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Beleidsplan 2018 en verder 

Inleiding: situatie vanaf september 2017

Met de Nederlandse provincie der dominicanen is kort voor de zomer van 2017 het volgende 
overeen gekomen: 
 De dominicanen schatten de kansen voor een goed en levensvatbaar dominicaans project op

basis van de door de Stichting DOM voorgelegde plannen voor het Huis van Dominicus 
positief in. 

 De dominicanen vragen van de Stichting DOM een verdere uitwerking van de plannen en 
versterking van het draagvlak ervoor. 

 De dominicanen zijn bereid het verwerven van het gebouwencomplex aan de Händelstraat en
de Palestrinastraat financieel te ondersteunen, maar vragen ook financiële betrokkenheid van
andere partijen. 

 De dominicanen zijn bereid de Stichting DOM te ondersteunen in de te voeren gesprekken 
met het bestuur van de Sint-Ludgerusparochie en de staf van het aartsbisdom Utrecht. 

Dit betekent dat de volgende fase is aangebroken in het opbouwen van het beoogde Huis van 
Dominicus. 

Beleidsconsequenties voor 2018 

In deze nieuwe fase ligt de prioriteit in eerste instantie bij het uitbreiden van de groep van dragers
en het verbreden van het draagvlak voor het Huis van Dominicus.  
 Er wordt gezocht naar uitbreiding, en versterking van de diversiteit naar leeftijd en 

achtergrond, van de groep die het opbouwen van het Huis van Dominicus op zich neemt. De 
gesprekken met mensen van uiteenlopende expertise en achtergrond zijn volop bezig. Half 
november komt een verbrede groep, zoals dan verzameld, samen. 

 Deze groep zal vervolgens gecoördineerd de verbreding van het draagvlak voor het Huis van 
Dominicus ter hand nemen. Het gaat hierbij om: 

o verbreding van het financiële draagvlak en het zoeken naar andere mogelijke 
sponsoren naast de Nederlandse Provincie van de Orde der Dominicanen;

o nadere uitwerking van en besluitvorming van een realistische exploitatiemodel; 
o verbreding van het organisatorische draagvlak door het versterken van de 

verbindingen met andere (dominicaanse) activiteiten- en vormingscentra op het 
gebied van geloof en spiritualiteit in het land; 

o verbreding van het organisatorische draagvlak door het versterken van bestaande en 
het aangaan van nieuwe verbindingen met andere – kerkelijk en niet-kerkelijke, 
katholieke en niet-katholieke – organisaties in de stad en in het land. 

 Er wordt een profiel opgesteld voor een samen te stellen Raad van Advies van 
vertegenwoordigers uit uiteenlopende entiteiten waarmee het Huis van Dominicus verbonden 
wil zijn. Deze Raad reflecteert en adviseert over de ontwikkeling van het Huis van Dominicus,
informeert over relevante ontwikkelingen elders en draagt zo bij aan de verankering van het 
Huis van Dominicus in de katholieke, christelijk-oecumenische, religieuze en 
maatschappelijke context. 

Parallel hieraan worden er verdere organisatorische stappen gezet met het oog op de omvorming
van wat nu de Dominicuslocatie van de Sint-Ludgerusparochie is tot het Huis van Dominicus, dat 
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opereert vanuit een dominicaanse identiteit, in samenwerking met en mede dienstverlenend aan 
de drie Utrechtse parochies en katholiek, kerkelijk en maatschappelijk Utrecht. 

Met ingang van 1 januari 2018 zal het beoogde Huis van Dominicus zo veel mogelijk als 
één entiteit opereren zowel in de programmering als in de publiciteit, uiteraard vooralsnog onder 
toezicht van en in afstemming met de locatieraad van de Dominicuslocatie als onderdeel van de 
Sint-Ludgerusparochie respectievelijk de Utrechtse Stadparochie. Er vinden binnen het Huis van 
Dominicus in oprichting activiteiten plaats die verschillend gericht zijn en verschillende 
doelgroepen beogen, maar die in samenhang bedacht, uitgewerkt, gecommuniceerd en 
uitgevoerd zullen worden. Met het oog op deze samenhang wordt een programmaraad ingesteld.

Er worden voorlopig de volgende soorten activiteiten onderscheiden: 
- Het Huis van Dominicus bidt 
- Het Huis van Dominicus denkt 
- Het Huis van Dominicus bezint 
- Het Huis van Dominicus verbindt 
- Het Huis van Dominicus biedt aan

De activiteiten gezamenlijk worden gedragen vanuit een dominicaanse spiritualiteit en geven 
vorm aan een dominicaanse identiteit. Dit resulteert voor het Huis van Dominicus tot een profiel 
dat: 

- is verankerd in de katholieke traditie, vanuit de overtuiging dat deze van fundamenteel
belang is voor het hedendaagse leven, zowel persoonlijk als cultureel en 
maatschappelijk; 

- is gericht op de hedendaagse wereld en wat mensen daarin opdoen aan ervaringen, 
inzichten, vragen en problemen, vanuit het geloof dat hierin mede aan het licht komt 
hoe God betrokken is bij de wereld en haar bewoners; 

- zich concentreert op het doorgronden van ontwikkelingen, kennis nemen van de 
achtergronden ervan en het ontwikkelen van een eigen verhouding hiermee, volgens 
het dominicaanse devies contemplari et contemplate aliis tradere, sprekend en 
handelend doorgeven wat door bezinning is verworven; 

- aansluit bij de onderlinge betrokkenheid van mensen en hun verlangen naar een 
gemeenschap waar ieder zich gezien en gedragen weet, vanuit het geloof dat 
mensen hierin bij uitstek beeld van God zijn; 

- open is om naar vermogen beschikbaar te maken wat in de eigen omgeving door 
mensen wordt gevraagd, in navolging van Jezus de Mensenzoon die volgens eigen 
zeggen in het evangelie ‘niet is gekomen om gediend te worden, maar te dienen’. 

Spiritueel hart van het Huis van Dominicus

Hart van de dominicaanse spiritualiteit is de verkondiging van Gods genade die gericht is op alle 
mensen. Met het oog hierop stuurt Dominicus zijn broeders uit om zonder ‘goud-, zilver- of 
kopergeld in hun beurs’ rond te trekken, zonder reistas, tweede set kleren, sandalen of stok en 
onderdak vindend bij degenen die hen ontvangen willen (Matteüs 10,9-11). Zo leven zij van wat 
zij ontvangen. 

Teneinde steeds opnieuw te onderzoeken in welke situatie wij leven en welke genade wij 
daarin ontvangen, programmeert het Huis van Dominicus jaarlijks een serie activiteiten die er 
speciaal op gericht is te onderzoeken van welke ontwikkelingen wij deel uitmaken, hoe deze ons 
raken in onze uiteenlopende posities, wat dit bij ons oproept aan vragen en verlangens, aan 
angsten en visioenen, en welke aanwijzingen dit biedt voor de wijze waarop wij ons kunnen en 
zouden moeten richten op het ontvangen van de toekomst, die ons van Godswege wordt 
gegeven. Deze serie maakt onderdeel uit van het programma van het Huis van Dominicus en is 
dus toegankelijk voor iedere potentieel geïnteresseerde, maar voor iedereen die betrokken is bij 
de programmering van activiteiten van het Huis van Dominicus, is deelname een must. Op deze 
manier wordt concreet gemaakt dat het Huis van Dominicus geen activiteitencentrum is, maar 
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een plaats van spirituele bezinning waar Gods aanwezigheid wordt gezocht en vormen worden 
ontwikkeld om op deze aanwezigheid te antwoorden.  

Aanbod aan katholiek Utrecht 

Op basis van de gedurende de afgelopen jaren ontwikkelde expertise doet het Huis van 
Dominicus een aanbod aan katholiek Utrecht dat erop is gericht mensen toe te rusten om voor te 
gaan in kleinschalige vieringen in het kader van wat in de pastorale visie voor de Utrechtse 
Stadparochie ‘pastorale steunpunten’ heten. In een combinatie van laagdrempelige theologische 
scholing, praktische oefening en spirituele vorming leren belangstellenden hoe zij met 
eenvoudige middelen een bijeenkomst liturgisch kunnen vormgeven, hoe zij tot een keuze van 
teksten kunnen komen en hoe zij een korte overweging of gebedstekst kunnen formuleren die 
past bij hen en is toegesneden op de situatie en degenen die daarbij betrokken zijn. Ook zullen er
op het World-Wide Web mogelijkheden ontwikkeld worden om tips uit te wisselen die betrekking 
hebben op de vormgeving van vieringen, samen met tips over bruikbaar ondersteunend materiaal
en zelfgeschreven teksten. 

Beleidsinzet voor 2018

Inzet is om eind 2018 duidelijkheid te hebben of het reëel is het Huis van Dominicus officieel te 
starten en in de komende vijf jaar verder op- en uit te bouwen. Dit impliceert dat er duidelijkheid is
over: 

- de voorwaarden en de reële mogelijkheden om het complex aan de Händelstraat / 
Palestrinastraat te verwerven;

- de risico’s die beheer en exploitatie van het complex met zich meebrengt en de 
mogelijkheid deze te beperken; 

- de voorwaarden voor en de reële mogelijkheden om het complex kostendekkend te 
exploiteren; 

- het benodigde draagvlak voor het Huis van Dominicus voor de genoemde periode van
vijf jaar van opbouw, zowel in de financiële als in personele zin;

- de inhoudelijke ambities voor deze eerste periode van op- en uitbouw en de 
realiteitswaarde ervan; 

- de organisatiestructuur van het Huis van Dominicus. 

Met het oog op met name het eerste punt zet het bestuur van de Stichting DOM erop in op korte 
termijn in gesprek te gaan met het bestuur van de Sint-Ludgerusparochie over de mogelijkheden 
het complex Händelstraat / Palestrinastraat te verwerven. Inzet hiervan is helderheid te verkrijgen
over de wederzijdse financiële verwachtingen en de mogelijkheid die bij elkaar te brengen. 

Beleidsconsequenties voor na 2018 

Indien besloten wordt dat het Huis van Dominicus officieel start, treedt er een nieuwe fase in van 
verdere op- en uitbouw. Met het oog hierop zal in dat geval in de loop van 2018 een beleidsnota 
worden opgesteld met uitwerking van de volgende terreinen: 
 het geschikt maken en het beheren van de gebouwen van het complex aan de 

Palestrinastraat / Händelstraat; 
 de programmering en de exploitatie van het Huis van Dominicus en het zoeken naar 

mogelijkheden een betaalde coördinator-beheerder aan te stellen; 
 het werven van additionele fondsen bij organisaties en particulieren, zowel om het draagvlak 

van het Huis van Dominicus concreet zichtbaar te maken als om specifieke activiteiten te 
kunnen ontwikkelen of aan specifieke wensen qua gebouw of inrichting te kunnen voldoen; 
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 het onderzoeken van de mogelijkheden het complex aan de Palestrinastraat / Händelstraat te
behouden of te herinrichten voor het vieren van liturgie in uiteenlopende gestalten en vormen 
en het aanpassen van de accommodatie aan wensen en behoeften; 

 de samenwerking met andere (dominicaanse) activiteiten- en vormingscentra in het land en 
de mogelijkheid van elkaars expertise gebruik te maken; 

 de communicatie over zowel afzonderlijke activiteiten in het kader van het Huis van 
Dominicus als het profiel van het Huis van Dominicus als geheel en de dominicaanse 
identiteit ervan; 

 en alles wat er verder nog nodig of opportuun blijkt met het oog op de opbouw van het Huis 
van Dominicus als spiritueel centrum met een dominicaanse identiteit en een uitstraling naar 
wijk, stad en land.  

Bij het opstellen van dit beleidsplan zal gebruik gemaakt worden van ondersteuning vanuit de 
dominicanenkloosters in Huissen en Zwolle en de ervaringen die zij bij het ontwikkelen van 
plannen, het organiseren van een draagvlak en het uitwerken van activiteiten hebben opgedaan. 

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting DOM
Utrecht, oktober 2017. 
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