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1. INLEIDING
Net als in 2020 hield het Corona virus ook 2021 in haar greep. In de zomer leek het een tijdje redelijk
goed te gaan maar half december gingen de deuren van het Inloophuis weer dicht: weer een stille
kerst. Door het jaar heen zijn er allerlei varianten van openstelling geweest. Van alleen op
uitnodiging twee dagen in de week van één tot drie uur voor 5 gasten, tot elke dag open van twaalf
tot drie met de beperking van maximaal 15 gasten. Desinfectie, afstand houden en mondkapjes
bepaalden onze gastvrijheid, en de strengheid van de maatregelen werd door gasten en door
vrijwilligers wel eens verschillend op waarde geschat. Maar we zijn er zonder een sluiting vanwege
besmettingen doorheen gekomen en er zijn ook goede nieuwe initiatieven genomen. Hierover leest
u meer in dit jaaroverzicht.
Han van Peer, coördinator
Tiel, maart 2022

2. BEZOEKERS
2.a. Gasten
Omdat de ‘Lock down’ van 15 december 2020 lang ging duren zijn we op 6
januari beperkt open gegaan. Vaste gasten werden gebeld en uitgenodigd
om met maximaal 5 personen op woensdag of vrijdag tussen 13.00 u. en
15.00 uur te komen. Hoewel dit zeer indruist tegen het inloophuis principe van ‘binnen zonder kloppen’ konden we op deze manier toch bezoekers ontvangen. Degenen die een uitnodiging kregen waren daar in het
algemeen erg blij mee. Alleen al dat wij belden of ze wilden komen werd
zeer gewaardeerd. Maar de vaak gestelde vraag “Wanneer mag ik nu
weer komen?” sneed wel! Op 15 februari hebben we ook de zondag er bij betrokken en op het laatst
hebben we op zondag twee ‘time-locks’ van 2 uur ingesteld.
Het was een hele opluchting toen we op 12 mei weer elke dag open konden gaan, al was het nog wel
met de beperking van alleen tussen 13.00 en 15.00 uur en met maximaal 15 gasten in verband met
de grootte van de ruimte en het houden van afstand. In 2021 zijn we in totaal 95 dagen dicht geweest. Vanwege de langdurige beperkingen kwam het gemiddelde aantal bezoekers per dag iets
lager uit dan vorig jaar, een kleine 13 per dag.
Dit tweede ‘Corona-jaar’ bracht minder discussies over en verzet tegen de
beperkingen dan in 2020. De meeste gasten lieten het gelaten over zich
heen komen en er was veel begrip voor de maatregelen die wij namen. Ook
dat van onze vrijwilligers de éne meer en de andere minder bereid was om
wat soepel met de regels om te gaan vanwege de risico’s werd goed opgepakt. Lastig was wel om veranderingen in de openingstijden steeds goed te
communiceren maar deze werden ook door gasten op straat aan elkaar
doorgegeven. In 2020 was het weer open gaan een klein feestje, nu ging het
veel geleidelijker en merkten we dat gasten hun ‘loopje’ naar het Inloophuis
en naar de maaltijden weer terug moesten vinden. Niet zo vreemd trouwens
na de vier maanden dat er alleen op uitnodiging maar vijf mensen konden
komen.
Maar eenzaamheid went niet. Enkele gasten die we soms een paar maanden niet of nauwelijks gezien hadden kwamen terug met schrijnende verhalen over wat ze in die tijd meegemaakt hadden.
Het deed hen en ook ons goed dat deze weer verteld werden en er aandacht en medeleven voor kon
zijn.
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Overzicht gemiddeld aantal bezoekers Inloophuis Tiel

2018
2019
2020
2021

Maandag
18,9
21,1
12,9
17,2

Dinsdag
18,4
17,5
18,0
14,9

Woensdag
19,8
20,0
15,7
14,4

Donderdag
11,3
11,4
11,9
13,2

Vrijdag
15,5
14,8
11,5
10,5

Gemiddeld
Zaterdag Zondag p/w
17,0
10,9
16,0
16,1
11,5
16,0
17,1
11,6
14,0
14,7
10,4
12,8

Totaal
p/j
5802
5837
2832
3437

Opmerkingen:
2020: 161 dagen gesloten i.v.m. corona
2021: 95 dagen gesloten i.v.m. corona,
4 maanden beperking aantal bezoekers tot maximaal 5 en geen maaltijden

Deelnemers maaltijden 2021
maandag gemiddeld woensdag
290
11,2
355

gemiddeld
13,7

Deelnemers stoelyoga
totaal
gemiddeld
2020 182
9,1
2021 155
6,7

2.b. Gastgroepen
De ruimte aan de Schaepmanstraat bevalt niet alleen ons heel goed. Ook
andere groepen maken gebruik van het Inloophuis om bij elkaar te komen.
Dat zijn altijd alleen organisaties waarmee wij ons verbonden voelen en we
beschouwen ze dan ook niet zomaar als medegebruikers maar onderhouden
warme kontakten met ze.
In de Schaepmankerk kwam al jaren op elke zaterdagochtend een Koffiegroep bij elkaar. Nu wij de zaalruimte hebben betrokken maken ze gebruik
van de huiskamer van het Inloophuis. De LETS-ruilkring (Local Exchange Trading System: een lokale ruilkring, waar mensen goederen en diensten ruilen
zonder dat er geld aan te pas komt) is al vele jaren vaste gast. Zij gebruiken
het Inloophuis voor hun maandelijkse bijeenkomsten. In 2017 is een NAHolland groep gestart in Tiel. Het is een zelfhulp groep voor ex verslaafden.
Elke woensdagavond houden zij een meeting in het Inloophuis.
Onze 'huisgenoten' Humanitas en RIBW gebruiken het Inloophuis regelmatig
voor bijeenkomsten waarvoor hun eigen ruimte niet geschikt is. Het gaat dan
om grotere vergaderingen of cursussen, maar ook voor bijvoorbeeld een
kookactiviteit van het RIBW en het maandelijkse “Auti-café” voor jongeren
met autisme van Humanitas is het Inloophuis een prima plek.
In de zomer hebben wij onderdak geboden aan de Naai & Brei Club van de
Stichting Ouderen Tiel. Zij moesten vertrekken uit hun bestaande ruimte. Na de zomer vonden zij
een goede andere locatie.
Een aantal organisaties die regelmatig in het Inloophuis vergaderden zijn in 2021 niet bij elkaar gekomen vanwege de Corona maatregelen.
Voor 2022 heeft zich een nieuwe groep gemeld, de Alzheimer Stichting Tiel. Zij willen in eerste instantie maandelijks en later misschien 2 wekelijks komen voor een 'Alzheimer Trefpunt' in het Inloophuis.
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3. ACTIVITEITEN
3.a. Door het jaar heen
Toen we in mei weer elke dag open konden startte ook de stoelyoga-groep
weer op de donderdagochtenden. Tijdens de sluiting werden de lessen online
gegeven maar de deelnemers waren erg blij weer fysiek bij elkaar te kunnen
komen.
Op 19 juni hebben we als Inloophuis ons oude ritme weer opgepakt, zij het nog
wel voorzichtig aan. Dagelijks open van 12.00 – 15.00 uur (voor maximaal 15
bezoekers), op maandag en woensdag maaltijd van 12.00 – 13.00 uur, op zaterdag soep&tosti en op dinsdagmiddag wenskaarten maken. Voor de maaltijden hielden we wel enkele restricties aan: tijdens de maaltijd geen andere bezoekers, maximaal 15 gasten, en alleen deelname voor gevaccineerden. We
hebben geen QR-code check ingevoerd vanwege praktische bezwaren en ook
omdat dit te drempelverhogend zou werken. We wilden onze bezoekers het vertrouwen geven dat zij zich daaraan zouden
houden. Een vertrouwen dat zij toch al zo
vaak ontberen.
Het kaartclubje startte weer op de vrijdagmiddag en op 17 oktober organiseerden we weer een bingomiddag waarvoor
de belangstelling zo groot was dat andere
gasten alleen door de zijdeur naar binnen
konden. Een tweede bingo die we gepland hadden kon vanwege de toen weer aangescherpte Corona
regels helaas niet doorgaan.
Ook de “Gedenkbijeenkomst” op 19 november moesten we afzeggen. In 2019 hebben we die voor
het eerst georganiseerd, om terug te denken aan de verdrietige en ook de mooie momenten van het
jaar dat voorbij is gegaan. Ook in 2020 kon deze niet doorgaan.
Op 19 december, toen het Inloophuis met kerstversieringen, lichtjes, de stal en de boom helemaal
klaar stond voor de feestdagen en het kerstdiner op kerstavond, sloten we onze deuren weer vanwege de nieuwe Lock-down maatregelen. We vonden zelf ook de kans op besmettingen voor onze
vrijwilligers te groot. Als het mis zou gaan zouden zij met de kerstdagen in quarantaine moeten en
geen familie kunnen ontvangen. Dat risico wilden we niet lopen.
Gelukkig besloot de Lionsclub Tiel net als vorig jaar om ook nu weer te zorgen voor 50 kerstpakketten
voor onze vaste gasten, een traditie die zij al 28 jaar volhouden! Een aantal pakketten zijn afgehaald
maar veel hebben we ook bij de mensen thuis gebracht. Even een praatje, blije en dankbare gezichten, en het bloemetje erbij bezorgde overal een glimlach.
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3.b. Nieuwe activiteiten
Toen in 2020 onze traditionele ‘Paasbrunch’ vanwege de
sluiting niet door kon gaan zijn we brunchpakketten bij
60 van onze vaste gasten thuis gaan bezorgen. Toen
waren we dicht, en bood het langs de deur gaan ook de
gelegenheid om even een praatje te maken. Dit jaar
waren we – zij het beperkt – open en kozen we ervoor
om een ‘Paasboekje’ samen te stellen met teksten en
afbeeldingen die wat troost konden bieden en mensen
een hart onder de riem staken om het nog even vol te
houden.
In de zomer bleek dat de TOT groep (Trefpunt Ouderen Tiel) niet meer terug zou komen. Al zo’n 30
jaar kwam deze groep van mensen met een verstandelijke beperking,
met name cliënten van ‘s Heerenloo naar het Inloophuis in het kader
van dagbesteding en integratie/participatie. We zijn een onderzoek
gestart naar de mogelijkheden om deze activiteit zelf op te pakken
omdat er regelmatig ook verzoeken kwamen van andere instellingen
zoals de J.P. van de Bentstichting of zij met cliënten aan deze
ontmoetingsbijeenkomsten konden deelnemen. Helaas bleek dit niet
zo makkelijk als gedacht maar het onderzoek loopt nog.
Wat wel van de grond kwam is het “Eet je mee Diner”. Om een nieuwe
groep maaltijdgasten te bereiken bieden we eens in de 14 dagen een
uitgebreidere avond maaltijd aan voor een wat hogere prijs van € 7,50.
Op 28 oktober startten we succesvol, er schreven zich inderdaad
nieuwe gasten in en twee keer waren alle plaatsen bezet. Op 9
december was helaas de laatste van het jaar vanwege de nieuwe
Corona maatregelen.
3.c. Samenwerking
Een andere nieuwe activiteit is opgezet in samenwerking met
het Creatief Platform Tiel. Op 1 oktober startte de ‘Creatieve
Middag’: eens in de 14 dagen in het Inloophuis een creatieve
activiteit op vrijdagmiddag met per maand een verschillend
thema/techniek onder begeleiding van leden van het
Platform.
Twee eenmalige activiteiten werden georganiseerd op
initiatief van Mozaïek Welzijn. Op 10 september organiseerde
het Vrijwilligersplatform van Mozaïek “LOOP EENS BINNEN BIJ...”: een dag die gericht was op
belangstellenden voor het vrijwilligerswerk in Tiel. Dertien organisaties waaronder het Inloophuis
deden mee. Helaas leverde het bij geen enkele organisatie nieuwe vrijwilligers op. Wel werd er een
informatief promotiefilmpje gemaakt op alle locaties.
Op 5 oktober deden we op initiatief van Mozaïek mee met de landelijke campagne ”Een Tegen
Eenzaamheid” onder het motto “Eten & Ontmoeten”. We verzorgden een lekkere en gezellige
pannenkoekenlunch. Het was leuk om nieuwe mensen te ontmoeten die hun draai in Tiel proberen
te vinden. Een paar van onze 'eigen' gasten konden het niet laten en schoven gezellig aan.
De bijzondere samenwerking met onze partners van de
Franciscushof lag wegens het wegvallen van de maaltijden het
eerste halfjaar stil. Zij hebben meer van de oogst verkocht en
meegegeven. Gelukkig konden wij in juni weer maaltijden gaan
verzorgen en kwamen de aardappels en groenten vaak weer vers
van het land. Middels de WhatsApp-groep loopt de communicatie
over vraag en aanbod uitstekend.
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3.d. Overzicht activiteiten in het Inloophuis
Vaste activiteiten van het Inloophuis

Dagen en tijden, afgezien van de beperkingen wegens Corona!

Algemeen
Ontmoeting, ontspanning, gesprek en informatie

Elke dag van 12.00 tot 15.00 uur

Maaltijden
Een voedzame warme maaltijd, kosten € 4,00

Elke maandag en woensdag van 12.15
tot 13.00 uur

Soep & tosti

Elke zaterdag van 12.00 tot 13.30 uur

Eet je Mee diner (start oktober)
Een 3 gangen-maaltijd, kosten € 7,50

Eens in de 14 dagen op donderdag van
17.00 tot 19.00 uur

Wenskaarten maken

Elke dinsdag van 13:00 tot 14:45 uur

Kaarten
Jokeren of klaverjassen.

Vrijdag om de 14 dagen van 12.30 tot
14.45 uur

Bingo middag

Vrijdag 17 oktober

Overige activiteiten van het Inloophuis

Dagen

Pasen: uitbrengen ‘Paasboekje’
Kerst: uitdelen kerstpakketten Lionsclub
“LOOP EENS BINNEN BIJ...”: een dag die gericht was op
10 september
belangstellenden voor het vrijwilligerswerk
“Eten & Ontmoeten”: maaltijd in kader landelijke campag5 oktober
ne ”Een Tegen Eenzaamheid”
Samenwerkingsactiviteiten in het Inloophuis

Dagen

Stoelyoga met Honorée
Ontspannen bewegen

Elke donderdag van 10.45 tot 11.45 uur

‘Creatieve Middag’ i.s.m. Creatief Platform Tiel

Eens in de 14 dagen vrijdag 12.30 tot
14.30 uur

Open Huis: t.g.v. officiële opening SPT

2 oktober

Activiteiten van anderen in het Inloophuis

Dagen en tijden

Meeting NA-Holland groep Tiel
Zelfhulpgroep voor herstel van de gevolgen van verslaving

Elke woensdag 19.30 tot 21.00 uur

Koffiegroep Schaepmankerk

Elke zaterdag 10.00 tot 11.30 uur

LETS-ruilkring

Elke derde donderdag van de maand

Auticafé voor jongeren met autisme

Elke 3e vrijdagavond van de maand,
i.s.m. Humanitas/Wijkteam-Oost
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4. MEDEWERKERS
Het Inloophuis heeft twee beroepskrachten in dienst: Han van Peer als coördinator met een
aanstelling van 25 uur per week en Truus Vogelzang met een aanstelling van 8 uur per week.
Voor de beroepskrachten en de vrijwilligers was 2021 een warrig jaar. De steeds weer veranderende
maatregelen zorgden ervoor dat er vaak nieuwe afwegingen moesten worden gemaakt wat wel en
wat niet kon. De meningen daarover lagen ook vaak verschillend. We maakten keuzes maar daarbij
stond steeds voorop dat een vrijwilliger zelf bepaalde om daarin mee te gaan of toch een andere
afweging maakte en nog geen diensten wilde doen. De uiteenlopende openingstijden vergden steeds
weer aanpassingen en het bellen naar gasten in de eerste vier maanden was een klus. We gebruikten
de tijd dat we minder open waren voor restklussen die er nog lagen van de verbouwing en om
plannen te maken voor nieuwe activiteiten zoals hierboven bij 3.b. vermeld.
We zijn blij dat het aantal vrijwilligers ongeveer
gelijk is gebleven. Begin van het jaar waren dat er
22 met daarbij nog 4 mensen die zo nu en dan in
wilden vallen. In de loop van het jaar hebben 3
vrijwilligers afscheid genomen en zijn er 4 nieuwe
mensen bijgekomen. Eind van het jaar waren er
daardoor 23 vaste vrijwilligers en nog 2 invallers.
Het is een zeer diverse groep mensen met
verschillende achtergronden maar voor iedereen
staat het er zijn en iets betekenen voor onze
gasten hoog in het vaandel.
Naast de medewerkers werkten dit jaar weer een aantal stagiaires mee. Twee leerlingen van het
Lingecollege kwamen naar het Inloophuis voor hun Maatschappelijke Stage toen dit eind van het jaar
weer mogelijk was. Nieuw waren de 4 leerlingen van het ROC-Rivor (studenten helpende zorg en
welzijn niveau 2) die in paren kwamen helpen bij de maaltijden. De mogelijkheden waren vanwege
de Corona maatregelen maar zeer beperkt. We hopen komend jaar weer meer leerlingen te mogen
verwelkomen.

5. NETWERK
Het onderhouden van goede netwerkcontacten is voor het Inloophuis van groot belang. Niet alleen
om te weten wat er gebeurd en georganiseerd wordt in Tiel, maar ook om ervaringen te delen en te
duiden en om mogelijke samenwerkingsverbanden te vinden.
Mozaïek Welzijn is dit jaar daarbij een zeer actieve rol gaan spelen en het Platformoverleg Zorg en
Welzijn is een belangrijke ontmoetingsplek voor Tielse sociaal-maatschappelijke organisaties
geworden. In dit activiteiten verslag komt Mozaïek dan ook regelmatig voor. Bij het platformoverleg
sluiten soms ook ambtenaren van de gemeente aan waardoor ook de lijn daarmee korter wordt.
Op landelijk niveau biedt het Netwerk DAK specifieke
ondersteuning voor zo’n honderd Inloophuizen op velerlei
terreinen. Dit betreft zowel praktische, beleidsmatige als
financiële zaken. Op 26 oktober namen wij met een aantal
vrijwilligers deel aan een regionale bijeenkomst in Wageningen
met een workshop over ‘Provocatieve Gespreksvoering met
bezoekers’. Ook wist via dit netwerk een initiatiefgroep voor de
oprichting van een Inloophuis in Geldermalsen ons te vinden voor een oriënterend gesprek.
Met verschillende Geloofsgemeenschappen in Tiel bestaat een warme verbondenheid. Deze
verbondenheid is niet alleen formeel – de Raad van Toezicht van het bestuur bestaat uit
vertegenwoordigers van de R.K. parochie H. Suitbertus, de Protestantse Gemeente Tiel en de
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Tiel – en moreel maar ook financieel. Met name voor projecten of
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incidentele bijdragen kunnen we altijd een beroep doen op de Caritas Werkgroep die deel uitmaakt
van de Parochiële Caritas Instelling. Ook andere Tielse organisaties ondersteunen ons werk. Zo
konden wij door een gulle gift van het Oud Burger Mannen en Vrouwenhuis een prachtige grote
televisie en geluidsinstallatie aanschaffen die ook een pré is voor groepen die gebruik willen maken
van het Inloophuis.
In het Diaconaal Platform Tiel worden de diaconale activiteiten van de verschillende kerken in Tiel
besproken en zo mogelijk op elkaar afgestemd. Dit jaar is er echter geen bijeenkomst geweest.
Met de projectleiders van het op te richten inspiratiecentrum Walburg in het parochiecentrum van
de Dominicuskerk is wel een gesprek geweest.
Regelmatig zijn er contacten met zorg-organisaties, niet alleen over het bezoek van cliënten aan het
Inloophuis maar ook over vrijwilligerswerk bij het Inloophuis als opstap naar zelfstandigheid.
Met de groepen die van onze zaalruimte gebruik maken onderhouden we warme contacten, evenals
natuurlijk met onze ‘huisgenoten’ van Humanitas Rivierenland, het DAC Dolfijn van het RIBW, en het
Toon Hermanshuis Tiel.

6. PUBLICITEIT en PR
In 2021 is een lang gekoesterde wens werkelijkheid geworden: het
uitgeven van een (digitale) nieuwsbrief door het Diaconaal Centrum
Tiel waar het Inloophuis, samen met de biologische moestuin de
Franciscushof en het Tielse Maatjes project onder valt. Met deze
nieuwsbrief kunnen veel instellingen en particulieren regelmatig op
de hoogte worden gehouden van onze activiteiten.
Door
het
NOV
(Vereniging
Nederlandse
Organisaties
Vrijwilligerswerk) werd 2021 uitgeroepen tot het ‘Nationaal Jaar
Vrijwillige Inzet’. Op initiatief van Mozaïek deden wij mee met de
landelijke campagne “Mensen Maken Nederland”, gericht op het
promoten van vrijwilligerswerk en werven van vrijwilligers.
Ook in het kader van deze campagne besloot Mozaïek een boek uit
te gaan geven met 50 ‘portretten’ van Tielse vrijwilligers. Zij
vertellen daarin over hun ervaringen en motieven onder de prachtig gekozen - titel ‘Doe jezelf een plezier!’. Ook wij werden
daarvoor benaderd en met gepaste trots lazen we de mooie
bijdrage van onze vrijwilliger Marvin erin terug.
De vaste rubriek ‘Uit het Inloophuis’ in de kerkbladen ‘Samen Kerk’ en het ‘Dominicus Nieuws‘ houdt
al vele jaren de kerkgangers op de hoogte van wat er speelt in het Inloophuis.
De in 2020 vanwege Corona uitgestelde officiële opening van het ‘Sociaal Plein’ Tiel (ons
onderkomen) zorgde ook voor de nodige publiciteit. Op 1 oktober verrichtte burgemeester
Beenakker de openingshandeling en op 2 oktober hielden we Open Dag. Beide mooie momenten die
nog mooier werden doordat het Inloophuis, samen met de Tielse Maatjes de ‘Burgerinitiatief Award’
ontving: een cheque van € 1000,- als blijk van waardering voor aansprekende maatschappelijke
initiatieven.
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Naast deze publiciteitsmomenten wordt de bekendheid van het Inloophuis sterk bevorderd door de
vele contacten in het netwerk, de groepen die van onze ruimte gebruikmaken en niet te vergeten
onze drie huisgenoten want ook bij hen komen veel mensen binnen die dan het Inloophuis
opmerken.

7. BESTUUR
Voor het bestuur is 2021 een zeer intensief jaar geweest. Een nieuw meerjarig beleidsplan, de
exploitatie van het Inloophuis, vernieuwing van de organisatie, financiële zorgen, nieuwe
overheidsregels. Gelukkig is daarbij ondersteuning geboden door het Kansfonds en de Sesam
Academie. Meer over het bestuur is te lezen in het eigen jaarverslag van de Stichting.
In het najaar van 2021 heeft het bestuur dhr. Peter Minnema gevraagd een aantal bezoekers en
vrijwilligers te interviewen over de betekenis van het Inloophuis voor hen. Hierbij enkele citaten uit
het verslag van de (15) gesprekken die hij heeft gevoerd.
Wat me direct opviel was de grote bereidheid van ieder die ik benaderde om het gesprek met mij
aan te gaan. Ik vond het steeds weer spannend om als (zeker in het begin) volstrekt vreemde aan
iemand te vragen om met mij apart te gaan zitten, maar dit bleek telkens geen enkel probleem te
zijn. Integendeel, de meesten waren er zichtbaar blij mee dat ze een keer uitgebreid hun (levens)verhaal konden doen. Sommigen bedankten me er zelfs expliciet voor.
Hieronder geef ik nog wat persoonlijke indrukken, alsmede ‘quotes’ van bezoekers die me opvielen.
- Mooi om een aantal keren te horen dat het Inloophuis in de loop der jaren een echte thuisplek is
geworden voor iemand. Het woord groei viel hierbij een paar keer:
“ In de loop der jaren is dat ‘minder eenzaam’ hier gegroeid.”
“ Ik voel me vrijer dan vroeger onder de mensen”
“met het begrip ‘Er toe doen’ heb ik het van jongsaf aan moeilijk gehad. Nu kan ik dat steeds meer
toelaten (“dat ik er toe doe”)
“Ik heb geen eigen familie meer…(kijkt om zich heen): dit is mijn familie!”
- Mij viel op dat hier ook vriendschappen ontstaan die zich buiten het Inloophuis voortzetten.
- De meeste mensen vonden het fijn om het gesprek te voeren. Vooral dat er iemand één op één echt
de tijd voor hen nam, om te horen hoe het er echt mee gaat en hoe hun leven is verlopen en nu verloopt…
- Iedereen was uitermate positief over het Inloophuis, dat mag duidelijk zijn en dat is een groot compliment voor de staf, de vrijwilligers en het bestuur.

8. AANDACHTSPUNTEN voor 2022
 Vrijwilligers
Het is van belang dat vrijwilligers goed toegerust zijn voor hun taak. Niet alleen om gasten goed te
ontvangen en te woord te staan. Ook is het belangrijk dat vrijwilligers op elkaar terug kunnen
vallen en dat er een teamgeest heerst waarbij ieder zich goed voelt. Het Inloophuis is een
gezamenlijke onderneming die door allen wordt gedragen. Dit bevordert tevens dat er een
herkenbare sfeer heerst in de huiskamer waardoor onze gasten zich thuis voelen. De teamtraining in
2019 was een goed begin. We willen dit voortzetten. Maar ook een team-uitje heeft de afgelopen
jaren niet plaats kunnen vinden en is belangrijk voor de onderlinge band. Nieuwe vrijwilligers moeten
goed ingewerkt worden en voor hen wordt een introductie training opgezet.
Voor de vrijwilligers van het Inloophuis zal in 2022 op voorschrift van de Gemeente Tiel een
Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd worden.
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 Gasten
Sommige gasten vinden dat er (te) weinig te doen is in het Inloophuis. Ook dit heeft te maken met
het weer oppakken van een afwisselend activiteiten programma zoals voor de Corona crisis bestond.
Bij het opzetten van nieuwe activiteiten kan ook rekening worden gehouden met eventuele
mogelijkheden om meer eigen inkomsten te genereren.
 Samenwerking
De voorgenomen samenwerking met de andere organisaties binnen het Sociaal Plein is niet echt van
de grond gekomen. Incidenteel zijn er enkele initiatieven geweest maar het kan zeker meer en groter
van opzet. Daarbij moeten we er wel rekening mee houden dat onze eigen activiteiten niet in de
verdrukking komen.

Jaaroverzicht Inloophuis Tiel 2021

10

