
 
 

En verder 

Materialen om weer open te kunnen gaan 

Steeds meer inloophuizen denken na over wat nodig is om verantwoord weer open te kunnen gaan. 

Diverse plekken deden al een aanvraag voor spatschermen en hygiënemateriaal. Maar ook bijvoorbeeld 

voor een partytent die wordt verankerd in de buitenmuur, voor drukkosten voor promotiemateriaal en het 

ophangen van voorschriften en plaatsen van looproutemateriaal en voor vrijwilligersvergoedingen voor 

mensen die leven onder het bestaansminimum. 

Benut de tijd van (beperkte) opening 

Als je je inloophuis toch al eens een opknapbeurt wilde geven, doe dat dan nu. Dan hoeft het niet in een 

periode die gevuld is met activiteiten en ontmoeting. En dan kun je straks opgefrist weer echt open. 

Vrijwilligers inzetten: hoe concreter, hoe beter 

Ook de vrijwilligers zijn nu noodgedwongen minder actief betrokken bij je organisatie. Hoe houd je hen er 

actief bij? Vraag iets van ze dat zo concreet mogelijk is. Dat maakt het voor de vrijwilliger gemakkelijker om 

in te stappen. 

Als je tóch voor jezelf kookt… 

Je kunt vrijwilligers die thuis toch koken vragen om één of twee porties extra te maken en die naar iemand 

toe te brengen. Inloophuis Meet Inn in Ede coördineert deze vorm van maaltijdbezorging en zoekt mensen 

die bij elkaar in de buurt wonen. Ze proberen zelfs afwisseling in de bezorgde maaltijden te bewaken (niet 

elke dag macaroni). 

Individuele financiële noodhulp 

Je kunt als organisatie ook een beroep doen op het Noodfonds voor personen die sociaal-economisch 

kwetsbaar zijn (bijvoorbeeld al schulden hadden) en door de corona-crisis in de problemen komen door 

bijvoorbeeld wegvallende inkomsten, net niet in het goede hokje van regelingen vallen of acuut in 

financiële nood zitten doordat procedures te lang duren – ook voor mensen zonder verblijfsvergunning. Zo 

kun je ervoor zorgen dat ook zij geld hebben voor hun eerste levensbehoeften. 

Noodhulp Straatkrant-verkopers 

De Brabantse Straatkrant is gestopt met de uitgifte. Dit is een groot probleem voor de verkopers. Zij leven 

van de verkoop. Zij kunnen nu hun huur niet betalen, hebben geen geld voor hun levensonderhoud en 

kunnen ook geen gebruik maken van de reguliere voorzieningen. Ze komen financieel en sociaal in de 

problemen; hierdoor ontstaan ongewenste situaties. MST Tilburg wil de krant nu digitaal opzetten, zodat 

de verkoop door kan gaan zonder fysiek contact. En voor verkopers die al jaren vaste bezoeker van de 

inloop zijn willen zij een noodfonds oprichten. 

Hulp aan ongedocumenteerden 

Een inloophuis wil voedselpakketten aanbieden aan ongedocumenteerde gezinnen die het nu erg moeilijk 

hebben door het wegvallen van inkomsten. Veel ongedocumenteerden leven van schoonmaakklusjes bij 

mensen thuis. Een groot deel van die schoonmaakklanten zegt nu af. Daardoor komen deze mensen niet 

meer rond omdat ze geen recht hebben op de maatschappelijke voorzieningen in Nederland, zoals 

uitkering of de voedselbank. Er ontstaat een groot gebrek aan eerste levensbehoeften, met name eten.  

  



 
 
Vrijwilligers anders inzetten 

- Vraag je vrijwilligers om als ze toevallig een bezoeker in de stad tegenkomen even een praatje te 

maken, hun telefoonnummer te vragen en dit terug te koppelen naar de coördinator. Neem hen als ze 

dat willen mee in een telefonische bereikbaarheidsdienst. 

- Vind vormen om je vrijwilligers betrokken te houden, bijvoorbeeld door te delen hoe het gaat met 

regelmatige bezoekers. Kijk ook hoe je de vrijwilligers die nu fysiek niet zo goed kunnen worden 

ingezet toch iets kunt laten bijdragen. Bij het Annahuis in Breda zetten vrijwilligers iedere dag iets op 

de Facebookpagina waar mensen iets mee kunnen (knutseltip, iets over wandelen in de natuur), etc.  

- Je kunt ook via Zoom een groepscontact houden met je vrijwilligers. Je houdt dan niet alleen voeling 

met hoe het met hen gaat, maar kunt hen ook hen ideeën laten inbrengen, al is het maar heel klein. Zo 

kunnen ze nog wel iets doen. 

Vrijwilligers nu te kwetsbaar 

Veel vrijwilligers zijn ouder en nu dus kwetsbaarder. Heb je nu (meer) vrijwilligers nodig voor hulp, zoek dan 

initiatieven die er in je woonplaats zijn voor het koppelen van vraag en aanbod van hulp. Zo kun je 

bijvoorbeeld jongere vrijwilligers vinden om jouw bezoekers te laten bezoeken. Bij sommige initiatieven is 

het aanbod aan hulp veel groter dan de vraag. 

Aansluiten bij bestaande hulpnetwerken 

Op veel plaatsen zijn initiatieven om elkaar te helpen gebundeld. Kijk of je kunt aansluiten. Er is veel 

aanbod van mensen die iets willen doen. Daar kun je gebruik van maken om bijv. een bezoek-pool van te 

maken, of een boodschappen-doen-rooster. 

Samenwerken voor het ontsluiten van de vraag 

De Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligerswerk roept op tot samenwerking nu er zoveel initiatieven 

ontstaan om hulp te geven. Vrijwilligersorganisatie en hun contacten met kwetsbare mensen zijn juist nu 

ontzettend belangrijk. Zij kunnen de vraag in beeld brengen. Op hun open forum geven zij een aantal 

voorbeelden. Kijk hier of er ook in jouw plaats al iets is. 

Oproep aan gemeente 

Roep de gemeente op om de kwetsbare groepen in beeld te houden. 

Anders inzetten van vrijwilligers 

Veel vrijwilligers zetten zich graag op een andere manier in nu ze niet naar het inloopcentrum kunnen 

komen. Zoek naar mogelijkheden om hen in te zetten voor bijvoorbeeld het klaarmaken van maaltijden 

(thuis), het telefonisch koppelen van vrijwilligers aan bezoekers, of andere vormen van praktische hulp. 

 

https://www.vrijwilligerswerk.nl/open+forum/1607534.aspx

