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Voor u vindt u het beleidsplan van Stichting De Nieuwe Poort. Door middel van dit 
beleidsplan geven wij een inzicht in de manier waarop wij ons werk uitvoeren en onze 
doelstelling bereiken. Voorafgaand aan dit inzicht zetten wij de algemene gegevens van 
onze organisatie uiteen. 
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AANLEIDING 
Tijden lang waren dorpen door middel van een kerk voorzien van een huis der hulpe 
voor diegene die het nodig hadden. Het is geen geheim dat er al decennia lang een grote 
ontkerkelijking aan de gang is. Vele kerken worden gesloten en verdwijnen uit het 
stadsbeeld. De behoefte aan hulp is echter niet afgenomen. De tijd is aangebroken om 
een nieuw huis der hulpe te creëren die deze functie overneemt van de kerk. De Nieuwe 
Poort is een huis voor inspiratie, bedoeld voor iedereen.   

 
Het nieuwe huis der hulpe ontleent zijn naam aan een belangrijk beeld in de bijbel, 
namelijk de poort. Stichting De Nieuwe Poort is een opening in muren tussen mensen en 
tussen verschillende groeperingen en sectoren: tussen oud en jong, rijk en arm, zwart en 
wit, gebit en geen gebit, publiek en privaat, autochtoon en allochtoon, nationaal en 
internationaal en nog zo veel meer verschillen tussen mensen. Stichting De Nieuwe 
Poort is de poort naar een nieuwe toekomst, in het bijzonder voor de kwetsbare 
medemens. Door ons te ontfermen over elkaar helpen we elkaar. 
 

Deze menselijke crisis vanwege het coronavirus heeft opnieuw uitgewezen dat ontmoetingen van 
aangezicht tot aangezicht van levensbelang zijn. Hoewel de technologie doordendert, blijken we 
fysiek te willen blijven ontmoeten om de grote vragen van het leven aan elkaar voor te leggen.  

  
Iedereen vraagt zich nu wel eens af: hoe gaat dit verder? Hoe ziet mijn persoonlijke leven en het 
samenleven er in de toekomst uit? Maar een antwoord formuleren is nog niet gemakkelijk. Het 
ontbreekt ons aan taal over de echte dingen. We voelen ons meer op ons gemak bij cijfers en 
schema’s. Het moet bondig en grijpbaar, terwijl er verandering op verandering plaatsvindt. Van 
een bosbrand, naar stikstof, maar covid-19 naar racisme. Hoe vinden we houvast? Mensen 
hebben het gevoel dat ze het hoofdzakelijk zelf mogen uitzoeken. Die vrijheid is mooi, maar ook 
wel eens lastig. Dan is het fijn als er een plek bestaat waar je ideeën kunt opdoen en verhalen 
kunt horen die inspiratie bieden, zonder dat je iets wordt opgelegd. Een warme plek, waar je 
naartoe kunt om uit te blazen, om bij te tanken, om andere mensen te ontmoeten en je geest te 
laven en te prikkelen.  
 
Zo'n plek wil De Nieuwe Poort zijn.  

  

MISSIE 
Het bieden van een huis der hulpe voor kwetsbare doelgroepen om zo deze doelgroepen 
te helpen uit het isolement te komen, waarbij iedereen wordt opgeroepen om hun 
steentje hieraan bij te dragen. 

 
Statutaire doelstelling 
De stichting heeft ten doel: 

(a) het bevorderen van ware medemenselijkheid in de samenleving aan, en 
buiten de Zuidas vanuit bijbels-humanistische inspiratie; 
(b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in 
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: 

(a) het oprichten van een ontmoetingsplaats midden op de Zuidas waar 
samen gediend kan worden. Het gebouw biedt onderdak aan een een huis der 
hulpe die tezamen dient als één gemeenschapshuis waar iedereen welkom is ter 



 

 

verrijking van mens en samenleving. 
(b) door het entameren van activiteiten die de deelnemers aanzetten tot 
reflectie op levensvragen en hun rol in de samenleving, waarbij de ontmoeting 
met de andere mens en het herontdekken van de taal van de verbeelding centraal 
staat. 

 
Doelgroep 

De Nieuwe Poort is een huis voor inspiratie, bedoeld voor iedereen. Het wil tegenwicht bieden 
aan de krachten van economie en politiek die zo vaak de boventoon voeren. De Nieuwe Poort 
neemt het juist op voor de zachte krachten, in de overtuiging dat die ons menselijker en rijker 
maken. Dus wie in De Nieuwe Poort een goede maaltijd komt eten, iets drinkt, een samenkomst 
organiseert in de vorm van een vergadering of conferentie, of misschien overnacht, weet zich 
omringd met poëzie, levende muziek en verhalen die tot de verbeelding spreken.  

 
Kernwaarden en karakter 
Actief, engaged, ambitieus, sociaal en praktisch. 

 

Ontstaansgeschiedenis Sociale Werkplaats 
Tegen het einde van het jaar 2012 was er het idee om een sociale werkplaats te starten 
op de Zuidas. De Zuidas was in korte tijd uitgegroeid van een gebied met een open 
grasveld tot hét business district van Nederland. Hoe mooi zou het zijn als juist 
in het midden van dit nieuwekantorengebied met tienduizenden goede banen een plaats 
zou komen voor kwetsbare mensen die aan de randen van de arbeidsmarkt verkeren? 

 
Of dit is gelukt? Wij zeggen zelf van wel. Maar we laten liever de geholpen mensen zelf 
spreken. Kijk hiervoor gerust op https://denieuwepoort.org/over-ons-verhalen/ 

 
De sociale werkplaats werd gestart in de juridische vorm van een BV. Stichting De 
Nieuwe Poort trad op als aandeelhouder om te waarborgen dat de sociale werkplaats 
ook daadwerkelijk gericht zou blijven op kwetsbare doelgroepen.  De sociale 
werkplaats kreeg vorm door middel van een restaurant met een bar en veel 
vergaderzalen. Het Huis voor Ontmoeting en Inspiratie kreeg veel media-aandacht. Vele 
mensen uit het bedrijfsleven, maar vooral ook vele professionals van de overheid en 
van maatschappelijke organisaties vonden hun weg naar Stichting De Nieuwe Poort 
voor allerlei sessies en symposia. 

 

In 2016 begon Stichting De Nieuwe Poort ook een sociale werkplaats, door middel van 
een BV, in het hart van kantorengebied in Rotterdam: 
in het Groothandelsgebouw aan het Weena. Met eigen jobcoaches en leermeesters 
vinden mensen een werkervaringsplek om hun toekomstkansen op de arbeidsmarkt te 
vergroten. 

 
Uit het voorgaande blijkt dat de exploitatie van het restaurant, de bar alsmede de 
zaalverhuur, als onderdeel van de sociale werkplaats, plaatsvinden vanuit BV's. Stichting 
De Nieuwe Poort bewaakt de sociale doelstelling van de BV's vanuit haar rol als 
aandeelhouder. 
 
 

 



 

 

ACTIVITEITEN 
 

Straatvoetbaltoernooi: ‘scoren met elkaar’ 
Al negen jaren organiseren De Nieuwe Poort Amsterdam en het Calvijn College in 
Slotervaart jaarlijks het straatvoetbaltoernooi. Advocaten, bankiers en consultants van 
de Zuid-as staan samen op het veld met VMBO-leerlingen van de school in gemengde 
teams. Al voetballend wil De Nieuwe Poort hiermee maatschappelijke verschillen 
overbruggen. Het contact met jongeren verfrist de blik van young professionals en 
tegelijk kunnen zij de scholieren inspireren en verder helpen. Niet alleen op het veld 
kwamen de leerlingen en de professionals met elkaar in contact. De hele organisatie van 
het toernooi hebben zij samen opgepakt. In het jaar 2018 heeft De Nieuwe Poort en het 
Calvijn College op 5 juli voor de tiende keer het evenement georganiseerd. Hiernaast 
heeft De Nieuwe Poort Rotterdam het toernooi in 2016 voor het eerst georganiseerd, in 
samenwerking met Rotterdams Vakcollege de Hef. Ook in 2019 zal dit op beide locaties 
op dezelfde datum plaatsvinden. 
 
 
Valentijnsdag: ‘voor je het weet, heb je een date’ 
Voor je het weet, heb je een date! Tijdens deze dag vormen young professionals en 
senioren een paar en gaan ze een dagje met elkaar op stap. Deze Valentijnsdag staat 
volledig in het teken van de ontmoetingen tussen jong en oud. Young professionals 
hebben in toenemende mate behoefte aan ontsnapping uit het drukke en stressvolle 
werkleven, maar weten niet precies hoe ze dat moeten aanpakken. Ervaringen en 
herinneringen van senioren bieden daartoe de uitgelezen mogelijkheid. Ouderen 
daarentegen voelen zich soms eenzaam. Daarbij komt het regelmatig voor dat ze zonder 
familie en/of levenspartner door het leven gaan. De dag begint met een feestelijke lunch. 
Na een korte kennismaking worden de matches gemaakt en vertrekken de koppels in 
kleine groepjes naar hun activiteit. Aan het eind van de dag komt iedereen terug naar 
Stichting De Nieuwe Poort voor een feestelijke afsluitende borrel. In Amsterdam 
organiseert Stichting De Nieuwe Poort dit evenement in 2018 alweer voor de tiende 
keer. Sinds 2017 organiseren we dit mooie evenement ook in Rotterdam, zodat we nog 
meer jongeren en ouderen op deze dag met elkaar in contact kunnen brengen! Zowel in 
Amsterdam als in Rotterdam vindt het in 2019 op zaterdag 9 februari plaats. 

 
Sociale werkplaats 
Stichting De Nieuwe Poort wil zoals hiervoor toegelicht als aandeelhouder van de BV's 
waarborgen dat de sociale werkplaatsen worden voortgezet ten behoeve van kwetsbare 
doelgroepen. 
 
 

FINANCIERING 

Algemeen 
Stichting De Nieuwe Poort zal haar kosten financieren door middel van subsidies van 
fondsen en overheid en giften van bedrijven en particulieren. 

 
Indien en voor zover de inkomsten de uitgaven overtreffen, zullen deze worden 
toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Deze reserve dient als buffer zodat de stichting 
kan continueren in geval van een overtreffing van de uitgaven ten opzichte van de 



 

 

kosten. De continuïteitsreserve zal indien mogelijk minimaal EUR 30.000 bedragen en 
gemaximaliseerd zijn op 1,5 maal de jaarlijkse beheerskosten. 

 
Beloningsbeleid 
Het bestuur van Stichting De Nieuwe Poort zal onbezoldigd werkzaamheden voor de 
stichting. Indien daarvan sprake is zal enkel een vergoeding voor onkosten worden 
betaald. Overige werknemers zullen een regulier salaris krijgen en er zal een schatting 
worden gemaakt van de uitvoerende werkzaamheden van ds. Van Zwieten voor de 
stichting. De stichting zal op basis van deze schatting zijn honorarium gaan betalen. Er 
wordt in de begroting uitgegaan van 33% van zijn werkzame tijd ten behoeve van 
Stichting De Nieuwe Poort. Indien achteraf blijkt dat zijn werkzaamheden aanzienlijk 
meer of minder zijn dan begroot, dan zal het honorarium naar gelang deze 
werkzaamheden worden aangepast. 

 
Begroting 2022 
 

STICHTING DE NIEUWE POORT BEGROTING 2022   

        

Straatvoetbal toernooi 1        4.000           4.000  

Valentijnsdag 1        4.000           4.000  

    

    

    

    

TOTAAL INKOMSTEN            8.000  

    

Onkosten            9.500  

    

Salariskosten                  -    

    

NETTO RESULTAAT           -1.500  

    


