
 

 
 

 
 Plek  

 

 Empathie  

 

 Rust 

 

 Ruimte  

 

 Ontmoeting  

 

 Niets hoeft  

 

 
Missie en visie 
In ons dorp Voorthuizen, waar we inlevend omgaan met mensen, nemen we onze plek in. 

We zijn graag een plek van rust, waar we aan iedereen de ruimte willen geven. 

De focus ligt op elkaar ontmoeten. Hier hoeven mensen even helemaal niets 
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1 Inleiding  

Perron16 is ontstaan vanuit de kerken in Voorthuizen.  Binnen de kerken zag men het als haar taak 

om meer relevant te zijn voor de gemeenschap van Voorthuizen. Niet met als doel om te 

evangeliseren, maar vanuit de Bijbelse opdracht tot naastenliefde en goed doen. 

Dit document beschrijft vanuit een op de toekomstgerichte blik wat de doelen zijn die Perron16 zich 

stelt. Daarna wordt aangegeven wat de ambities van Perron16 zijn en wanneer en hoe die bereikt 

kunnen worden. Er is voor gekozen om dat te doen vanuit alle betrokken partijen, de stakeholders. 
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2 Wat willen we zijn 

Perron16 wil voorbijgangers en vaste bezoekers, op een gastvrije en laagdrempelige manier 

ontmoeting, ontspanning en (ontwikkelingsgerichte) activiteiten aanbieden.  

Zij streeft ernaar, om met haar inloophuis alle dagen in de week geopend te zijn op vaste tijden.  

Perron16 wil haar openingstijden en activiteiten mogelijk uitbreiden en meer en meer een 

herkenbare positie in het centrum van Voorthuizen krijgen, voor zowel gasten als partners. 

2.1 Uitgangspunten 

Deze ontmoetingsplek biedt ruimte voor: 

• Een ongedwongen kopje koffie; 

• Een luisterend oor; 

• Het lezen van een krantje; 

• Een eenvoudige maaltijd; 

• Het stellen van een hulpvraag; 

• Even uitblazen; 

 Perron16 is toegankelijk voor een ieder, maar richt zich in het bijzonder op mensen: 

• Met een beperkte sociale omgeving; 

• Ouderen met een hulpvraag; 

• Jongeren  

Perron16 vervult een diaconale opdracht, in eerste instantie, namens de participerende kerken in 

Voorthuizen. Vanuit deze opdracht wil Perron16 present zijn in de samenleving door een gastvrije 

plek te bieden aan mensen die door omstandigheden een klein netwerk hebben of zich in een sociaal 

isolement voelen. Ontmoeting, ontspanning en ondersteuning zijn daarbij centrale thema’s, waaraan 

door een team van voornamelijk vrijwilligers vorm en inhoud wordt gegeven. Waar dit voor de 

gasten wenselijk is, wordt in het realiseren van de dienstverlening samengewerkt met andere 

organisaties. De vrijwilligers van Perron16 doen hun werk vanuit naastenliefde. Zij doen dit vanuit 

het geloof dat de mens er is om met elkaar te leven en voor elkaar te zorgen. 

Perron16 nodigt gasten uit, om binnen het inloophuis zichzelf te kunnen zijn, anderen te ontmoeten 

en met eigen talenten dienstbaar te zijn aan anderen binnen Perron16. Gasten worden met respect 

en waardigheid tegemoet getreden. In haar dienstverlening gaat Perron16 uit van door gasten 

aangegeven behoeften en wensen. Zij zal zich inzetten om deze vraag te helpen beantwoorden 

zolang deze past binnen de mogelijkheden van Perron16 en die van haar vrijwilligers.  Daarbij is 

gastvrijheid een kernwaarde en zijn ontmoeting, ontspanning en ondersteuning richtinggevende en 

grensbepalende termen in de dienstverlening.  
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3 De kracht van Perron16 

3.1 De letters van Perron 

Op een praktische manier wordt vormgegeven aan naastenliefde en goed doen. De letters van 

Perron staan voor wat we willen zijn: 

Een Plek waar we op een Empathische wijze, in een Rustige sfeer de Ruimte geven aan iedereen, om 

elkaar te Ontmoeten, waarbij er even helemaal Niets moet. 

Plek 

Perron16 neemt met het inloophuis een plek in het dorp Voorthuizen. Op deze plek willen we 

beschikbaar zijn voor iedereen die daar behoefte aan heeft. 

Daarmee hopen we te bereiken dat nog meer mensen Voorthuizen gaan ervaren als een fijn dorp om 

in te wonen, waar ruimte is voor iedereen, ongeacht achtergrond. 

Empathisch 

De vrijwilligers van Perron16 zullen vanuit een empathische houding omgaan met gasten. Dat 

betekent dat luisteren komt voor spreken. Dat de behoefte van de gast centraal staat. 

Rust  

Perron16 zal de sfeer uitademen van een huiskamer. Het leven van velen is hectisch.  Op veel 

plekken is het druk. Te midden van een jachtige wereld waarin velen op hun tenen moeten lopen wil 

Perron16 een plek van rust zijn. Een plek waar mensen even op adem kunnen komen in een 

aangename sfeer.  

Ruimte 

Binnen Perron16 willen we ruimte bieden aan iedereen, ongeacht leeftijd, ras of religie. 

Ontmoeting 

Centraal binnen Perron16 staat het ontmoeten van elkaar. Omzien naar elkaar. Elkaar tot een hand 

en voet zijn. Samen een bakkie doen, een praatje of een maaltijd gebruiken. 

Niets 

In onze maatschappij verwachten we soms erg veel van elkaar, soms zelfs te veel. Gasten van 

Perron16 hoeven even helemaal niets.  

3.2 Het creëren van een stevige basis voor Perron16  

Doelstelling is om het draagvlak voor Perron16 breed te trekken. Contacten met buren zijn gelegd. Er 

wordt actief contact gelegd met andere sociale partijen in de gemeente Barneveld en de lokale 

overheid.  

Perron16 is een plek waar Voorthuizenaren zich inzetten voor de Voorthuizenaren, met als doel om 

elke inwoner en voorbijganger zich thuis te laten voelen en mee te laten tellen in ons dorp. 
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4 De betrokkenen van Perron16 

Met de menselijke inzet als steunpilaar worden de plannen voor de komende jaren weergegeven:  

• Gasten  

• Vrijwilligers  

• Bestuur  

• Kerkelijke achterban  

• Donateurs en vrienden van Perron16  

• Externe contacten  

• Externe financiers  

4.1 Gasten  

Door middel van uitgebreide aandacht in de (sociale) media/partners en via eigen netwerken 
trachten we mensen uit de doelgroep te bereiken en van harte uit te nodigen om eens binnen te 
komen kijken.  De locatie aan het Smidsplein ligt centraal in de luwte en is voor veel mensen 
makkelijk bereikbaar.  

4.2 Vrijwilligers  

Perron16 werkt met vrijwilligers.  Binnen de groep van vrijwilligers zijn er coördinatoren die de 

werving, planning en aansturing van de vrijwilligers op zich nemen. Ook is er binnen de pool van 

vrijwilligers een beheerder voor de locatie aan het Smidsplein. De beheerder voert de facilitaire 

werkzaamheden rondom het pand uit. Er wordt gestreefd naar een grote pool van vrijwilligers die 

dagdelen in de maand ingezet kunnen worden voor koffie schenken, maaltijd bereiden, een 

luisterend oor kunnen bieden etc. 

4.3 Bestuur 

Perron16 is een stichting. De stichting heeft een bestuur bestaande uit 5-8 personen die op vrijwillige 

basis haar diensten verleent. Zij vormen –bij voorkeur- een representatieve vertegenwoordiging 

vanuit de kerken van Voorthuizen. 

4.4 Denktank 

Perron16 is continue op zoek naar nieuwe initiatieven die bijdragen aan de ambities van Perron16. 

Dit wordt vormgegeven door een denktank bestaande uit vrijwilligers. Zij vergaderen enkele keren 

per jaar en werken deze plannen uit. 

4.5 De Kerken als achterban  

De kerken in Voorthuizen zijn belangrijk voor het voortbestaan van Perron16 vanwege hun 

ondersteuning door het gebed voor Perron16, de financiële ondersteuning en het leveren van 

vrijwilligers, bestuursleden en gasten.  
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4.6 Donateurs en vrienden van 

Het Perron zoekt een breed draagvlak onder ondernemers en bewoners van Voorthuizen. Op deze 

manier hopen we meer potentiele bezoekers onder onze doelgroep te bereiken. 

4.7 Externe contacten 

Contacten zijn bijvoorbeeld zorgverlenende instanties, buurt en ondernemers. Perron16 zal continue 

proberen zoveel mogelijk contacten trachten te leggen met externe partijen. Hierbij moet o.a. 

gedacht worden aan zorgverlenende instanties, ondernemers, de directe buren aan het Smidsplein 

en de lokale overheid. 

4.8 Externe financiers 

Perron16 vraagt bij diverse externe partijen sponsoring aan en klopt bij bedrijven aan om producten 

en diensten tegen gereduceerde prijzen beschikbaar te krijgen. 
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5 Ambities 

• Permanente plek in Voorthuizen waar iedereen zich vrij voelt om contact te maken   

• Stapsgewijs langer open zijn 

• Een grotere plek waar we meer mensen kunnen ontvangen en mogelijkheden kunnen 

ontwikkelen 

• Saamhorigheid groter maken in Voorthuizen  

• Kostenverlaging 

• Aandacht voor jongeren 

 


