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Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale 
vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en 
passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn 
alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie 
realiseren.

We ondersteunen en adviseren maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk 
betrokken bedrijven en burgerinitiatieven. Lokaal of landelijk, toegesneden op het vraagstuk en 
de organisatie. Zo kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk voor de samenleving 
zo goed mogelijk doen.

Movisie staat voor een maatschappij waar iedereen op een gelijkwaardige manier kan 
deelnemen. Waarin ook mensen in kwetsbare posities, gezien en ondersteund worden.

Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl.

Colofon

Deze publicatie is het resultaat van het project ‘Elkaar leren kennen, ontmoetingen in de wijk’. De
gemeente Dalfsen, Saam welzijn en Movisie hebben dit project opgezet om ontmoetingen in de vijf
kernen van Dalfsen te realiseren, vanuit de wensen en behoeften van inwoners zelf. Ervaringsdes-
kundige Peter ten Have runt een succesvol eetcafé in Dalfsen, en is de drijvende kracht achter de
methode om initiatieven van inwoners zelf tot bloei te laten komen. In samenwerking met Movisie
is er een focusgroep gevormd bestaande uit actieve deelnemers. Daarin is besproken wat het eet-
café de bezoekers en de vrijwilligers oplevert. Ervaringsdeskundige Sander Griek van Movisie heeft
gesprekken gevoerd met Peter zelf en twee cliënten van de RIBW. De betekenis van het eetcafé en
het contact van Peter met inwoners in de vijf kernen staat centraal in deze publicatie.

Auteurs: Yannick Burink en Anna van Deth
Eindredactie: Susanne Conradi
Fotografie: Marleen Schomaker en Sander Griek (zwart-wit foto’s)
Vormgeving: Suggestie & illusie

Overname van informatie uit deze publicatie is toegestaan onder voorwaarde van de bron-
vermelding: © Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken.

De inhoud van deze publicaties is met grote zorg samengesteld. Desondanks is Movisie niet 
aansprakelijk voor de eventuele schade die ontstaat door het gebruik van deze informatie

Movisie, juni 2022

http://www.movisie.nl
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Het eetcafé in Dalfsen

Iedere maandag treffen buurtbewoners elkaar in een eetcafé in het Kulturhus Trefkoele+ Dalfsen, 
nabij Zwolle. Het is een ontmoetingsplek en er gebeurt hier iets bijzonders, volgens inwoners. Het 
voormalige eetcafé in het plaatselijke buurthuis werd gesloten in verband met bezuinigingen. Dat 
zorgde voor veel protest onder inwoners. Toen dat eetcafé moest sluiten zag Peter, voormalig cliënt 
van de RIBW, een kans. Peter kwam op het idee om gewoon door te gaan met het eetcafé, maar 
dan op een andere locatie. Door contact te zoeken met de gemeente kwam hij bij buurthuis de 
Trefkoele+ terecht. Peter was eerst 2,5 jaar als vrijwilliger actief. Vervolgens kwam de vraag van de 
gemeente of hij zijn werkzaamheden niet wilde uitbreiden naar andere dorpskernen. Peter weiger-
de: ‘Ik ga dit niet vrijwillig doen.’ Kort daarna werd Peter aangenomen bij welzijnsorganisatie Saam 
Welzijn als ervaringsdeskundig opbouwwerker (Peter zegt liever ‘ervaringswerker’). Voor Peter een 
enorme stap, ineens was hij in dienst van de gemeente. Dit bleek goed uit te pakken. Door zijn 
achtergrond weet hij deelnemers te bereiken die voorheen niet snel naar een buurthuis zouden 
gaan. De groep deelnemers is hierdoor gevarieerder geworden. 

Het eetcafé Dalfsen is in korte tijd enorm gegroeid. Elke maandag komt een clubje van ongeveer 
zes vrijwilligers de voorbereiding doen: eten schillen en snijden, koken, tafeldekken, uitserveren 
en afruimen. 

Frida
Frida is een zestigjarige vrouw en een zeer actieve vrijwilligster. Een echt bezig bijtje: ‘Ik help 
waar ik kan. Naast het eetcafé werk ik ook in een hospice. Ik doe genoeg dingen, maar als 
er iets leuks is, en ik zie een gaatje en ik kan, dan ga ik dat ook doen.’ Naast al haar vrijwil-
ligersactiviteiten is Frida ook mantelzorger van haar man. Hij heeft in het verleden meerdere 
TIA’s gehad en hij begint nu te dementeren. Doordeweeks gaat hij naar een dagbesteding. 
Als Frida naar het eetcafé komt neemt ze gewoon haar man mee: ‘Ik zou niet komen als hij 
niet welkom was.’ Verder heeft ze een autistische zoon die in woongroep woont. Een ande-
re zoon werkt op Schiphol en haar derde zoon is ook werkzaam in het eetcafé. 

‘Ik vind het vooral zo leuk dat de mensen hier zo genieten.’ Frida voelt zich nuttig door als 
vrijwilliger in het eetcafé te werken: ‘Je kunt je hart en ziel erin kwijt.’ Frida houdt van de 
open sfeer in het eetcafé.

Frida heeft veel ideeën over nieuwe activiteiten: een brunch, iets voor kleinere kinderen en 
iets leuks voor ouderen, want ‘iedereen heeft recht op een beetje vreugde’. 
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Marijke
Marijke komt naar het eetcafé om gezellig te kunnen kletsen: ‘Ik kom elke week en dan 
leer je steeds meer mensen kennen. Als ik in de winkel, buiten of op de markt ben, ik kom 
overal mensen tegen. Altijd.’ Marijke heeft al een paar keer gehad dat mensen haar op de 
koffie vroegen.  

Ze is uitgesproken positief over het eetcafé: ‘De organisatie is zo goed, de mond-tot-mond-
reclame werkt en het eten is goed. Het personeel en iedereen die hieraan meewerkt is goed.’ 
Zich als vrijwilliger inzetten bij het eetcafé, dat wil ze niet. Marijke houdt niet van verplich-
tingen: ‘Als je het zat bent, dan moet je gewoon ander werk doen.’ Ze vindt het geen 
probleem om sporadisch te helpen, maar niet elke week: ‘Wat ik wel wil doen, is af en toe 
helpen met aardappels schillen. Kijk, dat soort dingen vind ik prima. En met kerst heb ik wel-
eens cadeautjes voor de vrijwilligers ingepakt en dat vind ik allemaal goed om te doen hoor. 
Ik heb een tijdje koffie geschonken, maar dat vond ik niet meer leuk. Ik wil best meehelpen, 
maar je moet het niet verplichten.’

Volgens haar worden er iets te veel activiteiten georganiseerd voor ouderen: ‘Ik heb twee 
keer gehad dat ik dacht: laat maar! Bijvoorbeeld bingo. Nou, ik moet er niet aan denken. 
Wat ik wel leuk zou vinden is een wandelclub en dan wat drinken op een terras of zo. Dat 
soort dingen zou ik leuk vinden.’



Judith, opbouwwerker bij Saam Welzijn, vertelt over de samenwerking met Peter: ‘Ik ben veel
aanwezig in de buurt. Ik spreek veel mensen waardoor ik snel hoor als er problemen zijn in een
wijk. Het fijne is dat ik er dan met Peter op af kan gaan. Peter heeft de tijd en de kwaliteit om een
wat verdiepend contact op te bouwen. Als opbouwwerker heb ik een aanjaagfunctie, ik faciliteer
iets en laat het dan weer los. Peter daarentegen loopt mee aan de zijlijn, maar geeft de verant-
woordelijkheden en eigenaarschap aan de deelnemers zelf.’ Peter is er bescheiden onder: ‘Ik werd
een bekendheid, maar ik zie mijn werk vooral als een hobby. Ik had eerder weinig om handen, en
vervolgens blijk ik een luisterend oor voor de inwoners van de gemeente Dalfsen.’

Peter krijgt twintig uur betaald als ervaringswerker. Hij zorgt ervoor dat hij altijd bereikbaar en be-
schikbaar is, ook buiten die twintig uur. Een groot deel van die uren is hij kwijt met het faciliteren
van het eetcafé. Peter is dan ook de spil van het eetcafé in Dalfsen. Elke maandagavond komen er
gemiddeld veertig inwoners, waaronder vele trouwe fans van Peter. Een vaste deelnemer vertelt
hierover: ‘Verrassend gewoon. Ik miste het eetcafé en in een keer werd het hier opgezet. Dan 
ben je gewoon een blij mens. Ik denk persoonlijk dat als Peter er niet was geweest, het eetcafé
ook niet had bestaan.’

Bij het eerste eetcafé in Dalfsen kwamen vooral mensen met een rugzakje: cliënten van het RIBW
en Philadelphia zorg (mensen met een verstandelijke beperking). Andere inwoners maakten geen
gebruik van dat eetcafé. Dat is nu anders. Deelnemers variëren van alleenstaanden, echtparen,
vrienden tot mensen van het RIBW, Interakt-Contour en van jong (40 jaar) tot wat ouder (80+). Op
systematische wijze worden bijzonderheden bijgehouden en gemonitord.
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Inwoner Dalfsen:  
‘Het eetcafé is een plek om goedkoop een maaltijd te eten. Een plek 
om rustig te praten en nieuwe contacten op te doen. Peter faciliteert 
en bevordert dat bezoekers elkaar kunnen ontmoeten, hij biedt 
een luisterend oor, verwijst door en verbindt. Peter is zichtbaar en 
aanspreekbaar. Mensen weten hem te vinden voor praktische vragen, 
maar net zo goed kunnen ze bij hem terecht met problemen.’

Bezoekers
In korte tijd groeit het eetcafé van 10 naar 50 bezoekers. Deze groei komt door de mond-tot-mond-
reclame. Kok Jeffrey vertelt: ‘Hier in Dalfsen gaat het aardig snel: klein dorpje en praktisch iedereen 
kent elkaar wel. Als je hier lekker hebt gegeten en de volgende dag ga je naar de supermarkt, en 
je spreekt je vrienden en vriendinnen, ja goh, het eetcafé, zo lekker gegeten, moet je een keer 
proberen.’ Je hebt een hele lekkere maaltijd, de sfeer is goed en het is hartstikke gezellig. Regel-
matig moet Peter een ‘nee’ verkopen aan bezoekers omdat er onvoldoende capaciteit is op de 
maandagavond om te zitten. 

De bezoekers zijn vooral oudere mensen, maar ook jongeren. De mensen zijn niet beroerd om af en 
toe hun handen uit de mouwen te steken en een keer bij te springen als er een berg aardappelen 
geschild moeten worden. Marijke vertelt: vertelt: ‘Als ze iemand nodig hebben in de bediening, 
dan hoor ik dat graag. Wil ik best doen hoor, maar niet elke week. Af en toe een taakje.’ Het is 
wel belangrijk om bij de juiste tafel aan te schuiven: ‘Met de een heb je een klik, met de ander wat 
minder, maar je spreekt zoveel mensen hè? Mensen met dezelfde interesse ook wel. Maar eerlijk 
gezegd zoek ik eigenlijk wel een leuk tafeltje uit.’

Gerda
Gerda is weduwe en geeft aan zich regelmatig eenzaam te voelen. Gerda komt niet naar het 
eetcafé voor de gezelligheid, maar vooral om niet alleen thuis te hoeven zitten. Het is voor 
Gerda een daginvulling: ‘Als ik geen taak had, kwam ik ook niet. Dan voel ik mij overbodig. 
Eerst kwam ik om de veertien dagen, maar nu kom ik elke week. Ik wil me nuttig voelen.’ 
Ze wil zoveel mogelijk ‘onder de pannen zijn’. 

Voor Gerda zijn sociale contacten moeilijker. Doordat ze voornamelijk in de keuken helpt, 
krijgt ze weinig mee van de bezoekers van het eetcafé. Ze is veel te druk met de voorbe-
reidingen van het eten. Wel is ze vol bewondering voor Peter, hoe hij sociale contacten 
onderhoudt.

Gerda mist weekendactiviteiten: ‘Het weekend is voor mij moeilijk om door te komen. Ik zou 
graag een activiteit op zaterdag willen. Een lunch of zo.’
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Vrijwilligers
Meerdere vrijwilligers dragen bij aan het eetcafé. Frida helpt in de keuken en ze poetst en dekt de 
tafeltjes. Ze heeft een hekel aan koken (‘Het is niet mijn ding, dat laat ik liever aan mijn zoon over’), 
al wil ze best helpen met het versieren van de toetjes. Haar zoon is namelijk kok in de Trefkoele. 
Gerda daarentegen is het manusje van alles: ‘Als er iets moet gebeuren, dan staat Gerda daar. Ze 
is onmisbaar.’ Ze wordt geprezen door de andere vrijwilligers: ‘Gerda helpt met de afwas, en in de 
keuken. Ze doet van alles hier. Dus ze mag niet zomaar wegblijven. Wij zijn heel blij dat ze komt 
omdat wij ook op haar rekenen. Het is heel wederkerig.’ Zomaar wegblijven zou Gerda ook nooit 
doen: ‘Het is een verantwoordelijkheid.’

Wat heb je aan een eetcafé zonder kok? Zonder twijfel is Jeffrey een belangrijke vrijwilliger. Hij 
kookt wekelijks zeker voor veertig mensen. Naast kok is Jeffrey ook gastheer: ‘De mensen komen 
rond half 5. De laatste loodjes hebben we dan gehad, en dan heb je wel een kwartier om even bij 
de bar te staan. De mensen die komen vinden dat ook hartstikke fijn, iemand die bij de deur staat 
en je welkom heet.’ 

Deze vrijwilligers zijn voor het eetcafé van onschatbare waarde. Zonder vrijwilligers geen eetcafé. 
Stuk voor stuk vervullen zij ook de rol als potentiële ‘nieuwe Peter’.  Als Peter verhinderd is, uitvalt 
of besluit iets anders te gaan doen, dan kunnen deze vrijwilligers de rol overnemen van Peter. 
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Jeffrey
Jeffrey is de jongste vrijwilliger van het eetcafé maar tegelijkertijd ook een van de belangrijk-
ste. Jeffrey is de kok. ‘Voor mezelf vind ik koken eigenlijk helemaal niks aan, dan bestel ik 
liever een pizza of iets dergelijks en dan eet ik dat wel op. Maar al die mensen die komen, 
om ze zo te zien genieten van het eten wat jij klaarmaakt, daar doe ik het voor.’

Voor de leeftijdsgroep van Jeffrey is er in Dalfsen weinig te doen. De meeste mensen die 
naar het eetcafé komen zijn vooral ouderen. Jeffrey vindt dat er wel wat meer activiteiten 
voor jongeren tussen de 20 en 30 jaar georganiseerd zou mogen worden. Met zijn kookta-
lent zou hij best kookworkshops aan andere jongeren willen geven: ‘Ik vind het leuk en fijn 
als ik mijn kennis aan iemand anders door zou kunnen geven.’ Naast het eetcafé doet Jeffrey 
geen andere activiteiten: ‘Ik laat het puur bij het eetcafé.’ 

Jeffrey is via Peter als vrijwilliger bij het eetcafé begonnen. Jeffrey was kok bij het RIBW. 
Jeffrey vond het heel jammer dat dat eetcafé stopte: ‘Peter had eigenlijk gelijk het idee, mis-
schien kunnen we het ergens anders opzetten? Want iedereen geniet ervan, iedereen vindt 
het leuk, iedereen vindt het lekker. En toen zijn we hier terecht gekomen. Ik denk persoonlijk 
dat als Peter er niet was geweest, dat het eetcafé ook niet bestond.’

Ontmoetingen

Een bezoekster vertelt dat ze nooit gedacht had zoveel sociale contacten te krijgen door een eetca-
fé: ‘Toen ik zeven jaar geleden in Dalfsen kwam wonen kende ik niemand. Ik heb vanaf het begin 
gedacht: ik moet gewoon dingen doen om mensen te leren kennen. Als ik nu in de winkel kom, 
buiten kom of op de markt, ik kom overal mensen tegen. Altijd. Toen ik hier naartoe ging heb ik mij 
stellig voorgenomen: nu ben ik nog jong genoeg om mensen te leren kennen en nieuwe contacten 
op te doen, maar dan moet je wel zelf gewoon aan de bak. Je moet er wel zelf voor openstaan.’ 
Anderen beamen dat: ‘Ik kom regelmatig mensen van het eetcafé buiten op straat tegen. Even een 
klein gesprekje. Maandag was het weer hartstikke lekker. Super.’

Behalve een gezellig avond ontstaat er soms ook een ontluikende vriendschap: ‘Ik heb al een paar 
keer gehad dat mensen vragen: “Kom je op de koffie?”, al is het er nog niet van gekomen. Ik heb 
zelfs vorige week bij de winkel op papier het adres en telefoonnummer opgeschreven van iemand 
die op dit moment nu niet hier kan komen, die moet mantelzorgen. Maar die had zoiets van, kom 
eens op de koffie. En dat gaan we ook wel doen!’ 

De bezoekers en vrijwilligers van het eetcafé hebben verschillende beweegredenen om naar het 
eetcafé te komen en zich ervoor in te zetten. Wie zijn deze mensen en wat motiveert hen?
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De waarde van echt contact

Maarten en Olaf1 zijn twee bezoekers van het eetcafé en hebben beiden dagelijks contact met 
Peter. 

Olaf: ‘Het steunt mij dat Peter dezelfde stoornis heeft als ik, daarom wil ik er met hem wel over 
praten. Peter heeft hij leren kennen via maatschappelijke hulp Saam Welzijn; Peter houdt van een 
goede bak koffie. Hij heeft tijd om te praten, we praten ook over zijn persoonlijke leven.’

Maarten: ‘Toen ik in Lemelerveld ging wonen, wilde ik proberen een nieuw leven op te bouwen. 
Daar horen sociale contacten bij. Zo ben ik bij Saam Welzijn terecht gekomen. Via een opbouw-
werker heb ik toen Peter ontmoet. Deze opbouwwerker zei: “Ik ken iemand die je eigenlijk moet 
leren kennen.” Peter is toen op de koffie geweest en heeft zijn verhaal verteld. Ik heb toen ook 
mijn verhaal verteld. Peter is voor mij een goede vriend geworden; we hebben voor een groot ge-
deelte dezelfde achtergrond. Hij is ook dakloos geweest.’

Het leven van Olaf en Maarten in vogelvlucht
Maarten heeft veel achter de kiezen gehad. Maarten heeft vijftien jaar in de horeca gewerkt, hij 
heeft een tijdje een eigen kroeg gehad. Met veel passie vertelt hij hoe hij jarenlang in een vracht-
wagen heeft gereden, tot zijn stiefvader overleed. Toen veranderde alles. ‘Mijn moeder is borderli-
ner en kon nogal onvoorspelbaar reageren. Van de ene op de andere dag was ik niet meer welkom 
op de boerderij van mijn stiefvader.’ Zijn moeder had de politie gebeld en zichzelf opgesloten in het 
huis. Maarten kon er niet meer in. Tot de dag van vandaag begrijpt hij niet goed wat er gebeurd 
is. Toen de ouders van Maarten uit elkaar gingen, heeft zijn moeder ervoor gezorgd dat hij zijn 
vader nooit meer kon zien. Maarten heeft verschillende pogingen gedaan om zijn vader te vinden, 
tevergeefs. Ongeveer zes jaar geleden hoorde hij dat zijn vader was overleden. ‘Ik werd tijdens de 
begrafenis binnengehaald als de verloren zoon. Ik heb altijd het verhaal van mijn moeder gehoord 
over mijn vader, maar mijn moeder heeft altijd gelogen.’ 

Maarten is vreselijk boos op zijn moeder. De afgelopen periode heeft Maarten drie zelfmoordpo-
gingen gedaan. Hij heeft het zwaar door alles wat er gebeurd is. Hij zegt over zichzelf: ‘Normaal 
gesproken ben ik de positiviteit zelve. Daar is weinig meer van over. Ik weet niet of ik die jongen 
nog terug ga vinden. Ik ben nu aan het zoeken naar het verleden en de negativiteit van mijn moe-
der. Het is nog een hele lange reis, en dat wordt niet leuk.’ 

De afgelopen jaren heeft Maarten nog geprobeerd te werken als vrachtwagenchauffeur. Hij kon 
het niet volhouden: ‘Ik ben ziek geworden met een burn-out. Ik zit nu bij het UWV. Ik ben twee 
maanden geleden nog op gesprek geweest, toen ging het heel slecht met mij. Ik ben toen com-
pleet ingestort. Ik word niet meer opgeroepen voor keuring, ik moet mij maar melden als ik zover 
ben. Ze zeggen: “Doe je ding, en we horen het wel als we je kunnen helpen.”’ 

Olaf is 57 jaar en vertelt dat hij een goede jeugd heeft gehad, eerst in Zwolle, toen in Nieuwleuzen. 
Na de middelbare Tuinbouwschool is Olaf gaan werken: ‘Studeren is niets voor mij, door ziekte 
kan ik weinig aan. Ik heb gewerkt bij de plantsoendienst in Zwolle en bij een pelsdierfokkerij waar 
nertsen werden gehouden. Daar ben ik overspannen van geraakt.’ Olaf heeft nog een tijd bij een 

1  Gefingeerde namen
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sociale werkvoorziening gezeten en dagdiensten gedraaid. ‘Eerst heb ik twee jaar in de ziektewet 
gezeten, daarna kom je in de WAO. Misschien zit ik ondertussen al wel 30 jaar in de WAO. Rond-
komen is moeilijk, zeker als je verslaafd bent aan roken.’ In zijn adolescentie kreeg Olaf zijn eerste 
verschijnselen: ‘Toen ik zestien was vertoonde ik al grensoverschrijdend gedrag. Daarvoor kreeg ik 
TBS en ben ik drie weken opgenomen geweest. Toen moest ik naar een psychiater toe. Daar is niks 
meer mee gebeurd. Wel kreeg ik ondersteuning van Dimence. Ik ben manisch depressief. Dat is heel 
lastig, dan ga je van de ene naar de andere kant. Ik heb ook een schizo affectieve stoornis. Twee jaar 
geleden was de laatste psychose. Daardoor ben ik twee jaar weggeweest. En ik heb slaapapneu’.  

Door de ziekte is veel niet meer mogelijk. Werken lukt niet. Overdag gaat Olaf naar de supermarkt. 
Hij doet zijn eigen boodschappen en het huishouden, al krijgt hij daarvoor ook twee keer per week 
hulp. Hij heeft veel vrienden, ook bij de kerk. Als Olaf problemen heeft kan hij altijd aankloppen. Zijn 
vrienden helpen hem. Met een vriend gaat hij wandelen met de hond. Daarnaast heeft hij een man-
telzorger. Olaf: ‘Ik zie mezelf als een einzelgänger. Ik heb wel veel contacten, maar ik voel mij een-
zaam, ook al zeggen anderen dat ik dat niet ben. Ik zit altijd alleen op de bank. Ik zou graag samen 
met iemand naar History Channel willen kijken.’ Olaf is niet getrouwd, dat had hij wel graag gewild.

Ervaringen met de hulpverlening
Olaf: ‘Voor mijn schizofrenie kreeg ik de medicatie Orap. Dat is geen hulp, het is alleen medicatie. 
Wat goede hulp is? Dat mensen bij je komen, met je praten en naar je luisteren wat er in je hoofd 
zit.’ Olaf kan zijn hulpverlener van het RIBW nog goed herinneren: ‘Hij was betrokken. Hij ging 
mee toen mijn kat naar het asiel moest.’ Olaf woont nu zelfstandig, maar krijgt intensieve hulpver-
lening. ‘Dat voelt als een belasting. Elke dag komt er iemand langs. Het zijn commerciële relaties, 
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het voelt niet als warm en vriendschappelijk. Het zijn geen vrienden, die hulpverleners, want echte 
vrienden zijn spontaan, die komen helpen.’ Het gaat wel stukken beter dan vroeger vindt hij zelf: 
‘Vroeger zat ik met een sigaret op de bank te roken. Ik was er niet bij, ik zat alleen maar gebiolo-
geerd naar de tv te kijken. Mijn ziekte is levensbepalend voor mij geweest.’

Maarten: ‘Ik werkte ’s nachts, en overdag sliep ik in een appartement van een vriend van mij. Op 
papier was ik dakloos, maar niet thuisloos.’ Maarten was onverzekerd: ‘Je kunt hoog en laag sprin-
gen maar doordat ik geen huis had kon ik geen verzekering krijgen. Ik was drie jaar onverzekerd. 
Ik heb suikerziekte en ik moest al mijn medicatie zelf betalen. Dat heb ik netjes gedaan. Ik heb 
momenteel 20.000 euro schuld.’ Als dakloze heeft Maarten nooit hulp gehad. In het begin had 
hij zijn werk nog, daarna kwam hij in de ziektewet, en die is overgegaan in de WIA. Zelfs al zou 
Maarten weer willen rijden, hij denkt dat hij niet meer aan de slag komt als vrachtwagenchauffeur: 
‘Mijn baas had de Polen ontdekt, en toen moest ik eruit.’ 

De betekenis van Peter in het leven van Maarten en Olaf
Olaf: ‘Peter voelt anders aan dan hulpverlening; met Peter voel ik geen instanties, hij zit niet in de 
gevarenzone. Hulpverleners zeggen: “Het is niet schoon genoeg in je huis, je moet opgenomen 
worden.” Vrienden gaan me niet sommeren wat ik moet doen. Peter vertelt ook over zijn privé-
leven. Peter zegt dat ik ook bij hem op bezoek mag komen. Ik zou ook wel op bezoek willen bij 
Lotte (van de RIBW), maar dat kan niet. Peter is een aardige man. Hij heeft een keer boodschappen 
gedaan toen ik ziek was en een slijmbeursontsteking had.’
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Maarten: ‘Peter heeft mijn leven gered; ik heb een keer te veel insuline ingenomen omdat ik het 
niet meer zag zitten. En toen heb ik Peter een appje gestuurd: als er iets met mij gebeurt, kun je 
dan dit, dit en dit regelen?’ Peter heeft toen de ambulance gebeld, en zij hebben Maarten naar 
Zwolle getransporteerd: ‘Ik was er helemaal klaar mee. Ik zou het niet erg vinden als ik er niet meer 
was’. 

Maarten kan Peter altijd bellen. Ook in het weekend. Omdat hij niets te doen heeft, gaat het niet 
goed in het weekend. ‘Peter begrijpt mij goed. Hij deelt mijn ervaringen. Met Peter ging het ook 
een tijd heel slecht. Met hem kan ik praten over de dood en Peter probeert mij er dan uit te trek-
ken. Soms lukt dat, soms niet. Ik zie Peter niet als een ervaringsdeskundige. Het is gewoon een 
vriend die soortgelijke ervaringen heeft als ik.’

Via Peter kan Maarten altijd terecht bij het eetcafé. Hij zegt daarover: ‘Dat is nu voor mij te veel. 
Iedereen vraagt steeds hoe het gaat, dat is best confronterend.’ Toch komt hij: ‘Als ik Peter niet zo 
tof vond, dan kwam ik hier niet. Ik zou het liefst de hele dag in bed liggen.’ Peter zegt daarover: 
‘Maarten moet eten, dus het eetcafé is een uitkomst, dat ze een gezonde maaltijd aanbieden.’

Olaf heeft Peter voorgesteld om een inloop te beginnen voor meer ontmoetingen in de wijk: ‘Dan 
kan er allerlei pluimage komen om van gedachten te wisselen.’ De inloop is gestart bij de Spil. 
Er komen te weinig mensen volgens Olaf. Ook zou hij het fijn vinden als er mensen van de RIBW 
komen, met name personeel: ‘Dan kan je met hen over problemen praten.’ Olaf wil liever met de 
hulpverlening in het buurthuis de Spil afspreken dan bij hem thuis. 

En de toekomst?
Als het beter gaat, wil Maarten zijn papieren als ervaringsdeskundige gaan halen. Maarten: ‘En als 
ik mijn schulden afgelost heb, dan wil ik graag verhuizen naar Duitsland, net over de grens. Ik heb 
korte tijd een relatie gehad met iemand uit Duitsland. En dat was eigenlijk mijn maatje. Die mis 
ik nog iedere dag. Wonen in Duitsland en werken in Nederland. Het liefst zou ik jongeren willen 
begeleiden. Ik heb veel gezien, zelf veel meegemaakt. Ik denk dat er veel jeugd ontspoort en dat 
er veel te weinig begeleiding voor is. Ik denk dat ik dat kan. Het liefst zou ik op een zorgboerderij 
werken, met probleemjongeren/’ 

Olaf denkt niet veel na over zijn toekomst: ‘Ik leef met de dag. Ik ga niet meer plannen, het loopt 
altijd anders. De rechter gaat over mijn machtiging, hoeveel zorg ik krijg. Binnenkort krijg ik een 
nieuwe indicatie. Mijn eerste wens is om een vriendin te krijgen, verder wil ik een klein brommo-
bieltje om naar vrienden te gaan, mijn derde wens is geen hulp meer/geen bewindvoering. Dat kan 
ik, dat weet ik zeker. Het belangrijkste is dat ik vrij ben en kan gaan en staan waar ik wil.’ 
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Peter, de drijvende kracht in 
Dalfsen

Wat doet Peter eigenlijk, waardoor deze inwoners zich verbinden aan een eetcafé, en er waardevol 
contact ontstaat tussen mensen? Wat is zijn verhaal?

Inwoner Dalfsen:  
‘Peter is een centraal figuur in het eetcafé: hij is altijd heel hartelijk. 
Als er wat is, of als je een vraag hebt, dan moet je bij Peter wezen.
Peter houdt bij wie er komt, hij babbelt met iedereen, hij maakt met 
iedereen wel een praatje. Ik denk dat sommige mensen ook met 
persoonlijke sores bij Peter komen.’ 
 
Ook andere inwoners spreken zeer positief over Peter: ‘Hij zorgt voor 
de samenhang. Doordat hij zoveel mensen kent, kan hij contacten 
leggen’, ‘Peter heeft ook een personal relationship baantje hier. Hij 
kent iedereen, iedereen kent hem ook. En als hij er ook niet is, dan is 
het gelijk ‘waar is Peter, waar is Peter?’. Dan komen meteen vragen 
waarom hij er niet is. Ja, zo zie ik Peter een beetje, het gezicht van 
het eetcafé’.

Peter is 51 jaar, geboren in Epe en ‘komt van ver’. Als gevolg van alcoholproblematiek en psychi-
sche problemen is hij alles kwijtgeraakt: hij werd ontslagen, zijn vriendin ging bij hem weg en nam 
de kinderen mee. Peter had zoveel schulden dat hij uit huis werd gezet. Als hij terugkomt in Epe, 
herinneren mensen zich Peter ‘als een hele nare man’. Wat is er gebeurd? En wat drijft hem om 
andere inwoners van Dalfsen te ondersteunen?

Van ‘een nare man’ naar het gezicht van het eetcafé
Peter heeft de LTS gedaan richting horeca. Al sinds zijn veertiende jaar is hij werkzaam in de horeca. 
Peter heeft altijd hard gewerkt. Hij zegt daarover: ‘Ik heb in mijn eentje voor 2 à 3 man gewerkt. 
Ik was een machine. Ik was niet goed in leren. Mijn diploma heb ik gehaald door te doen en te 
ervaren, mijn antwoorden haalde ik uit de praktijk. Je zoekt een stukje waardering door keihard te 
werken. Ik ben nooit ziek geweest. Als kok heb ik gewerkt tot mijn 44e levensjaar. Ik heb 28 jaar 
achter elkaar gebuffeld.’ 

De moeder van Peter had een postnatale depressie. Dit begon toen Peter geboren werd. Zijn 
moeder was altijd ziek. Volgens de twee broers en vijf zussen van Peter was zijn moeder voor zijn 
geboorte een geweldige vrouw. Er was heel veel ruzie in het spel: ‘Ik heb wel eens met trillende 
benen in bed gelegen.’ Het huwelijk van zijn ouders escaleerde zo erg dat zijn ouders uit elkaar 
gingen: ‘Mijn moeder heeft haar spullen gepakt en is ergens anders naartoe gegaan. Ik was vijf jaar 
oud. Daarna heb ik haar nooit meer gezien. Door de arts werden er alleen maar pillen verstrekt. In 
die tijd was er geen behandeling voor depressie. Toen mijn moeder het niet meer trok, heeft ze in 
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een keer al haar pillen ingenomen en was ze er niet meer.’ Peter bleef samen met zijn vader achter 
in het ouderlijke huis. Hij beschrijft zijn band met zijn vader als goed: ‘Later, toen ik ouder werd, 
werd mijn vader meer een soort vriend.’ 

Alcoholprobleem
Het alcoholprobleem is er langzaam ingeslopen: ‘Ik begon vroeg met drinken, omdat ik ook met 
oudere jongens omging. Mijn vader kon ook goed drinken, dus dat is er met de paplepel ingego-
ten. Hij dronk met liefde een glaasje jenever na het werk. En hij nam om 11 uur al wel eens een 
borreltje, ’s middags een biertje. En dat ging zo door.’ Peter zegt dat hij al zijn gevoelens altijd 
heeft weggedronken: ‘Ik begon al te drinken met twaalf jaar. Ik ben zelf schuldig, ik heb zelf de 
fles gepakt.’  

Toen Peter vijfentwintig, na het overlijden van zijn vader, begon hij meer alcohol te drinken. Ook 
ontstonden schulden. Ondanks zijn problemen is Peter altijd door blijven werken in de horeca: ‘Ik 
was op werkgebied een hele nare man, vooral met alcohol op. Dan zei ik: “Geef die man maar niks 
meer. Zijn kop staat me niet aan.” Op een gegeven moment dronk ik ook onder werktijd. Ik deed 
alles op de automatische piloot, had altijd een masker op. Ik was heel gesloten. Al kwam ik over 
als best vrolijk en gastvrij. Maar ik moest eerst acht biertjes op hebben.’
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Zijn alcoholverslaving had veel invloed op zijn omgeving: ‘Ik heb iedereen belazerd doordat ik zo-
veel dronk. Mijn zussen zeiden: “Jij hebt hulp nodig.” Ik dacht dat ze gek waren: “Ik heb geen hulp 
nodig.” Als je zoveel werkt, heb je geen ruimte voor een sociaal netwerk. Collega’s zag ik meer als 
vrienden. Maar wat zijn vrienden? Die blijven niet in moeilijke tijden. Dan zijn ze weg.’ Peter vertelt 
dat hij volledig in zijn eigen wereldje leefde. Hij was nauwelijks met zijn kinderen bezig: ‘Ik werd in 
beslag genomen door de alcohol.’ 

Op een dag was alles weg: huis weg, vrouw weg, kinderen weg, baan weg. Peter had enorm hoge 
schulden opgebouwd met als gevolg dat hij niet meer in zijn huis kon wonen en dakloos werd: ‘Ik 
leefde op straat. De alcoholverslaving speelde een grote rol, net als roken en cafeïne. Maar je hebt 
geen geld daarvoor.’ In totaal heeft Peter minstens veertien dagen op straat in Zwolle geslapen. Hij 
sliep op een bankje tot hij werd aangesproken door het sociaal wijkteam: ‘Het was heftig, ik had 
geen cent meer. Ik moest alcohol hebben. Je hebt een kronkel in je hersenen. Ik ging schooien, 
vroeg aan mensen: “Kan ik geld van je lenen?” Wildvreemden, maar ook bekenden. Ik kende veel 
mensen vanuit het kroegleven. Ik ging ook stelen. Daar ben ik niet trots op.’ In eerste instantie 
werd Peter door het wijkteam bij de huisarts afgeleverd: ‘Ik had geen huis meer, maar wel een 
huisarts!’ 

Start hulpverlening
De hulpverlening begon met tien dagen detox. Sinds zijn eerste opname heeft Peter geen druppel 
alcohol meer gedronken. Toen hij ontnuchterde, kwamen er negatieve gedachten: ‘Ik was aan het 
schoppen tegen de maatschappij, ik was een boos iemand. Iedereen had het verkeerd gedaan. Ik 
wilde ook alleen maar dood. Ik had geen zin meer om te leven. Ik heb wel bij de trein gestaan, 
maar dat was de stoptrein. En ik heb wel eens bij de IJssel gestaan. Maar dan ging ik met mijn dikke 
teen het water in, en dan krabbelde ik terug.’ 

Peter werd verteld dat hij zwaar depressief was: ‘Ik had alle diagnoses willen hebben, behalve dat. 
Want dat had mijn moeder ook.’ Later werd er ook een angststoornis vastgesteld: ‘Toen ik voor het 
eerst weer alleen naar de supermarkt ging om te koken, werd ik ineens overvallen door angst. Het 
overviel mij dat de kratten bier in de aanbieding waren, ik was bang om terug te vallen.’

In de detox trof Peter een hulpverlener aan die bijna met pensioen ging: ‘Daar heb ik hele ge-
sprekken mee gevoerd. Een stukje levenservaring - in de hulpverlening - doet heel veel. Ik zat in 
de kliniek en er waren twee mensen die ik vertrouwde: mijn behandelaar en mijn psycholoog. Die 
lieten weten dat ze in mij geloofden. Daardoor ging ik ook in mezelf geloven.’ De opname heeft 
uiteindelijk vijf maanden geduurd. 

Vanuit een overbruggingshuis kwam Peter uiteindelijk terecht in Zwolle, een beschermde woon-
vorm van het RIBW. Hij moest de woning delen met twee andere jongens: ‘Ik liep aan tegen de 
levensstijl van die jongens. De wc was vies, de keuken was vies. Ik had op een gegeven moment 
een terugval omdat mijn depressieve klachten terugkwamen. Ik voelde mij zo rot in dat huis. Het 
had geen uur langer moeten duren of ik had de fles gepakt. Toen ik door had dat het niet goed 
ging en dacht: dit is geen leven, ik wil niet in zo’n huis zitten, heb ik aan de bel getrokken bij mijn 
behandelaar. Gelukkig kon ik weer terug naar Dimence.’
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Ervaringen met de hulpverlening

Peter: ‘Na Dimence ben ik weer bij het RIBW terecht gekomen. Dat was geen goede ervaring. In 
de kliniek van Dimence werd er gezegd: “Structuur is heel belangrijk.” Je moest een goede reden 
hebben als je om half 8 niet bij het ontbijt was. Dat was bij de RIBW anders; die jongens lagen de 
hele dag in bed. Beschermd wonen? Ik weet niet waar die bescherming voor staat. Hulpverlening 
kwam over de vloer, maar daar heb ik niet veel aan gehad.’ 

Peter vindt het geen gezonde omgeving: ‘Als ik ’s morgens een koffie en sigaretje op het balkon 
ging roken, werd ik elke dag geconfronteerd met de zes kratten bier op het balkon van mijn buur-
man. Dat werd toegestaan. Ik heb weinig structuur ervaren en cliënten kunnen de hele dag in bed 
blijven liggen. Dat is geen wennen aan de normale maatschappij.’ 

Peter volgde drie dagen per week een deeltijdbehandeling: ‘Ik vind dat een naar woord, “dagbe-
steding”; ik zeg liever werk. Ik had therapie. Ik heb in die periode geleerd dat ik niet alles naar mij 
toe moet trekken en dat ik dingen los moet laten. Dat was wel frustrerend.’

Het RIBW levert Peter uiteindelijk wel iets op. Hij besluit in de medezeggenschap te stappen: ‘Daar 
kon ik mijn verhaal kwijt. Ik heb altijd het idee gehad: ik ben niet de enige die ergens tegenaan 
loopt. Doordat ik in de medezeggenschap zat, oefende ik met mijzelf presenteren en verwoorden. 
Ik kon zeggen dat ik het niet normaal vond dat ze het toestonden dat cliënten tot 3 uur op hun 
bed konden blijven liggen.’ 

Peter is net gestart met de opleiding ervaringsdeskundigheid in Hengelo. Peter wil graag erva-
ringswerker genoemd worden: ‘Ervaringsdeskundigheid vind ik geen fijn woord. Als je deskundig 
bent, dan lijkt het alsof je boven iets staat. Ervaringswerker vind ik gemoedelijker klinken. Ik kan 
meepraten over suïcide, verslaving, depressie, dakloosheid. Ik heb bijvoorbeeld geen kaas gegeten 
van autisme. Ik voel me niet deskundig. Je kan niet overal ervaringskennis van hebben.’

Door hard (aan zichzelf) te werken, staat Peter nu geheel anders in het leven. Hij woont samen 
met zijn vriendin en zijn eigen kinderen en zijn ‘twee bonuskinderen’ komen regelmatig langs. Zijn 
vriendin kent hij nog van vroeger: ‘Zij zegt dat ik iedereen met respect behandel. Ik laat iedereen 
in zijn waarde. Het is dat ik weet dat iemand een ggz-achtergrond heeft, maar ik maak daar geen 
onderscheid in. Ook praat ik niet over cliënten, maar over inwoners.’ 

Hij blijft kritisch op organisaties en hij is niet te beroerd om te zeggen hoe hij erover denkt. Hij 
wordt zich steeds bewuster van zijn eigen valkuilen: ‘Als ervaringswerker moet je ook je grenzen 
aangeven. In de coronaperiode heb ik veel huisbezoeken gedaan, maar dat is ook een gevaar. 
Dat mensen je zien als een begeleider die vierentwintig uur per dag bereikbaar is. Dat ben ik niet. 
Soms zegt mijn vriendin: “Zit je nou alweer op je telefoon?” Voor mijn omgeving ga ik soms te 
ver. Mijn valkuil is dat ik te hard werk. Ook in het eetcafé. Ik werk fulltime, terwijl ik maar voor 
20 uur betaald krijg. Je hoopt dat iemand opstaat in het eetcafé en dingen overneemt. Dat is nog 
niet gebeurd. Collega’s zeggen wel: “Laat het maar een keer in de soep lopen, dan zien anderen 
dat ook.”’ 
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Judith, opbouwwerker en collega van Peter bij Saam: ‘Ik ben 
ontzettend blij met Peter als collega. Als KOPP*-kind weet ik hoe 
psychische kwetsbaarheid onbegrepen wordt en welke taboes erop 
rusten. Door je open te stellen en je eigen verhaal te durven vertellen 
merk ik dat mensen zich openstellen naar je. Dat kan Peter als geen 
ander, hij is een van hen, maar ook de professional die kan helpen. 
Daarnaast is Peter natuurlijk hét voorbeeld dat je uit je problemen en 
je nare situatie kunt komen. Het kan beter worden.’  
*Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen

In de toekomst ziet Peter zichzelf nog steeds werken in dit vak: ‘Je moet wel nieuwe uitdagingen 
blijven zoeken en jezelf scherp houden. Ik hoop dat ik nog jaren mee kan en dat ik mensen de juis-
te richting kan geven. Maar ik ben een passant, uiteindelijk moeten mensen zelf hun leven willen 
veranderen.’ 

En de toekomst? ‘Misschien dat ik mijn vriendin nog ooit ten huwelijk vraag. Ik ben nu hartstikke 
tevreden. Maar ik wil altijd meer als mens.’
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Ontwikkeling van ontmoetingen
in de vijf kernen

Het  is  de  ambitie  van  Saam  Welzijn,  Peter  en  de  gemeente  Dalfsen  om  ook  in  Nieuwleusen,
Lemelerveld, Hoonhorst en Oudleusen ontmoetingen in de wijk te realiseren. De RIBW is samen-
werkingspartner en heeft het programma Stap in de wijk ontwikkeld voor’ vernieuwing van de
ambulante  structuur’.  Een  onderdeel  daarvan  is  het  opzetten  van  ontmoetingen,  samen  met
andere organisaties.

In gezamenlijke sessies hebben we vier ambities benoemd voor dit
ontwikkelproces:
- Van aanbod gericht naar vraaggericht
- Van individueel naar collectief
- Ruimte voor de krachten en talenten van inwoners en mensen met een psychische kwetsbaarheid
- Versterken van ervaringsdeskundigheid en informele netwerken

Methodische aanpak
Om ontmoetingen te laten ontstaan vanuit inwoners zelf, heeft Movisie de methode Vangnetwer-
ken geïntroduceerd. De opbouwwerkers vanSaam Welzijn, waaronder Peter en de medewerkers
van Movisie hebben een e-learning Vangnetwerken gedaan. Voor de monitoring van de effecten is
gekozen voor een verhaalvorm. Deze verhalen zijn tot stand gekomen middels individuele gesprek-
ken tussen ggz ervaringsdeskundige Sander Griek van Movisie en Peter, Maarten en Olaf en een 
focusgroep met bezoekers van het eetcafe in Dalfsen.

De methode Vangnetwerken houdt in dat iedereen bijdraagt aan het organiseren van activiteiten.
De activiteit ontstaat uit de groep en staat niet van tevoren vast. Het is geen ‘aanbod’. Wederke-
righeid is het uitgangspunt; deelnemers komen zowel halen als brengen. Iedere deelnemer wordt
in staat gesteld om een actieve bijdrage te leveren en dit wordt (op maat) van hen verwacht. Dit
noemen we ‘sociale productiviteit’ (Siegrist e.a, 2004).

Volgens de Vangnetmethode is er sprake van sociaal isolement wanneer mensen geen of zeer wei-
nig mensen om zich heen hebben van wie zij emotionele, sociale of praktische steun ontvangen en
zij betekenisvolle verbintenissen met anderen missen. Het vangnetwerk biedt een veilige plek waar
mensen met minder sterke sociale vaardigheden op een veilige manier sociale contacten kunnen
aangaan. Daardoor kunnen zij succeservaringen opdoen en hun sociale vaardigheden versterken
(methode Vangnetwerken, 2021).

Presentie
Bij het ontwikkelproces is presentie belangrijk. De basis van de presentiebenadering is het aan-
dachtig, open en trouw aangaan van contact met de ander. De focus ligt op het bouwen van een
persoonlijke relatie. Het uitgangs-punt is iemand zien als mens ‘die verlangt naar en tot ontplooiing
komt door volwaardige deelname aan sociaal verkeer’. Hierdoor ervaren mensen erkenning en dat
hij/zij er toe doet. Presentie kan een grote positieve impact hebben bij mensen waar problemen
zich opstapelen, die niet door anderen opgepakt worden. Bij mensen die zich ‘sociaal overbodig’
voelen. Als je presentie praktiseert, leg je verbinding met het netwerk en positioneer je je in het
netwerk van de reguliere zorg. Dat gebeurt ook in de voorbeelden in deze publicatie.
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METHODE VANGNETWERKEN

Sociale productiviteit 
•  Deelnemers organiseren activiteiten 

voor en met elkaar. 
• Iedereen draagt bij.

Doelgroep
Mensen die sociale steun missen (sociaal isolement).
Met beperkingen en problemen, maar zeker ook met talent.

Gedeelde sociale identiteit
• Groepsgevoel.
• Gevoel dat je erbij hoort.

Resultaat
Verlichting van  
sociaal isolement.

Onderlinge steun
•  Wederkerige relaties waarin deel- 

nemers elkaar sociale steun bieden.

SOCIAAL WERK

Zicht krijgen op het ontwikkelproces en de effecten
De gemeente Dalfsen wil graag inzicht in het ontwikkelproces en de effecten. De gemeente is 
specifiek geïnteresseerd in het positieve gezondheid model van Machteld Huber als vorm van mo-
nitoring. Om het proces in de vijf kernen te monitoren kan de methode Vangnetwerken een raam-
werk dienen. In elke kern kan je aan de hand van dat raamwerk duiden wat er is gebeurd en welke 
‘fase’ de ontwikkeling zich bevindt. In de bijlage is het ontwikkelproces van het eetcafe in Dalfsen 
op deze manier ontrafeld. De eerste stap in de methode Vangnetwerken is het inventariseren van 
wensen en behoeften van inwoners. In alle vijf de kernen zijn de opbouwwerkers van Saam met 
Peter huis-aan-huis in de buurt langs gegaan met een busje en hebben zij bij inwoners aangebeld 
en contact gelegd. Corona is een grote spelbreker geweest om de methode getrouw uit te voeren, 
aangezien locaties maandenlang waren gesloten. Het individuele contact met inwoners behouden 
en leggen, had de prioriteit. De urgentie in het contact lag bij de eenzaamheidproblematiek.

Nieuwleusen
In Nieuwleusen bij Buurthuis De Spil is Saam Welzijn een inloop begonnen waarbij laagdrempelige 
ontmoeting centraal staat. Naast deze inloop is er ook een eetcafé gestart in de Spil. Nagenoeg alle 
deelnemers bij de inloop op de donderdagmiddag in de Spil zijn voortgekomen uit het netwerk van 
de Opbouwwerkers van Saam Welzijn. Enkele vaste deelnemers zijn nu vrijwilliger bij het eetcafé 
en kunnen dit grotendeels zelfstandig draaiende houden. 

• De verbinding tussen formele en informele netwerken bij buurthuis De Spil is cruciaal. Zo kreeg 
een van de bezoekers tijdens het eetcafé een WhatsApp-bericht kreeg van een andere inwoner. 
Uit dat bericht kon ze opmaken zat er sprake was van suïcidaal gedrag. Saam Welzijn heeft 
hier op geanticipeerd en professionele hulp ingeschakeld. Ambulanceverpleegkundigen hebben 
haar kunnen redden. Een ander voorbeeld is een situatie van een vaste bezoeker die opeens 
niet op kwam dagen tijdens de inloop. Peter is samen met de opbouwwerker langs haar huis 
gegaan. Toen ze de deur opendeed kwamen er al snel tranen en gaf ze aan van plan te zijn een 
einde aan haar leven te maken. Na een heel goed gesprek gaf mevrouw aan een stuk positiever 
te zijn en beloofde ze ons contact op te nemen met haar begeleidster, mocht ze weer slechte 
gedachten krijgen. 

• Regelmatig wordt er geanticipeerd op spanningen tijdens activiteiten in de Spil. In één van de 
bijeenkomsten ontstond er op een gegeven moment een vrij grote mondelinge ruzie. Dit is met 
beide deelnemers besproken. Er zijn vervolgens afspraken gemaakt: iedereen mag erbij zijn op 
zijn of haar eigen manier. Er is nu iets meer acceptatie naar elkaar. Ook wordt er geanticipeerd 
op signalen uit de wijk. Vanuit de politie kreeg een opbouwwerker eens een vraag over een 
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man die gesignaleerd zou zijn in een park met ongewenst seksueel gedrag. In de omschrijving 
werd één van de deelnemers bij de inloop herkend. Hier is één-op-één over gesproken en 
sindsdien heeft de man dit niet weer gedaan. 

Lemelerveld
In Lemelerveld heeft de RIBW het initiatief genomen tot een inloop. Deze start heeft niet geleid 
tot een structurele ontmoetingsvorm. Saam Welzijn is in gesprek met bewoners om de individuele 
behoeften te peilen. Er is aansluiting gezocht bij een al bestaande activiteit waarin er ook samen 
werd gekookt. Hier komen ongeveer 25 deelnemers op af. 

Dalfsen
Ook het eetcafé ging maandenlang niet door omdat het buurthuis dicht moest. Desondanks heeft 
Peter, samen met de andere opbouwwerkers, zoveel mogelijk contact proberen te houden met 
inwoners in de wijk. De continuïteit van het contact is zoveel mogelijk gewaarborgd. Er zijn ook 
andere initiatieven ontstaan:
• Medio 2022 komt er een eerste bijeenkomst van MEE IJsseloevers gericht op kwetsbare jongeren 

van 18 tot 40 jaar, waarbij het doel is een ‘vriendenkring’ op te zetten voor onderlinge steun. 
• Gezien de vertrouwensrol die Peter heeft voor inwoners van Dalfsen en omgeving, gaat Peter 

een training Suïcidepreventie volgen. De eenzaamheidgevoelens van inwoners zijn fors. Zo kan 
hij nog beter inspelen op suïcidale gedachten van inwoners en signaleren en inschakelen van 
hulp bij daadwerkelijke pogingen. 

Aanknopingspunten voor het positieve gezondheidsmodel
Movisie heeft het positieve gezondheidsmodel van Machteld Huber benut als reflectie kader voor 
de uitkomsten van de gesprekken met inwoners. De gesprekstool is niet ingezet als basis voor 
de vragenlijst van de focusgroep en individuele gesprekken. De reden daarvoor is dat we de ge-
sprekken zo open mogelijk hebben opgezet. Uit de verhalen zijn verbindingen te leggen met het 
spinnenweb, voornamelijk op deze drie elementen:
‘Meedoen’: sociale contacten, samen leuke dingen doen, steun van anderen, zinvolle dingen 
doen, erbij horen
‘Mentaal Welbevinden’: communiceren, vertrouwenspersoon, aandacht
‘Zingeving’: idealen willen bereiken, vertrouwen hebben, dankbaarheid
Het raakt ook aan andere elementen zoals Lichaamsfuncties: ‘een gezonde en laagdrempelige 
maaltijd’, en een verhoogde beleving op de dimensie ‘Kwaliteit van leven’, als gevolg van de on-
derlinge verbondenheid.  

Het Positieve Gezondheidsmodel kan als gesprekstool worden ingezet om tussentijds te evalueren 
wat de ontmoetingen voor inwoners persoonlijk opleveren. Het kan als gids ingezet worden om 
bepaalde dimensies te verdiepen. Op basis van ervaringen uit andere praktijken blijkt dat er aan-
dacht moet zijn voor de randvoorwaarden. Zo is door de RIBW Nijmegen en Rivierenland gecon-
stateerd de gesprekstool digitale vaardigheden vraagt van inwoners, en dat de vragen als ‘teveel’ 
worden beleefd. 

Het spinnenweb kan daarnaast als een leidraad worden ingezet om als samenwerkingspartners 
met elkaar te monitoren of de initiatieven inwoners goed bereiken, of zij zich ook echt positief 
gezonder voelen, of de samenwerking tussen de partners is verbeterd en of de initiatieven de juiste 
focus hanteren. Deze monitoraspecten stonden centraal bij het project ‘Wijzer in de Wijk’ in de 
gemeenten Alphen aan de Rijn, Den Haag en Leiden, en hielp daarbij om de successen van initia-
tieven op lange termijn te blijven monitoren.  
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De lessen en de toekomst
Als we terugkijken op de eerder geformuleerde ambities, wat valt dan op? 

De randvoorwaarden
Tijd. Ontmoetingen hebben tijd nodig. Door de ontstane verbinding zijn mensen eerder geneigd 
elkaar te helpen. Dit komt duidelijk naar voren bij de inloop in Nieuwleusen. Henk is één van de 
deelnemers van de inloop op donderdagmiddag in Nieuwleusen. Henk is altijd taxichauffeur ge-
weest. Momenteel haalt en brengt hij (vrijwillig!) mede-deelnemers naar het eetcafé. Hier maken 
enkele deelnemers gretig gebruik van. Verder helpen deelnemers elkaar bij het repareren van een 
kapotte scooter of fiets. 
Laagdrempeligheid. De faciliteiten in de buurthuizen in de kernen zijn niet altijd laagdrempelig 
genoeg voor het ontplooien van eigen initiatieven van inwoners. Zo hebben inwoners geen eigen 
ruimte tot hun beschikking of deze moet gehuurd worden. Hetzelfde geldt voor de beschikbaar-
heid van koffie, thee en andere benodigdheden. Deze randvoorwaarden kunnen een ontmoeting 
verduurzamen.
Samenwerking. De RIBW is samenwerkingspartner in dit project. Er zou een gezamenlijk project-
team worden geformeerd om samen de slag van aanbod naar vraaggerichte ondersteuning te ma-
ken. Dit is helaas niet goed tot stand gekomen. Het voert te ver om binnen dit projectkader te ana-
lyseren waar het aan ligt. Bovendien zijn corona en personeelsverloop sowieso grote spelbrekers. 

Dit project is kleinschalig, en wordt uitgevoerd door enkele sleutelfiguren zoals Peter en opbouw-
werk. Zij komen in hun werk grote landelijke vraagstukken tegen. De ambities in de zes kernen 
in Dalfsen blijven actueel. Hieronder leggen we de link aan enkele vraagstukken en wat onze er-
varingen landelijk zijn. Aangezien dit project afloopt, maar de vraagstukken blijven, biedt Movisie 
zich aan als kennispartner voor de opbouwwerkers van Saam, gemeente Dalfsen, en de RIBW. We 
brengen de kennis graag in, en willen ook in de toekomst bijdragen aan het gesprek hierover om 
de lokale aanpak in de kernen te bevorderen.  

Het vraagstuk eenzaamheid
Saam Welzijn wil de slag maken van individueel naar collectief. Collectiviteit is ook een grote 
kracht. Echter vanwege corona was het werken aan collectiviteit grotendeels niet mogelijk. Con-
tact behoud en leggen met individuele inwoners was het enige alternatief. Het voordeel hiervan 
is dat individuele behoeften in kaart worden gebracht en dat het dan mogelijk is om deze vervol-
gens in acties om te zetten. Van individueel contact worden inwoners toegeleid naar (collectieve) 
activiteiten in de buurt. Corona laat zien dat de toegang en laagdrempeligheid van locaties lokaal 
cruciaal is, zowel voor de onderlinge verbondenheid als het creëren van ruimte voor het ontplooien 
van initiatieven. 

Niet voor iedereen zijn collectieve activiteiten geschikt. Voor kwetsbare inwoners kan het soms 
nog een brug te ver zijn. Hier aandacht voor hebben en dit bespreekbaar maken in het contact is 
belangrijk. Ondersteuning van een kartrekker zoals Peter (een opbouwwerker, een sociaal werker 
of een ervaringsdeskundige) helpt bij het opbouwen en onderhouden van die contacten. Peter is 
een duidelijk aanspreekpunt die problemen signaleert en ook ingrijpt indien nodig. De verhalen 
van Peter en de inwoners leggen bloot hoe urgent het eenzaamheidvraagstuk is, en dat continuï-
teit van het contact tussen professionals, ervaringsdeskundigen en inwoners kan zorgen voor het 
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tijdig signaleren van en handelen bij poging tot suïcide. De gemeente Dalfsen doet mee aan het 
programma Een tegen Eenzaamheid, en deze praktijk kan als voorbeeld van een lokale aanpak 
worden opgenomen in het programma. (www.eentegeneenzaamheid/mijngemeente). 

Het vraagstuk stigma
Uit inventarisatie door Saam Welzijn blijkt dat er veel mensen met een psychische kwetsbaarheid 
in de kernen zijn die behoefte hebben aan ontmoeting. In Lemelerveld heeft de inloop niet geleid 
tot een structurele ontmoetingsvorm. Wat ligt daaraan ten grondslag; was er wel behoefte aan een 
inloop? Was de dag of het tijdstip wel geschikt? Was de ruimte geschikt? De ontmoeting is geen 
doel op zich, het is belangrijk om samen te reflecteren op het verloop van initiatieven, waarom deze 
levend blijven of waarom juist niet. Peter ziet mogelijkheden om mensen die bij de RIBW wonen 
uit te nodigen voor het eetcafé. Omdat hij daar zelf heeft gewoond, lijkt het beeld van ‘oud-cliënt 
zijn’ af en toe in de weg te zitten. Zowel bij hemzelf (de drempel over om mensen aan te spreken 
bij de RIBW), als bij professionals, om hem als gelijkwaardig partner te zien. Deze ervaringen met 
(zelf) stigma en voormalige zorgaanbieders sluit aan op de contact theorie van Allport: Dit omvat 
het idee dat iemand op een positieve manier leren kennen ook bijdraagt aan het verminderen van 
vooroordelen. Er zal dan ook door de voormalig aanbieder en ervaringsdeskundigen geïnvesteerd 
moeten worden in relaties. Openstaan voor de ontwikkeling van mensen in (nieuwe en andere) 
rollen is een voorwaarde. Movisie heeft een wat werkt dossier gemaakt over dit thema: Hoe ga je 
vooroordelen over mensen met een psychische kwetsbaarheid tegen: wat werkt? |

Het vraagstuk collectieve versus individuele Wmo-voorzieningen
Dragen collectieve activiteiten bij aan afname van specialistische hulp en/of individuele Wmo voor-
zieningen? Bij veel gemeenten speelt deze vraag. Echter de relatie tussen de geleverde inspan-
ningen en de beoogde effecten zit complex in elkaar (Grip krijgen op outcome, 2020). Causale 
verbanden zijn niet te leggen, mede omdat allerlei (ook niet beïnvloedbare) factoren meewegen. 
Ook lopen bij deze vraag transitiedoelen en transformatiedoelen door elkaar. Een antwoord op 
een transitiedoel middels een transformatief project is niet eenduidig te geven. We doen hieronder 
enkele aannames en suggesties op basis van de ervaringen met dit project en landelijke aanpakken 
voor grip op outcome: 
1.  De preventieve werking van dit project, bij inwoners met een psychische kwetsbaarheid, lijkt 

tertiaire preven-tie: situaties waar al problemen zijn en waarin je herhaling, terugval of erger wilt 
voorkomen. Activiteiten die tertiair preventief werken zijn vaak gericht op het verzachten van 
de negatieve gevolgen van een beperking. Bij deze groep mensen zie je dat er zowel reguliere 
ondersteuning als voorliggende voorzieningen nodig zijn: een en/en situatie en geen en/of;

2.  De effectencalculator is een instrument waarmee betrokkenen in kaart kunnen brengen wat vol-
gens hen de maatschappelijke opbrengsten, kosten en financiële meerwaarde van interventies 
zijn. Een individuele persoon/cliënt staat centraal. De Effectencalculator is geschikt om individu-
ele arrangementen die bestaan uit diverse activiteiten of interventies te evalueren, ook omdat je 
prijslijsten koppelt (zicht op effect, 2014); 

3.  Gemeenten kunnen behoeften in kaart brengen van mensen met een Wmo-indicatie (om te be-
palen of en hoe dat anders kan worden georganiseerd). Landelijk zien we dat de samenwerking 
tussen gemeenten, RIBW, welzijn en zorg lokaal in beweging is. Hoe kansrijk deze beweging is, 
hangt oa ook af van financieel technische obstakels voor partijen zoals RIBW’s, om binnen de 
subsidievoorwaarden, tarifering en verantwoordingseisen om de slag naar herstelondersteunen-
de zorg en wijkgericht werken te maken. 

https://www.eentegeneenzaamheid.nl/dit-kun-jij-doen/mijn-gemeente/
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Bijlage 1 
Methode Vangnetwerk toegepast op het eetcafé in Dalfsen

Fase Ingrediënten uit de methode vangnetwerken Betrokken partijen Hoe krijgt dit vorm in Dalfsen? Bereik 

1
Sociaal 
werker

Er is een sociaal werker aanwezig die helpt bij het 
opbouwen en onderhouden van een vangnetwerk. 

Het kan gedraaid worden door meerdere sociaal 
werkers en deze kunnen ook bijgestaan worden 
door een ervaringsdeskundige.

De focus ligt op de actieve participatie van de 
deelnemers

Er moet sprake zijn van goede samenwerkings- 
relaties, zowel binnen het team als met externe 
partners.

Saam Welzijn

RIBW

Gemeente Dalfsen

Kulturhus Trefkoele+

Movisie

Peter maakt succesvolle doorstart eetcafé in de Trefkoele voor 
kwetsbare inwoners van de Gemeente Dalfsen. 

Gemeente Dalfsen wil dit project uitbreiden in meerdere 
dorpskernen rondom Dalfsen.

Peter is aangenomen bij Saam Welzijn als ervaringswerker.

Judith Bos en Arien Langejans van Saam Welzijn zijn betrokken bij 
dit project. Zij ondersteunen Peter bij zijn werkzaamheden.

Er zijn contacten gelegd met de Gemeente Dalfsen, de RIBW en het 
Kulturhus. Movisie is ingeschakeld om dit project te ondersteunen. 

Deelnemers eetcafé

2
Doelgroep

Mensen ervaren het probleem van (dreigend) sociaal 
isolement. 

Mensen hebben te maken met ziektes of 
beperkingen. 

Mensen wonen meestal alleen en hebben een laag 
inkomen

Iedereen beschikt over talenten en deelnemers 
moeten worden aangemoedigd om deze talenten 
in te zetten voor anderen (koken, knutselen, 
tuinieren, kennis delen, computeren, koffiezetten, 
etc.)

Saam Welzijn

RIBW

Gemeente Dalfsen

Kulturhus Trefkoele+

Het project is niet alleen voor kwetsbare inwoners (ook van de 
RIBW), maar voor iedereen in de wijk die wil komen. Het overgrote 
deel van de bezoekers is 65+. Er komen ook mensen met een 
ggz-achtergrond. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
mensen met psychische problematiek en mensen zonder psychische 
problematiek. 

Sommige deelnemers van het eetcafé hebben een vaste taak 
(bijvoorbeeld koken/tafeldekken etc.), anderen helpen sporadisch.

Mensen geven in gesprekken aan dat ze het een vertrouwde, fijne 
plek vinden. Ze kijken uit naar volgende week, om elkaar beter te 
leren kennen en iemand te missen als die niet kan komen.

Deelnemers zijn gaan bijspringen als iemand uitvalt

Er is een vaste groep van actieve vrijwilligers die zich wekelijks inzet 
voor het eetcafé. 

Er zijn meer vrijwilligers nodig voor het eetcafé zodat Peter zich 
kan richten op het verder ontwikkelen van het project in de andere 
kernen.

Er komen 
gemiddeld 45 tot 
60 deelnemers per 
week op af.
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Fase Ingrediënten uit de methode vangnetwerken Betrokken partijen Hoe krijgt dit vorm in Dalfsen? Bereik 

1
Sociaal 
werker

Er is een sociaal werker aanwezig die helpt bij het 
opbouwen en onderhouden van een vangnetwerk. 

Het kan gedraaid worden door meerdere sociaal 
werkers en deze kunnen ook bijgestaan worden 
door een ervaringsdeskundige.

De focus ligt op de actieve participatie van de 
deelnemers

Er moet sprake zijn van goede samenwerkings- 
relaties, zowel binnen het team als met externe 
partners.

Saam Welzijn

RIBW

Gemeente Dalfsen

Kulturhus Trefkoele+

Movisie

Peter maakt succesvolle doorstart eetcafé in de Trefkoele voor 
kwetsbare inwoners van de Gemeente Dalfsen. 

Gemeente Dalfsen wil dit project uitbreiden in meerdere 
dorpskernen rondom Dalfsen.

Peter is aangenomen bij Saam Welzijn als ervaringswerker.

Judith Bos en Arien Langejans van Saam Welzijn zijn betrokken bij 
dit project. Zij ondersteunen Peter bij zijn werkzaamheden.

Er zijn contacten gelegd met de Gemeente Dalfsen, de RIBW en het 
Kulturhus. Movisie is ingeschakeld om dit project te ondersteunen. 

Deelnemers eetcafé

2
Doelgroep

Mensen ervaren het probleem van (dreigend) sociaal 
isolement. 

Mensen hebben te maken met ziektes of 
beperkingen. 

Mensen wonen meestal alleen en hebben een laag 
inkomen

Iedereen beschikt over talenten en deelnemers 
moeten worden aangemoedigd om deze talenten 
in te zetten voor anderen (koken, knutselen, 
tuinieren, kennis delen, computeren, koffiezetten, 
etc.)

Saam Welzijn

RIBW

Gemeente Dalfsen

Kulturhus Trefkoele+

Het project is niet alleen voor kwetsbare inwoners (ook van de 
RIBW), maar voor iedereen in de wijk die wil komen. Het overgrote 
deel van de bezoekers is 65+. Er komen ook mensen met een 
ggz-achtergrond. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
mensen met psychische problematiek en mensen zonder psychische 
problematiek. 

Sommige deelnemers van het eetcafé hebben een vaste taak 
(bijvoorbeeld koken/tafeldekken etc.), anderen helpen sporadisch.

Mensen geven in gesprekken aan dat ze het een vertrouwde, fijne 
plek vinden. Ze kijken uit naar volgende week, om elkaar beter te 
leren kennen en iemand te missen als die niet kan komen.

Deelnemers zijn gaan bijspringen als iemand uitvalt

Er is een vaste groep van actieve vrijwilligers die zich wekelijks inzet 
voor het eetcafé. 

Er zijn meer vrijwilligers nodig voor het eetcafé zodat Peter zich 
kan richten op het verder ontwikkelen van het project in de andere 
kernen.

Er komen 
gemiddeld 45 tot 
60 deelnemers per 
week op af.
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3
Werving 
van de 
doelgroep

Werving van de doelgroep vindt het beste plaats via 
netwerk(en) in de wijk

Stel verwijzers ook op de hoogte van het 
vangnetwerk en het doel ervan zodat zij deelnemers 
kunnen doorverwijzen.

Deelnemers kunnen zelf ook andere potentiële 
deelnemers signaleren en aanmelden

Alle bewoners zijn welkom en mogen blijven 
deelnemen zolang zij daar baat bij hebben

Saam Welzijn

MEE

Movisie

Via de werkwijze van Saam Welzijn ‘Leuren langs de Deuren’ worden 
bewoners geïnformeerd over het eetcafé. Verder wordt er gepeild 
wat voor andere behoeftes er zijn. Resultaat: bewoners voelen zich 
gehoord, Saam Welzijn krijgt zicht op wat er speelt in de wijk. 

Via mond-tot-mondreclame komen er veel nieuwe bezoekers naar 
het eetcafé.

Peter begint met het structureel bijhouden van een logboek om 
inzicht te krijgen in de behoeftes en perspectieven van deelnemers

Inwoners uit de 
gemeente Dalfsen 
worden bereikt met 
Leuren langs de 
deuren. 

4
Activiteiten

De kern van het vangnetwerk is dat deelnemers 
activiteiten voor en met elkaar organiseren.

De activiteiten zijn geen doel, maar een middel om 
mensen in staat te stellen om zich actief in te zetten 
voor elkaar. 

Iedereen moet kunnen bijdragen. Hoe de actieve 
bijdrage eruitziet verschilt per groep, activiteit en 
per deelnemer.

Saam Welzijn

Movisie

Hoe de actieve bijdrage eruitziet verschilt per activiteit, groep en 
deelnemer. Er zijn geen regels hierover. Meer productiviteit is niet 
altijd beter. Het is een kwestie van (met beleid) uitproberen en 
bijstellen. De bijdragen hoeven ook niet altijd perfect te zijn. Zo zijn 
er bezoekers van het eetcafé die af en toe eenmalig willen helpen 
met bijvoorbeeld aardappels schillen, maar niet wekelijks inzetbaar 
willen zijn. 

Door middel van vragen, een logboek en signaleringen geeft Peter 
met Saam Welzijn vorm aan een meer doorlopende evaluatie van het 
eetcafé.

Succesvolle ontmoetingsplekken vragen om blijvende ondersteuning 
van een sociaal werker of een ervaringsdeskundige. Als Peter een 
avond niet aanwezig kan zijn bij het eetcafé, wordt hij gelijk gemist 
(‘Waar is Peter?’, ‘Gaat het wel goed met hem?’).

Er komen 
gemiddeld 45 tot 
60 deelnemers per 
week op af.

5
Starten 
met en 
nieuwe 
activiteit

Start met één activiteit en ontwikkel op basis van de 
behoeften van de deelnemers verder.

Startactiviteit: iets waar je binnen 3 maanden 
minimaal 15 deelnemers mee kunt bereiken.

Maximaal aantal deelnemers is afhankelijk van 
de tijd en ondersteuning die geboden kan worden. 
Meestal rond de 30 deelnemers.

Je kunt beginnen met een groepje potentiële 
deelnemers en samen bedenken wat voor soort 
activiteit ze zouden willen doen.

Je kunt ook een activiteit opzetten waarvan je al 
weet dat er behoefte naar is.

Saam Welzijn

Movisie

RIBW

Gemeente Dalfsen

Er wordt eenmalig een focusgroep georganiseerd waarbij in kaart 
wordt gebracht welke talenten deelnemers hebben en/of ze deze 
willen inzetten tijdens het eetcafé. 

Verder worden er behoeftes en wensen in kaart gebracht voor 
andere activiteiten.

Voor mensen die vaak teleurgesteld zijn in contacten met anderen 
is het zeer waardevol om te merken dat zij aansluiting vinden bij 
anderen die begrijpen wat zij doormaken. Het helpt dat Peter 
als ervaringsdeskundige zelf ervaringen heeft op verschillende 
levensgebieden. Inwoners delen hun persoonlijke situatie; dat ze 
depressief zijn, dat ze graag een partner willen hebben, dat ze zich 
zorgen maken of dat ze eenzaam zijn. Het is voor deelnemers heel 
bevrijdend om te merken dat er meer mensen zijn die eenzaam zijn.

Mensen spreken over ‘ons eetcafé’. 

Focusgroep met een 
aantal deelnemers 
van het eetcafé.
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3
Werving 
van de 
doelgroep

Werving van de doelgroep vindt het beste plaats via 
netwerk(en) in de wijk
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bewoners geïnformeerd over het eetcafé. Verder wordt er gepeild 
wat voor andere behoeftes er zijn. Resultaat: bewoners voelen zich 
gehoord, Saam Welzijn krijgt zicht op wat er speelt in de wijk. 

Via mond-tot-mondreclame komen er veel nieuwe bezoekers naar 
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Peter begint met het structureel bijhouden van een logboek om 
inzicht te krijgen in de behoeftes en perspectieven van deelnemers

Inwoners uit de 
gemeente Dalfsen 
worden bereikt met 
Leuren langs de 
deuren. 
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De kern van het vangnetwerk is dat deelnemers 
activiteiten voor en met elkaar organiseren.

De activiteiten zijn geen doel, maar een middel om 
mensen in staat te stellen om zich actief in te zetten 
voor elkaar. 

Iedereen moet kunnen bijdragen. Hoe de actieve 
bijdrage eruitziet verschilt per groep, activiteit en 
per deelnemer.

Saam Welzijn

Movisie

Hoe de actieve bijdrage eruitziet verschilt per activiteit, groep en 
deelnemer. Er zijn geen regels hierover. Meer productiviteit is niet 
altijd beter. Het is een kwestie van (met beleid) uitproberen en 
bijstellen. De bijdragen hoeven ook niet altijd perfect te zijn. Zo zijn 
er bezoekers van het eetcafé die af en toe eenmalig willen helpen 
met bijvoorbeeld aardappels schillen, maar niet wekelijks inzetbaar 
willen zijn. 

Door middel van vragen, een logboek en signaleringen geeft Peter 
met Saam Welzijn vorm aan een meer doorlopende evaluatie van het 
eetcafé.

Succesvolle ontmoetingsplekken vragen om blijvende ondersteuning 
van een sociaal werker of een ervaringsdeskundige. Als Peter een 
avond niet aanwezig kan zijn bij het eetcafé, wordt hij gelijk gemist 
(‘Waar is Peter?’, ‘Gaat het wel goed met hem?’).

Er komen 
gemiddeld 45 tot 
60 deelnemers per 
week op af.
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behoeften van de deelnemers verder.
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Maximaal aantal deelnemers is afhankelijk van 
de tijd en ondersteuning die geboden kan worden. 
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Je kunt beginnen met een groepje potentiële 
deelnemers en samen bedenken wat voor soort 
activiteit ze zouden willen doen.

Je kunt ook een activiteit opzetten waarvan je al 
weet dat er behoefte naar is.

Saam Welzijn

Movisie

RIBW

Gemeente Dalfsen

Er wordt eenmalig een focusgroep georganiseerd waarbij in kaart 
wordt gebracht welke talenten deelnemers hebben en/of ze deze 
willen inzetten tijdens het eetcafé. 

Verder worden er behoeftes en wensen in kaart gebracht voor 
andere activiteiten.

Voor mensen die vaak teleurgesteld zijn in contacten met anderen 
is het zeer waardevol om te merken dat zij aansluiting vinden bij 
anderen die begrijpen wat zij doormaken. Het helpt dat Peter 
als ervaringsdeskundige zelf ervaringen heeft op verschillende 
levensgebieden. Inwoners delen hun persoonlijke situatie; dat ze 
depressief zijn, dat ze graag een partner willen hebben, dat ze zich 
zorgen maken of dat ze eenzaam zijn. Het is voor deelnemers heel 
bevrijdend om te merken dat er meer mensen zijn die eenzaam zijn.

Mensen spreken over ‘ons eetcafé’. 

Focusgroep met een 
aantal deelnemers 
van het eetcafé.
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Voordeel is dat er al een groep is.  Nadeel dat er in 
de groep al patronen aanwezig zijn: bijvoorbeeld 
dat ze gewend zijn dat alles door de sociaal 
werker of een vrijwilliger wordt geregeld. Dat kan 
weerstand oproepen als je dat wilt veranderen.

Dat vraagt om geduld en doorzettingsvermogen. 
Belangrijk is om na te gaan of het de moeite waard 
is.

Belangrijkste voorwaarde: Er moeten voldoende 
mensen in de groep zijn die ervoor open staan om 
actief bij te gaan dragen.

Het kan zijn dat deelnemers afhaken omdat een 
vangnetwerk niet bij ze past

Saam Welzijn

Movisie

RIBW

De hoeveelheid deelnemers is een aantal keer ter discussie gesteld. 
Doordat er zoveel animo is, moeten er bewoners geweigerd worden. 
Misschien opsplitsen van de groep?

Sinds het begin van het eetcafé neemt Peter veel taken op zich. 
Denk aan het werven van bezoekers en het boodschappen doen 
voor het avondeten. In de loop van de tijd zijn de taken van Peter 
afgenomen. Er is een groep actieve vrijwilligers ontstaan die je de 
‘trekkers’ van het eetcafé kunt noemen. Zij nemen veel van de 
organisatie op zich, waardoor Peter nu beter zijn aandacht kan 
richten op het groepsproces. De trekkers bedenken wat gedaan kan 
of moet worden, regelen materiaal, helpen mensen bij het uitvoeren 
et cetera. Vooral Jeffrey neemt de rol als trekker op zich door zich te 
ontfermen over de boodschappen en het koken van de maaltijd.

Tijdens de focusgroep met deelnemers en vrijwilligers van het 
eetcafé komen er nieuwe ideeën en behoeftes boven tafel zoals 
het organiseren van wandelgroepen, kooklessen, een brunch of 
activiteiten in het weekend. Wie weet wat er binnenkort in Dalfsen 
gaat ontstaan.

Reflectie met een 
aantal deelnemers 
van het eetcafé.

Diepte-interviews 
met bezoekers van 
het eetcafé

Diepte-interview 
met Peter.



Ontmoetingen in de wijk   *   pagina 27 van 28

6
Bestaande 
groep 
dooront-
wikkelen 
met  
Vang-
netwerk 
elementen

Voordeel is dat er al een groep is.  Nadeel dat er in 
de groep al patronen aanwezig zijn: bijvoorbeeld 
dat ze gewend zijn dat alles door de sociaal 
werker of een vrijwilliger wordt geregeld. Dat kan 
weerstand oproepen als je dat wilt veranderen.

Dat vraagt om geduld en doorzettingsvermogen. 
Belangrijk is om na te gaan of het de moeite waard 
is.

Belangrijkste voorwaarde: Er moeten voldoende 
mensen in de groep zijn die ervoor open staan om 
actief bij te gaan dragen.

Het kan zijn dat deelnemers afhaken omdat een 
vangnetwerk niet bij ze past

Saam Welzijn

Movisie

RIBW

De hoeveelheid deelnemers is een aantal keer ter discussie gesteld. 
Doordat er zoveel animo is, moeten er bewoners geweigerd worden. 
Misschien opsplitsen van de groep?

Sinds het begin van het eetcafé neemt Peter veel taken op zich. 
Denk aan het werven van bezoekers en het boodschappen doen 
voor het avondeten. In de loop van de tijd zijn de taken van Peter 
afgenomen. Er is een groep actieve vrijwilligers ontstaan die je de 
‘trekkers’ van het eetcafé kunt noemen. Zij nemen veel van de 
organisatie op zich, waardoor Peter nu beter zijn aandacht kan 
richten op het groepsproces. De trekkers bedenken wat gedaan kan 
of moet worden, regelen materiaal, helpen mensen bij het uitvoeren 
et cetera. Vooral Jeffrey neemt de rol als trekker op zich door zich te 
ontfermen over de boodschappen en het koken van de maaltijd.

Tijdens de focusgroep met deelnemers en vrijwilligers van het 
eetcafé komen er nieuwe ideeën en behoeftes boven tafel zoals 
het organiseren van wandelgroepen, kooklessen, een brunch of 
activiteiten in het weekend. Wie weet wat er binnenkort in Dalfsen 
gaat ontstaan.

Reflectie met een 
aantal deelnemers 
van het eetcafé.

Diepte-interviews 
met bezoekers van 
het eetcafé

Diepte-interview 
met Peter.




	_Hlk104985830

	Button 1: 
	Page 2: 
	Page 4: 
	Page 6: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 20: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 

	Button 2: 
	Page 3: 
	Page 5: 
	Page 7: 
	Page 9: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 27: 



