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Introductie. 
Inloophuis Uitzicht is sinds december 2008 open. Het is een plaats waar  mensen terecht 
kunnen die eenzaam zijn of om een andere reden behoefte hebben aan een praatje, een 
luisterend oor, of zo maar gezelligheid. Het is een plaats waar je vrienden kunt maken en 
ontmoeten. Het huis verheugt zich in een toenemende belangstelling en er maken thans (2017) 
zo’n 30 mensen gebruik van, in wisselende samenstellingen; per middag zijn er 10-18 
personen aanwezig. Het huis draait op vrijwilligers, die wel moeten worden opgeleid voor hun 
taak. 
 

Visie  
Mensen hebben behoefte aan contacten met andere mensen. Helaas is niet iedereen in staat 
zelf die contacten op te bouwen en te onderhouden. De oorzaken daarvan kunnen liggen in 
iemands persoonlijkheid, in psychische problemen of in de sociale omstandigheden waarin 
iemand verkeert; combinaties daarvan zijn mogelijk. De stichting Inloophuis Uitzicht is er om 
mensen die graag contacten met anderen willen, daarbij te faciliteren. Daarbij is het 
uitgangspunt dat ieder mens zich zelf mag zijn, en daarin wordt gerespecteerd, ongeacht zijn 
ras, geloof, geaardheid of verleden.  Artikel 3 van de statuten verwoordt dit doel als volgt:  
1. De doelstelling van de stichting is het initiatief nemen tot het opzetten-, alsmede het in 

stand houden van een inloophuis. 
2. Het inloophuis biedt gastvrijheid aan een ieder die daaraan behoefte heeft en - kosteloos 

- aan alle mensen, die hier behoefte aan hebben, een luisterend oor, een rustige en 
sfeervolle plaats voor ontmoeting en (geestelijk) gesprek, met mogelijkheden voor 
gezelschapsactiviteiten. 

3.    Dit doel kan, afhankelijk van de behoefte, uitgebreid worden met vormen van 
(im)materiële ondersteuning 

 

Legitimatie.  
Er zijn in Gorinchem al plaatsen waar mensen die daar behoefte aan hebben, opgevangen 
kunnen worden. De GGZ heeft elders in Gorinchem een dagactiviteiten centrum; echter voor 
het kunnen deelnemen daaraan was tot voor kort een vorm van indicatie nodig. Het Leger des 
Heils biedt ook opvang voor mensen die sociale problemen ondervinden, maar die opvang is 
in principe altijd tijdelijk. Een plaats waar mensen op eigen initiatief naar toe kunnen gaan 
gedurende tenminste 5 dagen per week was er zo ver ons bekend tot voor kort in Gorinchem 
niet. Daarom hebben de kerken gezamenlijk het inloophuis ‘Uitzicht’ opgericht; dat de kerken 
dit gedaan hebben betekent niet dat mensen van buiten de kerken niet welkom zouden zijn. 
integendeel er is ruimte voor iedereen ongeacht ras geloof of seksuele geaardheid. Het is 
uitdrukkelijk niet het doel van het inloophuis om als een soort evangelisatiepost te 
functioneren, mensen die dat willen kunnen er op hun eigen initiatief terecht voor een 
eventueel geestelijk gesprek, maar als men dat niet wil hoeft dat niet. Het is een plaats waar 
Bijbelse gastvrijheid in de praktijk wordt gebracht. 
 

Mensen. 
Het inloophuis wordt in de praktijk gerund door een team vrijwilligers. De werving van 
vrijwilligers vindt plaats door oproepen binnen de deelnemende kerken, door inzet via de 
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vrijwilligers vacaturebank van de gemeente Gorinchem, maar in de praktijk vooral door 
gebruik te maken van persoonlijke netwerken van vrijwilligers en andere betrokkenen.  
Gegeven de aard van de  doelgroep hebben deze vrijwilligers wel enige scholing nodig, maar 
dat hoeft niet op een professioneel niveau te zijn. Wanneer problematiek hun mogelijkheden 
te boven gaat verwijzen zij door naar professionele beroepsbeoefenaars. Meestal weten de 
gasten zelf daarheen het beste.Wel moeten de vrijwilligers kunnen herkennen wanneer er inzet 
van professionals nodig is. Daartoe worden geregeld cursussen georganiseerd. 
De dagelijkse leiding van het huis is in handen van een coördinator; het bestuur van het 
inloophuis functioneert als een raad van toezicht ten opzichte van deze coördinator. Het 
bestuur is ook verantwoordelijk voor zaken zoals fondswerving en beheer van gelden. 
 

Strategie 
De stichting tracht haar doel te bereiken door: 
- het beschikbaar stellen van een ontmoetingsruimte, met bijbehorende faciliteiten, ten 

behoeve van de doelgroep; 
- het onderhouden van contacten met de betrokken plaatselijke kerken dan wel met andere 

betrokken organisaties/instellingen, waaronder met name de gemeente Gorinchem en het 
landelijke netwerk DAC; 

- het werven en toerusten van vrijwilligers voor ondersteuning en/of uitvoering van de 
activiteiten van de stichting; 

- het zorgdragen voor publiciteit; 
- alle verdere activiteiten en werkzaamheden, die bevorderlijk kunnen zijn voor het 

inloophuis. 
 

Activiteiten 
De activiteiten van het inloophuis bestaan uit het aanwezig zijn in de stad, het bieden van een 
luisterend oor en gelegenheid tot gesprek, het schenken van een kop koffie of thee daarbij om 
het gesprek te faciliteren, en verder activiteiten zoals spelletjes middagen etc. Het is 
uitdrukkelijk niet de bedoeling om als een horeca-vervangende instelling te functioneren. 
 

Middelen 
Om deze activiteiten te kunnen uitvoeren heeft de stichting ruimte nodig die voldoende groot 
is om de doelgroep te kunnen accommoderen, verder zijn zaken als koffie thee etc. nodig.  
Vrijwilligers moeten beschikken over de sociale vaardigheden die nodig zijn om een gesprek 
te kunnen voeren. Om zo nodig een geestelijk gesprek te kunnen voeren gaat de stichting uit 
van vrijwilligers die actief christen zijn.  
De vrijwilligers die werken in het inloophuis dienen te worden toegerust voor hun taak. Dat 
begint met een soort introductiecursus maar afhankelijk van de behoefte kunnen ook andere 
cursussen worden gegeven. 
Om een en ander te kunnen realiseren zijn ook financiële middelen nodig. Deze worden 
bijeengebracht door de deelnemende kerken, door bijdragen vanuit fondsen, door bedrijven of 
instellingen in de stad, door donaties, door het voeren van acties en indien mogelijk door 
subsidie van de Gemeente.  
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Acties. 
Per jaar wordt bekeken welke specifieke acties kunnen worden ondernomen naast het 
dagelijkse aanwezig zijn. Te denken valt aan deelname aan de week tegen de eenzaamheid, 
maaltijden, en andere groepsactiviteiten. Deze opsomming is niet uitputtend.  


