Aannamebeleid vrijwilligers in De Bron
Intakegesprek
• Tijdens het intakegesprek wordt besproken wat de kandidaat vrijwilliger wil gaan doen voor en
in De Bron en wat hij/zij van De Bron verwacht.
• Vervolgens wordt onderstaande informatie doorgenomen en gekeken of er overeenstemming
is tussen het aanbod van de vrijwilliger en dat waar De Bron voor staat.
• Als beide partijen voldoende overeenstemming vaststellen, kan de vrijwilliger aan de slag.
• Voor het werken met kinderen is een VOG vereist. Deze zal daarom ook overlegd moeten
kunnen worden.

Wat is Inloophuis De Bron?
Inloophuis De Bron is sinds 2011 actief. De Bron wil een open
en gastvrije plek zijn te midden van de samenleving, waar
aandacht is voor de bezoekers en waar ruimte is om te
verbinden. Aandacht voor ieder mens met heel zijn/haar
levensverhaal, beweegredenen en zingeving. Er wordt
voortdurend gezocht naar verbinding en verbondenheid.

Voor en door bewoners van Poelenburg
Uitgangspunt bij activiteiten in De Bron is een persoonlijke, intermenselijke benadering ten aanzien
van onze bezoekers. De Bron is er voor mensen die in de Zaanse wijk Poelenburg wonen. De wijk
Poelenburg is een veelkleurige wijk in Zaandam. Er leven bewoners met diverse culturele en
religieuze achtergronden, zeer uiteenlopende opleidingsniveaus en werkkringen, dan wel zonder
werk en wel of niet zoekend naar werk, levend in een gezinssituatie of alleenstaand.
We richten ons op bewoners van de wijk die te maken hebben met hun vragen en behoeften zoals
sociale contacten, eenzaamheid, armoede, werkeloosheid, psychische klachten en/ of mensen met
taalproblemen. En op bewoners die parochiaan/lid waren van kerken in de wijk die nu gesloten
zijn.
Het doel van De Bron is om te komen tot ontmoeting (intercultureel/interreligieus), ondersteuning
en inspiratie. Op deze locatie is ook ruimte voor bijeenkomsten van andere organisaties en
werkgroepen die in de wijk Poelenburg en voor de bewoners ervan actief zijn.
De Bron is ontstaan in reactie op problemen als werkloosheid, isolement, armoede; dezelfde
problemen die ook in het Pact Poelenburg1 worden genoemd. Inloophuis De Bron is inmiddels een
huis voor de wijk geworden. Activiteiten zoals taallessen en naaigroepen, een luisterend oor,
doorverwijzing naar instanties, dialoog, met elkaar koken… ze zijn van grote waarde geworden voor
veel mensen, met name vrouwen, uit de wijk. Een plek voor ontmoeting en verbinding, dat is wat
De Bron wil zijn. Alle activiteiten zijn een middel om dit doel te bereiken. Daarbij wordt
samengewerkt met organisaties uit de wijk, De Bron wil geen eiland op zich zijn. Voor financiering
van activiteiten en exploitatie is De Bron afhankelijk van bijdragen van derden (o.a. fondsen, kerken
en particuliere giften).
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Zie pactpp.nl voor meer informatie

Onze missie
Vanuit een christelijke achtergrond wil De Bron het volgende uitdragen:
o Naastenliefde, gastvrijheid en zingeving:
Iedereen is welkom in het inloophuis. Bezoekers kunnen hun verhaal kwijt. Er wordt actief
geluisterd.
Bezoekers gaan in gesprek met elkaar en helpen elkaar.
o Dienstbaarheid en Bescheidenheid:
De Bron is er voor de bezoeker. Er wordt niet geoordeeld; er worden wel vragen gesteld en
er wordt gewezen op verantwoordelijkheden.
Veel werk wordt verzet door geïnspireerde vrijwilligers onder deskundige begeleiding van de
professionele coördinator
o Optimisme, aandacht en vertrouwen:
Wij geloven erin dat je met elkaar aan een betere toekomst kan werken. Een wereld waarin
ook het kwetsbare gezien en gehoord wordt. Niet alles lukt direct maar iedere dag is een
nieuw begin. Fouten maken hoort erbij.

Onze visie
In De Bron willen we mensen een veilige plek bieden door ontmoeting en verbinding. Onze
werkwijze wordt gekenmerkt door de presentiebenadering en dialooggesprekken.
‘Een dialoog is een gesprek tussen twee of meer mensen waarin een vrije gedachtewisseling
plaatsvindt, wat tot nieuwe inzichten leidt bij de betrokkenen. Kenmerkend is dat er betekenissen
ontstaan die zonder dialoog niet tot stand hadden kunnen komen. Echt luisteren ligt aan de basis
hiervan.’
Deze werkwijze ziet u terug in het aanbod van sociaal-maatschappelijke en levensbeschouwelijke
activiteiten.
Vanuit een dienstbare houding zetten we ons in voor mensen die kortdurend of voor langere tijd
ondersteuning kunnen gebruiken. Deze ondersteuning richt zich o.a. op taalverwerving,
emancipatie- en opvoedingsthema’s, armoede en hulpverlening en participatie in de samenleving.
Zo ontwikkelt De Bron zich van inloophuis richting activeringscentrum.
Hiermee zitten we op één lijn met het Pact Poelenburg; daarom werken we samen met de
gemeente Zaanstad en andere organisaties in de wijk Poelenburg.
De Bron wil een stimulerende rol vervullen om te komen tot meer begrip als basis om beter met
elkaar te kunnen samenleven in de wijk. Daarom worden aannames en vooroordelen besproken,
en omzien naar je naaste en je daar ook verantwoordelijk voor voelen in praktijk gebracht.
Concreet: een samenleving, waar niet meer wordt gesproken over “Wij en Zij”.
“Gastvrijheid, wederzijdse ontmoeting en presentie”. We willen dienstbaar zijn aan de ander, die
de naaste wordt genoemd. Kernwoord is gastvrijheid. Gastvrijheid is niet een taak, maar een
houding. Zij schept ruimte, ruimte voor de ander. Ruimte scheppen betekent innerlijke ruimte
beschikbaar hebben als (vrijwillige) gastvrouw of –heer. Ruimte scheppen betekent ook jezelf laten
zien, alleen dan is een wederzijdse ontmoeting mogelijk. Door op deze wijze de ander tegemoet te
treden bewijzen we hem of haar een dienst, en bewijzen we tegelijk ook onszelf en de
gemeenschap een dienst.
Dit willen wij bereiken door verschillende activiteiten te organiseren. Deze activiteiten worden
begeleid door mensen die werken vanuit de presentietheorie.
Wanneer buurtbewoners zich gehoord voelen, kunnen er stappen gezet worden in: het elkaar
leren kennen, begrijpen en samenwerken.

De kracht van De Bron
De kracht van De Bron ligt in:
o het aangaan van duurzame relaties met buurtbewoners;
o het hebben van echte aandacht en tijd voor mensen en betrouwbaar zijn;
o het bieden van veiligheid, juist door de kleinschalige formule en onafhankelijk van de overheid;
o mensen benaderen vanuit waarden i.p.v. vanuit doelen en prestaties;
o vanuit vertrouwen en medemenselijkheid een plek bieden waar ook problemen en
zorgen besproken kunnen worden;
o de aandacht voor zingeving en spiritualiteit;
o verbinding en dialoog tot stand brengen;
o vanuit presentie aanwezig zijn;
o nauw aansluiten bij mensen en ze zo kunnen helpen, versterken en in hun kracht zetten.

Aanpak De Bron
Doel van De Bron is om ontmoeting en verbinding tot stand te brengen met de gemeenschap, met
jezelf en alles om ons heen. Daartoe organiseren wij diverse activiteiten op verschillende terreinen.
Dit doen we in overleg met andere instanties in de wijk om waar mogelijk samen te werken en
doublures te voorkomen.
Het doel waarnaar we streven met de medewerkers/vrijwilligers is het in de praktijk brengen van
de presentiebenadering van Prof. Dr. Andries Baart. Deze aanwezige, niet veroordelende en
accepterende benadering, gebaseerd op vertrouwen, wederkerigheid, gastvrijheid en onderlinge
relatie, is de wijze waarop we een open en gastvrije sfeer willen scheppen.
De Bron wil present zijn, een luisterend oor bieden, om ieder mens te ‘zien’ als mens met talenten,
verlangens, om troost en erkenning te bieden in de levensverhalen waar pijn en verdriet is. In de
contacten die in de afgelopen jaren zijn ontstaan met bewoners van Poelenburg valt de pijn en
verdriet op als je luistert naar de (levens)verhalen. Activiteiten om elkaar te ontmoeten zijn
belangrijk. Daar hoort ‘het present zijn’ bij.
Maatschappelijke resultaten boeken met de deelnemers is geen doel op zich maar een
gevolg van de aanpak van De Bron. Anders dan andere aanbieders gaat het primair om het bieden
van een veilige plek, mensen vertrouwen schenken en in hun kracht laten komen. Dan komen de
resultaten – mede door de doorgeleiding naar andere relevante voorzieningen – vanzelf. De
activiteiten van De Bron hebben dan ook een belangrijke preventieve werking.
Strategie van De Bron voor de komende jaren is aanvullend op en in nauwe afstemming met andere
initiatieven en voorzieningen in de wijk te opereren, waaronder het sociale wijkteam.
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