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Koffie drinken met een hoger doel 

Wij drinken koffie met een hoger doel. In 7 jaar ruim 120.000 kopjes koffie en thee!  

Vanaf de allereerste dag is de koffie gratis, gewoon gezellig een bakkie, koekje erbij en 
kletsen.  

“Wij bedenken geen activiteiten, wij creëren niets, 
wij wachten op de vraag van onze gasten, hun 
ideeën, wensen en dromen. Samen maken wij ze 
mogelijk. Onze gasten zijn vrijwilligers en onze 
vrijwilligers zijn onze gasten. Wij gaan uit van de 
kracht, talenten en mogelijkheden van mensen op 
basis van wederkerigheid. Als bestuurder-directeur 
krijg ik elke dag meer dan ik kan geven. Stichting 
InBeeld bestaat niet door mij of Carla, het komt 
voort uit de passie, compassie en de waarde van 
iedere gast. Zij zijn InBeeld.”    
       Anne van den Hoek, bestuurder-directeur  

Wij kijken naar mensen, de term “doelgroep” kennen wij niet. Dat betekent dat iedereen, 
van een gepensioneerde docent Nederlands, advocaat, vluchteling, statushouder, de 
buurvrouw op de hoek, de vroeg dementerende mevrouw die vroeger een eigen zaak 
had of die ene man die een burn-out heeft bij ons op de koffie komt. Samen creëren zij bij 
ons aan de koffietafel of in onze huiskamer een thuis.  

Van het Wilhelminaplein 3A naar De Spinde 1 op weg naar onze nieuwe locatie 
Voorstraat 35, duizenden uren en honderden handen maakten het mogelijk.  

Dank jullie wel, woorden schieten te kort om jullie te bedanken op een wijze die past bij 
wat jullie hebben gedaan voor InBeeld! 

Met trots presenteren wij onze geschiedenis, het eerste jaarverslag als Stichting InBeeld 
en onze nieuwe “huiskamer” aan de Voorstraat 35 te Hardenberg.    
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Van burgerinitiatief naar Stichting InBeeld 
Eind 2015 starten Anne van den Hoek en Carla Kampman één ochtend in de week  
“open atelier” voor creatieve Hardenbergers die samen willen schilderen, koffiedrinken en 
andere mensen met een passie willen ontmoeten. Op het Wilhelminaplein 3A, in 
samenwerking met de BaalderborgGroep ArtCrew, ontstaat InBeeld. Eén ochtend groeit 
uit naar een hele dag, van drie koffiegasten naar zeventig in slechts zes maanden. InBeeld, 
Creatieve Coöperatie Hardenberg werd hiermee een feit.  

“InBeeld heeft een basis doelstelling:   
het tot stand brengen van maatschappelijke 
verbinding tussen mensen en organisaties 
op basis van co-creatie en sociaal 
ondernemerschap. InBeeld biedt 
welzijnsorganisaties, culturele partners, 
maatschappelijke organisaties en de 
inwoners van gemeente Hardenberg een 
platform en ontwikkelt vanuit InBeeld met 
elkaar een nieuwe vorm van samenwerking.” 

In gelijke trend met de groei van het aantal gasten groeit ook het aantal maatschappelijke 
partners. De BaalderborgGroep, De Stuw en provincie Overijssel leggen samen met Anne 
en Carla de fundamenten voor de toekomst. De BaalderborgGroep faciliteerde gratis 

onderkomen, De Stuw bracht kennis en de Sociëteit 
(ontmoetingscentrum) in en provincie Overijssel 
benoemd InBeeld tot een van de 13 bestuurlijke 
experimenten van Studio Vers Bestuur.  
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Mei 2018 ontvangt InBeeld haar eerste subsidie van gemeente Hardenberg en richt zij 
een stuurgroep op bestaande uit Rob Houthooft (Larcom B.V. als financieel penvoerder), 
Arthur Bouwmeester (De Stuw) en Harald Eertink (BaalderborgGroep).  

Samen met ketenpartners verkennen wij de toekomst van InBeeld. 

• De Stuw 

• BaalderborgGroep  

• Larcom B.V. 

• Gemeente Hardenberg 

• Vluchtelingenwerk Hardenberg 

• Alfa College Hardenberg 

• COA, azc Hardenberg 

• Provincie Overijssel  

• Bibliotheek Hardenberg 

• Raad en Recht 

• Humanitas 
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Begin april 2019 verhuizen de  ArtCrew en ‘t Gilde van de BaalderborgGroep samen met  
InBeeld naar De Spinde 1 te Hardenberg. En huisvesten gelijktijdig Meldpunt 
discriminatie Artikel 1 Overijssel en Stichting Present. InBeeld wordt in één klap het 
grootste laagdrempelige inloophuis van noord-oost Nederland met ruim 700 bezoekers 
per week.  

Onze activiteiten:     

• Creatief-café 

• sociaal-café 

• taal-café 

• Granny’s@InBeeld  

• Wekelijkse inloop spreekuren van 
Humanitas 

• Dagelijkse inloop Participatiebalie azc 

• Vrijwilligerswerk bewoners azc 

• Vrijwilligerswerk algemeen 

• Stageplek voor studenten MBO - HBO 

• Werkervaringsplekken  
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Als kenniscentrum voor Studio Vers Bestuur 
provincie Overijssel staat InBeeld volledig in 
het teken van innovatie, nieuwe vormen van 
sociaal ondernemerschap en heeft zitting in de 
adviesgroep NuWijErBij onder leiding van 
Andries Heidema, Commissaris van de Koning.  
Samen met andere gedreven en 
gepassioneerde inwoners met prachtige 
initiatieven vanuit heel de provincie proberen 
wij elkaar te inspireren, bruggen te bouwen 
tussen de systeemwereld en de bewegingen 
vanuit de samenleving. 

 

23 november 2020 wordt  

Stichting InBeeld opgericht.  

Onze Raad van Toezicht: 

Jannes Janssen, voorzitter 

Rob Houthooft, Penningmeester 

David Corver, algemeen lid 

Maartje Janssen, algemeen lid 

Anne van den Hoek, bestuurder-directeur  

Carla Kampman, Manager Mens en Ontwikkeling 
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Een plek voor iedereen, voor iedereen een plek 
Stichting InBeeld biedt zesentwintig MBO en HBO studenten een stageplek. Hiervan zijn 
er elf studenten van het Alfa College vanuit het project Les op Locatie (LOL) elke week 
één hele dag aanwezig op onze locatie en voeren zij activiteiten uit voor statushouders 

binnen gemeente Hardenberg in samenwerking met ISK 
school, azc en Stichting InBeeld.  

Statushouders in en buiten 
gemeente Hardenberg bieden wij 
werkervaringsplekken en 
vrijwilligerswerk aan. In 2021 
waren dit negen personen. Janda, 
oud bewoonster azc, woont met 
haar man en drie dochters in 

Raalte en is  twee jaar in Nederland. Zij heeft de Nederlands 
taal in ons Taal-café geleerd en is september 2021 gestart met 
MBO-4 Social Work. Janda wordt bij ons opgeleid en begeleid. 

In 2021 zijn er binnen InBeeld 6068 dagdelen (13 fte, 24.272uur) vrijwilligerswerk 
uitgevoerd door statushouders, inwoners van gemeente Hardenberg, bewoners van het 

azc en door eigen personeel. In Corona tijd is er 
ruim 1.200 uur vrijwilligerswerk verricht bij externe 
partners. Onder andere Hapjes Dag Dedemsvaart 
was geweldig na een periode van 1,5 m afstand.  

Onze vrijwilligers zijn onder andere gastheer/
gastvrouw, schenken koffie, organiseren Granny’s 
@InBeeld, begeleiden bewoners van het azc, 
werken bij de Participatiebalie azc, ontwikkelen 
onze website en social media, geven Nederlandse 

les, organiseren sociale bijeenkomsten, LHBTI 
bijeenkomsten, bedenken nieuwe projecten en werken in de fietswerkplaats van het 
Diaconaal Platform. Zij zijn het hart van onze organisatie. 
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Het delen van (creatieve) passie  

Schilderen, breien, schaken, samen werken in de tuin, koken, vrijwilligerswerk of gewoon 
een goed gesprek, het maakt niet uit zolang je het doet met passie!  

Granny’s @InBeeld is een prachtige groep van circa veertig dames uit gemeente 
Hardenberg die samen haken en breien, een lach en een traan delen en elke week vol 

passie breien voor elkaar en voor een ander. Hun producten 
zijn bij ons te koop. De opbrengsten worden gebruikt om 
materialen aan te schaffen voor hun producten voor goede 
doelen, zoals kerkelijke projecten en kindertehuizen in 
Roemenië. 

Onze schilderclub komt elke 
donderdagochtend bij elkaar en 
bestaat uit circa vijftien dames. Zij 

krijgen regelmatig een workshop van bevlogen lokale 
kunstenaars.  

Zodra het kan vinden wij een 
reden om samen te koken en te 
eten.  

Allerlei  internationale gerechten staan 
bij ons op tafel. Gezellig tafelen brengt 
ons als mens nog dichter bij elkaar. 

 

Tjoek Tjoek Speel-O-Theek Hardenberg heeft al 35 
jaar passie voor speelgoed. Zij gaan op onze 
locatie verder. Samen hebben wij vertrouwen in de 
toekomst en in onze samenwerking. 
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Taal is de sleutel voor een goede toekomst 

  

Onze docent Nederlands geeft met de ondersteuning van ruim tien vrijwilligers, 
statushouders en bewoners van het azc aan circa 300 mensen per jaar Nederlandse les.  

De meeste deelnemers spreken niet of nauwelijks Nederlands of Engels bij aanvang van 
de lessen. 50% start op A0 niveau en behalen in 6 tot 9 maanden niveau A2. 20% is lager 

geletterd en heeft meer tijd nodig. 10% behaalt in 
dezelfde tijd B1 niveau en is klaar om in te 
burgeren. 20% zijn laaggeletterden en/of 
analfabeet.  

In 2021 heeft Stichting InBeeld dankzij het project 
1000 Kansen van provincie Overijssel in 
samenwerking met gemeente Hardenberg 35 
statushouders een fulltime programma 
aangeboden.  

De deelnemers kregen minimaal 20 uur per week 
Nederlandse les, deden vrijwilligerswerk en namen deel aan sociale activiteiten. 
Daarnaast kregen 10 deelnemers een begeleidingstraject van Base To Work uit Kampen 
ter voorbereiding op hun toekomst.  

Onze aanpak werkt! 

Hieronder een greep uit de successen die behaald zijn door onze deelnemers: 

• 1 deelnemer heeft een fulltime baan bij Shell; 

• 1 deelnemer is gestart met zijn schakelprogramma Masters aan de TU Delft; 

• 1 heeft een fulltime baan in de commerciële binnendienst gevonden in Amsterdam; 

• 3 deelnemers hebben een parttime functie in de horeca gevonden in Hardenberg; 

• 4 deelnemers hebben inmiddels staatsexamen B2 Nederlands afgerond.  
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Samen voor elkaar en met elkaar gewoon Doen!  

Corona bracht nieuwe uitdagingen met zich mee. Velen raakten geïsoleerd en hadden 
behoefte aan menselijk contact. Stichting InBeeld heeft alles eraan gedaan om, met 
inachtneming van de corona maatregelen, haar deuren open te houden voor haar gasten. 
In 2021 ontvingen wij 6.998 bezoekers voor minimaal 1 dagdeel per week. Ondanks de 

1,5 meter afstand en 
het verplicht dragen 
van een 
mondmasker, werd 
er heel wat 
afgelachen, gedeeld 
en koffie gedronken.  

2021 stond ook in het teken van onze verhuizing naar onze nieuwe locatie aan de 
Voorstraat 35 en de Krommesteeg 1 in het centrum van stad Hardenberg.  

Met beperkt budget hebben wij met ruim 75 vrijwilligers De Spinde ontmanteld en alles 
wat bruikbaar was gedemonteerd en hergebruikt op onze nieuw locatie.  
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2.500 uur vrijwilligerswerk is ingezet om onze verhuizing tot stand te brengen. Dankzij 
hun inzet en van lokale ondernemers, zoals Lennips Groep, zij leverden gratis verf, 
Bouwbedrijf Dijkhuis, Installatiebedrijf Otterman en de eigenaren van ons nieuwe 
onderkomen, hebben wij in 4 weken het onmogelijke voor elkaar gekregen. 
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Voorstraat 35 - Krommesteeg 1 

 
Op 4 november 2021 zijn wij gestart met de verbouwing van onze nieuwe locatie.   
In 4 weken tijd zijn wij verhuisd en namen wij afscheid van De Spinde.  

Onze vrijwilligers, studenten, personeel en de koffie staan klaar om onze gasten te 
ontvangen! U bent van harte welkom. 

 

  www.inbeeldhardenberg.nl 

  Telefoonnummer: +31-6 57 17 05 44 
  e-mail: mail@inbeeldhardenberg.nl  
  openings:jden: maandag t/m vrijdag   
  van 11.00 uur tot 16.00 uur 
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Cijfers 
 

2021 2021 2022

Inkomsten 

Subsidie huisvesting gemeente 
Hardenberg

€ 35.000,00

Subsidie Integraalplan azc € 42.300,00

AMIF € 26.208,00

Wereldmeiden € 8.800,00 € 5.905,47

LHBTI provincie Overijssel € 10.000,00 € 10.000,00

COA € 10.000,00

Totaal inkomsten € 132.308,00

Personeelskosten

A. Van den Hoek € 15.886,30

C. Kampman € 20.173,74

Y. Vriesema € 9.079,33

J. Van de Giessen € 13.293,00

Totaal Personeel € 58.432,37

Overige kosten

Huisvesting € 6.851,72

Verzekeringen 

Verbouwingskosten € 31.041,86

Reiskosten € 934,14
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Telefoon/internet € 1.190,45

Algemene kosten € 3.077,54

ICT € 9.880,39

Larcom BV BTW € 4.511,28

Verzekeringen € 379,68

Bankkosten € 103,10

Totaal overige kosten € 71.263,16

Subtotaal € 116.706,44

Eind saldo bank 31-12-2021 € 15.905,47

Totaal € 132.300,00 € 132.300,00

2021 2021 2022
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Inzet uren 2021 Aantal uren 
betaald

Aantal uren 
vrijwillige inzet 

Totaal

Algemene coördinatie 72 702 774

Coördinatie 
ParticipatieBalie azc

390 500 890

Coördinatie vrijwilligers  390 600 990

Taalondersteuning 260 606 866

AMIF #Meedoen 416 400 816

Wereldmeiden 50 100 150

Vrijwilligers 
ParticipatieBalie azc

5.616 5.616

Vrijwilligers 
taalondersteuning 

500 500

Vrijwilligers algemeen 15.248 15.248

Totaal 1.578 24.272 25.850
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