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INLEIDING
Achtergrond informatie

Om de impact te meten, hebben wij van het Fonds Fransiscus een aantal tools

Het Ubuntuhuis bestaat in 2021 alweer 10 jaar. Het is een kleinschalig en

aangereikt gekregen. Hieruit hebben wij drie tools geselecteerd: effectenkaart,

laagdrempelig inloophuis waar mensen werken en welkom zijn die te maken

betekeniskaartspel en systeemonderzoek.

hebben (gehad) met dakloosheid, armoede, sociaal isolement en/of leven zonder
geldige verblijfsvergunning.

Onze vragen die we aan de hand van de impactmeting in dit rapport willen
beantwoorden zijn:

Onze missie is om mensen in moeilijke levensomstandigheden in staat te stellen

Wat doet het Ubuntuhuis?

een aantal basisrechten te realiseren in hun eigen leven. Denk aan recht op voedsel

Voor wie is het Ubuntuhuis?

en onderdak, op scholing en (vrijwilligers) werk. Daarnaast is het onze ambitie dat

Wat betekent het Ubuntuhuis voor de bezoekers?

vrijwilligers, bezoekers en anderen elkaars leefwereld beter gaan leren kennen en

Wat betekent het Ubuntuhuis voor andere organisaties in de buurt?

begrijpen, zodat de 'samenredzaamheid' groter wordt en mensen niet langer het
gevoel hebben er alleen voor te staan.
Het Ubuntuhuis is geïnspireerd op het Ubuntu-gedachtengoed. De mens is een
sociaal wezen dat gevormd is door de context waarin hij of zij is opgegroeid. Een
mens heeft andere mensen om zich heen nodig die iets voor hem of haar
betekenen en voor wie hij of zij zelf van betekenis kan zijn. Het individu is van
waarde voor het collectief en het collectief is van waarde voor het individu.
Centraal staat: ik ben omdat wij zijn.
Doel van het impactonderzoek
Wij zijn begonnen met het onderzoek, omdat Fonds Fransiscus ons daar om heeft
gevraagd. Doel van het onderzoek is om onze impact te meten. Met dit onderzoek
willen wij bij het Ubuntuhuis ontdekken en uitdragen wat onze impact is. De
impact gaat over welke effecten de inloopdagen en activiteiten hebben op onze
bezoekers en op de organisaties/netwerk om ons heen.
Wij willen onze impact onderzoeken om twee redenen. Ten eerste willen we
ontdekken of onze inloopdagen en activiteiten aansluiten bij de behoeftes van
onze bezoekers en of ons beoogde doelen ook daadwerkelijk bereikt worden. Ten
tweede hopen we via een impactonderzoek concreter te kunnen laten zien wat de
waarde is van het Ubuntuhuis. Met de resultaten ervan kunnen we aan anderen
laten zien wat we doen

EFFECTENKAART
HET PROCES
We zijn begonnen met de effectenkaart, en hebben deze met een kleine groep
gemaakt. We hebben op een schematische wijze inzichtelijk gemaakt voor wie we
open zijn en welke activiteiten we voor hen organiseren. Vervolgens hebben we de
verwachte effecten van de inloopdagen en activiteiten op een rij gezet.
De effectenkaart is samengesteld door een groep van 4 mensen. De coördinator,
een van de oprichters en tevens vrijwilliger, een vrijwilliger en tevens secretaris en
de penningmeester. Na het maken van de effectenkaart hebben wij deze met de
overige bestuursleden en een paar vrijwilligers gedeeld om hun reactie gevraagd.
De resultaten van dit proces staan in onderstaande presentatie. Het

geeft een

duidelijk beeld van welke effecten het Ubuntuhuis op de bezoekers hebben.

EFFECTENKAART
Doelgroep

Activiteiten

Voor alle groepen

Inloop

Effecten
Gezelligheid

Koffie en thee

Minder eenzaamheid

Plek om gewoon te zijn

Sociale contacten opbouwen

Telefoneren, computer en

Onderdak

internet

Thuis gevoel

Wasjes draaien

Gezien worden

Ontmoetingsplek

Ruimte voor tijd en geduld. Speciaal voor mensen met ingewikkelder gedrag
(denk aan verslaving, trauma's) die er ook mogen zijn en niet gelijk worden afgwezen)

Warme maaltijd

Een volle maag

Boodschappen doen

Verantwoordelijkheidsgevoel en eigenaarschap

Koken

Verbondenheid en gezelligheid

Eten uitdelen en samen eten

Uiting en delen van talent en cultuur

Schoonmaken

Genieten

Hulp vragen
Onderdak/slaapplek
Noodhulp
Doorverwijzen organisaties en
activiteiten
Praktische vragen

Niet op straat slapen
Verbinden aan activiteit en interesses
Veiligheid en duidelijkheid bieden
Verhaal kwijt kunnen
Gezien worden
Leren met het systeem om te gaan en te begrijpen
Voorkomen van problemen

Mensen met migratie

Nederlandse les en 1 op 1

Meer kennis

achtergrond

begeleiding

Aandacht

(met en zonder geldige

NL les of EN les

Zelfwaardering

verblijfsvergunning)

Huiswerkhulp

Contact met anderen
Uitwisseling
Snappen van Nederlandse cultuur

Doelgroep

Activiteiten
Theater/muziek/crea

Effecten
Samenwerken

Theaterworkshops

Vrolijkheid, gezelligheid en verbinding

Muziek

Het even vergeten van problemen, ontspanning en trauma verwerking

Crea middag

Eigenaarschap
Uiten van gevoelens
Vertrouwen en veiligheid

Sporten

Energie en fitheid
Samenwerken
Verbondenheid
Gezelligheid

Fietsen reparatie

Weer kunnen fietsen (basis transport)
Mobiliteit terug
Kennis opdoen over fietsen reparatie
Samenwerken

Vrijwilligerswerk (als bezoeker)

Eigenaarschap en verantwoordelijkheid dragen
Geld verdienen
Zelfredzaamheid
Waardevol/nuttig voelen

Wijkbewoners

Podcast

Kennismaking Ubuntuhuis
Nieuwe inzichten
Nieuwsgierigheid
Ubuntuhuis bezoeken of steunen

Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk

Waardevol voelen / waardering krijgen

(ervaringsdeskunidg

Gastheer/vrouw

Bijdrage leveren en meedoen aan de maatschappij

en en mensen in

Fietsenmaker

Ervaringskennis delen met andere vrijwilligers en bezoekers. En deze mensen kennis

uitkering etc.)

Docent

inzetten.

1 op 1 begeleider

Structuur in de dag krijgen
Gehoord en gezien worden

OUTPUTS
Het Ubuntuhuis heeft één coördinator in dienst, voor 18 uur per week.
Daarnaast is er een vrijwillige boekhouder actief en twee vrijwilligers

104 DAGEN INLOOP PER JAAR

(tevens

2 KEER PER WEEK WARME MAALTIJD VOOR GEMIDDELD 25 BEZOEKERS

één

van

de

oprichters)

die

inhoudelijk

meedenken

en

ondersteuning geven aan de coördinator.

GEMIDDELD 3 TOT 5 DOORVERWIJZINGEN PER WEEK

In 2021 waren er in totaal 10 vrijwilligers actief op verschillende vlakken

2 KEER PER WEEK TAAL HULP VOOR CA 4 PERSONEN

zoals:

CA 90 GEREPAREERDE FIETSEN PER JAAR

gastheer/vrouw,

activiteitenbegeleider.

Nederlandse
In

totaal

docent,

hebben

5

fietsenmaker
studenten,

en

vanuit

1 KEER PER WEEK THEATER MET 15 DEELNEMERS EN 3 OPTREDENS

verschillende studies en opleidingsniveaus, stage gelopen bij het

CA 5 KEER PER JAAR SPORTTOERNOOI MET EIGEN UBUNTUTEAM

Ubuntuhuis. Tot slot hebben wij een groep van 20 bezoekers die

PER JAAR KOPPELEN WIJ ZO'N 20 MENSEN AAN (MUZIEK) DOCENT OF

afgelopen jaar actief zijn geweest. Denk aan koffie/thee zetten, koken,

ANDERE ACTIVITEITEN RONDOM TALENT ONTWIKKELING

afwassen, klussen, tuinieren en schoonmaken

TOT SLOT EEN HELEBOEL KOPPEN KOFFIE EN THEE

Hieronder

staat

een

grafiek

met

de

bezoekers in de maanden maart tot en met
november.

BEZOEKERS
20-30 BEZOEKERS
PER WEEK
CA 150 UNIEKE
BEZOEKERS PER
JAAR

CONCLUSIE

Het aantal drempeloverschrijdingen is het

Ubuntuhuis organiseert voornamelijk activiteiten voor bezoekers met migratie

afgelopen jaar nauw bijgehouden door een

achtergrond, met name voor de groep ongedocumenteerden. Daarnaast staan wij

van de stagiaires.

ook altijd open voor andere mensen die met dakloosheid, sociale uitsluiting en/of

Wat opvalt is dat het in de winter drukker

armoede te maken hebben gehad. Maar tot nu toe zijn dat maar een enkeling die bij

is. Ook zien we dat in maart veruit de

het Ubuntuhuis langskomen.

meeste bezoekers zijn geweest. Dit kwam
mede doordat we in die tijd in een tijdelijke

De activiteiten die wij organiseren zijn opgezet vanuit de behoefte van de bezoeker

grotere

zelf. Deze activiteiten zijn er om mensen van basisrechten te voorzien, denk aan

ruimte

zaten.

Dus

een

grotere

ruimte betekent ook meer bezoekers.

maaltijden en fietsenreparatie. De activiteiten zijn er ook op gericht om plezier te

40

maken, nieuwe mensen te ontmoeten en stress te verlagen (bijvoorbeeld theater).
Wij proberen een huiskamergevoel te creëren, waar mensen zich welkom voelen, de

30

rust kunnen pakken, maar ook verantwoordelijkheid willen nemen en het gevoel
geven dat het huis ook echt van hen is. Want de basis van vertrouwen en activering
ligt toch bij een plek waar we elkaar op een gelijkwaardige manier ontmoeten.
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BETEKENIS KAARTSPEL
HET PROCES
Om erachter te komen wat het Ubuntuhuis betekent voor de bezoekers en
vrijwilligers, hebben wij de tool het betekeniskaartspel gekozen. Dit leek ons een

TABEL 2.1

WAAROM KOM JE BIJ HET UBUNTUHUIS?
'

goede manier om in gesprek te gaan met de bezoekers en erachter te komen
waarom ze het Ubuntuhuis bezoeken. Uiteindelijk hebben wij met 20 bezoekers
het kaartspel gespeeld. We hebben geprobeerd verschillende bezoekers aan te

DE BETEKENIS KAARTEN

spreken: van hele actieve bezoekers die al lang bij het Ubuntuhuis komen tot
bezoekers die nieuw zijn. Het kaartspel is afgenomen door de coördinator en twee

AANTAL KEER GEKOZEN
OP DE STAPEL 'GELDT
VOOR MIJ'

minder eenzaam

12

gelijk zijn

15

iedereen mag er zijn

14

vriendschap

18

gelukkiger zijn

13

hulp vragen

15

er toe doen

10

begrip voor anderen

13

Al met al stonden de bezoekers er wel voor open om het spel te spelen en een

weten waar ik terecht kan

13

aantal ervan wilde de antwoorden ook wat meer toelichten. Anderen hadden daar

nuttige bijdrage

8

energie om dingen te ondernemen

11

nieuwe dingen leren

10

stagiaires.
We merkten al gauw dat niet alle woorden op de kaarten begrepen werden door
de bezoekers. Dit kwam voornamelijk door de taalbarrière. Door middel van
vertalen en wat uitgebreider uitleggen, kwamen wij er uiteindelijk wel uit. Ook
correspondeerden de plaatjes niet altijd met de tekst, waardoor het niet altijd
duidelijk was of ze nu de kaart kozen vanwege de afbeelding of vanwege de tekst.

weer minder behoefte aan.
De uitkomsten zijn door een van de stagiaires in een Excel bestand gezet en later

omgaan met tegenslagen

8

met de coördinator en twee bestuursleden en tevens de oprichters, waarvan nog

leren waar je goed in bent

15

één actief als vrijwilliger, geanalyseerd.

Meest gekozen woorden die in top 3 van

OUTPUTS
De kaarten 'gelijk zijn', 'hulpvragen', 'vriendschap' blijken de belangrijkste redenen
waarom men bij het Ubuntuhuis is. In het algemeen werden de meeste woorden
op de 'dit geldt voor mij' stapel gelegd. De minst gekozen woorden zijn: 'nuttige
bijdrage', 'omgaan met tegenslagen', 'er toe doen' en 'nieuwe dingen leren'. Voor
de exact aantal keren dat een kaart op de 'geldt voor mij' stapel is gelegd zie tabel
2.1.

meest belangrijke reden om naar
Ubuntuhuis te gaan:
1. Gelijk zijn - 11
2. hulp vragen - 9
3. vriendschap - 8

REFLECTIE
In dit stuk gaan we in op de uitkomsten van het betekeniskaartspel en leggen we

Naar aanleiding van de gesprekken met de bezoekers via de betekeniskaartspel

de uitkomsten naast de resultaten van de effectenkaart en onze eigen globale

ontdekten wij dat het onderwerp ‘leren/educatie’ wel heel erg belangrijk voor ze is.

ideeën. Passen de resultaten bij onze verwachtingen? Wat zijn verrassende

Dit is een duidelijk punt om meer over te leren van de bezoekers en ook om

resultaten en waarom? De coördinator en de twee oprichters zijn samengekomen

ondertussen te zoeken naar mogelijkheden binnen onze kunnen.

om de uitkomsten met elkaar te bespreken eb daar kwam het volgende uit.
De kaart 'omgaan met tegenslagen' scoort vrij laag (8 x gekozen). Het is niet
We beginnen met de kaart 'gelijk zijn', een kaart die 15 x is gekozen en daarvan wel

onverwacht, maar we hebben toch proberen na te gaan hoe dit kan en waarom

11 x in de top 3 is gezet. Het is mooi om te zien dat deze kaart zo hoog scoort en wij

men denkt dat dit niet van toepassing is op het Ubuntuhuis. Ondanks dat wij in

zijn hier ook positief door verrast. Zelf hadden wij een meer praktische kaart op

onze effectenkaart hier ook geen directe link zagen, hebben wij best wel vaak

nummer 1 verwacht (denk aan hulpvragen, weten waar ik terecht kan). Het laat

bezoekers

zien dat één van onze belangrijkste waarden (uit de filosofie Ubuntu), te voelen is

dakloosheid). Maar aan de andere kant hebben wij te maken met een doelgroep

bij de bezoekers. En het laat ook zien dat het voor mensen in een lastige situatie

die al zoveel tegenslagen in het leven heeft, en tegenslag een constante variabele

belangrijk is een plek te hebben waar gelijkwaardigheid voorop staat.

is. Dan is 'een dag niet eten' misschien niet eens een echte tegenslag. Of zijn de

geholpen

met

problemen

(denk

aan

voorkomen/

verhelpen

van

echte tegenslagen te groot om door het Ubuntuhuis op te kunnen worden gelost.

"het Ubuntuhuis is een plek voor mij waar ik niet alleen kom voor het eten,
maar juist voor de gezelligheid en het ontmoeten van mensen. Daardoor voel

"one of the biggest blessing was meeting the staff of Ubuntu at a time that I

ik mij weer eens echt een mens" - bezoeker S.

was the lowest in my life, the warm hospitality I received ensure me there are
still good people in this world" - (oud) bezoeker K.

De kaart 'hulp vragen' scoort ook hoog, 15 keer gekozen en 9x in top 3 is gezet, dit
hadden wij ook wel verwacht. Maar het blijft ook goed om te lezen dat het
Ubuntuhuis nog steeds een plek is waar men om hulp komt vragen en dit in veel
gevallen dan ook kan krijgen.

CONCLUSIE
Concluderend vallen de uitkomsten van het betekeniskaartspel best goed samen

Wat ons heeft verrast is de kaart 'vriendschap'. Wij wisten wel dat de bezoekers

met onze eigen verwachtingen, omschreven in de effectenkaart. Wel zijn wij

het

de

positief verrast door onze functie als ontmoetingsplek en het maken van sociale

effectenkaart, benoemen wij dit bij de activiteiten als 'sociale contacten' en

contacten. Ook is duidelijk geworden dat het voor de bezoekers belangrijk is om

'contact met anderen'. Maar fijn om te zien dat wij, vooral in tijden van corona, ook

op

hierin een belangrijkere functie hebben dan in eerste instantie gedacht.

onderzoeken hoe wij het onderwerp 'leren en educatie' beter kunnen laten

Ubuntuhuis

ook

als

ontmoetingspunt

gebruiken.

Kijkend

naar

een

gelijkwaardige

manier

behandeld

te

worden.

We

kunnen

meer

aansluiten op de behoeften van de bezoekers. En het is goed om te horen en zien
Daarnaast zien we dat ‘leren waar je goed in bent’ ook vrij hoog scoort, maar
‘nieuwe dingen leren’ weer lager. Bij beide kaarten werd er door de bezoekers vaak
een twijfelachtig antwoord gegeven. Redeneringen waren vaak: “ja we kunnen wel
dingen leren en ik heb ook wel eens wat geleerd. Maar of ik echt heb geleerd waar
ik goed in ben of echt iets heb geleerd wat nieuw is? Dat niet altijd”.
Bij de effectenkaarten valt het ook op dat wij dit ook niet zo vaak hebben
beschreven als een effect/verwachte uitkomst. Wel hebben wij gemerkt dat bij een
project zoals theater we mensen hun talent hebben zien ontpoppen. En ook deden
er mensen mee aan theater die daar nog niet eerder in aanraking mee waren
gekomen en ontdekten dit eigenlijk erg leuk te vinden.

dat zij zich vertrouwd en welkom voelen in het Ubuntuhuis.

SYSTEEM ONDERZOEK
HET PROCES

OUTPUTS

Tenslotte hebben we het systeemonderzoek uitgevoerd. Het systeemonderzoek

Hieronder zijn de antwoorden per vraag in een woordenwolk uitgewerkt.

houdt in dat we organisaties, waarmee we op verschillende niveaus in contact

De woorden die hier te zien, zijn de woorden die het meest naar voren zijn

staan, vragen stellen over het Ubuntuhuis.

gekomen per vraag.

We hebben de vragenlijst via Google

Form opgesteld en verzonden. Via Google Form kan men de vragen online invullen
en de antwoorden staan ook meteen op een rij. We hebben in totaal 15 reacties

Woordwolk 1:

Woordwolk 2:

gekregen. De vragenlijst kon men anoniem invullen. In dit geval bleek dit soms

Welke rol vervult het Ubuntuhuis

Heeft u wel eens bezoekers

wat onhandig. Omdat je hierdoor de antwoorden niet goed kan vergelijken met

voor jullie?

doorverwezen?

elkaar en geen lijn kan ontdekken in organisaties waar we veel mee samen werken
en organisaties die wat verder van ons af staan.
De vragenlijst bestond uit een viertal vragen, namelijk:
Wat voor rol heeft het Ubuntuhuis voor jullie?
Heeft u wel eens cliënten/bezoekers/deelnemers doorverwezen naar ons?
waarom wel of waarom niet?
Vertellen de cliënten/bezoekers/deelnemers wel eens wat over hun ervaring bij
het Ubuntuhuis? Zo ja, kunt u deze benoemen?
Wat zou het Ubuntuhuis meer kunnen doen om voor jullie van toegevoegde
waarde te zijn?
Ook hebben wij in het kader van het systeemonderzoek teruggeblikt op de
steunbetuigingen die we in het verleden kregen. In 2017 verkeerde het Ubuntuhuis
in een financiële crisis en dit noodzaakte ons om extra na te denken over het
belang van ons bestaan. Ook hebben wij in die tijd samenwerkende organisaties
gevraagd een steunbetuiging te schrijven. Het leek ons een goed moment om deze
er weer bij te pakken en achteraf te vergelijken met de nieuwe verkregen
resultaten. Wat valt op? Zijn er dingen veranderd? Zo ja, op wat voor manier?
De reacties verzameld via Google Form hebben wij in een document onder elkaar
gezet. Per vraag hebben wij alle 15 antwoorden gelezen en de meest voorkomende
woorden onderstreept. Deze woorden hebben wij vervolgens bij elkaar in een
woordenwolk gezet.

Zie outputs voor een overzicht van de resultaten per

woordwolk. Daarna geven we een overzicht van de meest genoemde punten in de
steunbetuigingen.

Woordwolk 3:

Woordwolk 4:

wat is de ervaring van jullie

wat zou het Ubuntuhuis van meer

bezoekers?

toegevoegde waarde zijn

Daarnaast hebben twee organisaties ook benoemd dat er vanuit het Ubuntuhuis

In de steunbetuigingen van 2017 is het volgende naar voren gekomen:

wel wat meer toenadering kon komen en met name dat we wat meer aanwezig
laagdrempelig, praktijk, gastvrije plek voor 'onzichtbare mensen'

mochten

plek van menselijke ontmoeting, tussen heel verschillende mensen

signaleringsfunctie van toegevoegde waarde is bij de verschillende overleggen. De

ervaringsdeskundigheid inzetten binnen de organisatie

afgelopen tijd hebben wij hier ons al wat meer op gefocust. Het blijft een leerpunt

zelfwerkzaamheid,

samen

verantwoordelijk,

deelnemers

kunnen

zich

zijn

bij

overleggen.

Hieruit

kunnen

wij

ook

opmaken

dat

onze

waar we in de toekomst meer aandacht aan moeten besteden.

ontwikkelen
"In het Ubuntuhuis kunnen mensen zich mens voelen. Dit is misschien nog wel

REFLECTIE

belangrijker dan- of even belangrijk als - elke vorm van steun" - STIL

Hieronder bespreken wij de resultaten van het systeem onderzoek. Ook deze

In de antwoorden hebben wij voorbeelden ontvangen die laten zien dat cliënten

resultaten hebben de coördinator en de twee oprichters geanalyseerd. Wat valt

van de opvanglocaties, door het bezoeken en het meehelpen in het Ubuntuhuis

ons op? Wat zien wij en hoe zijn deze resultaten in lijn met de effectenkaart.

geactiveerd werden. Maar ook kregen we terug dat ons aanbod van activiteiten
soms wat tegenviel.

Wat ons als eerste opvalt is dat laagdrempeligheid veel is benoemd. Dit is tevens
ook een van de speerpunten als inloophuis en is daarom goed om dit terug te

" het Ubuntuhuis is soms de enige plek waar ze komen, wat hun week invulling

krijgen van de organisaties en hun bezoekers/cliënten.

geeft, waar ze in contact komen met anderen en waar ze zich nuttig voelen"

Twee andere positieve, en voor ons erg belangrijke, uitkomsten zijn: veiligheid,

Tot slot krijgen we van de meeste partijen te horen dat we eigenlijk verder wel

toegankelijkheid en gehoord voelen. Dit sluit aan op onze aanpak waarbij we de

genoeg doen en dat ze het fijn vinden dat wij onderdeel zijn van de keten. Het is

ander echt willen zien als volwaardig mens (filosofie ubuntu) en de tijd nemen, ook

goed om te horen dat we over het algemeen voldoende doen. Het is dan

via laagdrempeligheid, iemand te leren kennen. Wat ook weer past bij de presentie

voornamelijk belangrijk om hetgeen dat we doen, goed te doen. Het is ook een

benadering waar wij mee werken.

bevestiging voor ons dat je toch heel wat kan bereiken met de weinige middelen
die we hebben. Ook laat het zien dat kleinschaligheid en laagdrempeligheid

Verder komt er ook duidelijk naar voren dat het Ubuntuhuis gezien wordt als een

kunnen leiden tot het mensen in hun kracht zetten.

plek waar men elkaar kan ontmoeten en het netwerk kan vergroten. Een functie
die we in de effectenkaart hebben onderschat. En wederom hier weer laat zien hoe

CONCLUSIE

belangrijk die eigenlijk is voor de bezoekers en wat een aanvulling is op andere
Het systeemonderzoek heeft ons laten zien dat wij van toegevoegde waarde zijn

organisaties.

voor de andere organisaties. We zijn laagdrempelig, en zijn voor velen een
Via het systeemonderzoek proberen wij juist ook kritiek en verbeterpunten te

vertrouwde plek. In de toekomst zouden we meer moeten uitdragen wat we doen,

vinden. Het meest voorkomende punt van kritiek gaat over de zichtbaarheid van

meer gebruik kunnen maken van onze signaleringsfunctie en toenadering zoeken

het Ubuntuhuis. Veel van de organisaties hadden niet duidelijk voor ogen wat het

bij de andere organisaties. Ook de organisaties benoemen de functie van het

Ubuntuhuis op het moment aan activiteiten heeft en wanneer. Hierdoor vonden

ontmoeten en het vergroten van de sociale contacten als een belangrijk onderdeel

verschillende

te

van het Ubuntuhuis. Ook wordt er een signaal afgegeven dat we moeten blijven

verwijzen. Het is erg goed om dit van hen terug te krijgen en wij hebben hier gelijk

reflecteren op de activiteiten die we bieden. Sluit het aan op de behoeftes van de

actie voor ondernomen d.m.v. een activiteiten poster en door onze website bij te

doelgroep?

werken.

organisaties

het

lastig

om

eigen

bezoekers/cliënten

door

OVERKOEPELENDE CONCLUSIE
GELEERDE LESSEN
In dit rapport hebben we beschreven wat we als Ubuntuhuis doen en de effecten

Ook is het Ubuntuhuis een belangrijke plek voor sociale contacten. Om nieuwe

die we er mee denken en hopen te bereiken. We hebben een overzicht gemaakt

contacten op te doen, maar ook om oude en nieuwe vrienden te ontmoeten.

van het aantal bezoekers en wat we in een heel jaar hebben ondernomen.
Daarnaast zijn wij op onderzoek uitgegaan wat bezoekers van het Ubuntuhuis

Het is een plek waar men activering kan vinden en van betekenis kan zijn voor

vinden en hebben wij organisaties uit ons netwerk benaderd om een aantal vragen

zichzelf maar ook voor anderen. Hierin kan het Ubuntuhuis nog meer op in spelen.

te beantwoorden. In de inleiding hebben wij vier vragen gesteld die we hieronder

Wat willen bezoekers precies nog leren?

proberen te beantwoorden. Ook zullen wij een korte blik op onze toekomst
Wat betekent het Ubuntuhuis voor andere organisaties in de buurt?

plannen werpen.

Het Ubuntuhuis is een samenwerkingspartner voor verschillende organisaties, met
Wat doet het Ubuntuhuis?

name voor de organisaties rondom ongedocumenteerden. Hierin worden we

Het Ubuntuhuis is een laagdrempelig inloophuis, waar we verschillende binnen-en

gezien als een ketenpartner en een fijne collega. Wij hebben de functie binnen

buiten activiteiten organiseren

voor en door bezoekers. Hierbij zijn de inloop,

deze keten als laagdrempelige ontmoetingsplek, waar de bezoekers zichzelf

warme maaltijd en het vragen om hulp voor iedereen. Deelnemers voor de

mogen en kunnen zijn. Dit is een goede toevoeging aan de andere organisaties die

activiteiten zoals Nederlandse les, theater, crea, fietsenreparatie, sport zijn nu

vaak meer praktische steun verlenen (denk aan slaapplek, juridische hulp of

voornamelijk

medische hulp). Volgens de meeste organisaties doen wij genoeg, maar zouden we

voor

mensen

met

een

migratie

achtergrond

(met

name

ongedocumenteerden). Ook zijn er verschillende opties voor vrijwilligerswerk en is
het

belangrijk

in

het

Ubuntuhuis

dat

de

bezoekers

ook

actief

zijn

en

meer moeten uitdragen wat we doen en welke activiteiten er zijn.

TOEKOMST

verantwoordelijkheid dragen.
Het is goed om te lezen dat we voor bezoekers een veilige en vertrouwde plek zijn
Voor wie is het Ubuntuhuis?

en dat andere organisaties tevreden zijn over wat we doen. Het is nu aan ons om

Het Ubuntuhuis is voor mensen die te maken hebben gehad met dakloosheid,

dat wat we doen, ook goed en zorgvuldig te blijven doen. Denk aan de inloop, dit

armoede, sociaal isolement of ongedocumenteerd zijn. Op het moment zijn wij

lijkt soms zo vanzelfsprekend. Door dit onderzoek ontdekten wij weer hoe

voornamelijk voor mensen met een migratie achtergrond, waarbij het grootste

belangrijk die inloop eigenlijk is en dat dit de basis is voor onze relatie met de

gedeelte van de bezoekers ongedocumenteerd is. Veel organisaties waar wij mee

bezoekers, en de bezoekers met elkaar. We zijn geïnspireerd geraakt door dit

samenwerken zijn ook voor ongedocumenteerden. Het betekent niet dat we

onderzoek en hebben ideeën voor extra onderzoek waarin wij diepte interviews

andere

met

met de bezoekers zouden willen doen. Wat zijn nu echt je beweegredenen om bij

verblijfsvergunning en een enkele buurtbewoner. We hopen in de toekomst de

Ubuntu te zijn? En wat zou je nog willen? Ook willen wij dan onderzoeken wat het

buurtbewoners ook wat meer te kunnen betrekken.

effect van Ubuntuhuis is op vrijwilligers. Hoe ervaren zij het werk? Wat halen zij

mensen

uitsluiten.

Zo

komen

er

een

aantal

bezoekers

eruit? En tot slot zouden wij meer willen onderzoeken hoe we de talenten van
Wat betekent het Ubuntuhuis voor de bezoekers?
Uit het betekeniskaartspel en ook uit het systeemonderzoek blijkt dat het
Ubuntuhuis een laagdrempelige en veilige huiskamer is voor de bezoekers.
Bezoekers laten merken dat het 'gelijk zijn' en elkaar als op een gelijkwaardige
manier behandelen, echt van mens tot mens een belangrijk punt is waarom ze naar
het Ubuntuhuis komen of waarom ze blijven komen.
Verder is ook een plek waar mensen komen om hulp te vragen, vooral eerstelijns.
Puur om warm te blijven, kleding te wassen, eten of te weten waar ze verder
terecht kunnen.

vrijwilligers kunnen laten aansluiten op de behoeftes van de bezoekers.

