kansen
 De samenwerking tussen cliënt – beroepskracht - vrijwilliger inzetten als goede basis voor de
bevordering van cliënten die aansluit bij hun mogelijkheden tot meedoen in de maatschappij.
 Ervaring met goed lopende samenwerkingsverbanden benutten en goede referenties van
samenwerkingspartners inzetten om al pionierend initiatieven te ontwikkelen.
 Dankzij de herkenbare identiteit en de opgedane ervaring van Ontmoeting kerken en
gemeenteleden ondersteunen in de uitvoering van hun diaconale opdracht.
Zwakten oplossen in relatie tot kansen
 Heldere organisatorische en projectmatige beleidskaders bieden om snel en slagvaardig in te
spelen op doelgroepen die tussen wal en schip vallen binnen de maatschappelijke opvang.
 Ambassadeurschap bevorderen om onze eigen goede cliëntzorg niet voor onszelf te houden, maar
actief uit te dragen.
Sterkten inzetten in relatie tot bedreigingen
 Achterban actief benaderen om tekort aan professionele krachten (beroepskrachten en
vrijwilligers) aan te pakken.
 Achterban actief benaderen om innovatieve projecten te ondersteunen en te realiseren
(bijvoorbeeld op het gebied van woningnood).
Zwakten oplossen in relatie tot bedreigingen
 Versterken van projectmatige aanpak waardoor financieringsmogelijkheden van nieuwe
(innovatieve) projecten kunnen worden uitgevoerd.
 Onderlinge communicatie en ambassadeurschap versterken waardoor medewerkers bij
Ontmoeting willen (blijven) werken.

2.4 Strategische doelen voor primair en secundair proces
Bij het beschrijven van de strategische doelen is onderscheid gemaakt tussen doelen die betrekking
hebben op het primaire proces (direct ten behoeve van de cliënten) en doelen met betrekking tot het
secundair proces (ondersteunend aan het primaire proces).
2.4.1 Primair proces
1. Bouwen aan de samenwerkingsdriehoek
In de achterliggende jaren (SBP 2015-2018) is eraan gewerkt om
de informele zorg uit te breiden door het werven en behouden van
vrijwilligers. Na een periode van pionieren en verkennen, werd de
behoefte gevoeld aan kaders. Daardoor is de
samenwerkingsdriehoek ontstaan. Voor de
samenwerkingsdriehoek geldt het volgende:
1. Cliënt is eigenaar van zijn/haar vraagstuk
2. De hulpverlener van Ontmoeting voert als professional de
coördinatie van het hulpverleningstraject
3. In samenwerking met elkaar (cliënt, vrijwilliger en
hulpverlener) geeft men uitvoering aan het
hulpverleningstraject.
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In de komende jaren (SBP 2019-2020) zal gewerkt worden aan het versterken en optimaliseren van de
samenwerking tussen cliënt, vrijwilliger en hulpverlener. Wat de kwaliteit van zorg voor cliënten ten
goede zal komen.
2. Zorgaanbod versterken
Om meer mensen op presentievolle wijze te helpen naar hun eigen positie in de maatschappij zet
Ontmoeting waar mogelijk in haar werk in op ‘ambulante begeleiding’ binnen of buiten haar
Thuishavens.
Het zorgaanbod zal worden versterkt door:
a) Een vorm van activering structureel in te zetten bij begeleiding. Activering kan worden versterkt,
door het bedrijfsleven te betrekken, activeringsplaatsen uit te breiden en het trainingsaanbod te
vergroten. Het hebben van een dagbesteding of werk is belangrijk voor een zinvolle dag invulling,
helpt mee aan het herstel van cliënten en vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. Samenwerking
met ketenpartners te stimuleren met als doel de kwaliteit van zorg voor cliënten samen te
bevorderen.
b) Christenen / kerken te stimuleren om het christen-zijn praktisch uit te dragen, met als doel om
handen en voeten te geven aan het er zijn voor mensen in de buurt van de eigen kerk.
2.4.2 Secundair proces
3. Werven en toerusten van medewerkers
Om professioneel te kunnen handelen in de twee werelden van zorg en achterban, is het nodig dat:
a) actief wordt ingezet om medewerkers (beroepskrachten en vrijwilligers) te werven, en
b) hen toe te rusten voor het professioneel handelen.
c) Daarnaast te werken aan het versterken van de onderlinge communicatie, zowel binnen teams als
tussen teams en in relatie tot leidinggevenden.
4. Bedrijfsvoering optimaliseren
De organisatie moet zodanig ingericht zijn, dat de bedrijfsvoering optimaal is. Speerpunten zijn:
a) Eigenaarschap van medewerkers en teams versterken door middel van Expeditie Eigenaarschap
met duidelijke kaders en goed geborgde processen.
b) De organisatiestructuur van Ontmoeting zo inrichten, dat die dienstbaar is aan het versterken van
het eigenaarschap.
c) Projectmatig werken bij de start en het vervolgtraject van initiatieven als uitgangspunt hanteren
voor nieuwe projecten.
d) Vanuit het strategische kader van dit SBP verder bouwen aan de strategie en uitvoering van de
jaarplannen in de teams en ondersteunende diensten. Expliciet zal gewerkt worden aan een
integrale en actuele ICT-strategie, die in de praktijk de best mogelijke kwaliteit van zorg
ondersteunt voor cliënten en medewerkers.
5. Profileren en positioneren
a) Ontmoeting wil zich profileren en positioneren binnen Maatschappelijke Opvang en de achterban
als een specialist in de ambulante begeleiding. Waarbij deze vorm van begeleiding zich
onderscheidt door de samenwerking tussen cliënt, vrijwilliger en professional.
b) Ontmoeting wil zich profileren en positioneren richting achterban met een krachtig diaconaal
appèl voor jong en oud. Waarbij jongeren zelf worden ingeschakeld om hen als nieuwe generatie
binding te geven met ons werk.
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