Netwerk DAK start nieuw fonds ‘Door corona de deur uit’ voor
inloophuizen
Het fonds ‘Door corona de deur uit’ helpt om mensen te vinden en aandacht voor
hen te hebben.

Door de coronamaatregelen zijn inloophuizen bezoekers kwijtgeraakt. En niet
alleen zijn er bezoekers die niet terugkwamen, over het algemeen is
eenzaamheid toegenomen. Meer mensen zijn in een isolement geraakt en vinden
het moeilijk om de draad weer op te pakken.
Netwerk DAK kreeg van Oranje Fonds een bijdrage van € 30.000 voor
inloophuizen om corona herstel activiteiten te starten. Ook is er tijd om
inloophuizen te begeleiden die op nieuwe manieren de deur uit gaan.
In en buiten het inloophuis
Niet iedereen komt naar het inloophuis, daarom is het goed om naar buiten te
gaan. De drempel is voor veel mensen te hoog om naar binnen te gaan. “Niets is
zo ongemakkelijk als een kopje koffie te drinken.” Niet iedereen voelt zich thuis,
niet iedereen wil naar groepsbijeenkomsten, mensen met weinig sociale
contacten vinden het moeilijk om zelf hun weg naar het inloophuis te vinden.
Deze mensen kun je veel makkelijker bereiken door ze aan te spreken op de
plekken waar ze toch al komen. Als de vluchtige contacten regelmatig
voorkomen dan groeit er een band, en dan is er een kans dat er verdieping
plaatsvindt. Blijf niet wachten tot iemand komt, maar ga naar te mensen toe –
wees zichtbaar in de wijk.
Met dit fonds biedt Netwerk DAK ondersteuning aan inloophuizen om de
deur uit te gaan. Zo kunnen zij nieuwe contact opbouwen met mensen
die door de coronamaatregelen dieper in isolement zijn gekomen.
Wat bieden wij
1. Financiële bijdrage tot €2500 om vrijwilligers te trainen om de deur uit te
gaan.
2. Financiële bijdrage tot €2500 voor middelen om op straat contact te leggen
met nieuwe bezoekers en/of bezoekers die buiten beeld zijn geraakt.
3. Meedenken over aanpassing van de werkwijze of aanpak bij nieuwe manieren
van werken.

Voor wie
-Voor DAK-leden, de kleinere organisaties
-die de deur uit gaan om verloren bezoekers en anderen op te zoeken en te
vinden.

Doe mee!
Vul het aanvraag formulier in. Wil je overleggen over jullie plannen, of heb je
behoefte aan iemand die even meedenkt? Mail naar
coronaherstel@netwerkdak.nl, dan word je gebeld.

Achtergrond
De inloophuizen hebben in de tijd dat ze bestaan, bewezen dat ze van betekenis
zijn voor veel mensen die elders geen aansluiting krijgen.
Die kwaliteiten: tijd hebben, aansluiten en de bezoekers volgen in wat zij willen,
kunnen evengoed ingezet worden om contacten te maken buiten de deur, dat
hoeft niet perse in het inloophuis.
Inloophuizen kunnen dit naar buiten gaan, als nieuwe activiteit ontwikkelen. In
het jargon van het welzijnswerk wordt er dan gesproken over outreachend
werken. Hoe: door de straat op te gaan en mensen te ontmoeten op de plekken
waar zij verblijven. Zij kunnen bijvoorbeeld met een bakfiets de wijk ingaan, of
een kraam huren op de markt. Het werkt uitnodigend om een kop koffie of thee
aan te bieden. Of ze kunnen bijvoorbeeld een wandelclub organiseren. Of
contact leggen met de bibliotheek. Of gewoon op een bankje gaan zitten. Zo
kunnen zij heel doelgericht op zoek gaan naar bezoekers die niet terug zijn
gekomen na de eerste en tweede lockdown. Bijvoorbeeld door met hen af te
spreken voor een wandeling. Zo kunnen zij ook contact leggen met anderen die
zij nog niet kenden. Contact leggen en luisteren. Zo vinden zij mensen die
behoefte hebben aan contact.
Veel inloophuizen bedenken zelf hoe ze dat willen doen. Voor extra kosten
kunnen ze een beroep doen op het herstelfonds.
Wil je even sparren, bel dan. Of kijk hier voor inspiratie de opname van de
studieochtend ‘Presentie, ga erop uit!’

Wil je een training aanbieden om je vrijwilligers extra vaardigheden mee te
geven, of wil je nieuwe vrijwilligers trainen? Netwerk DAK heeft contact met
organisaties die een passende training aanbieden.

Pagina 2 van 4

1. Stichting Wemove
Deze stichting begeleidt zelfregiegroepen. Enkele mensen die bij elkaar in
de buurt wonen starten een zelfregiegroep. Zij bepalen zelf wat ze samen
willen doen en gaan aan de slag. Ze gaan op kleine schaal in de informele
sector ondernemen. In Rotterdam zijn op dit moment acht ZRG’s actief
o.a. op het gebied van schoonmaken, koken, oppassen, creativiteit.
2. Stichting Presentie
De Stichting Presentie geeft trainingen aan beroepskrachten en
professionals. Je kunt hen vragen om een training voor vrijwilligers om
buiten de deur contacten te leggen.
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Criteria voor aanvragen fonds Netwerk DAK Door corona de deur uit
•
•
•
•

De maximaal aan te vragen bijdrage is € 2500.
Kleinere organisaties, met maximaal 3 betaalde medewerkers die aangesloten
zijn bij Netwerk DAK kunnen een aanvraag indienen.
Een organisatie kan één keer een aanvraag indienen.
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Heb je plannen, maar weet je nog niet hoe? Neem gerust contact op. Mail naar
coronaherstel@netwerkdak.nl, dan word je spoedig gebeld.
Het fonds is niet voor
•
•

Noodhulp aan individuen, voedselpakketten of maaltijden, presentjes voor
vrijwilligers of bezoekers.
Activiteiten die onderdeel zijn van de bestaande inloop

Het fonds is wel voor
1.Training van vrijwilligers om buiten de deur contacten te leggen.
Extra training van de vrijwilligers en coördinatoren om buiten de deuren van het
inloophuis te werken, kan belangrijk zijn. Contact leggen op straat is anders dan gasten
ontvangen in de inloop. Het gaat om vertrouwen winnen, afwachten en ruimte laten voor
de ander. Als mensen thuis worden opgezocht, dan is respect voor de privacy nog
belangrijker dan bij een inloop. Daarom is het mogelijk om een bijdrage voor extra
training aan te vragen. Het kan gaan om nieuwe vrijwilligers of om vrijwilligers die al
langer mee doen. Netwerk DAK kent geschikte trainers.
2.Activiteiten om contact te leggen met mensen die door de lock downs eenzamer zijn.
Voor hen die het moeilijk vinden de draad weer op te pakken of een extra steuntje in de
rug nodig hebben. Dat zijn activiteiten waarbij je de straat op gaat en mensen opzoekt
op plekken waar zij verblijven. Dit alles voor zover de maatregelen het toelaten.
•
•
•
•
•
•
•

Een bijdrage voor een bakfiets om wekelijks de wijk in te gaan
Een bijdrage voor een koffiekar om in het winkelcentrum te staan
Wekelijkse een kraam huren op de markt
Een wandelclub organiseren
Contact leggen in de bibliotheek
Een bijdrage aan een bus om met mensen een bijzondere pek te bezoeken en
naar hun verhaal te luisteren
Koffie to go bonnen uitdelen (zodat mensen terugkomen)

3.Activiteiten om contact te houden met bezoekers die buiten beeld zijn geraakt.

•
•
•
•

Contact leggen en voormalige bezoekers thuis bezoeken
Aanbellen bij voormalige bezoekers waarvan geen telefoonnummer bekend is
Contact leggen en afspreken om op een bank in het park bij te praten
Contact leggen en wandelen naar een plek die voor deze bezoeker belangrijk is.
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