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Zijn uw (adres)gegevens 
gewijzigd? Stuur een mail met 
uw oude én nieuwe gegevens 
naar donateursadministratie@
ontmoeting.org

Missie • Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting
ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. We 
leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan 
te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. 
Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven. 

Dankzij onze vrijwilligers en medewerkers kunnen we deze 
missie uitvoeren. Ze zetten zich met hart en ziel in voor hun 
medemens. Door een luisterend oor of praktische begelei-
ding te bieden. Of door ondersteunende taken te verrichten.
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UDO:
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‘Ik kan weer 
ergens wonen’

3



GROEI IN HARDERWIJK 
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Jacolien van Loo
Activeringswerker

In gedachten ga ik terug naar een jaar geleden. Er stonden twee grote veranderingen voor de deur;  
een verhuizing en meer activering aanbieden aan de bezoekers. 

Na de zomervakantie vonden we twee panden naast elkaar. Het ene pand voor een kringloopwinkel van  
Woord en Daad en wij konden het andere gebruiken voor onze activeringsinloop.  

In december zijn we verhuisd. Spannend… hoe zou het gaan? Vinden de bezoekers de weg naar de nieuwe inloop?  
Kunnen we voldoen aan het aanbieden van activering, zoals de gemeente van ons vraagt? 

Nu, een jaar later, mogen we dankbaar terug kijken. De verhuizing is zonder problemen verlopen. Bezoekers zijn  
enthousiast over de nieuwe inloop en dit geeft mij nieuwe energie. Verschillende activiteiten zijn opgestart of uitgebreid.   

Op de inloop wordt productiewerk verricht, op maandagmiddag werken bezoekers in de kringloopwinkel, er worden taarten 
gebakken, hapjes verzorgd en we bieden de Straatwandeling aan. 

Ik geniet ervan als bezoekers vragen naar reacties van mensen op hun activiteit en ik hen zie opbloeien van positieve woorden. 
‘Zeiden ze dat echt??’ Wauw, voor dat voldane gevoel bij een bezoeker doe ik mijn werk!

Ook is er in het afgelopen jaar een Thuishaven gestart in Harderwijk. Op dit moment wordt er hard aan de renovatie gewerkt. 

In deze Post nemen wij u mee voor een kijkje in de Thuishaven en op de activeringsinloop in Harderwijk. Welkom!
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GETUIGENIS

De zekerheid van een dak boven je hoofd

Tijdelijk onderdak 
in Thuishaven 

Harderwijk

4 5



ALS JE DAKLOOS RAAKT 
OMDAT JE VRIENDEN JE NIET 
LANGER ONDERDAK WILLEN 
VERLENEN, OF OMDAT JE 
RELATIE STUKLOOPT, WAT 
DOE JE DAN? 

U vindt het misschien moeilijk om 
het u voor te stellen. Geen dak 
boven je hoofd? Bij problemen 

ken je toch altijd wel iemand waar je kunt 
slapen?
Toch zijn er mensen die in zo’n situatie 
alleen nog maar bij de nachtopvang voor 
daklozen terecht kunnen. Een doelgroep 
waarvan ook deze mensen zeggen: 
daar hoor ik echt niet bij. Ze hebben of 
hadden in veel gevallen gewoon een 
baan net als u. Of ze hebben een kind, 
en ze vragen zich af: moet die ook in de 
nachtopvang slapen?

Tijdelijke woonruimte
Nee, zeggen de gemeenten Harderwijk 
en Ermelo. Ze hebben daarom Ontmoe-
ting gevraagd om in Harderwijk een 
opvang te coördineren voor mensen die 
tijdelijk woonruimte nodig hebben. Wij 
noemen het een ‘Thuishaven’, en bieden 
nu zes personen onderdak in twee rij-
tjeswoningen met een gezamenlijke tuin.
Voor hoelang? Dat varieert. ‘We streven 
ernaar mensen maximaal een half jaar 
onderdak te bieden. Eventueel verlen-
gen we die periode’, zegt coördinator 
Heidi van Keulen. ‘De periode van een 
half jaar zorgt ervoor dat mensen in 
beweging blijven bij het zoeken naar 
woonruimte.’

Van zolder naar zolder
Udo Pieper (55) is een van de bewoners. 
Hij is een dankbaar mens. Sinds begin 
dit jaar woont hij in de Thuishaven. Udo 
is afkomstig uit Duitsland, dat hij na zijn 
scheiding in 2002 verlaat om in Putten te 
gaan werken. Maar het huis waarin hij in 
Putten een kamer huurt wordt gesloopt. 
Hij verblijft een poos bij kennissen die hij 
inmiddels heeft opgedaan. ‘Ik ging van 
zolder naar zolder, uiteindelijk woonde ik 
in een chalet op een recreatiepark’ vertelt 
Udo. In 2010 komt hij naar Harderwijk. Hij 
werkt voor een uitzendbureau en huurt 
met een aantal Polen een woning. Maar 
de Polen vertrekken, het huis is voor één 
persoon te duur en Udo staat op straat.

In die periode komt hij al met Ontmoe-
ting in contact. Hij krijgt een relatie met 
een plaatsgenoot waar hij vijf jaar bij 

in huis woont. Als de relatie eindigt, is 
Udo’s enige optie: de daklozenopvang, 
omdat er geen goedkope huurwoningen 
beschikbaar zijn. Een maand lang slaapt 
hij in Zwolle. Zijn contact met Ontmoe-
ting zorgt ervoor dat hij in januari in de 
Thuishaven terecht kan. ‘Eindelijk heb ik 
weer zekerheid waar ik kan wonen’, zegt 
Udo opgelucht.

'Ik ging van zolder 
naar zolder.'
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GETUIGENIS

Bedden van 
Sleeplounge
Om de 
kwaliteit van 
de Thuishaven 
te verbeteren, verbouwen we 
de twee rijtjeshuizen waarin 
de voorziening gevestigd is. 
Financiële steun of giften in natura 
zijn welkom. Sleep Lounge by 
Slaaphof zorgde voor bedden. 
Henk van ’t Hof: ‘Goedemorgen 
begint met WELTERUSTEN. En 
na een goede nacht heb je meer 
moed en meer energie om er 
tegenaan te gaan. Dat kunnen ze 
bij  Ontmoeting wel gebruiken.’ 

Behandeling
Nu hij een dak boven zijn hoofd heeft, 
besteedt Udo per week drie dagen aan 
een behandeling om dingen uit zijn ver-
leden te verwerken. Elke vrijdag gaat hij 
naar de voedselbank voor wat extra le-
vensmiddelen, en hij bezoekt de Inloop 
van Ontmoeting om er vrijwilligerswerk 
te doen. Elke maandag spreekt hij Heidi 
van Keulen over zijn toekomst.
Heidi: ‘De Thuishaven is er voor men-
sen als Udo: hij heeft altijd zelfstandig 
gewoond en is door de beëindiging van 
zijn relatie dakloos geworden.’ Vaak is er 
nog wel ‘onderliggende problematiek’, 
zegt ze. ‘Anders zou je wel bij familie of 
kennissen terechtkunnen.’

In de Thuishaven verblijven mensen, die 
hun netwerk door allerlei omstandig-
heden zijn kwijtgeraakt, zoals ervaring 
met huiselijk geweld of een depressie. 
Tegelijkertijd is voor deze mensen  geen 
noodzaak om een beroep te doen op de 
reguliere zorg en kunnen ze zelfstandig 
wonen. Meestal hebben ze geen werk, 
onze voorwaarde is dat ze voor hun 
dagbesteding 20 uur per week een plek 
hebben waar ze verwacht worden. Mi-
nimaal eens per drie weken voer ik een 

gesprek over de vraag of er al zicht is op 
andere woonruimte.’

Vijftien jaar zonder internet
Met Udo praat Heidi eens per week 
over zijn financiën, ze vraagt hoe het 
met hem gaat en ze zoeken samen via 
internet naar een plek waar hij definitief 
kan wonen. Samen, want op internet 
voelt Udo zich als een kat in een vreemd 
pakhuis. ‘Ik had internet in Duitsland, tot 
2002. Daarna was ik vijftien jaar niet op 
internet. Tegenwoordig verloopt alles 
via internet: zoeken naar een woning, 
zoeken naar werk. Ik ben blij dat Heidi 
mij daarbij helpt.’
Bij haar werk schakelt Heidi ook vrijwil-
ligers in. Voor de begeleiding, en om de 
bewoners te helpen met het aangaan 
van sociale contacten. Harry is een van 
de vrijwilligers. ‘Ik hoorde erover in de 
kerk, en ik voelde me ertoe geroepen. Ik 
heb een hart voor mensen die het even 
niet redden. Ik geloof dat je daarin ook 
geleid wordt door de Geest’, vertelt Har-
ry. ‘Als je volgeling van Jezus bent moet 
je daar ook naar leven, bijvoorbeeld door 
iets voor je medemens te doen.’
Het werk van de vrijwilligers betekent 
veel voor de Thuishavenbewoners. Udo 
mocht onlangs met een andere vrijwil-
liger een middagje mee in zijn zeilboot. 
‘Eindelijk een normaal mens om contact 
mee te hebben’, zegt Udo. Hij heeft 
ervan genoten. 

'Er moet echt wel iets 
aan de hand zijn 
voordat we mensen 

hier toelaten.'
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PORTRET

‘Ik neem u graag mee 
voor een wandeling 

door Harderwijk’  
Fred, straatgids Harderwijk

ontmoeting.org/straatwandeling
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Opening Thuishaven Apeldoorn 
Op donderdag 7 juni is, in 
Apeldoorn, Thuishaven 
Anklaar officieel geopend. 
Wethouder Nathan Stukker 
uit Apeldoorn (portefeuille 
WMO) verrichtte de officiële 
openingshandeling. 
Vanuit de Thuishaven aan de 
Anklaarseweg 21 bieden we 

woonruimte voor acht mensen voor ongeveer één jaar. Professi-
onals en vrijwilligers worden ingezet om hen hulp te bieden.  

Een gift voor Het Open Huis 
Van de Diaconie van de 
Protestantse Gemeente 
te Haarlem ontving Het 
Open Huis een gift van 
€10.000! Deze bijdrage 
gaan we gebruiken om 
onze bezoekers pas-
sende activeringsmogelijkheden aan te bieden. We werken in 
Haarlem samen met de kringloopwinkel van Woord & Daad. 
In deze winkel hebben wij de mogelijkheid om cliënten een 
werkplek te bieden. Met de bijdrage van de diaconie kunnen 
we een activeringsmedewerker aanstellen die de cliënten gaat 
begeleiden.  

100e vrijwilliger in Harderwijk 
Annet Knoester is gekoppeld aan een cliënte met buitenlandse achtergrond. Deze cliënte woont 
alleen en heeft door omstandigheden alle banden met familie en bekenden verbroken. Annet 
heeft een groot hart voor kwetsbare mensen en wil graag aansluiting vinden bij deze cliënte. Al 
vanaf het begin is er een klik, ze beleven plezier aan het contact. Bij de kennismaking sprak Annet 
enkele zinnen in de moedertaal van mevrouw en het ijs was gebroken. Tijdens de bezoekjes van 
Annet kan zij haar verhaal (in het Nederlands) bij haar kwijt. Naast het samen koffie drinken, neemt 
Annet haar mee naar de internationale kerkdienst. Hier zijn meerdere vrouwen met dezelfde 
buitenlandse achtergrond als mevrouw. Zo is haar wereld in een paar weken tijd groter geworden.

Annet is de 100e vrijwilliger in Harderwijk en om dit te vieren, gaan we samen met de cliënte op pad om bloemen te brengen bij 
Annet. En binnenkort is mevrouw jarig, dan gaan ze samen een taartje eten. Wat zijn wij blij met al onze vrijwilligers!  

Nieuwe website  
Nehemia Zorg UITBREIDING LOCATIE EPE 

NIEUWS

Half juli openden wij vijf nieuwe plaatsen op onze locatie in 
Epe. Voor mensen die na hun detentie zorg nodig hebben, 
zijn mooie appartementen gebouwd. De verbouwing liep op 
schema. De aanmeldingen kwamen al snel binnen, waardoor 
we nieuwe bewoners konden verwelkomen. Heel hartelijk 
dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt! 

Nehemia heeft een nieuwe website! 
Eind mei is de website live gegaan. 
De site is makkelijker en helemaal up to date toegankelijk 
gemaakt voor cliënten, vrijwilligers, verwijzers, donateurs  
en andere belangstellenden.
Neem gerust een kijkje op www.nehemiazorg.nl! 
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ACTIES

In juni heeft tamboerijngroep Hadas-
sa uit Sliedrecht een optreden ver-
zorgd voor Ontmoeting. Het thema 

was ‘Overwinnaars’. We ontvingen het 
mooie bedrag van € 400. DANK! 

De Groenewegenschool in 
Werkendam heeft het bijzonder 
hoge bedrag van € 25.000 

opgehaald voor Het Open Huis in 
Haarlem. Iedereen die heeft meege-
werkt: Hartelijk dank voor jullie inzet en 
enthousiasme bij de Actiemarkt en bij 
de overige acties!  

Door Homekeukens is op onze 
dagactiviteitenafdeling in 
Rotterdam tegen een zeer 

scherpe prijs een mooie en prakti-
sche keuken geplaatst. Vier dagen 
per week wordt hier samen met 
cliënten gekookt voor een groep van 
zo’n 16 bezoekers. 

De Koningin Juliana school uit 
de Lier had een projectweek. 
Ze zamelden kleding in voor 

onze kledingwinkel Om de Hoek, in 
Hoek van Holland. Naast de enorme 
hoeveelheid kleding, 40 vuilniszakken 
vol, ontvingen we giften! 

Leerlingen van de Augustinus-
school in Ermelo gingen op pad 
om krentenbroden te verkopen. 

Deze actie is georganiseerd is samen-
werking met comité Nunspeet. Dit 
leverde maar liefst € 2000 op. 

Comité Lisse organiseerde in het voorjaar een zangavond in Rijnsburg. Hier 
waren leerlingen uit groep 6 van de Oranjeschool in Katwijk bij betrokken. Zij 
schreven gedichten en lazen deze voor tijdens de zangavond. Ook hadden 

zij actie gevoerd voor Ontmoeting. We ontvingen ruim € 500! De gedichten staan op 
ontmoeting.org/gedichtenoranjeschool. 

De actiegroep van de Her-
vormde Gemeente in 
Nieuw-Lekkerland heeft een 

Moederdagontbijtactie gehouden! In 
totaal zijn er 1.100 ontbijtjes klaarge-
maakt, ingepakt en rondgebracht. 
Deze actie leverde het prachtige 
bedrag op van € 9.600, waarvan de 
helft bestemd was voor de pastorale 
zorg die wij bieden in Rotterdam. 
De andere helft ging naar Christian 
Refugee Relief. 

ACTIVITEITEN
AGENDA
15 september
CD- presentatie van JMK Jubilate in 
Zwijdrecht

15 september
Verkoping in Krimpen aan den IJssel 

19 september
Verkoping in Wijk en Aalburg

29 september
Psalmzangavond in Heusden

26 en 27 oktober 
Herfstfair in Otterlo

27 oktober 
Psalmzangavond in Alblasserdam

17 november 
Zangavond in Geldermalsen 

Kijk voor meer informatie op 
ontmoeting.org/agenda
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UIT HET WERKVELD 

Bij de ene deur gaan mensen naar 
binnen die een voordelige aankoop 
zoeken. Kleding, huis- tuin- en keu-

kenspullen of speelgoed: keus genoeg.
Bij de andere deur gaan mensen naar 
binnen die iets zoeken dat niet te koop is: 
gezelligheid, een belangstellend praatje 
en soms een persoonlijk gesprek. 

Lage drempel
Rick Brandwijk is een van de medewer-
kers van Ontmoeting in Harderwijk. Hij is 
een vrolijke twintiger die trots is op het 
unieke concept dat Ontmoeting hier heeft 
neergezet. Uniek, want door de inloop en 
de eraan gekoppelde activiteiten is de 
drempel om weer wat werk te gaan doen 
heel laag. Rick: ‘Wij noemen het activering, 
en iedereen die mee wil doen is welkom. 
Als wij er niet zouden zijn, zouden deze 
mensen rondhangen in het park hier in de 
buurt, of ze zouden veel thuiszitten en niet 
buiten komen. We zijn dit werk begonnen 
voor dak- en thuislozen, maar ik merk dat 

de doelgroep breder wordt. Ook mensen 
uit de psychiatrie komen hier naartoe.’

‘Leuk wat we doen’
Tesge (33) uit Eritrea is een van de deel-
nemers. Sinds 2008 is ze in Nederland, ze 
had twee kinderen en kreeg in Nederland 

een derde kind. Die wonen alledrie in een 
pleeggezin, zelf verblijft ze in een be-
schermde woonvorm. Tesge begon bij het 
tuinenproject. Daarbij worden tuinen ver-
zorgd van huurhuisbewoners die zelf hun 
tuin niet bij kunnen houden. ‘We vegen, 
snoeien, halen onkruid weg en maken 

DAK- EN THUISLOZEN  
ACTIVEREN IN HARDERWIJK

Aan het Stationsplein in Harderwijk vind je niet alleen de Inloop van Ontmoeting, 
maar ook een kringloopwinkel van Woord en Daad. Gezellig naast elkaar zorgen 
ze voor levendigheid op het Stationsplein.

'Blij dat je gekomen bent!'

10 11



alles netjes’, somt ze op. ‘De mensen vinden 
het leuk wat we doen, ze geven ons koffie 
en zeggen: blij dat je gekomen bent!’
Tesge helpt ook in de kringloopwinkel. ‘Daar 
leg ik de spullen netjes neer, ik kijk wat het 
moet kosten en doe er prijsjes op.’ Gezellig 
vindt ze het, om mensen te helpen. Als er 
geen activering is, zit ze thuis. ‘Saai’, zegt ze 
daarover.

Vertrouwen bieden
Voor het activeringswerk zijn vrijwilligers om 
de deelnemers te begeleiden onmisbaar. 
Adrie (59) is er een van. Al tien jaar (!) is ze 
elke vrijdagmiddag in de inloop. Daar bakt 
ze taarten met de bezoekers, ze bedenkt 
een knutselactiviteit of doet spelletjes. Adrie: 
‘Hier komen allemaal mensen met een 
verhaal. Door verschillende oorzaken zijn ze 
veel kwijt geraakt. Vaak besef je zelf niet hoe 
goed je het eigenlijk hebt, door je netwerk 
om je heen. Ik wil deze mensen graag wat 
gezelligheid geven. Hun levensomstandig-
heden kan ik niet veranderen, ik kan wel naar 
ze luisteren en ze vertrouwen bieden.’  

Hoe proberen we in Harderwijk onze doelgroep te activeren?

• Inloop, elke dag open. Gezellig koffiedrinken, samen 
snoeppakketjes maken voor een opdrachtgever, 
taarten bakken (check Facebook Stichting Ontmoeting 
Harderwijk om er een te bestellen!). Incidenteel ook 
lunches/high teas bereiden. 

• Maaltijd in de oude synagoge: elke week op maandag 
samen koken voor de doelgroep van Ontmoeting.

• Tuinonderhoud bij 40 huurwoningen, in samenwerking 
met woningbouwvereniging Uwoon.

• Parktoezicht en -onderhoud in het stadspark Friese 
Gracht in Harderwijk: schoonmaken beek en park, 
snoeien, onkruid wieden.

• Kringloopwinkel Woord en Daad: meehelpen bij het 
prijzen en ordenen van het aanbod.
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TERUGBLIK EVENEMENTEN

Via een vriend hoorde ik over de Ex-
periencenight en besloot om mee 
te doen.  Ik hoopte op strenge ci-

piers, zodat het allemaal zo echt mogelijk 
zou lijken. Toen ik de mail kreeg met het 
delict en de meldplicht had ik het idee 
dat dit zou gaan gebeuren. Verder zou ik 
alles wel over mij heen laten komen. 

Ik kom uit een politiegezin en van huis 
uit is het vertrouwen voor een omkeer in 
iemands leven vrij laag. Het verhaal van 
Andreas was voor mij een eyeopener. 
HET voorbeeld om toch door te gaan 
met dit werk. Stel dat van tien gedeti-
neerden er één een omkeer in zijn/haar 
leven mag krijgen en zo God mag vin-
den, is het de moeite meer dan waard.  

'Ik had stiekem 
een vijl meegenomen 

in mijn tas.'
- Hannie de Ruiter

DE EXPERIENCENIGHT… EEN AVONTUUR VAN 
EENZAAMHEID, DRUGSCONTROLE, GEEN IDEE 
VAN TIJD EN DANKBAAR VOOR VRIJHEID! 

Met dank aan onze hoofdsponsor:
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Toen ik binnen kwam kon ik nog lachen, maar 
dat werd mij snel afgeleerd. Ik moest mijn mond 
houden, werd gefouilleerd en op cel gezet.  

Ik keek door het raam en zag een luchtplaats en een 
muur van ongeveer tien meter hoog schat ik, met een 
dikke bos prikkeldraad daarboven. Ja, ik zat gevangen 
en daarachter was vrijheid, ik hoorde auto’s toeteren 
en mensen schreeuwen. Maar ik zat hier in mijn cel 
met een luchtbed, kast en een wastafel. Een emmer 
met een wc-rol voor als je ‘s nachts nodig moest. 

Met inmiddels geen tijdsbesef meer  zag ik de zon 
ondergaan vanachter de tralies, maar hoelang was 
de zon al onder? Ik wist het niet meer. Ik werd ge-
leefd, de bewakers bepaalden wat ik zei, waar ik liep, 
wat ik deed. 
Inmiddels had ik geen naam meer, maar was ik num-
mer 417-004. Tijdens het luchten werd m’n nummer 
genoemd en zette ik een stap naar voren waarbij 
ik ‘present’  zei. Daarna ging ik weer in de rij staan. 
We moesten een aantal rondjes rennen en werden 
daarna weer op cel gezet, het begon te wennen die 
muren om me heen. Misschien ook wel omdat ik wist 
dat ik bijna weer vrij zou worden gelaten. Ik zat voor 
me uit te staren en ontdekte streepjes op de muur, 
136 in totaal. Er had hier dus een crimineel 136 keer 
de zon op zien gaan. 

Wat een ervaring. Toen ik door Utrecht met mijn koff er 
naar huis liep, vond ik het druk om mij heen. Ik keek op 
de klok en zag 12 uur staan. Ik ben dezelfde, maar wel 
met een ervaring op zak.  

Haarlem | Terugblik Open dag 'Ik werd geleefd, de 
bewakers bepaalden 
wat ik zei, waar ik 
liep, wat ik deed.'

 - Eefke Geuze

José, vrijwilliger: ‘Ik vond het 
onwijs leuk om deel uit te 
maken van de Open Dag. Ik heb 
Lize geholpen met de creatieve 
activiteiten. Ik vond de opkomst 
gigantisch, meer dan wat ik 
verwacht had. Al met al was 
het een gezellige dag met als 
hoogtepunt een heerlijke lunch.’  

Miep en Olga, bezoekers Het 
Open Huis: ‘We vonden het leuk 
dat veel mensen bij de creatafel 
langs kwam. We zijn blij dat we 
een mooi bedrag konden inza-
melen met de verkoop van onze 
zelfgemaakte producten. We 
hadden ook leuke praatjes met 
iedereen.’  

Ineke, vrijwilliger:  ‘Het Open 
Huis zag er fl eurig en uitnodi-
gend uit, met name door de 
zelfgemaakte vlaggenslingers, 
de taartjes die klaarstonden, de 
geur van koffi  e en de tafels bui-
ten met leuke hebbedingetjes. 
Alles riep: ‘Kom binnen en feest 
mee’. Ook de lunch was super.’ 

Cor,  bezoeker Het Open Huis: 
‘Het was mooi om tijdens de Open 
Dag veel mensen te ontmoe-
ten. Tijdens de dag hebben veel 
mensen de fi lm met mijn verhaal 
kunnen zien. Dat maakte het voor 
mij bijzonder.’ 
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ONDERZOEK CHE

Onder bovenstaande titel verscheen 
vorig jaar september een artikel 
in Post over het onderzoek dat 

een vijftal studenten van opleidingen voor 
Maatschappelijk werk en dienstverlening 
en Sociaal pedagogische hulpverlening 
uitvoerden onder vrijwilligers en 
hulpverleners van Ontmoeting. Het ging 
over het aangaan van het contact met de 
cliënt, over wat botst of schuurt met de 
eigen beleving(swereld) van de vrijwilliger 
of hulpverlener. 

De onderzoeksvraag was wat de 
invloed hiervan is op de (hulpverlenings)
relatie. Uit dit onderzoek bleek dat een 
open en kwetsbare opstelling door 
vrijwilliger of hulpverlener het contact 
verdiept. Een van de aanbevelingen was 
om te onderzoeken of deze ervaring 
onder cliënten gedeeld wordt. Dat 
onderzoek heeft afgelopen cursusjaar 
plaatsgevonden. Opnieuw vijf studenten 
van de Christelijke Hogeschool Ede 
(CHE) van dezelfde opleidingen als 
vorig jaar interviewden 12 cliënten in 
Heerhugowaard en Epe en 11 cliënten in 
de Thuishavens in Rotterdam.

De drie deeltijdstudenten Social Work, 
Geeke Geerts, Lisanne de Vos en Rachel 
Schilperoord, vonden in de literatuur 
dat een open en kwetsbare opstelling 
een positieve invloed heeft op de relatie 
met de cliënt. Maar er is ook een andere 
kant: ‘Echter kan het ook zijn dat het 

HET NUT VAN EEN BOTSING  

door cliënten als niet-helpend wordt 
ervaren. Het blijkt dat de invloed van de 
houding afhangt van de cliënt en zijn 
leefwereld. Geconcludeerd kan worden 
dat het belangrijk is dat de dienstverlener 
afhankelijk (van de situatie) van de cliënt 
een afweging maakt of de botsing 
gedeeld wordt en dat daarin een grens 
moet zijn. Dit geldt ook voor het laten zien 
en delen van emoties.’

De aanbeveling die voortvloeide uit het 
onderzoek is een training voor vrijwilligers 
en hulpverleners, waarin aandacht gegeven 
wordt aan bewustwording van het ontstaan 
van botsingen en aan het leren omgaan 
met die botsingen. Het al dan niet delen 
is maatwerk. Ze ontwikkelden daarvoor 
een handig reflectiekaartje waarmee je 
gefundeerd de keuze maakt of je wel of 
niet je botsing of emoties deelt. 

De twee deeltijdstudenten Maatschappelijk 
Werk en Dienstverlening (MWD), Marijke 
Hoogendijk en Gerlinde Krijgsman, 
concludeerden uit de 12 interviews die 
in Rotterdam werden gehouden, dat er 
door de cliënten niet persé botsingen bij 
vrijwilligers of hulpverleners worden ervaren. 
De verschillen op het gebied van cultuur, 
normen en waarden en geloof worden als 
positief en als een leerproces gezien. 

Ook zij komen met de aanbeveling van  
een training. Op basis van hun onderzoek 
moet de training zich toespitsen op 
het kennen van elkaars leefwereld als 
onmisbaar ingrediënt voor het aangaan 
van goed contact.  

Hoe worden botsingen 
opgemerkt?
Uit de resultaten van de interviews 
is gebleken dat de meeste cliënten 
de botsing bij de vrijwilliger of 
hulpverlener ervaren door middel 
van een verandering in lichaamstaal, 
houding, gedrag en verbale 
communicatie. Het blijkt dat het 
uitspreken van of kwetsbaar zijn 
over de botsing de meest gewenste 
houding is voor de cliënt, zij het 
onder bepaalde voorwaarden.

Hulpmiddelen in communicatie
Effectieve communicatie: dit houdt 
in dat opvattingen per individu 
kunnen verschillen, dat waarden en 
normen, denkbeelden en meningen 
van het individu zelf zijn en niet 
noodzakelijkerwijs onderschreven 
worden door degene die ze aanhoort.
Dubbel-perspectiefbenadering: 
het standpunt van de eigen cultuur 
(het kennen van je eigen normen en 
waarden) en die van de ander bekijken 
(het leren kennen van de normen en 
waarden van de ander). Een dubbel 
perspectief leidt er vaak toe dat men 
niet langer verbaasd of geïrriteerd is 
door gedrag van de ander dat afwijkt 
van de eigen culturele bagage.

Waardevolle aanbevelingen door studenten
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Vertrouwen

bos niet meer ziet’. Vertrouwen is een 
belangrijk onderdeel binnen de hulpver-
lening. Wanneer vertrouwen ontbreekt, 
zal het hulpverleningsproces moeizaam 
verlopen.

Als deze basis van vertrouwen ontbreekt, 
hoe kun je dan hulp verlenen? Mijns in-
ziens door in de eerste plaats medemens 
te zijn en naast de ander te gaan zitten. 
Ik ben als mens even kwetsbaar als de 
ander. De Bijbel zegt: ‘Het is beter tot de 
HEERE toevlucht te nemen, dan op de 
mens te vertrouwen’ (Ps. 118: 8).  
Juist daarom kan ik naast de ander 
zitten en de ander gaan dienen. Vanuit 

het begrip dat vertrouwen in mensen 
zo vaak beschamend uitkomt. En ook, 
omdat voor een christelijke hulpverlener 
de basis voor vertrouwen (als het goed 
is) niet begint bij mensen, maar bij God. 
Vanuit deze positie – op gelijke hoogte - 
kunnen we samen zoeken naar mogelijke 
oplossingen voor de problemen die de 
ander ervaart. Ik moet als hulpverlener 
mijn mens-zijn inzetten als middel in het 
hulpverleningsproces om op die manier 
te bouwen aan vertrouwen bij de ander.

Laten we een spa dieper graven. Er is 
geen mens die God vertrouwt, anders 
zouden we Hem wel zoeken (zie Rom. 
3). Toch weet God de basis van wantrou-
wen bij mensen te veranderen. Hoe? 
Door mens te worden en naast de mens 
te gaan zitten. Immanuël: God met ons! 
Het Woord is vlees geworden en heeft 
onder ons gewoond (Joh. 1: 14). Wanneer 
Gods Geest werkt, komen mensen tot 
de ontdekking dat God te vertrouwen 
is omdat Hij naast ons blijft zitten. Deze 
dienende houding is eigen aan Jezus, die 
niet gekomen is om gediend te worden, 
maar om te dienen (Matth. 20: 28). Het is 
de opdracht van Zijn volgelingen om in 
navolging van Hem Zijn beeld in deze 
wereld te vertonen. Dat geldt zeker voor 
christelijke hulpverlening!  

In een gezonde situatie vertrouwt 
een kind van jongs af aan zijn ouders. 
Helaas zijn er veel mensen waar deze 

basis van vertrouwen ontbreekt. Vader 
was nooit te vertrouwen, omdat alcohol 
zijn leven regeerde. Moeder was niet te 
vertrouwen, omdat ze kampte met een 
psychische ziekte. Zo kunnen nog meer 
voorbeelden worden genoemd, waarbij 
kinderen opgroeien in een onveilige 
omgeving. Het gevolg is dat de basis 
van vertrouwen verandert in een basis 
van wantrouwen.

Bij de meeste mensen die bij Ontmoe-
ting aankloppen voor hulp, is deze basis 
van wantrouwen aanwezig. Het vertrou-
wen in andere mensen is door de jaren 
heen ernstig beschadigd en mensen 
hebben geleerd om wantrouwen te 
hanteren als basis voor het omgaan met 
de ander. Dat geldt niet alleen voor de 
persoonlijke contacten, maar ook voor 
de contacten met hulpverleningsinstel-
lingen. De ervaring leert dat veel men-
sen het vertrouwen hebben verloren in 
instellingen die zich bezig houden met 
hulpverlening. Veelal als gevolg van 
een sterke bureaucratisering, waardoor 
de hulpvrager van het ene loket naar 
het andere loket is verwezen en op een 
gegeven moment ‘door de bomen het 

ED VAN HELL
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Datum: vrijdag 2 november 2018 vanaf 13.00 uur

Locatie: 50|50 Hotel en Congrescentrum Belmont Ede

Toegang: € 25, u ontvangt gratis het 

boekje ‘Dienen in Bijbels licht’

‘30 jaar dienen’

Meer informatie 
en aanmelden: 

ontmoeting.org/
jubileumcongres

Met onder andere:

Van harte welkom!

Jubileumcongres 

Save the date!

Boekpresentatie ‘Dienen in Bijbels licht’

Interactieve workshopronde

Voorstelling door cliënten
Themalezing

€ 25, u ontvangt gratis het 

Boekpresentatie ‘Dienen in Bijbels licht’


