BELEIDSPLAN DE BRES 2019-2022
DE BRES: BIEDT RUIMTE VOOR JEZELF EN SAMEN MET ANDERE BEZOEKERS.
Inleiding
In maart 2000 opende Stichting Laagdrempelig Inloophuis ‘De Bres’ haar deuren. Dit was het
resultaat van particulier initiatief gesteund door diverse kerkgenootschappen, de Diaconie van de
Protestantse Gemeente Zwolle en de gemeente Zwolle. Doel is het bieden van een laagdrempelige
ontmoetingsruimte om sociaal isolement te doorbreken en maatschappelijke participatie te
bevorderen.
Sinds de oprichting van het inloophuis ‘De Bres’ is er met betrekking tot het gemeentelijk sociaal
beleid veel veranderd. Dat heeft ook gevolgen voor de samenstelling van de bezoekers. Wil ‘De Bres’
voor deze bezoekers een aantrekkelijke en veilige plaats zijn en blijven, dan moet daarop beleid
worden geformuleerd dat aansluit op deze ontwikkelingen en past in het gemeentelijke beleid in
samenwerking met de andere ketenpartners verstevigd wordt. Dit door een maal per kwartaal met
hen te overleggen.
Deze veranderingen heeft ook gevolgen voor de vrijwilligers. Het zijn namelijk de vrijwilligers die van
groot belang zijn voor de sfeer en daarmee de aantrekkingskracht van De Bres. Het is dus belangrijk
dat de vrijwilligers kunnen aansluiten bij het veranderende karakter van de bezoekers en het beleid
in de komende jaren .
Ruimte voor jezelf
De bezoekers van De Bres zijn divers in achtergrond en verwachtingen. Het zijn ‘kwetsbare mensen’.
De ene bezoeker zoekt een tijdelijke veilige plek gedurende de dag. ’s Nachts vinden ze een
onderkomen in ‘De Herberg’ en overdag bij het ‘Leger des Heils’. Ook biedt De Bres hen een plaats
waar ze een deel van de dag kunnen verblijven, iets kunnen drinken en, als ze daar behoefte aan
hebben, een woord kunnen wisselen. Voor anderen is De Bres een ruimte waar niets hoeft en niets
van hen verwacht wordt. Voor hen is verdere hulpverlening op dit moment geen optie en is De Bres
feitelijk het enige sociale netwerk en een ‘thuis’. Sinds begin 2017 komen er vaker jongere (18/19
jarigen) bezoekers die hun eigen plekje proberen te vinden. Doordat deze groep zich niet mengt met
de huidige bezoekers vraagt deze groep een specifieke aanpak die we in het komende jaar gaan
ontwikkelen.
Ruimte samen met andere bezoekers
Voor die bezoekers waarvoor De Bres het enige sociale netwerk is is wellicht het contact met de
andere bezoekers en de vrijwilligers het enige dat ze willen en ze helpt bij het ontwikkelen van
sociale vaardigheden . Voor anderen kan het komen naar De Bres een eerste stap zijn op een pad in
een andere richting in hun leven. In het contact kan er ruimte ontstaan om zichzelf meer en verder te
ontdekken, zelfvertrouwen en nieuw perspectief te ontwikkelen en zo te activeren. Daarbij is het
belangrijk om de verwachtingen daarvan geheel af te stemmen op dat wat de betreffende bezoeker
kan en wil. Elke stap is er een en moet positief gewaardeerd worden om zo het verdere perspectief
te voeden.
Beleid voor de komende drie jaar
Ondanks alle veranderingen blijft De Bres voor de:


ene bezoeker de plek waar je, zonder dat er iets moet, een veilige haven, rustpunt en ‘thuis’
vindt waar je altijd terecht kunt.



En voor de andere bezoeker kan het een opstap zijn, een tussenstation dat helpt meer
structuur in het leven te krijgen als opstap voor het uitbreiden van het sociale netwerk.

Daarvoor is goed contact, en waar nodig, afstemming met de andere Zwolse ketenpartners een
vereiste.
Om voor beide categorieën bezoekers ruimte te bieden wil De Bres in de komende drie jaar inzetten
op ondersteuning en activering. Daarbij moeten de bezoekers voor wie De Bres niet meer is dan een
rustpunt zichzelf nog steeds welkom voelen. Terwijl de bezoekers voor wie De Bres een opstap naar
meer kan zijn zich daar ook gesteund voelen.
Daarbij richt het bestuur, in samenwerking met de coördinatoren, op drie peilers, waarbij dit eisen
stelt aan de ruimte, de vrijwilligers en de financiering.
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Activiteiten en activering
Voortzetting huidige activiteiten: bieden van rustpunt en recreatie.
Incidentele activiteiten zoals kapper, stamppotbuffet en Kerst etc.
Activering. Het aanbieden van maaltijden. Daarbij is het de bedoeling dat, zij die dat willen,
actief deelnemen aan het klaarmaken en bereiden van de maaltijden. Bijkomend effect is
structuur bieden en kennis maken met elkaar(s) (culturen).
Inventariseren wat de bezoekers en vrijwilligers als mogelijkheden zien voor
talentontwikkeling. Wat uit de mens zelf voortkomt, biedt betere kans tot slagen.
Overleg met de CGK over de bovenruimte. Mocht dat niet door gaan dan is het mogelijk om
die ruimte in te gaan zetten voor sociaal-maatschappelijke hulpverlening waarbij gedacht kan
worden het beschikbaar stellen van de ruimte aan de arts, schuldhulpverlening etc.
Voor een activiteit als het bereiden van maaltijden moet de ruimte worden aangepast. Naast
die aanpassing moet er ook voldoende kookgerei en servies worden aangeschaft.
Voor het mogelijk maken van de sociaal-maatschappelijke hulpverlening in de bovenruimte
dienen ook de nodige aanpassingen worden gedaan. Mocht daartoe worden overgegaan dan
moet daarvoor een inventarisatie worden gedaan.
Talentenontwikkeling
Vanwege het veranderende karakter van de bezoekers zal de toerusting van hen en de
vrijwilligers worden voortgezet, en indien nodig, uitgebreid. Dit uiteraard in nauw overleg
met de vrijwilligers zelf en in nauwe samenwerking met de andere ketenpartners.
Veranderende activiteiten vraagt ook vrijwilligers die zich daarvoor willen inzetten. Er zal dus
in het vrijwilligersbeleid ingezet moeten worden op een ander type vrijwilliger naast de
bestaande vrijwilligers. Ook daarvoor is toerusting op de nieuwe activiteiten van belang.
Financiering
De inkomsten van de Bres bestaan uit subsidie van de gemeente Zwolle, de Diaconie van de
Protestantse Gemeente Zwolle en het Kansfonds. Daarnaast komen er giften van diverse
kerkgenootschappen en particulieren. Om de verdere ontwikkeling van de Bres mogelijk te
maken zullen er additionele middelen gegenereerd dienen te worden. In de praktijk zullen
ook de operationele kosten structureel zeker gesteld moeten worden.
Het bestuur werkt met 2Select samen om een advies- en begeleidingstraject op te zetten
voor institutionele fondsenwerving. Met 2Select zal op basis van projectfinanciering voor de
nieuwe activiteiten de beoogde middelen worden verworven.

Activiteitenplan
Bovenstaande activiteiten zullen in een activiteitenplan worden uitgewerkt met de daarbij begrootte
kosten en tijdpad van uitvoering. Een eerste stap is om dit beleidsplan te bespreken met de
vrijwilligers, ketenpartners en de wethouder.

