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Inleiding
Met veel enthousiasme en plezier zijn wij aan de slag gegaan met het in kaart brengen van impact van
ons ontmoetingscentrum De Herberg. De resultaten, opgedane inzichten en de geleerde lessen
hebben wij beschreven in een rapport “impactonderzoek De Herberg”. Hierbij een samenvatting.
Met “Op de bres voor inloophuizen” heeft het Kansfonds Ontmoetingscentrum De Herberg met 3 jaar
subsidie en deskundigheidsbevordering toegerust.
De Herberg is één van de vier inloophuizen van Stichting Inloophuizen Amersfoort (SIA). Allen hebben
meegedaan met het impactonderzoek van Fonds Franciscus. Er is een toolkit ontwikkeld door Avance
met als doel de impact van de Inloophuizen te meten. Impact bestaat uit de effecten die aan de
activiteiten van de diverse inloophuizen kunnen worden toegeschreven. Deze effecten kunnen zowel
positief als negatief, bedoeld of onbedoeld, direct of indirect zijn.
Mede met de resultaten van het impactonderzoek willen wij laten zien dat wij een bijdrage leveren
aan de finaliteit van de “inclusieve Stad Amersfoort”. SIA faciliteert 4 inloophuizen in de stad
Amersfoort om aan mensen een plek te bieden waar zij zonder voorwaarden kunnen komen en een
luisterend oor treffen. Een plek waar er niets van hen wordt verwacht en waar hun eigen vraag
voorop staat. Een plek waar ze zich zinvol en betekenisvol kunnen inzetten voor anderen, op basis van
wederkerigheid. Wij hebben willen aantonen dat ons werk niet alleen betekenis heeft voor onze
bezoekers, maar ook voor de mensen daaromheen. Denk bijvoorbeeld aan de buurt en professionals
die samenwerken met onze bezoekers.
Wij hebben onze organisatie onder de loep genomen om te onderzoeken wat er goed gaat en wat er
verbeterd kan worden. Met het onderzoek hebben we beter inzicht gekregen op vragen als:
o Wat doet De Herberg
o Wie komen er in De Herberg
o Wat betekent De Herberg voor de bezoekers
o Wat betekent De Herberg voor de wijk
Ontmoetingscentrum De Herberg kan rekenen op trouwe gasten en trouwe vrijwilligers. Een groot
aantal verbindt zich langdurig aan De Herberg. Zij hebben de activiteiten nodig om te wisselen van rol.
Van gast tot vrijwilliger en andersom. Van samen in regie en zelf in regie. Met die gedachten hebben
wij aangegeven dat wij willen werken aan de volgende maatschappelijke effecten.
o Gezonde en vitale inwoners
o Kansrijk ontwikkelen
o Omzien naar elkaar
o Meedoen
o Thuis in Amersfoort
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Effectenkaart
Medio 2021 hebben wij met 35 “kern” vrijwilligers de effectenkaart ingevuld. Zij zijn verantwoordelijk
voor een deel van de activiteiten en hebben veel contact met mensen waar wij het voor doen. Het
was leerzaam om de activiteiten en effecten met elkaar uit te wisselen.
Bij wie vindt het effect plaats?

Welke activiteit organiseren
we?
Dagelijkse inloop

Welk effect?

Mensen die leven met financiële
obstakels

Geldcheck

o
o
o
o
o

Taal en cultuur leren van elkaar:
Nederlanders en migranten

Werken in de tuin

Alleenstaande moeders met
kinderen met stress problemen.
Moeizaam huwelijk, echtscheiding, financiële obstakels
Creatieve ouderen met weinig
dagbesteding

Bakkie Kroost

o
o
o
o
o
o

Mantelzorgers - mannen

Biljarten

Ouderen die elkaar stimuleren
om te bewegen
Ouderen die kampen met
chronische ziekten

Fietsclub

Alle wijkbewoners die behoefte
hebben aan een gastvrije
ontmoetingsplek

Creatieve inloop

Blijf fit 60+

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ouderen op hoge leeftijd die in
eigen wijk willen uit eten en
daarna veilig naar huis willen.

Samen eten

Vitale ouderen die zich vervelen

Klaverjassen tijdens
dagelijkse inloop en
Klaverjasclub “De Inloper”.

o
o
o
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Vriendschap
Nuttige bijdrage
Gelijk zijn
Hulp vragen en hulp leren
vragen
Acceptatie
Hoop
Minder stress gevoelens
Delen van materiaal
Er is altijd iemand die je
helpt of met je meedenkt
Ergens bij horen
Nuttige bijdrage
Leren van andere culturen
Geen discriminatie
Culturele uitwisseling
Vertrouwen en
verbondenheid
Vriendschap
Gezelligheid
Afleiding
Omgaan met tegenslag
Saamhorigheid
Plezier hebben
Horizon vergroten
Het helpt je over een
drempel heen
Samen kun je het langer
volhouden
Gezellige middag
Gezelligheid
Gedachten uitwisselen
Inspireren
Verzorgt worden
Luxe en zorgvuldig gedekte
tafel in liefde en
wederkerigheid
Spelen en een plezierige
avond
Nieuwe mensen leren
kennen
Vrolijke spanning

Wijkbewoners die laagdrempelig
creatief bezig willen zijn
Ouderen met chronische ziekten
en rouw problematiek

Mandala tekenen

Ouderen die genieten van een
uitdaging - mentaal fit blijven
Alleenstaande vrouwen, soms
moeders met financiële
obstakels

Herbergbridge

Koersbal

Eet club

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Verminderen van stress
Helemaal ontspannen
Ontspanning
Veel plezier, ondanks hoge
leeftijd
Gezelligheid
Ontmoeten
Multicultureel
Ervaringen uitwisselen over
o.a. voeding en
levenswijsheid
In regie blijven
Verbondenheid onderling
Spiegelen in andermans
leven

Ouderen die kampen met angst
en graag in een veilige omgeving
met een bekende groep uitgaan

Dagje uit

o
o
o
o

Wereld verruimen
Andere kijk op samenleving
Angst overwinnen
Terugkom middag waarin de
foto’s in diashow met
muziek wordt getoond geeft
een warm gevoel

(Groot) ouders en kinderen die
problemen hebben met
echtscheiding of overleden
familie

Spreekuur rouw en verlies

o
o
o

Stress verminderen
Hoop
Verbeterde relatie moeder
en kind

Voor alle wijkbewoners een uitje,
lief en leed brengt ze bij mensen
die kampen met ziekte

Boeken ruilen

o

Kopen is duur, ruilen is
makkelijk
Bibliotheek heeft een hoge
drempel en hoge boetes
Stimuleert om op te ruimen
thuis

o
o

Gezellige ontmoeting voor die
lijden aan chronische ziekte of
rouwproblematiek

Bingo

o

Bij mensen die tijdelijk tegenslag
ervaren en bemoediging nodig
hebben – bij mensen die iets
kunnen geven

Kerststukjes maken

o
o
o
o
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Enthousiasme over de
cadeautjes bij mensen met
financiële obstakels
Dankbaar om het kerststukje
te geven
Verrassingseffect
Hoopgevend
Gekend worden in
verdriet/problemen

Organisaties/vrijwilligers die
willen omzien naar anderen

Vindt plaats voor goede
doelen – fondsen – omzien
naar elkaar

o
o
o

o

Kinderen die opgroeien in
armoede

Jarige job

o

Voor niet - Nederlandse van
geboorte, ouders en kun
kinderen

Sinterklaas bingo

o
o

Signaleren van noden in de
wijk
Belangen behartigen
Wederkerigheid (ervaringsdeskundigen dragen zelf
mensen voor die leven met
financiële obstakels
Zorgmijders vertrouwen
spiegelen in reguliere
hulpverlenersinstanties.
Geeft veel ontspanning
omdat de verjaardagpakket
garant staat voor een
vrolijke verjaardag.
Ruilen en delen speelgoed
onderling
Duurzaamheid

Conclusie
Ontmoetingscentrum De Herberg, als onderdeel van SIA, is een plek waar geen beheerder, maar een
coördinator werkzaam is. Door scholing in de presentie methode weet zij hoe belangrijk
wederkerigheid is in de relatie, dat langdurig optrekken goed is voor het vertrouwen en het zinvol en
betekenisvol is om vrijwilligerswerk te doen. Intern onderzoek heeft uitgewezen dat de gasten en
vrijwilligers niet aan “doelgroepen denken” doen.
Gasten en vrijwilligers willen als mens gekend worden met hun kwetsbaarheden en veerkracht. Door
het onderzoeken waar de veerkracht zit worden en blijven de gasten en vrijwilligers betrokken bij hun
leefomgeving en in geval van De Herberg specifiek in Nieuwland.
In De Herberg ervaren mensen:
o Vriendschap (i.p.v. eenzaamheid)
o Nuttige bijdrage (i.p.v. geen arbeidzaam leven)
o Iedereen is gelijk (iedereen heeft kwetsbaarheden)
Al onze activiteiten ontstaan door één vrijwilliger die eigenaar is. Voor de vrijwilliger is deze activiteit
belangrijk om een nuttige bijdrage te geven. De Herberg levert met haar gastvrije plek een
waardevolle bijdrage op sociaal domein in de wijk.
Kenmerkend zijn:
o Stil actief zijn in de haarvaten van de wijk
o Problemen signaleren en doorgeven aan onder andere de BOA en hulpverleners
o Belangen behartigen om stress te verminderen. (bijv. niet functionerende bewindsvoerders,
samenwerken met fondsen)
o Een trouw luisterend oor geven aan zorgmijders en weer langzaam vertrouwen geven,
waardoor deze hulp gaan zoeken
o Ervaringsdeskundigen met dezelfde problematiek (doelgroep) worden verbonden met elkaar
door de coördinator
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Onderzoek van Movisie heeft uitgewezen dat mensen met stressklachten veel moeten praten om
weer regie te krijgen over hun eigen leven. Hulpverlenersorganisaties kunnen dit niet borgen, daar er
vaste afspraken en/of contracten zijn over het aantal gesprekken die zij mogen voeren met klanten
(politiek gedreven). In De Herberg praten mensen veel met elkaar en wisselen van rol, kwetsbaar veerkrachtig. Dit geeft vertrouwen en vriendschap. Delen is helen.
De wijk Nieuwland is zo gebouwd dat privacy en veiligheid geborgd is. Dit houdt in dat ontmoeten
daardoor een extra drempel heeft. Activiteiten en ruilen van producten kan ontmoetingen stimuleren.
Als de gemeente Amersfoort een inclusieve Stad wil zijn, dan moeten de ontmoetingsplekken
behouden blijven. Met een coördinator (sociaal werker) die aandacht geeft aan de sociale noden in de
wijk. Liefst in combinatie met een betaalde beheerder voor het faciliteren van gebouw en financiën.
Naast de dagelijkse inloop biedt De Herberg veel andere mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en
een nuttige bijdrage te kunnen leveren. Onze activiteiten zijn meestal vraaggericht georganiseerd (het
begint met een vraag van een vrijwilliger). Daardoor kunnen wij present aansluiten bij wensen en
behoefte van vrijwilligers. Dit onderscheidt ons van de buurthuizen en ander initiatieven die vaak
aanbod gericht (politiek gestuurde) activiteiten aanbieden. Wij hebben zo’n 25 (veelal wekelijks
terugkerende) activiteiten met vaste groepsleiding die zich vaak al jarenlang inzetten voor de
organisatie van de activiteit. De activiteiten ontstaan altijd spontaan.
De Herberg heeft in de afgelopen 20 jaar zijn sporen verdiend in de wijk. De organisatie richt zich op
de sociale noden en dat willen wij blijven doen. De focus voor nieuwe activiteiten is gericht op de
eigenaar, “die Ene” voor wie de activiteit te mogen uitvoeren zo van waarde is. Blijven omzien naar
elkaar om zo een bijdrage te leveren aan “de inclusieve Stad Amersfoort”.
De inrichting van wijk kan bepalend zijn of mensen elkaar organisch ontmoeten of dat zij daar moeite
voor moeten doen. Kansen liggen er omdat de organisatie een verleden heeft zowel als een diaconale
ontmoetingsplek al een kerk. Dit kunnen wij slim benutten door onze activiteiten in termen van
positieve gezondheid te omschrijven. Wij leveren een bijdrage op het gebied van zingeving, meedoen
en kwaliteit van leven. Door scholing in positieve gezondheid van coördinator en vier vrijwilligers van
De Herberg hopen wij te investeren op een gelijkwaardige relatie met de eerstelijnsorganisaties in de
wijk Nieuwland.
Wij willen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen zoals vitaal en vaardig, energietransitie en
circulaire economie. Op het gebied van duurzaamheid hebben wij activiteiten als levensmiddelen,
boeken en kleding ruilen. Wij ontvangen van wijkbewoners speelgoed, hobby en knutselspullen voor
onze activiteiten. Wij doen aan omzien naar elkaar en ontvangen van wijkbewoners kerstspullen om
kerststukjes uit te delen en De Herberg in kerstsfeer te brengen. Wij zouden dit verder kunnen
uitbreiden.
De buurtnetwerker van de organisatie Indebuurt033 is overtuigd van de waardevolle bijdrage van De
Herberg voor de wijkbewoners van Nieuwland.
Geleerde lessen
Het impactonderzoek heeft ervoor gezorgd dat wij helder kregen waar de risico’s en de kansen van
ons ontmoetingscentrum liggen. Door de tools werd onze unieke werkwijze en positie meer en meer
helder. Het beleidsplan inclusieve Stad maakte duidelijk dat wij niet zichtbaar zijn. Daarvoor moeten
wij dus herhalende activiteiten organiseren waarin wij de politiek betrekken. Verstevigd verbinden
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met organisaties op sociaal domein in de wijk Nieuwland en wij zullen meer aan storytelling moeten
doen. Verder de drempel verlagen door activiteiten op gebied van positieve gezondheid op die wijze
te omschrijven. De coördinator volgt samen met de geschoolde vrijwilligers een cursus positieve
gezondheid. Die kennis gaan wij verspreiden onder de gasten en vrijwilligers, zodat wij allen meer in
balans komen. Wij weten dat inzetten op veerkracht een geweldig effect heeft op levensgeluk. Dat
meedoen op basis van wederkerigheid zorgt voor vriendschap. En een nuttige bijdrage zorgt dat je een
zinvol leven hebt en zelfvertrouwen vergroot. Luisteren naar anderen zorgt dat je blijft leren, dankbaar
bent en voor meer interesse voor de maatschappij.
Present zijn in de wijk zorgt ervoor dat signalen opgepakt worden en voor belangenbehartiging van
kwetsbare doelgroepen. Dat de activiteiten aansluiten bij maatschappelijke problemen, zodanig dat de
gemeente er beleid op kan maken.
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In onderstaand plaatje zien we een samenwerking met organisaties. De inloophuizen van SIA zijn
hierin niet benoemd. Gezien de bijdrage van onze organisatie denken wij een plek te hebben tussen
de groene en de rode laag.

Met het impactonderzoek is inzichtelijk geworden wat De Herberg betekent voor gasten en
vrijwilligers. Wij kunnen ervan leren om nog beter aan te sluiten bij de behoefte van de bezoekers en
om de organisatie verder te professionaliseren. Met de impactdata willen wij financiers het belang van
onze manier van werken laten zien. Dat wat we doen werkt echt!
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