De Windwijzer ‘op weg naar 2030’

Bijdrage gericht aan de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Vlaardingen
in het kader van hun visievorming 2020 - 2030

Voorwoord
De Windwijzer heeft in Vlaardingen de afgelopen 10 jaar steeds meer een plek van betekenis
gekregen. Met een groot aantal maatschappelijke partners is en wordt samengewerkt. Binnen
maatschappelijk en gemeentelijk Vlaardingen is De Windwijzer bekend en voor velen een
begrip. Er is respect en waardering voor de wijze waarop zij haar diaconale en missionaire taak
uitvoert.
Steeds meer geldt dit ook voor de relaties binnen de Protestantse Gemeente Vlaardingen (PGV).
Na een aarzelend en zoekend begin tussen De Windwijzer en de vier wijkgemeentes is ook hier
steeds meer openheid en samenwerking ontstaan.
Dat dit nodig was werd onder meer duidelijk in de eerder uitgevoerde zelfevaluatie. Door
structurele gesprekken met de wijkkerkenraden, actieve inzet in de AK en de werkzaamheden
van de missionaire werkster is hier merkbaar verandering in gekomen. Het laat mede zien hoe
belangrijk de rol van een missionair werker in kerkelijk Vlaardingen was en is.
Ook landelijk heeft De Windwijzer bekendheid en wordt regelmatig bezocht door vaak
kerkelijke organisaties die een vergelijkbaar initiatief willen opzetten of reeds uitvoeren.
Het bestuur van De Windwijzer wil de ontwikkeling die de afgelopen jaren is ingezet graag
voortzetten en pleit ook voor de komende jaren voor een voortbestaan van De Windwijzer.
Deze notitie geeft daar richting aan.
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Inleiding
Met regelmaal droomt het bestuur van De Windwijzer over haar toekomst, ook nu doet zij dat.
Wanneer wij dromen over onze toekomst dan zien wij dat De Windwijzer steeds meer een plaats
biedt aan mensen die zich minder thuis voelen in de vorm en structuur van onze huidige
wijkgemeentes, mensen die daar soms al meerdere jaren geen binding meer mee hebben of dat
ook nooit hebben gehad. Wij zien dit momenteel al terug onder onze bezoekers als ook binnen
de huidige groep vrijwilligers. Ook mensen die zich wel thuis voelen binnen één van onze vier
wijkgemeentes zijn of raken betrokken bij De Windwijzer omdat zij binnen De Windwijzer iets
aanvullends vinden. Wat al deze mensen gemeen hebben is een behoefte aan zingeving en aan
ontmoeting en vaak maken ze ook gebruik van onze dienstverlening.
De droom van De Windwijzer is om dit aanbod verder uit te breiden en nog meer mensen te
bereiken. Er zijn plannen volop. Maaltijden, gespreksgroepen, korte interreligieuze vieringen,
inspirerende ontmoetingen, sprekers die ertoe doen. Bij de realisatie van de dromen lopen we
ook tegen de grenzen van een vrijwilligersorganisatie aan. We willen ons daar echter niet in
laten afremmen of tegenhouden.
De Windwijzer kan, als zij dit professioneel en bevlogen uitvoert, een aanvulling zijn op wat de
wijkgemeentes aan goede zaken aanbieden en verzorgen. Zij gaat graag verder op de door haar
ingeslagen weg, wil haar activiteiten uitbreiden en nog meer mensen bereiken. Presentie van de
kerk in Vlaardingen.
De PGV heeft De Windwijzer tien jaar geleden ingesteld als de plaats waar geëxperimenteerd
mocht worden met nieuwe vormen van kerk zijn, met nieuwe activiteiten die mensen inspireren
en ondersteunen. Vernieuwen op een nieuwe plek. Soms vinden geslaagde experimenten
daardoor een weg naar de oude en reeds bekende plaatsen. Maar vaak vinden ze hun
meerwaarde juist in deze nieuwe plek en is het goed wanneer het daar blijft. De kracht van wat
De Windwijzer heeft bereikt komt volgens ons mede voort uit deze centrale plaats. Bundeling,
als een vuur dat zichzelf versterkt, herkenbaarheid en zichtbaar.
Maar dromen en de realiteit uit het oog verliezen, leidt tot verlies. Daarom droomt het bestuur
met het zicht op de werkelijkheid. Met onze voeten op de grond volgen hierna korte
beschrijvingen over samenwerking, inhoud, menskracht en professionaliteit, toekomstbeelden
over ons gebouw en over geld.

Welzalig de kerk die droomt en de prijs van haar dromen durft te betalen.
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Een toekomst van presentie en samenwerking
‘Alleen gaat sneller, samen kom je verder’
De kerk van de toekomst zal in verschillende gedaantes present moeten zijn. Enerzijds binnen
geloofsgemeenschappen, plaatsen van geloofsopbouw. De ‘reguliere’ kerken waaronder de
wijkgemeentes van de PGV hebben hierin een cruciale rol. Zij zijn plaatsen waar gelovigen
gevormd en gevoed worden, elkaar ontmoeten. Anderzijds is er ook het belang van de
maatschappelijke presentie. Een kerk die haar diaconale en missionaire taak uitvoert. Hierin ligt
men name het bestaansrecht van De Windwijzer.
We leven in een wereld die roept om zingeving, waar mensen zoeken naar spiritualiteit. De
Windwijzer kan een plek zijn waar dit gevonden wordt. Niet als een kerkgemeenschap, maar als
een ontmoetingshuis met vele kamers. Een huis waar zo nodig geborgenheid wordt gegeven,
waar de verhalen verteld worden en naar mensen omgezien wordt. Een heus diaconaalmissionair centrum.
De Windwijzer wil in de komende jaren nog meer samenwerken met diverse partners. Allereerst
is dat, zoals benoemd, de samenwerking met de wijkgemeentes van de PGV. Een aan te stellen
missionair werker zal hier een belangrijke bijdrage in moeten hebben en kan zorgen voor
continuïteit.
Ten tweede wordt ook de samenwerking en het contact met andere kerkgenootschappen
gezocht. De Windwijzer als een huis van bezinning en inspiratie dat verder gaat dan de PGV.
Ten slotte zal met maatschappelijke en culturele instellingen en met de burgerlijke gemeente
Vlaardingen, nog meer dan momenteel het geval is, samen gewerkt gaan worden. Om dit te
realiseren is de inzet van beroepskrachten onontbeerlijk.
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De inhoudelijke toekomst

Dienstverlening en Ontmoeting
Op het gebied van diaconale activiteiten, de dienstverlening, is de inbreng van de coördinator
diaconaal werk van wezenlijk belang. Hij draagt zorg voor continuïteit, de professionele
verdieping en samenhang. Wij zijn dan ook blij dat ook de diaconie van de PGV bereid is om
deze detachering van een halve FTE te blijven continueren.
Subsidies op deze activiteiten geven de mogelijkheid om meer activiteiten te voorzien van een
professionele basis en uitvoering. Fondsen zijn tot op zekere hoogte bereid om hier op
projectbasis aan bij te dragen
Bezinning
Ook de uitwerking en het realiseren van missionair beleid en activiteiten op het gebied van
zingeving en bezinning vraagt om expertise en professionele kennis. Die ondersteuning heeft de
Windwijzer nodig om de taak die het ooit van de PGV heeft gekregen goed uit te kunnen voeren.
Die opdracht was en is om met een diaconaal-missionair centrum als uitvalsbasis en proeftuin,
ten behoeve van de hele Protestantse Gemeente aan een nieuwe vorm van kerkelijke presentie
in de moderne samenleving te bouwen, die toekomst heeft en perspectief biedt.
Wij hebben in de afgelopen jaren veel ervaringen opgedaan en veel geleerd. Soms waren die
ervaringen teleurstellend, als projecten niet bleken te werken of als er weinig of geen
belangstelling voor was. Maar over het algemeen was het positief. De meeste activiteiten sloegen
wèl aan en voorzagen in een behoefte. We bleken voor veel mensen, voor kortere of langere tijd,
incidenteel of regelmatig een welkom huis te zijn, waar ze met hun vragen en behoeften terecht
konden.
Ook hebben we veel geleerd over het opzetten van een organisatie met vrijwilligers van binnen
en buiten de kerk, het werken met heel veel samenwerkingspartners in de stad en het aan ons
binden van vaste en regelmatige (onder)huurders. Graag willen we die opgedane kennis in de
komende jaren delen met de wijkgemeenten.
De afgelopen jaren heeft De Windwijzer de beschikking gehad over een 0,5 fte missionair
werker. Deze werker was mede de verbindende factor tussen De Windwijzer, het ministerie van
predikanten en kerkelijk werkers én de wijkgemeentes. Op deze verbinding willen we blijvend
inzetten.
Zoals bij de inleiding genoemd graag zouden wij nog meer bijeenkomsten willen organiseren
waarin via ontmoeting en gesprek zingeving aan de orde komt en verhalen verteld worden.
Waar mensen de weg tot deze verhalen vinden en weer vinden en ook hun verhaal kunnen
vertellen.
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De organisatorische toekomst
Een organisatie, met ruim 100 vrijwilligers die actief zijn in zo veel verschillende activiteiten, die
de wens heeft om minimaal 5 dagen in de week open te zijn, is nagenoeg ‘een bedrijf’. Dat vraagt
om goed financieel beheer, krachtige PR, goede vrijwilligerscoördinatie, creatieve denkkracht en
veel menselijke aandacht.
Hiervoor is een basis van één of meer beroepskrachten nodig waarop de vrijwilligers kunnen
terugvallen. Bij veel vergelijkbare initiatieven in het land zien we dat de dagelijkse leiding in
handen is van een algemeen coördinator (vaak aangevuld met beroepskrachten die inhoudelijk
bijdragen aan de activiteiten). Het is de wens van het bestuur om ook zo’n algemeen coördinator
te hebben, maar of dit organisatorisch en financieel haalbaar is voor De Windwijzer is nog niet
duidelijk, mogelijk zijn er varianten mogelijk.
Voor De Windwijzer zal het van belang zijn om te streven naar jonge mensen binnen haar
vrijwilligersgroep. Kansen hiervoor liggen bij activiteiten als de NOKKIE-beurs en de
kinderactiviteiten. Maar ook maatschappelijke gerichte activiteiten, schrijversavonden en
sprekers kunnen een jongere doelgroep aanspreken en hen wellicht ook verder verbinden met
en aan De Windwijzer.

De toekomst van het gebouw
Het bestuur van De Windwijzer is ervan overtuigd dat de huidige positie van De Windwijzer
onder meer te danken is aan het feit dat we vanuit een centraal gelegen gebouw kunnen
opereren. Dat geeft herkenbaarheid, het versterkt de aangeboden programma-activiteiten en
zorgt voor een ‘thuisbasis’ voor bezoekers en vrijwilligers.
Een centraal gelegen gebouw is dan ook naar de mening van het bestuur een voorwaarde om het
werk van De Windwijzer te kunnen continueren.
Het is voor de hand liggend om dit het gebouw Schiedamseweg 95 te laten zijn omdat het
gebouw zowel functioneel als qua sfeer zeer geschikt is. De investeringen die in de loop van de
jaren aan het gebouw zijn gedaan maken het mogelijk dat er een variëteit aan activiteiten kan
plaatsvinden.
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De financiële toekomst
De Windwijzer is een financieel gezonde organisatie. Zij beschikt niet over een groot eigen
vermogen, maar met de beschikbare middelen is de Windwijzer in staat jaarlijks haar
exploitatielasten te voldoen en ook zorg te dragen voor een aantrekkelijk programma-aanbod en
diverse aanvullende activiteiten.
Reeds diverse malen is geïnvesteerd in het gebouw, vanaf 2016 voor in totaal € 120.000. Naast
vernieuwing is het aanwezige achterstallig onderhoud grotendeels weggewerkt en zijn er
energiebesparende maatregelen getroffen. Kortom er is gezorgd voor een gebouw dat hard op
weg is om op een duurzame en verantwoorde wijze in goede staat te komen. Voor ons is er
voldoende basis om dit ook in de komende jaren te kunnen blijven voortzetten
Bovenstaande is mede mogelijk doordat het gebouw Schiedamseweg 95 om niet ter beschikking
wordt gesteld door de PGV. De totale jaarlijkse kosten van het gebouw die nog voor rekening
komen van de PGV bedragen ongeveer € 6.000 (verzekeringen en kosten OZB-eigenarendeel).
De komende jaren kan deze voor de PGV bijna kostenneutrale uitwerking gecontinueerd worden
en wil De Windwijzer geen beroep doen op de begroting van de PGV. Uitzondering hierop
vormen de personele kosten van de missionair werker die ook in de afgelopen jaren waren
opgenomen in de begroting van de Protestantse Gemeente Vlaardingen.
Het bestuur van De Windwijzer ziet de toekomstige realisatie van professionele ondersteuning
op de verschillende werkgebieden als volgt:
1. Dienstverlening en Ontmoeting
Wij zijn blij dat de diaconie van de PGV bereid is om de detachering van diaconaal
kerkelijk werker voor een halve FTE te blijven continueren.
2. Bezinning
Het bestuur van De Windwijzer hoopt dat ook binnen de visieplannen 2030 van de PGV,
naast de stimulering van missionaire activiteiten binnen de wijkgemeentes, ook de
inhoudelijke bijdrage aan het werk van De Windwijzer gewaarborgd blijft.
De Windwijzer ziet een missionair werker vanuit de PGV aangesteld die voor ongeveer
een halve FTE van zijn of haar betrekking bij De Windwijzer betrokken is en daarbij ook
werkt vanuit De Windwijzer.
3. Organisatorisch
Het streven is om de aanstelling van een algemeen coördinator te realiseren via
subsidies die wij via diverse fondsen hopen te verwerven.
Inkomsten verwerft De Windwijzer vanuit aanvragen van subsidies bij fondsen en instellingen,
verhuur van ruimtes, donaties van de stichting Vrienden van De Windwijzer alsmede door eigen
activiteiten als barverkoop, rommelmarkt en boekenmarkt.
Met name de verwerving van middelen via fondsaanvragen zal in de komende jaren meer
aandacht krijgen waardoor verbreding van het activiteitenaanbod mogelijk is.
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