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Caritas Amersfoort is er voor iedereen die
getroffen wordt door armoede. Kortom,
voor de kwetsbaren in de Amersfoortse
samenleving.

Wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken
gegeven?

Bovenstaande tekst komt uit het evangelie van Mattheüs. Deze tekst is het handvest van het
caritaswerk. We kijken niet naar afkomst, geslacht of kleur, ieder die in Amersfoort, Hoogland,
Hooglanderveen en Spakenburg of Bunschoten woont kan een beroep doen op de PCI. We
streven er naar ieder zo goed mogelijk te helpen bij directe nood. We steunen ook de
instellingen die in dezelfde lijn werken. In 2020: stichting leergeld, voedselbank, kledingbank,
straatpastoraat, schuldhulpmaatje, inloophuizen/wijkherbergen, burgerweeshuis, netwerk
sociale gasten. Dat doen we ook in 2021. In dit werkplan benoemen wij onze voornemens voor
2021, als concrete invulling van het beleidsplan 2020-2025. De grote lijn is dat we meer de
nadruk leggen op de interne ontwikkelingen en samenwerking met partners van caritas
Amersfoort. Dat is nodig om ook in de toekomst goed te kunnen blijven werken. Intussen gaat de
hulp in coronatijd op verschillende terreinen gewoon door.
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Korte terugblik
Caritas Amersfoort heeft in 2020 enkele grote stappen gezet in de samenwerking en in
betrokkenheid bij maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. 2020 stond in het teken van
Corona. Een uitdaging om nabijheid op een andere manier invulling te geven en ook in 2021
zullen we hiermee nog druk zijn.
Intern blijkt echter steeds meer dat we voor de toekomst kwetsbaar zijn waar het gaat om de
werkgroepen. Mensen worden ouder, sommigen zijn al vele jaren actief, en de aanvragen zijn
soms complex en dat vergt veelvuldig overleg en samenwerking met partners in onze Inclusieve
Stad (samen tegen armoede).

De plannen
1. Werkgroepenstructuur en bestuur
Het bestuur wil voor 2021 inzetten op vernieuwing van de werkgroepen, in structuur en in
versterking van menskracht. Meer dan het afgelopen jaar zal de nadruk liggen op de interne
processen. Het bestuur is in 2020 vernieuwd (2 van de 4 leden).
In nauw overleg en samenspraak met de werkgroep leden is in november 2020 een
gespreksnotitie gedeeld over de werkgroepenstructuur. We blijven uitgaan van een
werkgroepenstructuur. Hulpaanvragen worden in de groepen behandeld, en iedere groep blijft
een behoorlijke mate van autonomie behouden om keuzes te maken hoe zij te werk zullen gaan
en welke aanvragen wel of niet gehonoreerd zullen worden. Daarnaast proberen de
samenwerking verder te faciliteren. We zullen een beroep doen op professionele begeleiding om
de werkgroepen in een nieuwe samenstelling te blijven inspireren. Daarbij zien we dat steeds
meer hulpvragen om afstemming vraagt met andere hulppartners in Amersfoort en soms ook
over de grenzen heen.
2. Beleidsplan 2020- 2025
November 2020 is een nieuw beleidsplan voor de periode 2020 – 2025 voorgelegd aan de
werkgroepen en het plan vaststellen. In dit korte document staan de hoofdlijnen staan voor de
komende jaren. We zullen de jaarplannen hierop aansluiten in behapbare jaarlijkse activiteiten.
3. Samenwerking parochie
We willen de samenwerking met het parochiebestuur en ook met de caritas van de parochie
Martha en Maria proberen te verbeteren. Diaconaal beleid van de parochie is van wezenlijk
belang voor ons werk. Beide hebben elkaar nodig. Het houden van een jaarlijkse collecte bij de
parochianen versterkt de betrokkenheid bij het PCI werk. We kijken naar de mogelijkheid van
een coördinator voor afstemming met de besturen en pastoraal team.
4. Overleg
Het deelnemen aan overlegstructuren is geen doel op zich, steeds vaker zien we echter complexe
casuïstiek, welke om afstemming vraagt zoals bijv. Schuldenproblematiek.
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Het is dan belangrijk om te weten welke partners er in Amersfoort betrokken zijn. In het
coördinerend overleg vanuit de gemeente “Samen tegen Armoede” zullen wij blijven
participeren. Ook blijven wij lid van de werkgroep kerk en samenleving van de Raad van Kerken.
We willen ook hier de mogelijkheid onderzoeken hiervoor een coördinator aan te trekken.
5. Projectsteun
Doordat in de afgelopen jaren veel energie is gestoken in de relaties met projectpartners, zoals
voedselbank, kledingbank, inloophuizen, straatpastoraat etc. en daardoor een goede manier van
werken is ontstaan qua planning en overleg over aanvragen voor projectsteun, kunnen we deze
nu meer op de achtergrond laten plaatsvinden. Jaarlijks verwacht PCI een rapportage voor 1 nov.
zodat mogelijke vervolgaanvragen meekunnen in de begroting die 1 december jaarlijks moet
worden ingediend bij bisdom.
6. Financieel
We zullen opnieuw het gesprek met elkaar aangaan over mogelijkheden tot
rendementsverbetering van onze beleggingen. Nu is nog een groot deel van ons vermogen
belegd bij het beleggingsfonds van het bisdom Utrecht, maar we kijken ook zeker naar andere
mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een beter maatschappelijk rendement (bijv. Zorgboerderij
Kallenkote).

Planning
Daarmee komen we tot de volgende globale jaarplanning (moet nog concreet ingevuld worden)
Eerste kwartaal:
Met de werkgroepen keuzes maken voor een nieuwe structuur; werkgroepenbeleid
en zorgdragen voor professionele ondersteuning.
Tweede kwartaal
-

juni: bezoek aan Maarchies hoeve met de werkgroepen in Kallenkote bij Steenwijk

-

Mei: heidag voor bestuur: evaluatie voortgang, mogelijk thema verhouding tot
diaconaal beleid parochie

-

Juni: werkgroepenoverleg

-

Jaarrekening en jaarverslag 2020

Derde kwartaal
-

Evaluatie projecten/ projectfinanciering; samenwerkingspartners
Evaluatie jaardoelstellingen.

Vierde kwartaal
-

Evaluatie nieuwe werkgroepen structuur, in november werkgroepenavond en
feestelijk moment.

-

Begroting en jaarplan 2022.

Jaarplan 2021 PCI Onze Lieve Vrouw van Amersfoort concept 2020

Pagina 3

