Werkplan De KIM 2021

Aanleiding
Stichting De KIM is de instelling voor katholiek activeringswerk in Midden Nederland.
Afgelopen jaar heeft De KIM afscheid genomen van voorzitter Jan Burger en coördinator
Hermen van Dorp. De KIM is blij met de versterking van Ellen Hogema als de nieuwe
coördinator/beleidsadviseur sinds 1 januari 2020. Het is daarmee gelukt om een verder te
bouwen aan een toekomstbestendige MA-organisatie in Gelderland, Flevoland en Utrecht.
Naast de bestaande projecten waar aandacht en ontmoeting centraal staan worden in 2021
nieuwe accenten gelegd met de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe projecten.
De KIM
De KIM wil een organisatie zijn voor levensbeschouwelijk Maatschappelijk Activeringswerk
voor Midden Nederland. De levensbeschouwelijke identiteit is gebaseerd op het Katholiek
Sociaal Denken.
De sleutelbegrippen hiervan zijn:
Menselijke waardigheid: de waardigheid van ieder mens telt
Bonum commune: algemeen welzijn voor iedereen in de samenleving.
Subsidiariteit: van onderaf bouwen aan de toekomst
Solidariteit: verbondenheid en zorg voor de zwakkeren
Het Katholiek Sociaal Denken inspireert mensen tot handelen. De KIM wil putten uit deze
bron en vrijwilligers activeren om zich in te zetten voor groepen mensen die behoefte hebben
aan ondersteuning, om hiermee bij te dragen aan een sociale en rechtvaardige samenleving.
Het gaat bij deze vrijwillige inzet om anderen sterker te maken (empowerment), gezicht te
geven aan menselijke ervaringen/verhalen en thema’s te adresseren bij overheid en kerk. Juist
binnen de kerken zijn veel vrijwilligers actief die zich het lot van kwetsbare mensen
aantrekken en voor hen wat willen betekenen.
Korte beschrijving van uit te voeren projecten:
1.

Project Laudato si: Geloof, Duurzaamheid en Toekomst

Door de coronacrisis is de conferentie van het najaar 2020 verplaatst naar 29 mei 2021. Dat
heeft ervoor gezorgd dat we de mogelijkheid kregen om een coalitie te vormen met het pas

opgerichte Huis van Dominicus. Deze samenwerking is en krachtige impuls om
duurzaamheid te verbinden met RK missionair kerk zijn. Ook Vastenactie heeft zich
inmiddels verbonden met dit project. Met deze samenwerking kunnen we onze doelstellingen
beter concretiseren en duurzaam elan implementeren in met namen katholieke
geloofsgemeenschappen vanuit het gedachtegoed van Laudato si. Omdat de encycliek ook in
protestantse kringen als inspiratiedocument fungeert is oecumenische betrokkenheid en
samenwerking vanzelfsprekend. Laudato si is dan het missionstatement van waaruit men
elkaar kan vinden. De wens is ook vanuit het Huis van Dominicus uitgesproken om aan de
conferentie een voor- en natraject te koppelen. Met dit project willen we bereiken dat in 2021
•
Geloofsgemeenschappen adequate informatie hebben over duurzame
handelingsperspectieven en zich er meer bewust van zijn geworden
•
Gedragsverandering van mensen zowel in als buiten de kerk tot stand komt
•
Cyclisch vormgegeven beleid waarin concrete activiteiten rondom het behouden, dan
wel verbeteren van duurzaamheid en rechtvaardigheid is gewaarborgd
•
Initiatieven in duurzaamheid versterken gemeenschapsopbouw
•
Mensen wisselen binnen interkerkelijke verbanden hun ervaringen en opgedane kennis
uit
•
Mensen weten elkaar te vinden en te ondersteunen vanuit een christelijke solidariteit.
Tijdpad:
Voorjaar
Zomer
Najaar

2021 Contacten en communicatie met geloofsgemeenschappen
2021 pre-conferentie /studiedag met r.-k.-organisaties en VKMO
2021 Implementatie output pre-conferentie en publieksconferentie

Samenwerkingspartners:
•
‘Laudato si’-werkgroep Nederland.
•
werkgroep Duurzaamheid en Theologie van de Raad van Kerken Nederland.
•
Huis van Dominicus Utrecht.
2.

Project Interreligieus dialoog en Interculturele zorg.

Het project ‘Interreligieuze dialoog en interculturele zorg’ wordt in 2019 uitgevoerd om het
interreligieus maatschappelijk middenveld van de provincie Gelderland, en specifiek in
Arnhem, te versterken. Arnhem heeft te kampen met sterk polariserende en zelfs
radicaliserende tendensen. Afstand tussen groepen wordt eerder groter en het slaan van
bruggen tussen groepen is minder makkelijk geworden. Des te verheugender is dat er in
Arnhem initiatieven zijn ontstaan die verbinding zoeken tussen inwoners met elkaar. Een
goed voorbeeld daarvan is het netwerk Arnhemse Wereldvrouwen wat door de Kim wordt
ondersteund. Daarnaast zijn we betrokken bij de organisatie van verschillende
dialoogbijeenkomsten. Beter georganiseerde dialoog is momenteel urgenter dan ooit. Vooral
in een geïndividualiseerde samenleving waarin men gemakkelijk geïsoleerd en vervreemd van
elkaar raakt en samenredzaamheid onder druk staat.
Voor De KIM is dit de reden om komend projectjaar verder te gaan met stadsbrede
ondersteuning en begeleiding van groepen burgers die zich bezig houden met verbinding.
3. project Zinvol Gelderland.

Dit project heeft als doel om ouderen met verlieservaringen en mensen met een psychische
kwetsbaarheid bij te staan in hun eenzaamheid. We zijn gestart met een pilot in Arnhem in
samenwerking met de eenzaamheidscoalitie van 'De Wijkmakers'. Dit is een platform van
professionals die de krachten bundelen in samenwerking met huisartsenpraktijk Zuid Arnhem.
In dit project traint De KIM vrijwilligers die een luisterend oor bieden aan mensen met sociaal
isolement en psychische problematiek. De KIM heeft inmiddels een introductie verzorgd aan
mensen uit de professionele zorg over de meerwaarde van presentie in zingeving. De
koppeling van de inzet van vrijwilligers.naast professionals biedt r een aanvullende en
effectieve manier van samenwerken. Door er op deze manier te zijn voor mensen willen we
een bijdrage leveren in het verminderen van (existentiële) eenzaamheid. Soms lijkt het leven
zwart. Door een gesprek met een vrijwilliger, een oprecht luisterend oor, een klein gebaar,
kan er een lichtpuntje gevonden worden. De vrijwilligers van het nieuwe project Zinvol in
Gelderland bieden vertrouwen en ruimte om open te spreken, zodat de deelnemers zichzelf
kunnen zijn; een mens met een waardevol verhaal. Voor 2021 wordt samenwerking gezocht
met Ruimte voor Anderszijn Oost Gelderland en Vitale verbindingen Arnhem. In
samenwerking met worden vrijwilligers getraind.
PROJECTEN IN OPBOUW
4. Samen Hier
De KIM start een nieuw project in 2021 i.s.m. Justice and Peace. Daarin worden in
Amersfoort en Arnhem lokale sociale netwerken opgebouwd die cruciaal zijn voor
succesvolle integratie. Met het initiatief Samen Hier koppelt Justice and Peace Nederland en
De KIM groepen van vijf Nederlanders aan een individuele nieuwkomer of een gezin. Het
doel is de nieuwkomer(s) te helpen om hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving.
5.

Ondersteuning PCI’s
Dit projectvoorstel wordt nu uitgewerkt.

6.

Project Almere rond ondersteuning jongeren met levensvragen (en hun ouders)
Dit projectvoorstel wordt nu uitgewerkt met een lokale groep mensen

7.

Sint Maartensconferentie
Onder voorbehoud van coronamaatregelen: 30 uur

8.

Project Letter voor Letter Correspondentiemaatje / brievenpastoraat

Personele bezetting.
Drs. Ellen Hogema coodrinator/beleidsadviseur
Drs. Mirjam Schuilenga consulent

20 uur ½ FTE
20 uur ½ FTE

