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Kansfonds heeft Avance gevraagd om een instrument te ontwikkelen dat
inloophuizen* helpt inzicht te krijgen in de impact die zij maken. Denk hierbij aan het
in kaart brengen van wie het inloophuis allemaal bereikt, welke rol het inloophuis op
zich neemt in de maatschappij, en wat het inloophuis betekent voor de mensen die
in het inloophuis komen.

Nadenken over impact is belangrijk, het kan inloophuizen helpen om te leren hoe zij
nog meer kunnen betekenen voor hun bezoekers.

Met deze impacttoolkit willen we inloophuizen helpen om (a) zelf meer inzicht te
krijgen in wat zij bereiken en betekenen, en (b) hen in staat te stellen om beter te
kunnen communiceren en verantwoorden waarom inloophuizen een essentieel
onderdeel zijn van de samenleving, bijvoorbeeld naar mogelijke financiers.

In samenwerking met verschillende inloophuizen en de partners van Fonds
Franciscus hebben we deze toolkit ontwikkeld. De toolkit bevat verschillende tools
die handvatten bieden om de impact van inloophuizen in kaart te brengen.

*We gebruiken de term 'inloophuis' als verzamelnaam voor inloopcentra, buurt-, straat-,
drugspastoraten en buurtkerken.
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Hoe gebruik ik deze toolkit?

Deel 3: Aan de slag!
In deel 3 ga je echt beginnen met het uitvoeren van het impactonderzoek.

o 3.1 Tools uitvoeren: Hier ga je aan de slag met het uitvoeren van de 
gekozen tools. Je begint altijd met maken van een effectenkaart. De 
overige tools die je in gaat zetten heb je gekozen in stap 2.2. 

o 3.2 Analyseren: Als je data hebt verzameld is het tijd om de informatie te 
analyseren. Welke conclusies kun je trekken? Zijn de effecten die je bereikt 
groter of kleiner dan je had verwacht? Wat verbaast je? Je doet dit met 
elkaar, zodat je samen lessen kunt trekken. 

o 3.3 Rapporteren: Maak met behulp van het rapportageformat een 
impactrapport.

De tools in deze toolkit zijn zo ontwikkeld dat ze afzonderlijk van elkaar gebruikt
kunnen worden. Door alle tools te gebruiken krijg je een completer inzicht in de
impact van jouw inloophuis. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om klein te beginnen en
het impactonderzoek later uit te breiden. Zo krijg je een steeds completer beeld van
de impact van jouw inloophuis.

Voor verschillende tools zijn er ook handige formats in Excel, Word of PowerPoint
beschikbaar. Dit is aangegeven met dit logo:

Inloophuis De Roos
In deze handleiding zullen we regelmatig voorbeelden geven over Inloophuis 

De Roos. Dit is een fictief inloophuis, dat is gebaseerd op informatie die we 
hebben opgehaald tijdens het testen van de tools bij verschillende 

inloophuizen.  

Doel van de impacttoolkit
Deze toolkit is gemaakt voor (en door) inloophuizen. Het doel is inloophuizen in staat
te stellen om zelf een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar hun impact en om
informatie op een aantrekkelijke manier samen te vatten om over impact te kunnen
communiceren. Maar het allerbelangrijkste is dat we hopen dat het inloophuizen
helpt om intern, met elkaar, het goede gesprek te voeren. Bereik je wat je hoopt te
bereiken? Waar kan het misschien beter? Uiteindelijk helpt dit om jouw impact te
vergroten. Dat is het doel van deze toolkit.

Aan de slag met de toolkit
Deze toolkit bestaat uit 3 verschillende onderdelen. In deel 2 en 3 hebben we
verschillende stappen uitgewerkt die je kunt volgen. Zo doorloop je stap voor stap
hoe je het impactonderzoek gaat opstellen en uitvoeren. Hieronder lichten we de
verschillende onderdelen van de toolkit en bijbehorende stoppen kort toe. In de
bijbehorende hoofdstukken volgt een uitgebreide instructie.

Deel 1: Inleiding
De toolkit start met wat achtergrond. Hierin bespreken we hoe de impacttoolkit eruit 
ziet, wat impact eigenlijk is en bespreken we hoe de toolkit en impactgericht werken 
aansluit bij de werkwijze van inloophuizen en de presentiebenadering in het 
bijzonder. In deel 1 hoef je zelf nog niet aan de slag. Wel is het handig om de 
informatie in deel 1 goed door te lezen voordat je aan je eigen impactonderzoek 
begint.

Deel 2: Opzet van jouw impactonderzoek
Voordat je aan de slag gaat met jouw impactonderzoek is het belangrijk om een 
aantal stappen te zetten:

o 2.1 Doel bepalen: In deze eerste stap bedenk je waarom het voor jouw 
inloophuis belangrijk is om meer inzicht te krijgen in jullie impact.

o 2.2 Tools kiezen: Hier ga je nadenken over welke tools je wil gebruiken om 
je impact inzichtelijk te maken.

o 2.3 Veel gestelde vragen: Hier bespreken we een aantal belangrijke 
punten waar je aan moet denken voordat je begint, neem deze goed 
door. 4



Hoe weet je als inloophuis of je aanpak écht iets oplevert voor je bezoekers en
vrijwilligers? Hoe weet je hoeveel positieve impact je creëert? Daarvoor moet je je
impact in kaart brengen.

In deze toolkit helpen we om op een gestructureerde manier in kaart te brengen wat
het inloophuis allemaal doet en voor wie zij dat doet. Vervolgens onderzoek je wat het
inloophuis betekent voor de bezoekers en welke waarde je voor hen creëert. Zo breng
je stapsgewijs je impact in kaart.

Wat is impact eigenlijk?

Wat bedoelen we precies met impact?

De impact van het inloophuis is de waarde die het inloophuis voor haar 
bezoekers creëert en aan het inloophuis toegeschreven kan worden. Dat 

wat niet gebeurd zou zijn als het inloophuis er niet was geweest. 

Aansluiting toolkit met werkwijze inloophuizen

Met de presentiebenadering wordt de kwetsbare doelgroep bereikt
De inloophuizen werken volgens de presentiebenadering. Binnen inloophuizen staat
de relatie tussen bezoeker en zorgverlener of vrijwilliger centraal. Door open en
aandachtig waar te nemen en de ander te leren begrijpen, sluit de zorggever aan
bij de ander en stemt af op wat de vrager nodig heeft.

De presentiebenadering is met name van belang voor mensen die moeite hebben
een plek in onze samenleving in te nemen. Om te kunnen begrijpen wat je voor
deze mensen kunt doen, is het noodzakelijk om aan te sluiten bij hun leefwereld,
opgaven en verlangens, om van daaruit af te kunnen stemmen met een passend
hulpaanbod. Bij de doelgroep van inloophuizen is er vaak sprake van meerdere
soorten problematiek die vaker terugkomt. Het gaat om mensen die vaak wel
bekend zijn met hulpverlening, zonder daar passende zorg gevonden te hebben.
Inloophuizen voorzien in de behoefte naar laagdrempelige ontmoetingsplekken.
Bijna alle Fonds Franciscus inloophuizen richten zich op mensen in armoede, sociaal
isolement of mensen met psychische problemen. Ongeveer de helft tot twee derde
van de inloophuizen richt zich op ongedocumenteerden, ex-verslaafden of ex-
gedetineerden en dak- en thuislozen.

Inloophuizen zijn dus in het bijzonder belangrijk voor mensen met complexe (sociale)
problematiek waarmee mensen niet altijd binnen de bestaande ‘hokjes’ en ‘kaders’
van hulpverlening vallen. Dit is een belangrijke toegevoegde waarde van
inloophuizen.

Geen standaard meetinstrumenten
We hebben gekozen voor flexibele tools omdat we weten dat de waarde die
inloophuizen creëren allerlei vormen kan aannemen. Hierin hebben we bewust niet
sturend proberen te zijn. Ook hebben we gekozen voor creatieve en toegankelijke
methodes die ook voor de bezoekers leuk zijn om aan mee te doen.

Niet alle inloophuizen zijn hetzelfde
Er zit veel diversiteit tussen inloophuizen. Fonds Franciscus ondersteunt kleine
inloophuizen die enkele vrijwilligers hebben en tientallen bezoekers hebben tot grote
inloophuizen met duizenden bezoekers, meer dan honderd vrijwilligers en meerdere
vestigingen. De toolkit is zo ingericht dat alle inloophuizen hiermee aan de slag
kunnen. De impacttoolkit geeft antwoord op 4 overkoepelende vragen, die voor alle
inloophuizen interessant zijn om te onderzoeken. De resultaten bieden gezamenlijk
inzicht in de impact van het inloophuis.

1. Wat doet het inloophuis en waarom?
2. Wie komen er in het inloophuis?
3. Wat betekent het inloophuis voor de bezoekers en vrijwilligers?
4. Wat betekent het inloophuis voor de buurt?
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Opzet van het impactonderzoek
Waarom wil je je impact in kaart brengen en hoe ga je dit 
aanpakken?

Deel 2
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Waarom wil jouw inloophuis impact onderzoeken?
Voordat je begint aan het impactonderzoek is het goed om na te denken waarom
jullie hiermee aan de slag gaan. Waarvoor wil je de resultaten van je meting
gebruiken? Deze vraag stel je jezelf als eerste als je een impactmeting wil gaan
uitvoeren. Als je goed in kaart hebt waarom je jouw impact wil onderzoeken, kan je
beter kiezen welke tools je in wil gaan zetten, op welke manier je ze toe gaat passen
en hoe je hierover gaat rapporteren. Houd je doel altijd goed in je achterhoofd.
Voor verantwoording en communiceren moet je goed bepalen wat je stakeholders
willen weten en voor leren heb je waarschijnlijk voldoende kwalitatieve informatie
nodig om je impact beter te begrijpen. Kortom, je informatiebehoefte heeft invloed
op het soort meting dat je wilt uitvoeren.

Redenen om impact te onderzoeken?
Er zijn verschillende redenen waarom je de impact van jouw inloophuis zou willen
meten. Je kunt het impactonderzoek gebruiken om inzicht te krijgen in de eigen
organisatie. Daarnaast kan je het impactonderzoek ook gebruiken om anderen
inzicht te geven in wat jullie nou precies doen. We onderscheiden 3 verschillende
redenen om impact te meten. De meeste inloophuizen hebben waarschijnlijk
meerdere redenen. Toch is het belangrijk om scherp te hebben wat voor jullie het
belangrijkst is.

Communiceren
Inzichten delenLeren

Inzichten voor 
eigen organisatie

Verantwoorden
Anderen 

overtuigen met 
inzichten

2.1 Doel bepalen

Leren: Door de impact van het inloophuis helder te hebben krijg je inzicht of de
effecten die je beoogt te behalen, ook daadwerkelijk plaatsvinden. Op basis van
de resultaten kan je bijvoorbeeld bepalen of aanpassingen nodig zijn in de aanpak
van het inloophuis, bijvoorbeeld door nieuwe activiteiten te organiseren. Als je wilt
leren van de impact meting, zit je bijvoorbeeld met de volgende vragen:

• We willen weten wat we betekenen voor de mensen die in ons inloophuis
komen

• We willen op basis van onze impact keuzes maken over de werkwijze van
het inloophuis

• We willen weten welke activiteiten we nog beter kunnen doen

Verantwoorden: Ook kan je de resultaten van het impactonderzoek gebruiken om
te laten zien welke activiteiten worden georganiseerd en welke effecten behaald
worden. Bijvoorbeeld om claims te onderbouwen richting financiers. Je kunt met
jouw impactdata mensen overtuigen van het werk dat je doet. Als je wilt
verantwoorden, zit je bijvoorbeeld met de volgende vraag:

• We willen financiers met inzichten laten zien wat we als inloophuis voor
onze bezoekers betekenen

Communiceren: Daarnaast kan je met het heldere overzicht van jouw impact
communiceren naar een breder publiek over wat het inloophuis nou precies doet.
Als je wilt communiceren, zit je bijvoorbeeld met de volgende vragen:

• We willen anderen laten zien dat wat we doen, echt werkt
• We willen een breder publiek duidelijk maken wat we doen, ondersteund

door het impactonderzoek. We willen meer dan alleen een mooi verhaal
• We willen de sector waarin we werken beïnvloeden. Door te laten zien

wat we doen en hoe we dat doen, kunnen anderen geïnspireerd raken
om zelf ook meer impact te gaan maken op onze manier.
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Inloophuis De Roos
De coördinator van inloophuis De Roos heeft samen met een aantal vaste 

vrijwilligers het doel van hun impactonderzoek besproken. Vervolgens hebben 
ze hun  idee gepresenteerd in de bestuursvergadering en verder 

aangescherpt.

Inloophuis De Roos wil het impactonderzoek met name gebruiken om te 
verantwoorden richting de gemeente, hun grootste financier. Inloophuis De 
Roos krijgt al jaren geld vanuit de gemeente, maar dit wordt de laatste jaren 

steeds wat minder. Er heerst het gevoel dat ze de financiering vanuit een 
’gunfactor’ krijgen. Graag zou inloophuis De Roos met een stevigere 

onderbouwing aan de gemeente laten zien wat ze betekenen voor hun 
bezoekers.

Naast dat inloophuis De Roos het impactonderzoek zou willen gebruiken om 
te verantwoorden richting de gemeente, zijn ze ook benieuwd of ze ook zelf 
nog iets kunnen leren van de informatie die ze ophalen. Zo is het bestuur heel 
nieuwsgierig naar hoeveel organisaties in de buurt het werk van het inloophuis 

kennen en hoe ze dat waarderen. Dit is niet het hoofddoel van hun 
onderzoek, maar wel mooi meegenomen!

2.1 Doel bepalen

Tools in de impacttoolkit
Er zijn 6 verschillende tools opgenomen in de toolkit. Zie hieronder een korte
omschrijving per tool. Voor een uitgebreidere toelichting, zie de uitleg van de tools in
deel 3.
• Effectenkaart: Een schema waarin je overzichtelijk maakt welke effecten je denkt

te behalen en hoe je deze denkt te behalen. De effectenkaart is de basis van
het impactonderzoek.

• Outputs bijhouden: Het bijhouden van een aantal telbare resultaten, zoals
bijvoorbeeld het aantal activiteiten of het aantal bezoekers.

• Persona: Helder maken wie er bereikt worden door het inloophuis en/of wie het
inloophuis graag zou willen bereiken.

• Rich Picture: In groepsverband een tekening maken van wat het inloophuis
betekent voor de bezoekers en/of vrijwilligers van het inloophuis.

• Betekenis Kaartspel: Aan de hand van kaartjes aangeven wat het inloophuis
betekent voor de bezoekers en/of vrijwilligers van het inloophuis.

• Systeemonderzoek: Een overzicht maken van de organisaties en partijen waar je
wel/niet mee samenwerkt en uitvragen wat jouw rol in het systeem is.

Op de volgende pagina zie je een overzicht van de tools gekoppeld aan de
overkoepelende vragen. Dit overzicht kan je gebruiken om je keuze op te baseren.
Wanneer je een keuze uit de tools maakt is het handig om alvast te bedenken
wanneer je welke tool uit gaat voeren. In welke periode heb je voldoende tijd om dit
op te pakken en zijn er genoeg mensen beschikbaar om dit uit te voeren?

Zie in bijlage I een leeg overzicht dat je kunt invullen voor het
kiezen van de tools.

2.2 Tools kiezen

Wie gaat het onderzoek uitvoeren?
Stem voordat je de tools gaat kiezen goed af wie het impactonderzoek gaat
uitvoeren binnen jullie organisatie. Door iemand hier de verantwoordelijkheid over te
geven, is de kans dat het blijft liggen kleiner. Wel is het belangrijk om gedurende het
proces verschillende mensen te blijven betrekken en op de hoogte te blijven
houden. Zo blijf je kritisch en krijg je een representatief beeld van de impact van het
inloophuis. Denk bijvoorbeeld aan het betrekken van bezoekers, vrijwilligers en
bestuursleden in verschillende fases van het impactonderzoek. Ook voor het
bepalen van het doel van het impactonderzoek is het belangrijk om het perspectief
van verschillende mensen mee te nemen.
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Overkoepelende vraag Tool Keuze

1. Wat doet het inloophuis en waarom?
Effectenkaart Met deze tool 

start je altijd

Outputs bijhouden

2. Wie komen er in het inloophuis? Persona

3. Wat betekent het inloophuis voor de 
bezoekers en vrijwilligers?

Rich picture

Betekenis Kaartspel

4. Wat betekent het inloophuis voor de 
buurt? Systeemonderzoek

Alle inloophuizen 
maken een 

effectenkaart, 
daarnaast nog 

ten minste 1 van 
de onderste 4 

tools.

2.2. Tools kiezen – een voorbeeld

In het overzicht hieronder zie je de overkoepelende vragen en de tools die hier
inzicht in bieden. Dit is het ingevulde schema van Inloophuis De Roos. Inloophuis De
Roos wil graag verantwoorden naar de gemeente wat ze betekenen voor hun
bezoekers, daarom hebben ze gekozen voor het Betekenis Kaartspel en de Rich
picture.

Ook willen ze graag aan de gemeente laten zien voor wie ze belangrijk zijn, daarom
hebben ze voor de Persona gekozen. Hiermee kunnen ze inzichtelijk maken wie er in
het inloophuis komen. Ten slotte willen ze het systeemonderzoek uitvoeren, omdat dit
inzicht geeft op de leervraag van het bestuur. Ze houden altijd al een aantal outputs
bij.
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Veel gestelde vragen

Hoeveel tijd kost het?
De hoeveelheid werk die het inzetten van de tools kost hangt van een aantal zaken
af. Bijvoorbeeld hoeveel tools je in wilt zetten. Maar ook het aantal deelnemers dat
je voor de verschillende tools wilt benaderen. Waar we dit kunnen, hebben we een
tijdsinschatting gemaakt bij de verschillende tools.

Kan ik het onderzoek herhalen?
Je kunt ervoor kiezen om het impactonderzoek te herhalen. Bijvoorbeeld door
(delen van) het onderzoek elk jaar te herhalen. Dit is vooral interessant als je
aanpassingen hebt gemaakt in je aanpak. Zo kan je namelijk onderzoeken of de
impact die jullie maken hierdoor ook veranderd is.

Hoe ga ik om met de anonimiteit van deelnemers?
Vraag altijd aan de deelnemers of ze mee willen doen aan het onderzoek. Wanneer
zij dit anoniem willen doen, moet dat kunnen. Mocht je toch een naam of foto in je
rapportage op willen nemen, vraag hier dan expliciet toestemming voor en leg dit
vast. Zo kan er nooit verwarring over ontstaan.

Hoe schrijf ik mijn resultaten op?
Zorg er ten eerste voor dat je de data die je ophaalt goed opslaat. Dit zijn
bijvoorbeeld de invulformats uit de bijlages, maar ook aantekeningen die je maakt
tijdens het uitvoeren van de tools. Zorg dat je alles bij elkaar zet, zodat je alles
makkelijk terug kunt vinden. Denk er bijvoorbeeld ook aan om foto’s te maken die je
kunt gebruiken in de rapportage. Vervolgens kan je aan de hand van het
rapportageformat een impactrapport uitwerken.
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Aan de slag!
De dataverzameling, analyse en rapport

Deel 3
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3.1 Dataverzameling 
Effectenkaart – Outputs – Persona – Rich Picture – Betekenis Kaartspel -
Systeemonderzoek
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Startpunt is de effectenkaart
Je start een impactonderzoek altijd met het maken
van een effectenkaart. Dit is de basis van de
impactmeting. In de effectenkaart neem je op
welke impact je verwacht te maken. Gedurende
het impactonderzoek ga je kijken of je dit kunt
onderbouwen.

Een goede onderzoekcyclus

Voer de tool uit
Ga aan de slag met het uitvoeren van de tool die
je hebt uitgekozen. Denk van te voren na over
welke effecten uit de effectenkaart je met deze
tool denkt te gaan meten.

Inloophuis De Roos
Inloophuis De Roos heeft in september 2020 hun 

effectenkaart opgesteld. Hierna zijn ze gelijk 
begonnen met het bijhouden van outputs, dit blijven 
ze doen totdat ze hun impactrapport op gaan stellen 

in januari 2021.

Daarnaast zijn ze aan de slag gegaan met het 
maken van 2 persona’s. Eind februari waren beide 
persona’s af. De coördinator en de 4 vrijwilligers die 
hierbij hebben geholpen zijn toen bij elkaar gaan 

zitten om de resultaten met elkaar te bespreken en 
terug te kijken naar de effectenkaart die ze hadden 

opgesteld.

Na het maken van een aantal aanpassingen aan de 
effectenkaart, zijn ze begonnen aan het Betekenis 
Kaartspel en de Rich Picture.  Als laatste hebben ze 

het systeemonderzoek uitgevoerd. 

Aan het einde heeft De Roos ook nog een keer 
gereflecteerd op de effectenkaart door de resultaten 

van alle verschillende tools samen te nemen. Zo 
konden ze goed zien of de resultaten van alle tools 
dezelfde richting op wezen, of dat er tegenstrijdige 

resultaten waren.

EK

Reflecteer op de effectenkaart
Nadat je de tool hebt uitgevoerd, pak je de
effectenkaart er weer bij. Welke onderbouwing heb
je gevonden voor de effecten uit de effectenkaart?
Welke resultaten had je wel verwacht, maar vond
je niet? Welke verklaring kun je hiervoor bedenken?
Heb je informatie opgehaald die nog niet in de
effectenkaart stond? Op basis van deze reflecties
kun je de effectenkaart aanpassen.

Het is belangrijk dat je na het uitvoeren van elke
tool reflecteert op de effectenkaart. Het logo
hiernaast helpt je hieraan herinneren.

Na het reflecteren kan je
aan de slag met de
volgende tool.

Je kunt ervoor kiezen
verschillende tools in
dezelfde periode uit te
voeren. Onthoud dan wel
goed om na het
uitvoeren van elke tool te
reflecteren op de
effectenkaart.
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Wat is de effectenkaart en wanneer gebruik je hem?
De effectenkaart is de eerste tool die je gebruikt wanneer je aan de slag gaat met
het onderzoeken van jouw impact. De effectenkaart beantwoordt de vraag: Wat
doet het inloophuis en waarom? Met de effectenkaart maak je een helder overzicht
van de effecten die je denkt te hebben op de mensen met wie je werkt. Kortom,
een overzicht van de betekenis voor de mensen in jouw inloophuis. Ook maak je
inzichtelijk hoe je dit denkt te bereiken. Het maken van een effectenkaart zorgt voor
een duidelijk overzicht van de verwachte impact.

Wat levert de effectenkaart op?
De effectenkaart is een handige tool om van te leren. Alleen het opstellen van de
effectenkaart helpt al om inzicht te krijgen in wat het inloophuis precies doet en
waarom. Gedurende het impactonderzoek blijf je reflecteren op de effectenkaart.
Je controleert of de resultaten overeenkomen met wat jullie hebben opgenomen in
de effectenkaart. Daarnaast kan je de effectenkaart gebruiken om te
communiceren over wat het inloophuis allemaal doet.

Met wie maak ik de effectenkaart?
De effectenkaart wordt opgesteld door een klein groepje, bijvoorbeeld door de
coördinator, een bestuurslid en een vrijwilliger. Dit kan je in ongeveer een halve dag
doen. Nadat je de effectenkaart gemaakt hebt kun je hem valideren. Dit doe je
door de effecten die je hebt opgenomen te bespreken met de mensen bij wie je
verwacht dat deze effecten plaatsvinden.

De effectenkaart: het startpunt van elk impactonderzoek

Hoe maak je de effectenkaart?
Een effectenkaart kan je maken door een aantal vragen te beantwoorden aan de
hand van de onderstaande stappen en die in te vullen in het schema in bijlage II.
De volgorde van de stappen staat niet vast. Soms is het bijvoorbeeld makkelijker om
eerst na te denken over je activiteiten en dan pas over verschillende doelgroepen.

Wij hebben al een verandertheorie / Theory of Change (ToC)
Als het inloophuis al een uitgewerkte verandertheorie of ToC heeft, dan 

kan je deze gebruiken als basis van het impactonderzoek. Het is dan niet 
meer nodig om een effectenkaart te maken.

Een verandertheorie maakt namelijk ook inzichtelijk welke effecten het 
inloophuis verwacht te bereiken met de activiteiten die zij organiseren. 
Een effectenkaart is een wat simpelere versie van een verandertheorie.

Stap A. Denk na over voor wie het inloophuis er is. Voor welke groepen zijn jullie er?
Dit kunnen bijvoorbeeld de bezoekers en de vrijwilligers zijn. Maar het kunnen ook
specifiekere groepen zijn. Bedenk daarna voor welk van deze groepen je de
effectenkaart gaat uitwerken.

Stap B. In deze stap ga je nadenken over wat je voor deze doelgroepen doet. Wat
organiseer je voor wie? Zijn er specifieke kenmerken in jullie aanpak?

Stap C. In stap C ga je per groep brainstormen wat het inloophuis betekent voor
deze mensen. Welke effecten brengen wij teweeg door wat wij doen?

Stap D. Zet de uitkomsten van stap 1, 2 en 3 in het format van de effectenkaart.
Soms is het makkelijker om eerst een kladversie te maken en deze vervolgens te 
ordenen.

Welke effecten neem ik op in mijn effectenkaart?
Bij het invullen van de effectenkaart kan het lastig zijn om te bepalen welke effecten
wel en welke effecten niet ingevuld moeten worden. Niet alle effecten zijn namelijk
even belangrijk en/of interessant. Om te bepalen welke effecten belangrijk genoeg
zijn om in te vullen, zijn er twee vragen die je aan jezelf kan stellen om dit te
controleren:
1. Kan ik controleren of het effect plaatsvindt?
2. Geldt het effect voor de meeste mensen uit de doelgroep?

Als het antwoord op een van deze vragen 'Nee' is, dan is het effect niet geschikt om
in te vullen in jouw effectenkaart.
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De effectenkaart – een voorbeeld aanpak

Stap A: In kaart brengen van verschillende groepen
Inloophuis De Roos heeft nagedacht over welke groepen ze bereiken. Ze hebben
eerst nagedacht over welke groepen mensen zij vaak zien in hun inloophuis. Het
resultaat van de brainstorm zie je hieronder:

Zoals je ziet komen er veel verschillende groepen in het inloophuis. Ook zie je dat
verschillende mensen groepen breed of smal definiëren (bijvoorbeeld vrijwilligers of
studentvrijwilligers). De volgende keuze die je gaat maken is voor wie je de
effectenkaart gaat uitwerken.

Inloophuis De Roos heeft gekozen om zich in de effectenkaart te richten op de
groepen mensen met een migratieachtergrond en dak- en thuisloze mensen. Deze
twee groepen omvatten samen het grootste deel van de bezoekers. De keuze voor
bezoekers vonden zij wel heel breed en algemeen, waardoor het invullen van de
effectenkaart lastig zou worden. Alleenwonende ouderen vonden ze echter weer te
specifiek. Hoe breder de doelgroep hoe algemener de effectenkaart wordt, en hoe
smaller hoe specifieker, maar je krijgt dan mogelijk wel heel veel verschillende
groepen. Hier moet je een keuze in maken. Omdat inloophuis De Roos het
impactonderzoek vooral wil gebruiken om aan de gemeente te laten zien wat zij
voor hun bezoekers betekenen, laten zij de groep vrijwilligers voor nu buiten
beschouwing. Wanneer zij volgend jaar hun impactonderzoek uit gaan breiden
kunnen ze dit toevoegen aan de effectenkaart.

Voor een klein inloophuis is het wellicht voldoende om alleen een onderscheid te
maken tussen bezoekers en vrijwilligers, terwijl voor een groter inloophuis dit
onhandig zou zijn.

Dit is wel heel 
breed voor 

een inloophuis 
als De Roos

Deze groep is 
misschien te 

specifiek

Voor deze 
groep worden 

veel 
activiteiten 
ontwikkeld, 

deze hoort er 
zeker bij!

Inloophuis De Roos:
Inloophuis De Roos is een groot inloophuis, waar veel verschillende groepen 

mensen komen. Het inloophuis staat in een multiculturele stadswijk, waar veel 
mensen met een migratieachtergrond wonen. Voor deze groep organiseren 

zij dan ook veel activiteiten. Ook zijn er in deze wijk relatief veel dak- en 
thuisloze mensen. Er zijn ongeveer 25 vrijwilligers bij het inloophuis actief, 

waarvan ongeveer 10 studenten en 2 stagiairs.

Brainstorm over doelgroepen

Voor wie inloophuis De Roos de effectenkaart gaat uitwerken
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De effectenkaart – een voorbeeld aanpak

Stap B: In kaart brengen van activiteiten voor verschillende groepen
Vervolgens heeft inloophuis De Roos nagedacht over wat ze doen voor deze
groepen. Welke activiteiten organiseren ze specifiek voor deze doelgroepen? En
welke functie heeft het inloophuis voor deze groepen? Inloophuis De Roos heeft
ervoor gekozen om de activiteiten alvast te categoriseren in activiteiten die er voor
iedereen zijn, en activiteiten voor de specifieke doelgroepen. Het is soms lastig te
definiëren wat een activiteit is. Het organiseren van workshops of trainingen zijn
duidelijke activiteiten. Inloophuizen organiseren vaak ook activiteiten die je wat
minder snel een activiteit zou noemen. Bijvoorbeeld de inloopmomenten of koffie-
uurtjes, waar niet specifiek vaststaat wat je precies gaat doen of gaat bespreken.
Dit soort activiteiten neem je ook op in je effectenkaart.

Welke activiteiten neem ik mee?
Het is soms nog best lastig om te bepalen welke activiteiten je wel of niet op de
effectenkaart zet. Bedenk goed dat de activiteiten een effect moeten hebben op
de doelgroepen die je hebt gekozen. Het “bijhouden van de administratie van het
inloophuis” zet je bijvoorbeeld niet op de effectenkaart. Hoewel het natuurlijk
belangrijk is dat de administratie wordt bijgehouden, heeft dit niet direct een effect
op de bezoekers. Daarnaast kan je bepaalde activiteiten soms beter groeperen
dan dat je ze als aparte activiteiten opneemt. Denk hierbij goed na of ze tot
dezelfde effecten leiden of niet. Stel, het inloophuis organiseert inloopochtenden en
inloopmiddagen, die er buiten het tijdstip, precies hetzelfde uitzien, dan kan je dit
opnemen als één activiteit.

Deze 
activiteit is 

misschien wat 
breed 

geformuleerd 
en kan beter 
opgesplitst 
worden in 
specifiekere 
activiteiten
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De effectenkaart – een voorbeeld aanpak

Wat bedoelen we met een effect?
Een effect kan betekenen dat er iets verandert bij de bezoeker, dit kan klein of groot
zijn. Het verminderen van eenzaamheid is bijvoorbeeld een heel groot effect. Een
plek hebben om gehoord te worden is daarentegen wat minder groot.

Ook kan een effect juist betekenen dat je iets voorkomt. Doordat iemand een kopje
koffie kan drinken in het inloophuis, voorkom je dat diegene op dat moment in de
kou op straat rondzwerft.

Stap C. In kaart brengen van de effecten die je bereikt
De volgende stap die je zet is het brainstormen over de effecten de je denkt te
bereiken bij de verschillende doelgroepen. Inloophuis De Roos heeft per activiteit
nagedacht over welke effecten ze denken te bereiken en welke betekenis zij
hebben voor de doelgroepen. Effecten gaan niet per se om het behalen van
doelen. Het hebben van een gezellige tijd is bijvoorbeeld ook al een effect dat je op
kunt nemen in de effectenkaart.

Effecten van “inloop” Effecten van “taalles”

Verschillende 
activiteiten 
kunnen tot 
dezelfde 
effecten 
leiden.

Ook 
gezelligheid 
bieden kan 

een belangrijk 
effect zijn

Dit is een effect dat 
heel duidelijk voortkomt 

uit deze specifieke 
activiteit
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Effectenkaart – een voorbeeldaanpak

Bij wie vindt het effect plaats? Welke activiteit organiseren we? Welk effect?
Alle bezoekers Inloop • Gezelligheid

• Kunnen hun verhaal kwijt
• Leren nieuwe mensen kennen
• Voelen zich verbonden met anderen
• Voelen zich thuis
• Voelen zich minder eenzaam

Sportdag • Voelen zich fitter
• Gezelligheid

Mensen met een migratieachtergrond Taalles • Leren de Nederlandse taal
• Leren de Nederlandse cultuur beter kennen
• Leren nieuwe mensen kennen
• Gezelligheid
• Voelen zich verbonden met anderen

Taalmaatje • Leren de Nederlandse taal
• Leren de Nederlandse cultuur beter kennen

Thema middag: solliciteren • Doen kennis op over solliciteren
• Doen vaardigheden op over solliciteren

Dak- en thuisloze mensen Warme maaltijd • Hebben een warme maaltijd
• Hoeven niet op zoek naar warme maaltijd

Informatieavond over verslavingsproblematiek 
i.s.m Leger des Heils

• Doen kennis op over verslavingsproblematiek

Begeleiding van een vrijwilliger • Kunnen hun verhaal kwijt
• Kunnen advies vragen

Stap D. De effectenkaart van inloophuis De Roos
Inloophuis De Roos heeft de activiteiten en effecten geordend in onderstaande effectenkaart. Ze hebben eerst een kladversie gemaakt en deze vervolgens geordend. Zoals je ziet
komen een aantal effecten meerdere keren terug. Dit komt doordat verschillende activiteiten tot dezelfde effecten leiden. Je kunt ervoor kiezen om per doelgroep een aparte
effectenkaart te maken.
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Outputs bijhouden

Wat zijn Outputs?
Outputs zijn de concrete, telbare beschrijvingen van wat het inloophuis en/of 
de activiteiten opleveren. Denk bijvoorbeeld aan het aantal kopjes koffie dat 
het inloophuis schenkt in de week, of hoeveel bezoekers het inloophuis heeft 
op een dag. Output alleen is dus niet de impact die je maakt, maar geeft al 

wel een eerste inzicht.

Welke output bijhouden?
Eerst bepaal je welke outputs voor jullie belangrijk zijn om bij te houden. Welke
output je bijhoudt is afhankelijk van welke effecten je denkt te behalen en op welke
manier. Maak daarom eerst de effectenkaart om te bepalen welke output je gaat
bijhouden. Denk hierbij ook terug aan het doel van het impactonderzoek. Welke
informatie is interessant om over te communiceren, welke informatie wil de financier
zien, of welke informatie zijn jullie zelf nieuwsgierig naar?

Hoe houd je outputs bij?
Het bijhouden van outputs kan je inrichten hoe het voor jullie het beste werkt. Een
simpel Excel overzicht werkt waarschijnlijk het beste. Zorg vooral dat het aansluit op
de werkwijze die jullie al hebben in het inloophuis.

Bijhouden van outputs
De volgende tool die je toe kunt passen is het bijhouden van de output van jouw
inloophuis/de activiteiten van jouw inloophuis. Dit biedt inzicht in wat het inloophuis
allemaal doet.

Waar kan ik de bijgehouden outputs voor gebruiken?
Output kan je gebruiken om te communiceren, bijvoorbeeld over hoeveel mensen
jullie hebben bereikt. De outputs geven een eerste beeld van jouw
maatschappelijke impact. Maar je kan op basis van alleen de output niet zeggen of
effecten plaatsvinden of niet. Daarvoor moet je in gesprek gaan met de mensen
met wie je werkt.

Daarnaast is de output belangrijk om inzicht te krijgen in waar jouw inloophuis goed
in is en waar er nog ruimte voor verbetering is. Als de effecten waarop jouw
inloophuis zich richt niet behaald worden kan de output, naast de verhalen van de
mensen waar je mee werkt, hier een verklaring voor geven. Is een activiteit
bijvoorbeeld maar één keer georganiseerd. Dan is het mogelijk dat dit te weinig is
om de effecten te behalen waarop je je hebt gericht met die activiteit.
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Om je op weg te helpen hebben we hieronder al een aantal suggesties voor output
die je bij kan houden:

1. Welke activiteiten er worden georganiseerd
2. Hoe vaak deze activiteiten worden georganiseerd (per week/maand/jaar)
3. Hoeveel deelnemers per keer mee doen aan de activiteit
4. Het aantal bezoekers / drempeloverschrijdingen (per week/maand/jaar)

Probeer het simpel te houden. Houdt dus niet teveel outputs bij, maar alleen
degene die voor jullie echt interessant zijn. Misschien houden jullie zelfs al wat
informatie bij. Neem deze dan ook mee in het bijhouden van outputs.

Inloophuis De Roos:
Inloophuis De Roos hield al wat informatie bij, namelijk het aantal 

drempeloverschrijdingen per week en het aantal kopjes koffie per week. Na 
het maken van de effectenkaart heeft inloophuis De Roos besloten om ook 
het aantal activiteiten per week bij te gaan houden. De coördinator heeft 

een Excel bestand gemaakt en gedeeld onder de vrijwilligers. Zij vullen in het 
Excel bestand in welke activiteiten zij die week hebben georganiseerd en als 

het kan hoeveel deelnemers er waren. De coördinator kijkt een keer per 
maand of alles goed is bijgehouden.

De bijgehouden aantallen nemen ze op in de rapportage die ze met de 
gemeente gaan delen. De gemeente is namelijk erg geïnteresseerd in de 

activiteiten die er voor mensen met een migratieachtergrond worden 
georganiseerd.

Outputs bijhouden (vervolg)
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4

Wat is een persona?
Met het opstellen van een persona, krijg je een antwoord op de vraag: ‘Wie komen 
er in het inloophuis?’. Een persona is een fictief personage dat een groep binnen het 
inloophuis representeert, bijvoorbeeld de bezoekers of vrijwilligers. Een persona geeft 
een levendiger beeld dan bijvoorbeeld alleen cijfers over het aantal bezoekers dat 
jullie hebben.  

Wat levert het maken van een persona op?
Door het opstellen van deze persona kan je meer inzicht krijgen in wie jouw 
bezoekers en vrijwilligers zijn, wat hen bezighoudt, waarom zij naar jouw inloophuis 
komen en wat zij nodig hebben. Je kunt de informatie ook gebruiken om aan 
anderen te laten zien wie er in het inloophuis komen.

Ook kan je een persona opstellen die mensen voorstelt die jouw inloophuis (nog) niet 
bezoeken. In dit geval kan je de persona gebruiken om inzicht te krijgen in wat deze 
potentiele bezoekers bezighoudt, waarom zij (nog) niet naar het inloophuis komen, 
en hoe je deze bezoekers kan bereiken. Of je kunt de informatie gebruiken om 
gericht vrijwilligers te werven.

Met wie maak ik de persona?
Om een kloppende en genuanceerde persona te krijgen raden we aan om de 
persona in samenwerking met een aantal mensen uit het team van vrijwilligers en 
medewerkers te maken. Bij het ontwikkelen van de persona kan je bezoekers ook 
goed betrekken. Het maken van 1 persona kan in een paar uur, neem hierna nog 
wel de tijd om hem te valideren met andere vrijwilligers of bezoekers.

Op de volgende pagina lees je hoe je de persona maakt.

Inloophuis De Roos:
Inloophuis De Roos heeft 2 persona’s gemaakt. Een persona die de groep 
dak- en thuisloze mensen omschrijft en een persona die mensen met een 

migratieachtergrond omschrijft. De persona’s gebruiken ze om aan de 
gemeente te laten zien voor wie ze er zijn. Dit zegt immers meer dan 

aantallen alleen.

De coördinator heeft met een aantal vrijwilligers en medewerkers een 
eerste opzet gemaakt van de persona’s. Hierna zijn ze in gesprek gegaan 

met een aantal bezoekers die tot deze doelgroepen behoren om de 
persona’s te valideren. Het is immers belangrijk dat de persona’s kloppen. 

Tijdens het valideren van de persona voor de dak- en thuisloze mensen, 
hebben ze geleerd dat deze mensen vooral naar het inloophuis komen 
voor hun rust en niet voor het opdoen van sociale contacten, zoals zij 

aanvankelijk dachten.

Persona
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Reflecteren op de effectenkaart
Na het opstellen van de verschillende persona’s is het nuttig om de effectenkaart
er weer bij te pakken. Kloppen de doelgroepen die je oorspronkelijk hebt
opgenomen in de effectenkaart? Of ben je er misschien achter gekomen dat er
meer onderscheid gemaakt moet worden tussen verschillende groepen? Als dit
het geval is, kan je dit aanpassen in de effectenkaart.

Naast het reflecteren op de effectenkaart is het verstandig om ook alvast na te
denken over welke informatie je met deze tool hebt opgehaald. Zat er nieuwe
informatie voor je bij? Of bevestigt het het beeld dat er al was.

4

Hoe maak ik een persona?
Op de volgende pagina’s vind je een invulschema om de persona te maken, en
een voorbeeld van een persona van een bezoeker. Bepaal eerst voor welke
groep je een persona gaat maken, kijk hiervoor naar de effectenkaart. Maak
één persona voor elke groep die je in de effectenkaart hebt opgenomen.

Bij het bedenken van antwoorden voor het invulschema neem je een bepaalde
groep bezoekers of vrijwilligers in gedachten en probeer je de antwoorden zo te
formuleren dat ze het grootste deel van deze groep voorstellen.

Je kunt het maken van een persona op verschillende manieren aanpakken:
1. Vul het invulschema in met een team van werknemers/vrijwilligers die veel

contact hebben met de mensen waarover een persona wordt gemaakt.
2. Ga in gesprek met een aantal mensen waarover je de persona wilt maken en

gebruik hun antwoorden als input voor het opstellen van de persona.
3. Een combinatie van bovenstaande opties.

Zie bijlage III voor het invulschema dat je kunt gebruiken.

Waarop letten bij het maken van een persona:

Vermijd stereotypering. Voorkom dit door niet alleen zelf bedachte 
verhalen te gebruiken en verifieer bij verschillende mensen of de persona 

een representatief beeld vormt.
Maak een maximum van ca. 6 persona’s. Als er te veel persona’s worden 

gemaakt, verliest de tool zijn kracht om een overzichtelijk beeld te 
schetsen van de mensen die in het inloophuis komen.

Persona (vervolg)
EK
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Eventueel een foto

Indien Anoniem
Gratis bruikbare foto’s kan je vinden op:

www.pexels.com
www.pixabay.com/nl

Waarom ik naar het inloophuis ga
Wat zijn de redenen dat je langsgaat bij het inloophuis, 

het mogen meerdere redenen zijn.

Mijn sociale contacten
Met welke mensen heb je regelmatig contact? 
Denk hierbij aan vrienden, familie, professionele 

hulpverleners, mensen in het inloophuis, etc. Beschrijf 
waarom deze personen belangrijk zijn voor jou.

Wie ik ben
Kun je vertellen wie je bent?

Naam:

Leeftijd:

Waar kom je vandaan?

Beroep/hobby:

Mijn dromen
Wat is je grootste droom?

3 dingen die ik moeilijk vind
Wat zijn dingen waar je tegenaan loopt in het dagelijks 

leven?

1

2

3

3 dingen waar ik goed in ben
Waar ben je goed in?

1

2

3
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Waarom ik naar het inloophuis ga
Ik ga vaak langs bij het inloophuis om te schuilen 
voor de kou en gezellig een kopje koffie te drinken. 
Ik vind het fijn dat ik hier mezelf kan zijn en dat er 
niks hoeft. Ik kan na mijn kopje koffie ook gewoon 
weer weggaan.

Mijn sociale contacten

Wie ik ben
Ik ben Bob en ben 45 jaar. Ik ben fietsenmaker van 
beroep, maar doe dit al jaren niet meer. Ik leef al 15 
jaar op straat. Ik vind het leuk om een potje te 
kaarten en om met mijn hond te wandelen.

• Mijn vrienden uit het park: We zien elkaar 
dagelijks, delen de laatste nieuwtjes met elkaar 
en kaarten soms met elkaar

• Henk: Een vrijwilliger uit het inloophuis. Ik drink 
nog wel eens een kopje koffie met hem en kan 
goed met hem praten

Mijn dromen
Ik zou het prachtig vinden om een eigen 
huisje te hebben voor mij en mijn hond. 
Lekker warm ’s avonds op de bank eten 

en een beetje tv kijken, en een plek 
hebben waar ik iemand kan uitnodigen. 3 dingen die ik moeilijk vind

1. Ik kan moeilijk met geld omgaan

2. Ik vind het moeilijk om mensen te vertrouwen

3. Ik vind het moeilijk om beloftes na te komen

3 dingen waar ik goed in ben
1. Ik ben een goede luisteraar

2. Ik ben creatief; Ik kan van alles wel iets maken

3. Ik kan altijd de weg vinden in de stad
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Wat is een Rich Picture?
Met een Rich Picture beantwoord je de vraag: ”Wat betekent het inloophuis voor de
bezoekers en/of vrijwilligers?” Een Rich Picture is een tekening die gemaakt wordt
door een groep mensen waarvan je geïnteresseerd bent hoe zij bepaalde situaties
meemaken. Je laat deze groep mensen gezamenlijk een tekening maken waarin ze
door middel van illustraties, en met zo min mogelijk woorden, de voorgelegde
situatie uittekenen. Het is een oefening die de bezoekers en vrijwilligers op een
andere manier laat denken en vaak kan helpen om ingewikkelde persoonlijke
ervaringen van de deelnemers te begrijpen.

Wat levert het maken van een Rich Picture op?
De Rich Picture methode biedt een creatieve manier om inzicht te krijgen in wat het
inloophuis betekent voor de bezoekers en/of vrijwilligers. Door het maken van een
Rich Picture kan je inzicht krijgen of de effecten die je denkt te behalen (zoals je
hebt opgesteld in de effectenkaart) daadwerkelijk behaald worden. Ook kan je de
Rich Picture en toelichting hierbij gebruiken om te laten zien aan anderen wat het
inloophuis betekent voor bezoekers en/of vrijwilligers.

Met wie maak ik de Rich Picture?
Je kunt de Rich Picture zowel met bezoekers als vrijwilligers van het inloophuis
maken. Je kunt kiezen of je de Rich Picture met een specifieke groep mensen
maakt, bijvoorbeeld bezoekers met een migratieachtergrond of een mengelmoes.
Je maakt de Rich Picture in groepsverband, doe dit met maximaal 4 personen.

Zorg voor een veilige sfeer tijdens het maken van de Rich Picture
Begin met een kennismakingsopdracht indien de groep deelnemers elkaar 
nog niet kent. Op basis van psychologische kennis over groepsvorming en 
groepsdynamiek is gebleken dat als mensen elkaar wat beter kennen, de 

samenwerking soepeler zal verlopen.

Vergelijkbare creatieve oefeningen
In plaats van het maken van een tekening, kan je ook creatief aan de slag 
gaan met klei, lego of het maken van collages met knipsels uit tijdschriften. 

De opdracht blijft voor de rest hetzelfde.

Rich Picture
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Benodigde Materialen:
• A1 of A2 papier
• Potloden/Pennen/Stiften in verschillende kleuren

Stappenplan:
1. Leg het materiaal klaar op een grote tafel

2. Laat deelnemers plaatsnemen rondom de tafel

3. Vraag de deelnemers te tekenen wat het inloophuis voor hen betekent. Let
hierbij op:

• Dat alleen de belangrijkste dingen worden getekend
• Het niet uitmaakt of je goed of slecht kunt tekenen
• Er zo min mogelijk woorden worden gebruikt
• Men elkaar mag aanvullen

4. Laat deelnemers de tekening maken. Mochten ze vastlopen of het moeilijk
vinden om verder te tekenen, kan je de volgende vragen stellen:

• Hoe ben je veranderd sinds je langs gaat bij het inloophuis?
• Welke mensen zijn belangrijk voor jou in het inloophuis?
• Waar heeft het inloophuis je bij geholpen?
• Wat vind je fijn aan het inloophuis?
• Wat vind je minder fijn?

5. Vraag deelnemers toe te lichten wat ze hebben getekend. Noteer deze
toelichting. De toelichting en de tekening samen vormt je resultaat. In het
gesprek over de toelichting kun je ook doorvragen (zie voorbeeld De Roos op de
volgende pagina).

Reflecteren op de effectenkaart
Na het maken van de Rich Picture pak je de effectenkaart er weer bij. Komt de
toelichting van de deelnemers overeen met wat er in de effectenkaart staat? Of zijn
er effecten die niet genoemd werden, maar waarvan je wel dacht dat je ze
bereikte? Ook kan het zo zijn dat er effecten naar voren kwamen die je niet had
verwacht.

Op de volgende pagina staat het voorbeeld van een Rich Picture van Inloophuis de
Roos.

Rich Picture
EK
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Rich Picture - Voorbeeld

Inloophuis De Roos:
Inloophuis De Roos heeft 4 vaste bezoekers 

gevraagd om te tekenen wat het inloophuis voor 
hen betekent. Omdat de bezoekers deze vraag 

moeilijk vonden, heeft De Roos een aantal 
aanvullende vragen gesteld. De bezoekers 
hebben vervolgens getekend wat zij leuk en 

minder leuk vinden aan het inloophuis.

Nadat de tekening af was, gaven de deelnemers 
een korte toelichting over wat ze hebben 

getekend. Verhelderende vragen die inloophuis 
De Roos heeft gesteld:

• Waarom doen jullie niet mee aan de sportdag?
• Waarom blijven jullie weg bij De Roos tijdens de 

sportdag?

• Jullie geven aan dat je weet waar je terecht 
kan voor hulp, hoe komt dat?

• Welke hulp weten jullie nu beter te vinden?
• Zijn er nog andere dingen waarvoor je niet 

weet waar je terecht kan. Zo ja, welke?

• Hebben jullie het gevoel dat je doordat je meer 
contact hebt met mensen binnen het 
inloophuis, het nu ook makkelijker is om met 
andere mensen die niet in het inloophuis komen 
contact te maken?

27



4

Betekenis Kaartspel

Materialen
• Kaartjes uit bijlage IV uitgeprint (zie volgende pagina voor een voorbeeld)
• De tabel uit bijlage V (eventueel uitgeprint of in Excel)

Stappenplan:
1. Vraag de deelnemer om de kaarten te verdelen in twee stapels aan de hand

van de volgende vraag: ”Wat betekent het inloophuis voor jou?” Een stapel
waarop zij de kaartjes leggen die wel op hen van toepassing zijn. En een stapel
waarop zij de kaartjes leggen die niet op hen van toepassing zijn.

2. Vraag of de deelnemer kaartjes mist en laat hem/haar deze maken op de
blanco kaartjes.

3. Vraag de deelnemer om uit de stapel met kaartjes die gelden voor de
deelnemer een top 3 te kiezen. De nummer 1 is de belangrijkste betekenis, de
nummer 2 de op-een-na belangrijkste betekenis en de nummer 3 de op twee-
na-belangrijkste betekenis. Noteer welke kaartjes wel van toepassing zijn op de
deelnemer en noteer welke kaartjes in de top 3 geplaatst worden.

4. Vul de tabel in bijlage V in. Gebruik de kolom met de gemiddelde scores alleen
als je minstens 25 deelnemers het Betekenis Kaartspel hebt laten doen. Met
minder deelnemers zeggen deze gemiddelde scores niet genoeg.

5. Vraag deelnemers wat te vertellen over de top 3 kaartjes. Maak aantekeningen
van dit gesprek, zodat je het later kunt gebruiken in de rapportage.

Reflectie op de effectenkaart
Nadat je het Betekenis Kaartspel hebt uitgevoerd met de deelnemers is het nuttig
om de effectenkaart er weer bij te pakken. Komen de effecten die door de
deelnemers werden benoemd overeen met wat er in de effectenkaart staat? Of zijn
er effecten die niet genoemd werden, maar waarvan je wel dacht dat je ze
bereikte? Ook kan het zo zijn dat er effecten naar voren kwamen die je niet had
verwacht.

Waarop letten bij het Betekenis Kaartspel?
Doe het Betekenis Kaartspel een keer zelf en/of met collega’s voordat je 
hem een keer echt gaat gebruiken. Het begeleiden van het Betekenis 

Kaartspel zal dan gemakkelijker verlopen.

Wat is het Betekenis Kaartspel?
Met het Betekenis Kaartspel beantwoord je de vraag: ”Wat betekent het inloophuis
voor de bezoekers en/of vrijwilligers?” Het Betekenis Kaartspel is een eenvoudige
oefening waarbij deelnemers een aantal kaarten sorteren aan de hand van een
vraag. Het geeft deelnemers een handvat om de betekenis van hun bezoek/werk in
het inloophuis te delen.

Wat levert het Betekenis Kaartspel op?
Je kunt het Betekenis Kaartspel gebruiken om te leren of de effecten die je denkt te
bereiken (opgesteld in de effectenkaart) echt behaald worden. Ook krijg je inzicht
in welke effecten (nog) niet worden behaald. De informatie die je ophaalt met het
Betekenis Kaartspel kun je ook gebruiken om te communiceren of om te
verantwoorden dat het inloophuis daadwerkelijk effecten bewerkstelligt
(bijvoorbeeld richting financiers, de gemeente).

Met wie doe ik het Betekenis Kaartspel?
Het Betekenis Kaartspel is geschikt om zowel met bezoekers als vrijwilligers te doen.
Denk van te voren na bij welke groep je informatie op wilt halen. Je kunt dit weer
koppelen aan de effectenkaart door te kiezen voor de groepen die je hierin hebt
opgenomen. Je kunt er ook voor kiezen om het breder te houden en alleen
onderscheid te maken tussen bezoekers en vrijwilligers. Ga uit van maximaal een uur
per deelnemer. De daadwerkelijke tijd is afhankelijk van hoe lang het duurt om de
kaartjes te sorteren, en hoe lang je over de kaartjes doorpraat.
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Betekenis Kaartspel - Voorbeeld

Inloophuis De Roos:
Inloophuis De Roos heeft het Betekenis 

Kaartspel met 19 bezoekers gedaan. Dat 
betekent dat ze geen gebruik maken van de 

gemiddelde scores maar alleen van tellingen*.

Nadat ze de andere tabel hebben ingevuld, 
proberen ze uit te zoeken wat hun resultaten 

precies betekenen.

Er zijn een aantal dingen die opvallen:
1. Het kaartje ‘Minder eenzaam’ wordt door 

alle bezoekers (19x) gekozen en door de 
meeste mensen op plek 1 geplaatst (11x).

2. Daarna wordt de analyse iets moeilijker. Er 
zijn wel 5 andere kaartjes die door minimaal 
10 deelnemers op de 'geldt voor mij' stapel 
zijn gelegd. Dit zijn dus allemaal belangrijke 
effecten.

3. Van deze 5 kaartjes springt het kaartje 
’Weten waar ik terecht kan’ eruit. Dit 
kaartje wordt 9x in de top 3 geplaatst en 4x 
op plek 1, en is daarmee het op 1 na meest 
populaire kaartje in de top. 

4. Het kaartje nieuwe dingen leren wordt 
vrijwel nooit gekozen (3x) en nooit in de top 
3. De Roos organiseert wel activiteiten om 
dit effect te bereiken. Hier zouden ze dus 
nog aan moeten werken.

*Wij adviseren om pas met gemiddeldes te werken vanaf 25 
deelnemers.

Dit kaartje is door de 
meeste mensen gekozen én 
door de meeste mensen als 

belangrijkste genoemd

Dit kaartje werd 
ook vaak in de top 

3 geplaatst 

Dit kaartje wordt 
nauwelijks gekozen!

Dit effect is onverwacht. 
In de effectenkaart zie je 
dat De Roos niet specifiek 

dit effect dacht te 
bereiken

Titel Kaartje

Aantal keer op 
geldt voor mij 
stapel

Aantal keer op 
plek 1

Aantal keer op 
plek 2

Aantal keer op 
plek 3

Aantal keer in 
top 3

1. Minder eenzaam 19 11 4 4 19
2. Vriendschap 13 0 2 1 3
3. Er toe doen 12 1 1 1 3
4. Gelijk zijn 11 0 1 1 2
5. Begrip voor anderen 10 0 2 1 3
6. Iedereen mag er zijn 7 1 0 1 2
7. Hulp vragen 8 0 0 2 2
8. Weten waar ik terecht kan 11 4 4 1 9
9. Omgaan met tegenslagen 9 0 1 2 3
10. Energie om dingen te ondernemen 8 1 0 2 3
11. Leren waar je goed in bent 9 0 1 2 3
12. Nieuwe dingen leren 3 0 0 0 0
13. Nuttige Bijdrage 7 0 1 1 2
14. Gelukkiger zijn 8 1 2 0 3



Persoonlijke aanpassingen aan het Betekenis Kaartspel

Het Betekenis Kaartspel is zo opgesteld dat het door inloophuizen direct ingezet kan
worden. Een van de krachten van het Betekenis Kaartspel is dat het ook makkelijk
aan te passen is, zodat alle effecten uit jouw effectenkaart gemeten kunnen
worden. Zo zijn er bijvoorbeeld blanco kaartjes die door deelnemers kunnen worden
ingevuld en toegevoegd aan het standaard kaartspel. Hieronder een aantal tips
voor aanpassingen en eventuele toevoegingen aan de tool:

• Te veel kaartjes. Zitten er naar jouw mening te veel kaartjes in het kaartspel?
Neem dan eerst eens rustig de kaartjes door en gebruik dan alleen de kaartjes
die jij interessant vindt.

• Andere kaartjes. Eventueel zou je een compleet nieuwe kaartjes set kunnen
maken die aansluit op de effecten die je denkt te behalen zoals opgeschreven
op de effectenkaart.

• Terugkerende blanco kaartjes. Zijn er bepaalde woorden die vaak terugkomen
op de blanco kaartjes? Zo ja, dan kan je ervoor kiezen om van deze woorden
standaard kaartjes te maken en deze toe te voegen aan het standaard
kaartspel.

• Groepsactiviteit. Als je, vanwege tijdsgebrek, geen tijd om het Betekenis Kaartspel
met meerdere individuele deelnemers te doen kan je ervoor kiezen om het
Betekenis Kaartspel ook met een groepje deelnemers te doen.

Welke kaartjes laat ik weg?
Denk goed na over welke kaartjes je weg wilt laten en waarom, relateer dit 
eventueel aan de effectenkaart die je hebt gemaakt. Staan er effecten op 
de kaartjes waar het inloophuis zich niet op richt (komen ze dus niet voor in 

de effectenkaart?), dan zijn dit wellicht kaartjes die weggelaten kunnen 
worden. Let wel, soms vinden effecten plaats zonder dat daar actief op 

wordt ingezet of dat je verwacht dat ze plaatsvinden.
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Systeemonderzoek

Stappenplan:
1. Teken een huisje op een A2 Formaat papier (zie bijlage VI)
2. Schrijf op post-its de namen van organisaties waarmee wordt samengewerkt. Als 

je specifieke personen binnen de organisatie kent, schrijf deze hier dan bij.
3. Plak organisaties dichterbij het inloophuis als er veel mee wordt samengewerkt 

en verder weg als er minder mee wordt samengewerkt
4. Verduidelijk, indien nodig, de relaties door met stiften 

pijlen/lijnen/plussen/minnen te tekenen
5. Schrijf op post-its namen van organisaties, die werken met dezelfde doelgroep 

als waar jouw inloophuis mee werkt, waar niet mee wordt samengewerkt en plak 
deze naast het template.

6. Kies een aantal organisaties uit waar je een kort interview mee wilt houden. (Zie 
voorbeeld vragen op de volgende pagina).

Waarop letten bij het doen van het onderzoek?
Let erop dat de organisaties die worden opgeschreven werken met 

dezelfde doelgroep als jij werkt of baat hebben dat jij met deze 
doelgroep werkt. (De huurder van het pand van het inloophuis 

‘werk’ je bijvoorbeeld wel mee samen, maar die werkt waarschijnlijk 
niet met dezelfde doelgroep).

Wat is het systeemonderzoek
Het uitvoeren van het systeemonderzoek beantwoordt de vraag: ‘Wat betekent het
inloophuis voor de buurt?’ Je maakt een helder overzicht van de instanties en
organisaties waarmee jouw inloophuis samenwerkt en hoe die samenwerking
verloopt. Dit wordt gevolgd door een kort interview, waarmee je te weten krijgt hoe
de overige instanties en organisaties in de buurt naar jouw inloophuis kijken.

Wat levert het systeemonderzoek op?
Door het uitvoeren van een systeemonderzoek kan je: meer inzicht krijgen in met
welke organisaties jouw inloophuis samenwerkt, welke nog niet en hoe andere
organisaties het inloophuis zien. Daarnaast kun je communiceren over hoe andere
organisaties over het inloophuis denken. Ten slotte kan je aan bijvoorbeeld
gemeentes en financiers laten zien welke plek het inloophuis heeft tussen andere
organisaties.

Met wie voer ik het systeemonderzoek uit?
Doe het systeemonderzoek met mensen die op de hoogte zijn wat het inloophuis
allemaal doet en weten met wie er wel/niet samen wordt gewerkt. Bezoekers zijn
waarschijnlijk niet geschikt om dit onderzoek mee uit te voeren. Medewerkers en
sommige vrijwilligers zullen dat wel zijn. Het kan interessant zijn om het overzicht te
bespreken met iemand van een andere organisatie. Zij kennen misschien nog meer
organisaties waar jullie nog niet aan gedacht hebben.

Reflectie op de effectenkaart
Nadat je systeemonderzoek hebt uitgevoerd is het nuttig om de effectenkaart er
weer bij te pakken. Komt wat de geïnterviewde organisaties zeggen overeen met
wat er in de effectenkaart staat? Of zijn er effecten die niet genoemd werden, maar
waarvan je wel dacht dat je ze bereikte? Ook kan het zo zijn dat er effecten naar
voren kwamen die je niet had verwacht.

Waarom een interview?
Het interview levert een uniek inzicht in jouw impact vanuit het 

oogpunt van derden. De andere instanties en organisaties in de buurt 
kunnen elk aangeven waarom het inloophuis ook belangrijk is voor hen 

(bijvoorbeeld dat zij hun werk beter kunnen verrichten), wat 
bijvoorbeeld interessante informatie kan zijn voor financiers. Het is 
overtuigender om van meerdere bronnen te horen waarom het 

inloophuis belangrijk is i.p.v. alleen van het inloophuis zelf.
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Systeemonderzoek

Voorbeeld vragen interview:
Probeer ook kritische vragen te stellen. Zeker als je het systeemonderzoek gebruikt 
om te leren, zijn dit waardevolle vragen om te stellen.
• Waar denkt u aan bij ons inloophuis?
• Wat voegt ons inloophuis volgens u toe aan de wijk?
• Heeft u weleens iemand verwezen naar ons inloophuis? Waarom wel/niet?
• Merkt u effecten bij uw cliënten/bezoekers nadat zij ons inloophuis bezoeken? 

Wat voor effecten?
• Kunt u een specifiek voorbeeld noemen van wat ons inloophuis betekent voor uw 

cliënten/bezoekers?
• Heeft u weleens contact gezocht met ons inloophuis, wanneer u geen contact 

met uw cliënt kon krijgen?
• Wat denkt u dat ons inloophuis anders of beter zou kunnen doen?
• Wat is volgens u uniek aan ons inloophuis?

Organisaties / partijen waar je aan kunt denken bij het maken van 
het systeemonderzoek

Andere inloophuizen Gemeente

Maatschappelijk werk Stadsdeel

Geestelijke verzorgers Wijkteams

De kerk GGZ instellingen binnen de stad

Wijkzorgnetwerk Voedselbank

Bewonersorganisaties Vrijwilligerscentrale

Huisarts Huis van de Wijk / algemeen buurthuis

Stichting Present Andere ondernemers in de buurt

Wijkbewoners/buurtgenoten Inloophuis De Roos:
Inloophuis De Roos heeft het systeemonderzoek uitgevoerd en 2 

organisaties geïnterviewd. Op de volgende pagina volgt een voorbeeld 
van hoe de inventarisatie voor het systeemonderzoek er uit zag.
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Systeemonderzoek - voorbeeld

Inloophuis De Roos:
De coördinator en een aantal van de 

vaste vrijwilligers van De Roos zijn 
samengekomen om een overzicht te 

maken van hun 
samenwerkingspartners. 

Voor het maken van dit overzicht 
hebben ze ervoor gekozen om 

organisaties op te nemen waarmee ze 
in het afgelopen jaar hebben 

samengewerkt.

Daarnaast hebben ze ook een aantal 
organisaties opgeschreven waarmee 

ze in de toekomst samen zouden willen 
werken.

Voor de interviews heeft De Roos 
gekozen om 2 samenwerkingspartners 
te interviewen. Het leek hun interessant 

om naast een organisatie te kiezen 
waarmee ze een hele nauwe 

samenwerking hebben gehad ook een 
organisatie te kiezen waarmee ze niet 
heel nauw hebben samengewerkt in 

het afgelopen jaar.

Met deze 
organisatie werkt 
inloophuis De Roos 

nauw samen 

Dit is een organisatie 
waarmee slechts af en toe 

wordt samengewerkt

Met deze organisaties 
werkt De Roos nog niet 

samen, maar zouden ze in 
de toekomst wel mee 
willen samenwerken
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3.2 Analyse & Rapportage
Duiding geven aan de resultaten & deze opschrijven in een rapport
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3.2 Analyse over het hele onderzoek

Wanneer gaan we analyseren?
Na het uitvoeren van elke tool heb je al gereflecteerd op de inzichten die je hebt
opgedaan. Nadat alle tools die je hebt uitgekozen zijn afgerond, is het tijd om alle
informatie bij elkaar te brengen. Wat zeggen de tools samen over de impact van
het inloophuis?

Met wie maak ik de analyse?
Het is handig om de analyse met meerdere mensen te doen. Je kunt een groepje
samenstellen van medewerkers en vrijwilligers die ook hebben geholpen bij het
uitvoeren van de tools. Maak er een gezellige middag van waarin je de
opgehaalde resultaten met elkaar gaat bespreken. Zorg dat een persoon
verantwoordelijk is voor het maken van aantekeningen, deze kan je goed gebruiken
als je het rapport gaat schrijven.

De volgende vragen helpen je bij het bij elkaar brengen van de inzichten:

Hoe worden de effecten uit de effectenkaart onderbouwd door de resultaten van
de gebruikte tools?
• Zet deze resultaten bij elkaar en omschrijf op welke manieren het effect uit de

effectenkaart onderbouwd wordt.
• Komen de resultaten uit alle tools overeen? Of zijn er tegenstrijdigheden? Hoe kan

dit verklaard worden?
• Zijn er lessen geleerd voor het inloophuis?

Zijn er bepaalde effecten uit de effectenkaart die je helemaal niet terugziet in de
resultaten?
• Om welke effecten gaat het?
• Kun je een verklaring vinden over waarom je dit effect niet hebt teruggevonden?
• Zijn er lessen geleerd voor het inloophuis?
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Komen er onverwachte effecten naar voren in de resultaten?
• Om welke effecten gaat het?
• Kun je een verklaring vinden over waarom je dit effect hebt teruggevonden?

• Gelden deze onverwachte resultaten voor alle bezoekers?
• Zijn er lessen geleerd voor het inloophuis?

Hebben we een goed representatief beeld dankzij het onderzoek?
• Je hebt voor de start van je onderzoek een keuze gemaakt om onderzoek te 

doen bij een bepaalde groep bezoekers of vrijwilligers.
• Zijn de deelnemers aan het onderzoek representatief voor de groep die je 

wilde onderzoeken?
• Deden er verschillende mensen mee aan verschillende tools? Denk je dat 

dit effect gehad heeft op de resultaten?
• Hoeveel mensen hebben deelgenomen aan het onderzoek?
• Hoe sterk willen we onze conclusies formuleren?

• In het algemeen kun je sterkere conclusies trekken als je veel deelnemers 
had aan het onderzoek en deze deelnemers representatief zijn voor de 
groep die je wilt onderzoeken.

Bevindingen valideren met bezoekers en vrijwilligers
Gedurende het impactonderzoek heb je op meerdere momenten de 

bezoekers en vrijwilligers betrokken om je resultaten te valideren. Ook bij 
het maken van de analyses en formuleren van inzichten is het waardevol 

om dit weer te doen. Je kunt bijvoorbeeld een middag organiseren 
waarin je de inzichten presenteert aan bezoekers en vrijwilligers. Je kunt 

hen dan ook de kans geven om hun aanvullingen hierop te geven.
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De resultaten, opgedane inzichten en geleerde lessen schrijf je uiteindelijk allemaal
op in jullie eigen impactrapport.

Een voorbeeld rapportage
In bijlage VII vind je het voorbeeld rapport van Inloophuis de Roos. Dit kan je
gebruiken als inspiratie voor jullie eigen impactrapport. Hierin staat een uitgewerkt
voorbeeld van hoe deze analyse eruit kan zien. Ook is een voorbeeld opgenomen
hoe je in de effectenkaart kunt weergeven welke onderbouwing je voor alle
verwachtte effecten hebt gevonden.

Een rapportageformat
Daarnaast vind je in bijlage VIII een rapportageformat dat je kunt gebruiken om jullie
eigen impactrapport te maken. De indeling van dit rapport kan je gebruiken om
stap voor stap de resultaten van het impactonderzoek weer te geven.

3.3 Rapportage
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Inloophuis De Roos:
Voordat inloophuis De Roos aan de analyse over het hele onderzoek is 

begonnen, heeft de coördinator gecheckt of alle opgehaalde informatie bij 
elkaar stond. Er miste nog een aantal interviews, deze heeft hij alsnog 

opgevraagd bij de vrijwilliger die de interviews heeft gehouden. 

Hierna zijn de coördinator en de vrijwilligers en stagiaires die hebben 
geholpen bij het impactonderzoek, een middag bij elkaar gaan zitten om de 

analyse over het hele onderzoek te maken. Samen bespraken ze wat hen 
was opgevallen en wat voor hen de belangrijkste resultaten waren. Ook 

bespraken ze welke lessen ze hebben geleerd. Een van de vrijwilligers maakte 
aantekening van wat er werd besproken. Zij gaat namelijk samen met de 

coördinator het impactrapport schrijven.

Nu ze de belangrijkste bevindingen op een rij hebben staan, wil inloophuis De 
Roos de bevindingen eerst nog bespreken met de bezoekers en vrijwilligers 

van het inloophuis. Hiervoor organiseren ze een avond waar ze de resultaten 
en bevindingen presenteren. Ook krijgen bezoekers en vrijwilligers de kans om 

te laten weten wat ze hiervan vinden. Deze informatie kan meegenomen 
worden in het rapport.

De vrijwilliger en coördinator schrijven samen een impactrapport wat ze 
presenteren aan hun contactpersoon binnen de gemeente.
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