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Inleiding: Het MOC en waarom het tijd is voor een volgende stap
Het Multicultureel Ontmoetingscentrum Heilig Hart (MOC) heeft als doel een bijdrage te leveren aan
de leefbaarheid in de buurt en onder het motto “veel gezichten, één hart” de ontmoeting te
stimuleren tussen verschillende bevolkingsgroepen en hun emancipatie en zelfredzaamheid binnen de
Nederlandse samenleving te bevorderen. Het MOC is in 2007 opgezet vanuit de Heilig Hartkerk,
onderdeel van de Willibrordparochie in Den Haag. Het MOC is actief in de Schilderswijk, Transvaal en
Stationsbuurt.
Als het MOC start blijkt snel hoeveel behoefte bestaat aan een dergelijk centrum op deze plek. Er zijn
zoveel aanmeldingen voor taallessen en voedselbank dat na verloop van tijd wachtlijsten ontstaan.
Bezoekers en deelnemers worden nieuwe vrijwilligers.
Anno 2012 is de urgentie groot om als MOC een volgende fase in te gaan. De groei van activiteiten,
vrijwilligers en bezoekers/deelnemers vraagt om een andere, meer gestructureerde organisatie. De
wens tot verdere ontwikkeling is mede actueel door de reorganisatie van RK kerk in Den Haag, waar
de Willibrordparochie deel wordt van een groter ‘cluster-noord’. Hierbij is het handhaven van de
Heilig Hartkerk niet langer mogelijk. Het MOC wil haar activiteiten in dit kenmerkende centrum graag
behouden. Hiervoor is vanzelfsprekend een gestructureerde en gedifferentieerde financiering een
noodzakelijke voorwaarde.
Naast deze intrinsieke motivatie zijn er externe factoren die voeding geven aan de wens tot
verbreding en ontwikkeling. Het MOC sluit aan bij de omslag van denken in de politiek en
samenleving, waar de overheid stappen terug doet en de burger meer initiatief en
verantwoordelijkheid krijgt.
Het MOC wil groeien naar een zelfstandige vrijwilligersorganisatie. In dit projectplan wordt
beschreven wat ons daarbij voor ogen staat, welke stappen hiervoor gezet worden, wie er bij
betrokken zijn en welke voorwaarden nodig zijn.
Het ‘hogere’ doel hierbij is het stimuleren van krachtige, zelfredzame mensen die zich verbonden
weten en verantwoordelijk tonen met elkaar en met de buurt. Om dat te bereiken kan en wil het MOC
een belangrijk vehikel zijn.
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Projectplan 2013-2015: MOC wordt een zelfstandige vrijwilligersorganisatie
1.

Ontwikkellijnen

Drie ontwikkellijnen
Om de doelstelling te realiseren is er groei, efficiëntie en structuur nodig op het gebied van
activiteiten, organisatie en relaties. Hiertoe zijn drie afzonderlijke ontwikkellijnen onderscheiden, die
onderling samenhangen en soms overlappen, en die elkaar aanvullen en versterken.
A.
B.
C.
Ad A)

Een evenwichtig en samenhangend aanbod (activiteiten);
Duidelijke en herkenbare positionering (relaties);
Een professioneel ondersteunde vrijwilligersorganisatie (organisatie).
Een evenwichtig en samenhangend programma van activiteiten

De activiteiten zijn naar hun accent te clusteren rond deze drie invalshoeken: ontmoeting, educatie
en ondersteuning. In de praktijk van de activiteiten en projecten versterken de drie invalshoeken
elkaar.

Ontmoetin
Ontmoetin
g
Educatie
Educatie

ad B)

OnderOndersteuning

Duidelijke en herkenbare positionering

Het MOC heeft uiteenlopende relaties met allerlei partijen, zoals de Haagse overheid, instellingen in
de buurt, vergelijkbare initiatieven in Den Haag, de RKkerk, fondsen en sponsoren. Het MOC wil in
samenspraak met zijn stakeholders verduidelijken wat haar specifieke plaats en bijdrage is en kan
worden.
De verbondenheid van vrijwilligers en bezoekers met het MOC geldt als een sterk punt. De vroegere
kerk geeft mensen een vertrouwd en veilig gevoel, en geldt voor sommigen als een warm bad. Deze
kenmerkende sfeer wordt gekoesterd. Het MOC wil daarbij in haar positionering graag aantrekkelijk
blijven voor alle mensen, ongeacht geloof, cultuur en afkomst.
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Met reguliere instellingen op dit terrein worden directe contacten opgebouwd. Het MOC kan voor
hen een signalerende en bemiddelende functie hebben. Voor de Haagse overheid biedt het MOC
mogelijkheden als uitvoeringsinstrument en vindplaats. Ook voor fondsen, die het MOC vanaf het
begin mogelijk gemaakt hebben, kan het MOC fungeren als kennis- en werkorganisatie.
Het aanbod van activiteiten is bekend bij gemeenteambtenaren en politici. We betrekken ze bij het
MOC door hen via werkbezoeken en gesptrekken kennis te laten maken met het werk en hen te
wijzen op de aansluiting bij het gemeentelijke beleid. Op dit moment hebben wethouders,
ambtenaren en politici een positieve indruk van het MOC. De volgende stap is dat het MOC door
aansluiting op het beleid ook financiële steun van de gemeente gaat krijgen. Daar wordt de komende
jaren aan gewerkt.
Vanuit de Willibrordparochie zijn diverse vrijwilligers actief en worden bezoekers, deelnemers en
hulpvragers doorverwezen. Het MOC voorziet tevens in een belangrijke functie voor diaconie in de
RK Stadsstichting Vliethaghe, dat momenteel wordt gereorganiseerd.
Het aanbod van het MOC staat daarbij vanzelfsprekend open voor iedereen, ongeacht religie,
herkomst, geslacht en leeftijd. Verscheidenheid van cultuur en motivatie is ook te zien in vrijwilligers
die actief zijn binnen het MOC.
Met en te midden van deze organisaties wil het MOC zijn eigen plaats en bijdrage bepalen. Aandacht
voor externe communicatie faciliteert deze ontwikkelingslijn.
Ad C)

Een professioneel ondersteunde vrijwilligersorganisatie.

Het MOC is een jonge organisatie. Op het voorwaardelijke vlak zijn er tal van zaken die positieve
impulsen zullen krijgen, zoals de organisatie- en financiële structuur, huisvesting, interne
communicatie en vrijwilligersbeleid. Op bestuurlijk niveau wordt aan uitbreiding van deskundigheid
en netwerken gewerkt. In paragraaf 3 worden deze zaken nader uitgewerkt.
Het MOC wil een plek zijn waar vrijwilligers op bestuurlijk, leidinggevend en uitvoerend vlak actief
zijn en talenten van mensen aangesproken worden. Dit geldt ook voor vrijwilligers ‘met een
rugzakje’. Om de kwaliteit en de continuïteit van een vrijwilligersorganisatie van middelgrote omvang
(50-100 vrijwilligers) te garanderen worden vrijwilligers toegerust, nieuwe vrijwilligers met specifieke
deskundigheden geworven en getraind en wordt professionele ondersteuning geboden.
Professionele ondersteuning - onmisbaar voor een vrijwilligersorganisatie van deze omvang - zorgt
onder meer voor de continuïteit, het maken van roosters, invallen bij absentie, en werving, intake,
begeleiding en toerusting van vrijwilligers. Ook is ondersteuning aan het bestuur voorzien bij
fondswerving, ontwikkelen van organisatie en beleid en het beheer van faciliteiten. In bijlage 2 wordt
een overzicht van de werkzaamheden en uren van de ondersteuning gegeven.

2.

Doelgroepen

De meest prominente doelgroepen –van dit project plan- zijn de vrijwilligers van het MOC. Ze zijn
samen, als bestuurders en uitvoerders, verantwoordelijk voor de activiteiten van het MOC en het
behalen van de doelstelling van dit projectplan. Zij worden hierin ondersteund door fondsen en
andere geldschieters, door advisering van de stichting Mara en deels door ingehuurde professionele
krachten.
Een andere belangrijke doelgroep vormen de bezoekers van het MOC, de deelnemers van de
cursussen en de mensen die gebruik maken van de hulpverlening. Zij vormen de reden van bestaan
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voor het MOC. De relatie met hen en een goede afstemming van vraag en aanbod staat centraal in
dit projectplan.
De contacten en organisaties die het netwerk vormen van het MOC zijn eveneens voor bepaalde
delen van het project een doelgroep. Zij leveren informatie, kennis en deskundigheid, zij bepalen
mede de positie van het MOC en met hen wordt afgestemd en waar mogelijk en wenselijk
samengewerkt. In dit kader noemen we ook de personen en organisaties die een rol kunnen spelen
in de financiering van het MOC, t.w. de overheid, sponsoren, afnemers van producten en fondsen.

3.

Operationaliseren van de ontwikkellijnen

Om de doelstelling van dit projectplan te realiseren en de ontwikkellijnen te operationaliseren is een
aantal werkzaamheden voorzien, die hieronder worden opgesomd. Deze activiteiten zijn niet altijd te
onderscheiden naar een ontwikkellijn en dienen soms meerdere doelen. De volgorde van de
genoemde activiteiten is min of meer willekeurig.

4.

1.

Gesprekken met vrijwilligers

2.

Gesprekken met bezoekers

3.

Contacten met overheid

4.

Netwerk in buurt en wijken

5.

Wat anderen ons leren

6.

(Voorwaarden van) activiteiten verbeteren

7.

Nieuwe activiteiten opzetten

8.

Functieomschrijvingen en organisatieontwikkeling

9.

Werven en toerusten van vrijwilligers

10.

Ontwikkelen en formuleren vrijwilligersbeleid

11.

Externe communicatie

12.

Structurele financiering

13.

Huisvesting
Samenwerkingspartners

Het MOC kent een aantal initiatieven, instellingen en organisaties waarmee wordt samengewerkt. De
samenwerking varieert van intensief tot eenmalige activiteiten. Zeker rond het Tenierplantsoen krijgt
samenwerking vorm. In de plannen en beleidsvoorstellen van de overheid speelt de ‘Campus
Tenierplantsoen’ een bijzondere rol op het gebied van zorg, welzijn en participatie. Drie gebieden
waarop het MOC actief is. Samenspraak, afstemming en –waar mogelijk en wenselijk- samenwerking
zijn hier het devies.
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5.

Stappen, uren, resultaten en evaluatie

Om de doelstelling te realiseren zijn in dit plan drie jaren voorzien. Het eerste jaar staan verkenning,
inventarisatie en ontwikkeling centraal. In het tweede jaar krijgt de oogst van het eerste jaar vorm in
de formulering en implementatie van een duidelijke organisatie en positionering. In het derde jaar
moeten de verworvenheden worden verankerd. Vooral tijdens de eerste twee jaren wordt er een
groei verwacht van activiteiten, vrijwilligers en bezoekers.
In verschillende bijlagen worden de stappen (bijlage 1), de inzet van het aantal uren (bijlage 2) en de
verwachte resultaten (bijlage 3) schematisch weergegeven.
Het bestuur voelt het als haar verantwoordelijkheid om het proces goed te volgen en te sturen. Aan
de hand van de doelstelling en de drie ontwikkellijnen (activiteiten, positie en organisatie) wordt
jaarlijks geëvalueerd. De fondsen worden geïnformeerd over de voortgang.
Het is in dit verband lastig om vooraf harde ‘targets’ te formuleren. Toch is het verstandig en
wenselijk bepaalde resultaten en streefgetallen te noemen. In bijlage 3 zijn deze op een rij gezet.

6.

Financiën

Voldoende en structurele inkomsten vormen een essentiële voorwaarde waarop het MOC gebouwd
wordt. In de afgelopen jaren is het MOC gefinancierd door de overheid, fondsen, deelnemers en
door de Willibrordparochie. De kosten voor huisvesting zijn relatief hoog, terwijl de organisatie- en
activiteitenkosten zo laag mogelijk zijn gehouden. In het financieel overzicht op bijlage 4 wordt
inzicht geboden in de financiën van de afgelopen vier jaar.
Uit het overzicht wordt duidelijk dat subsidie vanuit Taal in de Buurt in de afgelopen jaren een
substantiële bron van inkomen heeft gevormd. Het MOC streeft er naar de inkomsten in de toekomst
meer gedifferentieerd en evenwichtiger vorm te geven door vier onderscheiden geldstromen te
ontwikkelen. Om dit te bereiken zal in de komende jaren een relatief groot beroep gedaan op de
fondsen.
Hieronder worden de inkomsten schematisch weergegeven naar de huidige stand van zaken, de
ontwikkeling tijdens dit project (2013-2015) en de toekomst. Op bijlage 5 is een meerjarenbegroting
genoteerd, die de projectjaren omvat.

2012

2013-2015

streven

Subsidies vanuit de overheid: Het MOC wil inspelen op mogelijkheden die vanuit WMO-gelden
ontstaan. De activiteiten van het MOC sluiten goed aan bij de wens van de overheid tot grotere
zelfredzaamheid, participatie en betrokkenheid van burgers.
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De eigen bijdragen groeien niet spectaculair. Bezoekers en deelnemers van het MOC zijn zelden in
staat een reële bijdrage te betalen voor de activiteit waaraan wordt deelgenomen. Toch wil en blijft
het MOC mensen medeverantwoordelijk maken. Toename van bezoekers en deelnemers betekent
groei van deze inkomstenbron.
Sponsoring is een nieuwe financieringsstroom. Er wordt een club van Vrienden van het MOC
opgestart. Hiervoor worden bedrijven en ook particulieren benaderd. Ook worden specifieke
sponsoractiviteiten georganiseerd, die op een eigentijdse wijze mensen en organisaties uitnodigt en
(financieel) betrekt bij het MOC.
Ook na de projectjaren zijn bijdragen van fondsen voor een deel van de begroting voorzien. Het MOC
wil een solide basisfinanciering realiseren middels eigen inkomsten en sponsoring, en daarnaast
overheid en fondsen vragen bepaalde activiteiten en ontwikkelingen te faciliteren.
Uitgaven tijdens het projectplan
Er is een aantal bekende posten van de afgelopen begrotingen: huisvesting, beheer, vrijwilligers,
organisatie en activiteiten (zie ook bijlage 5). Tijdens de projectjaren is er een toename van kosten op
personeelsgebied en er worden investeringen gedaan.
De groei van personeelskosten zijn de volledige aanstelling van de beheerder en een functie voor de
werving, begeleiding, coaching en ondersteuning van de vrijwilligers. De investeringen zijn op het
vlak van Human Resource, van de huisvesting en de organisatie. Tijdens de projectjaren wordt
ondersteuning geboden bij het implementeren, uitvoeren en evalueren van het projectplan.
7.

Dr. Ariënsstichting

De Dr. Ariënsstichting is eigenaar van het MOC en fungeert als rechtspersoon o.m. bij financiële
aanvragen. De Dr. Ariënsstichting heeft als doelstelling het ontwikkelen van sociaal educatieve
activiteiten in de Schilderswijk, Transvaal en Stationsbuurt in Den Haag.
In de bijlagen zijn de statuten en een uittreksel van de KvK toegevoegd.
BIJLAGEN
1. Stappenplan
2. Urenbegroting
3. Resultaten
4. Projectbegroting 2013-2015
5. Financieel overzicht 2009-2012
6. Statuten Dr. Ariënsstichting
7. Uittreksel KvK Dr. Ariënsstichting
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