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Woord vooraf
Aan het eind van een workshop, waarin we de opbrengst van de verhalen, die voor dit onderzoek verzameld
zijn, met gasten en vrijwilligers van Markt 17 hadden doorgesproken, werden we door de trainer uitgedaagd om
een positie te kiezen langs een denkbeeldige lijn AB in de ruimte. A stond voor de stelling: Verdwijnen van
Markt 17 laat me koud. B stond voor de stelling: Verdwijnen van Markt 17 is voor mij een ramp.
Het laat zich begrijpen dat in dit gezelschap niemand voor de positie A koos. De sympathie voor Markt 17 is
groot. Een aantal aanwezigen koos voor positie B en een grote groep stond zo een beetje tussen het midden en
positie B.
Het leek een moment opname tot iemand uit de middengroep zei: ‘Ik sta nu hier, want ik heb mijn leven
inmiddels redelijk op orde en ik ben niet meer afhankelijk van Markt 17, maar een half jaar geleden was het
verdwijnen van Markt 17 voor mij zonder meer een ramp geweest”.
Beter kan de werking van dit inloopcentrum niet worden weergegeven! Markt 17 betekent ‘iets’ voor haar
bezoekers en vrijwilligers. Doel van dit onderzoek was om meer zicht te krijgen op wat dat ‘iets’ is. Wat bepaalt,
volgens hun eigen verhaal, de meerwaarde van Markt 17 voor haar gasten en vrijwilligers. Dit
onderzoeksverslag geeft, dankzij de openhartigheid van twintig van hen, een unieke inkijk in die huis-/eetkamer
tegenover het Stadhuis aan de Markt in Wageningen: het inloopcentrum Markt 17.
De gegevens voor het onderzoek zijn verzameld in de periode februari – september 2016.
In deze tweede druk is in bijlage 4 een verslag toegevoegd over de workshop, die in maart 2017 is gehouden om
de resultaten te spiegelen aan de ervaringen van verwante initiatieven en partners binnen en buiten
Wageningen.

Projectgroep
Jaap de Graaff
Johanna Cuelenaere
Dedde de Jong

April 2017
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Samenvatting
Doel van het onderzoek en toegepaste methode
Het Inloopcentrum Markt 17 is een huiskamer/eetkamer in het centrum van Wageningen geleid door een
parttime betaalde coördinator. De inloop (4 x per week) en maaltijden (3 x per week) worden mogelijk gemaakt
door circa 55 getrainde vrijwilligers. Markt 17 wordt jaarlijks bezocht door ruim 700 unieke personen. De
coördinator en vrijwilligers werken vanuit de presentiebenadering.
Doel van het onderzoek was zicht te krijgen op de betekenis van Markt 17 in het leven van bezoekers en
vrijwilligers. Dit kwalitatief onderzoek (volgens de Most Significant Change methode) is gebaseerd op 20
verhalen van gasten en vrijwilligers. De sturing in de gesprekken is bewust minimaal geweest. De vertellers
hebben bepaald wat zij als meest opmerkelijke ervaringen met Markt 17 wilden vertellen. Beleidsdoelen van
Markt 17, noch van de Gemeente Wageningen hebben vooraf invloed gehad op de vraagstelling. Toetsing van
de resultaten aan beleidsdoelen heeft achteraf plaatsgevonden. Juist zo ontstaat ook de mogelijkheid om op
hun beurt de beleidsdoelen te toetsen aan wat gasten en vrijwilligers het meest belangrijk vinden.

Resultaten


Markt 17 is als ‘presentie’ samenleving een oase binnen de ‘prestatie’ samenleving.



Met de zekerheid van een plek waar ‘je welkom bent en mag zijn zoals je bent’ ontstaat een
laagdrempelig doel waarvoor je de deur uit gaat en onder de mensen komt. Van daaruit ontstaat er
ruimte om vrienden te maken, netwerk te bouwen, iets te ondernemen, vrijwilliger te worden. Het zijn
zaken die binnen Markt 17 ‘gebeuren’ zonder te veel sturing.



De betaalbare en gezonde maaltijd is een gewaardeerd alternatief voor alléén eten, maar ook de
succesvolle laagdrempelige binnenkomer om kennis te maken met de open, tolerante sfeer van Markt
17. Je wordt gezien en omgekeerd zijn de andere gasten en vrijwilligers snel ‘bekenden’, die je in de stad
herkent en groet. Er ontstaat iets als ‘community’.



Markt 17 kent een bijzondere sfeer, waarin acceptatie, gelijkwaardigheid en wederkerigheid geen loze
kreten zijn, maar actief worden ervaren. Hierin is de werking van de presentiebenadering goed te
herkennen. Deze visie is tevens een waarborg voor de continuïteit van die sfeer, met name door de
opstelling van de coördinator en de inzet van gastheren en gastvrouwen die in de presentiebenadering
zijn getraind.



Uit de verhalen blijkt dat ook de gasten en vrijwilligers co-creanten zijn van die bijzondere sfeer. Zij
dragen en reproduceren de sfeer en vervullen een positieve rol in het waarborgen van die sfeer.



De presentiebenadering is kwetsbaar voor ongewenst, dominant, gedrag van individuen. Enerzijds wil je
uit principe niemand de deur wijzen, anderzijds lopen anderen de deur uit als je niet ingrijpt. Dat vraagt
om urgent én naar alle partijen zorgvuldig en creatief handelen van de leiding.



Een betaalde (parttime) coördinator is onontbeerlijk. Hij bewaakt als ankerpunt de continuïteit en de
sfeer van Markt 17 en hij coacht de 55 vrijwilligers. Methodisch is het belangrijk dat hij geduldig
weerstand biedt aan de druk om álle problemen op te lossen of om veel te organiseren. Door die
terughoudendheid ontstaat juist ruimte voor de invulling van eigen verantwoordelijkheid door gasten
en vrijwilligers, voor het oplossen van problemen en voor het ondernemen van een initiatief.



Achter de waardering van bezoekers en vrijwilligers voor de bijzondere sfeer van Markt 17 gaat een
wens schuil naar een infrastructuur in Wageningen van laagdrempelige ontmoetingsplaatsen, waar je
menselijkheid ontmoet en waar aandacht is voor wie je bent. Zonder oordeel en zonder opgelegde
verplichtingen. Dit pleit voor samenwerking en afstemming tussen deze voorzieningen in de stad in
samenspraak met de gebruikers.



Markt 17 blijkt ruimschoots bij te dragen aan een groot aantal principes en beleidsdoelen uit het
Beleidskader Samen Wageningen (Sociaal Beleid) van Wageningen, met name preventie, meedoen,
participatie en zelforganisatie.
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1 Markt 17
Markt 17 is een Inloopcentrum in het hartje van Wageningen op de Markt, tegenover de trap van het Stadhuis.
Markt 17 betreft een burgerinitiatief, ontstaan vanuit een samenwerkingsverband van 7 kerkgemeenschappen.
Inmiddels heeft Markt 17 zich een plaats verworven in een breed netwerk van organisaties in Wageningen.
Op 17 december 2011 opende Markt 17 haar deuren. Wekelijks biedt zij sindsdien aan een grote groep mensen
een plek om op adem te komen. Een plek waar je mensen kunt ontmoeten, die je anders niet zo snel tegen
komt, een plek waar geluisterd wordt en waar aandacht, respect en gastvrijheid centraal staan.
Drie maal per week, op dinsdag, woensdag en vrijdag wordt er gezamenlijk gegeten. Vanaf 15:00 uur kan je
binnenkomen om iets te drinken, een praatje te maken of een boekje te lezen. Op zondagmiddag is er geen
maaltijd maar is Markt 17 wel open. Vrijwillige gastvrouwen en gastheren zorgen ervoor dat er altijd iemand is
met een luisterend oor.
Markt 17 wordt geleid door een betaalde coördinator.
Voor financiering is Markt 17 afhankelijk van subsidies.
Kenmerkend voor Markt 17 is, dat ieder er mag zijn zoals hij/zij is. Het doel is niet anders dan, naar behoefte,
voor elkaar ‘present’ te zijn, alsof je een ‘betrokken buur’ bent: betrokken bij elkaars leven, zonder oordeel en
zonder institutionele belasting en sturing. Zo nodig ben je er voor elkaar. Er bestaan geen agogische
programma’s om een bepaalde ‘doelgroep’ ‘op te voeden’ of te ‘activeren’. Er wordt afstand genomen van het
klassieke schema van sociaal sterkeren (helpers) en sociaal zwakkeren (hulpbehoevenden). Gelijkwaardigheid
en wederkerigheid in de onderlinge betrekkingen zijn belangrijk: Ieder mens kan geven en ontvangen, ieder
mens heeft talenten in de aanbieding en ieder mens stuit op zijn tijd op persoonlijke beperkingen, tijdelijk of
levenslang, waarvoor je al of niet een beroep op
anderen kunt doen.
Uitgangspunt voor deze grondhouding is de
presentiebenadering, zoals die wordt uitgedragen
door de Stichting Presentie en zoals die op de
website van Markt 17 staat omschreven (zie bijlage
1). Vrijwilligers van Markt 17 krijgen een training in
deze presentiebenadering.
Al snel na de opening bleek, dat Markt 17 een plek is
waar ook mensen, die tijdelijk niet of minder
maatschappelijk actief waren, zich thuis voelden en
weer mee gingen doen. Zo worden bezoekers, als
daartoe na verloop van tijd de wens ontstaat,
‘vrijwilliger’ van Markt 17 of ook daarbuiten.
Daarmee is Markt 17 niet alleen in zichzelf een
centrum waar burgers samen actief zijn en elkaar
tegenkomen, maar levert ze ook een bijdrage aan
actief burgerschap, participatie en maatschappelijke
ondersteuning op andere plekken.
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2 Doel van het onderzoek
Het inloopcentrum Markt 17 in Wageningen, met haar specifieke kenmerken, heeft, sinds haar start in 2011, in
het leven van bezoekers en vrijwilligers een bepaalde werking.
Doel van het onderzoek was zicht te krijgen op de betekenis van Markt 17 in het leven van bezoekers en
vrijwilligers, op basis van wat zij als meest opmerkelijke ervaringen met Markt 17 wilden vertellen. Doel was
vervolgens ook om, daarna, vast te stellen in welke mate Markt 17 voldoet aan haar eigen doelstellingen en
intenties en bijdraagt aan actuele maatschappelijke beleidsdoelen, zoals bv. verwoord in het Beleidskader
Samen Wageningen van de Gemeente Wageningen (zie bijlage 2). Maar ook omgekeerd is het interessant om
op hun beurt de beleidsdoelen te toetsen aan wat gasten en vrijwilligers het meest belangrijk vinden. Die
verkregen inzichten zullen worden gedeeld met andere inloopcentra en vergelijkbare initiatieven om zo te
komen tot het formuleren van toekomstig beleid.

3 Methodiek
Bij de opzet van het onderzoek hebben we gebruik gemaakt van de Most Significant Change Methode. Daarbij
hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de adviezen van o.m. Annemarie van Paassen (Wageningen
Universiteit), Dineke de Groot (ICCO), Sander Schot (Deelnemersraad Markt 17) en Jan den Bakker en Eveline
Bolt (Stichting Presentie).

Most Significant Change methode
De MSC methode is in ontwikkeling en wordt met succes gebruikt om de impact van b.v. een
ontwikkelingsproject op het leven van belanghebbenden voor en door wie het project wordt gerealiseerd, te
monitoren en te evalueren. Belangrijk nevendoel is dat zowel de projectorganisatie als de belanghebbenden er
samen van leren en zo de betrokkenheid van belanghebbenden en professionals bij het project wordt vergroot
omdat ze actief in het traject participeren.
De MSC methode begint met het verzamelen van verhalen van belanghebbenden over de meest opvallende
veranderingen die in een voorafliggende periode zijn ervaren binnen bepaalde domeinen/levensterreinen
waarop het project invloed heeft. De verteller wordt met een simpele open vraag uitgenodigd zijn/haar verhaal
te vertellen: ‘als je terugkijkt, wat vind je dan de meest opvallende verandering op dat en dat terrein’.
Bewust wordt een gangbare methode verlaten, waarbij vooraf indicatoren worden vastgesteld, waarop
kwantitatief gescoord moet worden. Het verhaal geeft, zeker als het wordt verteld in een grotere kring van
belanghebbenden, veel meer informatie ‘in context’ over de impact van het project en het is een veel
educatiever traject.
Een tweede belangrijk kenmerk van de MSC methode is, dat eventueel in verschillende rondes op verschillende
niveaus, door selectie een steeds kleiner aantal verhalen overblijft, die steeds beter omschrijven wat de impact
van het project is. Argumenten voor een bepaalde selectie wordt teruggekoppeld, waardoor iedereen
betrokken blijft.
Verder kunnen de verhalen die uiteindelijk overblijven nog worden geverifieerd in de praktijk en volgen een
analyse van de best practices en punten voor verbetering in de uitvoering van het project.
Er zijn voorbeelden van de toepassing van de MSC methode op projecten van 40.000 belanghebbenden en een
projectorganisatie van meer dan 400 medewerkers, verdeeld over verschillende management niveaus.
Het zal duidelijk zijn dat de bescheiden omvang van de Stichting Wageningen Diaconaal Centrum,
Inloopcentrum Markt 17 met ruim 700 unieke bezoekers per jaar, 55 vrijwilligers, een parttime coördinator en
een vrijwillig bestuur enig maatwerk vraagt bij de toepassing van de MSC methode.
Uitgangspunt van het onderzoek was dat de methodiek en uitvoering in lijn zouden blijven met de
presentiebenadering. Uitgaan van verhalen van vrijwilligers en gasten, die zoveel mogelijk zonder oordeel en
sturing vooraf tot stand komen, sluit naadloos aan bij de praktijk van Markt 17 en doet ook recht aan de
presentiebenadering die aan die praktijk ten grondslag ligt. Hun verhaal staat centraal en de rol van de
gesprekspartner is niet sturend, maar wel aandachtig luisteren en ruimte scheppen, waardoor de verteller zich
uitgenodigd voelt om zijn/haar verhaal te vertellen.
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Open vraag vooraf, geen lijstje met gespreksonderwerpen
Wij hebben in lijn met de MSC methode afgezien van het vooraf benoemen van indicatoren, die we hadden
kunnen ontlenen aan de doelstellingen en intenties van Markt 17 of aan het Beleidskader Samen Wageningen
van de Gemeente Wageningen, en waarop we kwantitatief hadden kunnen scoren hoe en hoe vaak ze in de
verhalen voorbij kwamen.
Er waren dus vooraf ook geen onderwerpen benoemd waarover het gesprek zou moeten gaan. Aan de
geselecteerde groep van 10 ‘gesprekspartners ‘ is in de training, die vooraf werd gegeven, meegegeven, om
onbevangen en zonder lijstje onderwerpen aan het gesprek te beginnen op basis van alleen een startvraag: ‘Wat
zou je willen vertellen over jouw ervaringen met Markt 17?’
De lastigste instructie voor de gesprekspartners was misschien wel om sturing vanuit je eigen interesse te
voorkomen en dus ook niet op onderwerpen door te vragen. Doorvragen is doorgaans de manier waarop je de
ander uitnodigt om door te gaan met zijn of haar verhaal, maar het is doorgaans ook gestuurd vanuit de
interesse van de luisteraar. De training was er op gericht om de gesprekspartners te leren de verteller zonder
sturing ruimte te geven om zijn/haar verhaal te vertellen door b.v. een actieve aandachtige wijze van luisteren,
samenvatten en spiegelen.
Natuurlijk was de verleiding groot om wel door te vragen en dat had waarschijnlijk ook de opbrengst nog
vergroot en verdiept. Maar door deze beperking aan te brengen is de kans veel groter dat de opbrengst een
echte weerspiegeling is van wat gasten en vrijwilligers vanuit hun eigen ervaring (en niet vanuit gewenste
beleidsdoelen) zelf zien als belangrijkste impact, waarachter ook, geherformuleerd, hun belangrijkste wensen
schuil gaan. Zij hebben bepaald wat ze kwijt wilden. Het zijn hun observaties, het zijn hun wensen waaraan wel
of niet wordt voldaan.
Achteraf zijn de resultaten gelegd langs de lat van de doelstellingen van Markt 17 en het beleidskader Samen
Wageningen van de Gemeente Wageningen (zie hoofdstuk 6 en 7 en bijlage 2).

Project- en domeindefiniëring
Uiteindelijk was er één ‘project’, waarvan we de impact op vrijwilligers en gasten wilden weten: het
inloopcentrum Markt 17, een huis-/eetkamer met bar (alcohol vrij) en keukenfaciliteiten, geleid door een part
time coördinator en mogelijk gemaakt door 55 vrijwilligers, die evenals de coördinator een training hebben
gehad in de presentiebenadering.
Om het voor de vertellers ook niet nodeloos ingewikkeld te maken was er uiteindelijk ook maar één domein: het
dagelijks leven van de verteller zelf. We hebben het aan de verteller over gelaten welke aspecten hij/zij daarvan
in het verhaal wilde meenemen, opdat zo ook zou blijken wat voor hem/haar de meest opmerkelijke ervaringen
zijn met Markt 17.

Selectie
In afwijking met de MSC methode hebben we afgezien van elke vorm van selectie van verhalen. Selectie kan in
deze gemeenschap worden ervaren als in tegenspraak met de gelijkwaardigheid als belangrijke waarde van
Markt 17. Mensen kunnen zich afgewezen voelen en het zou de drempel om als verteller mee te doen hebben
kunnen verhogen. Om dezelfde reden hebben we gekozen voor de veilige en anonieme setting van een
tweegesprek en niet voor een vorm, waarin je in een grote groep je verhaal vertelt.
Het was in onze opzet ook niet nodig om te selecteren. Bij 20 verhalen is alle opbrengst welkom en vormen alle
observaties gezamenlijk een fraaie bos bloemen.
In de komende hoofdstukken zijn dan ook alle verhalen meegenomen.

Terugkoppeling
Een selectie van vijf thema’s, die uit de verhalen meer dan gemiddeld waren komen boven drijven, zijn met
vertellers, gesprekspartners en bestuursleden in een aantal dialoogtafels met elkaar doorgesproken. In lijn met
de MSC uitgangspunten was deze bijeenkomst bedoeld als verificatie van de geregistreerde observaties. De
dialoogtafels gaven ook verdieping, omdat doorvragen dit keer was toegestaan. Er werd vooral ook recht
gedaan aan de betrokkenheid van degenen die hadden meegedaan en samen ook Markt 17 vormgeven. Kortom
het was een zinvolle bijdrage aan de ‘learning community’ die Markt 17 wil zijn.
De opbrengsten zijn meegenomen in dit verslag.
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Praktisch
De stappen die we hebben gevolgd zijn de volgende:
1) Schrijven van de onderzoeksopzet (maatwerk vanuit de MSC methode en externe consultatie)
2) Werving en training* van 10 ‘gesprekspartners’, persoonlijk gevraagd
3) Werving van vertellers, via folder, voorlichting tijdens de maaltijden op verschillende dagen en
persoonlijke uitnodiging. Uiteindelijk hebben 20 mensen (10 mannen en 10 vrouwen, 7 bezoekers, 6
vrijwilligers en 7 die zowel vrijwilliger als bezoeker zijn, variërend in leeftijd van 23 tot 75 jaar), hun
verhaal verteld aan een van de ‘gesprekspartners’. Niet iedereen was er op voorhand van overtuigd dat
zijn/haar verhaal relevant zou kunnen zijn. Het werven van de vertellers vroeg een actieve opstelling
van de coördinator en vrijwilliger uit de projectgroep. Het feit dat zij vertrouwen genoten, heeft een
aantal mensen over de streep geholpen om aan het onderzoek mee te doen.
4) Organisatie van de gesprekken. De gesprekken zijn opgenomen en getranscribeerd
5) Bundels van drie of vier verhalen zijn steeds door een groep van drie tot vier mensen
afgeluisterd/gelezen en besproken. Met Post-its, waarop de meest opvallende uitspraken waren
geschreven, werd eerst elk verhaal gereconstrueerd en vervolgens per bundel van drie of vier verhalen
gesorteerd op inhoud en van een themanaam voorzien. 20 verhalen leverden zo een kleine 80 thema’s
op, deels elkaar overlappend.
6) Deze bijna 80 thema’s zijn opnieuw ingedeeld en gereduceerd tot 9 kernthema’s die de hoofdstukken
van dit verslag vormen. De bijbehorende Post-its
vormden de basis van de tekst.
7) Ten behoeve van de terugkoppeling naar
vertellers, gesprekspartners en bestuur is een
workshop1 georganiseerd met een aantal
dialoogtafels en werkvormen ter bespreking van
de meest in de verhalen genoemde thema’s.

Tot slot
-

-

*

De inhoud van dit verslag betreft derhalve
observaties die rechtstreeks uit de verhalen
komen van de vertellers.
De methodiek van onderzoek en de inhoud van
dit verslag zal worden gedeeld in een workshop
(zie bijlage 4) met vertegenwoordigers van
verwante initiatieven en partners binnen en
buiten Wageningen.

Training van de gesprekspartners en de leiding van de workshop zijn uitbesteed aan resp. Robert te Pas van
TransparantCommunicatie en Maarten van der Werf van Van der Werf Trainingen
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4 Wat vertellen de verhalen
De negen hoofdstukken, die nu volgen, zoomen in op voor de vertellers belangrijke aspecten van Markt 17. De
hoofdstukken zijn deels overlappend. Soms zijn uitspraken in verschillende hoofdstukken gebruikt. Samen geven
ze een uniek beeld van hoe de vertellers Markt 17 ervaren en wat zij het meest belangrijk vinden om daarover
te vermelden. De inhoud van deze hoofdstukken is volledig gebaseerd op de oorspronkelijke teksten.

4.1

De sfeer van aandacht

Het aantal opmerkingen dat in de verhalen is gemaakt over de sfeer van Markt 17 overtreft alle andere
onderwerpen. Daaruit blijkt het belang dat bezoekers en vrijwilligers hechten aan een goede sfeer, waarin
aandacht is voor elkaar, waarin ze zich thuis kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. En Markt 17 slaagt daar
goed in.
Belangrijk daarin is, dat wordt erg vaak gezegd, dat men zich altijd en meteen welkom voelt. Dat je binnenkomst
(maar ook je vertrek) niet onopgemerkt voorbij gaat heeft te maken met de aanwezige coördinator, de
gastheer/-vrouw, de vrijwilligers en ook de andere aanwezigen, die je goedendag zeggen. Na één of twee keer
tref je rond de maaltijd eigenlijk altijd bekenden. Je wordt herkend, geaccepteerd. Er zijn aardige mensen. Ze
kijken niet weg, ze kijken je aan: je mag er zijn zoals je bent. Je voelt je niet ‘beoordeeld’. Je voelt je opgenomen.
En die sfeer wordt in principe door iedereen gedragen. Er heerst, zo geven de verhalen aan, een vertrouwde en
veilige sfeer van saamhorigheid, gemoedelijkheid, warmte, gezelligheid, zonder dat die dwingend of
beklemmend wordt.
Want een ander element van de ‘goede’ sfeer, dat door de vertellers vaak wordt genoemd, en dus voor hen erg
belangrijk is, is dat je in je waarde wordt gelaten. Niks moet. Je kunt je verhaal kwijt als je daaraan behoefte
hebt, maar je kunt ook rustig wat anders gaan doen. Je bent er gewoon en er is ruimte om jezelf te zijn, ook om
je afzijdig te houden als je daaraan behoefte hebt. Niemand stoort zich daaraan. Integendeel, er is oog voor, dat
ook daaraan behoefte is. Kortom, zoals iemand zei, ‘het is goed toeven op Markt 17’.
In die prettige en veilige sfeer ontstaat ruimte voor gesprek. Er zijn relatief veel gasten en vrijwilligers die ook
gesteld zijn op een goed gesprek met diepgang. De diversiteit aan mensen draagt er ook toe bij. Het kan gaan
over tal van onderwerpen, van heel filosofisch, psychologisch tot alledaags: uitkering, baan kwijt, medicatie,
lotgenoten. Niet zelden worden levensverhalen gedeeld en vinden bijzondere zeer persoonlijke gesprekken
plaats, waarvoor aandacht is. Juist omdat het dan niet een professionele hulpverlener is, die luistert, betekenen
die menselijke ontmoetingen veel voor betrokkenen. Ook de gastheren en gastvrouwen hebben vaak de skills
om aandachtig en zonder oordeel naar problemen en levensverhalen te luisteren. Anderen zijn meer doeners
en zullen niet zelf met een gesprek beginnen.
Het is belangrijk dat vrijwillige gastheren en gastvrouwen zich bewust zijn van hun invloed op de goede sfeer. In
hun training wordt daaraan aandacht besteed. Zij vervullen hun rol met overtuiging. Eén van hen merkte op, dat
er veel verdriet is en dat mensen die bij Markt 17 komen, moeten voelen dat er menselijke warmte is. Wie
dienst heeft moet daarvan iets uitstralen.
Opvallend is dat een aantal gasten/vrijwilligers zich er op toeleggen om de gasten na het eten nog een tijdje vast
te houden. Een tijd lang was er een cultuur van natafelen. Het lijkt wel het eerste te zijn dat sneuvelt als de sfeer
een tijdje wat minder is.
Misschien vanzelfsprekend, maar wel apart opgemerkt, is het belang van het uiten van waardering voor wat er
door vrijwilligers en gasten wordt gedaan: applaus voor de kokers, aandacht voor gastheren en gastvrouwen,
soms aandacht voor een verjaardag of voor een zieke. Ook dat draagt bij aan de sfeer van zorgvuldige aandacht,
zonder dat het wordt overdreven.
Vanzelfsprekend vallen er wel eens woorden, is er wrijving, die niet mag worden genegeerd, maar doorgaans
lost dat zich op en eigenlijk zijn álle verhalen erg positief over de sfeer.
Die sfeer komt eigenlijk alleen echt in gevaar, wanneer een gast of vrijwilliger dermate ongewenst gedrag
vertoont, dat mensen zich niet langer veilig of gerespecteerd voelen en weg blijven. Dat heeft grote impact en
dan is interventie van de leiding gewenst. Hoofdstuk 4.9 gaat hier uitgebreider op in.
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Waarom kom ik naar Markt 17

Voor veel mensen is Markt 17 een mogelijkheid om niet alléén te hoeven eten en een plek waarvan het de
moeite waard is om naar toe te gaan als medicijn tegen de eenzaamheid. Het breekt de dag. Je hebt een doel
om naar toe te gaan. De huiskamer ziet er leuk uit, de gezelligheid, je voelt je welkom.
Overigens is voor veel vertellers alleen zijn niet verkeerd. Sterker, te veel prikkels is vaak een reden om de rust
weer op te zoeken. Maar Markt 17 biedt een plek waar de drempel laag is om onder de mensen te zijn als je
daaraan behoefte hebt, ook al valt het je moeilijk.
De een gaat uit zichzelf helpen met tafel dekken, afruimen. De ander ondergaat de maaltijd meer consumptief.
Soms zelfs bewust: ‘ik doe buiten Markt 17 zoveel vrijwilligerswerk, dat ik het fijn vind om mij een keer te laten
verzorgen en geen verantwoordelijkheid te hoeven dragen’. Veel gasten ontlenen er voldoening aan een taak
op zich te nemen binnen Markt 17, zoals het computerbeheer of de organisatie van een activiteit.
Veel vertellers zijn zich ervan bewust dat een aanzienlijk aantal gasten en vrijwilligers van Markt 17 een
‘rugzakje’ heeft, waarmee wordt bedoeld dat ze moeten leven met psychische beperkingen (depressie, angsten,
zwaar verdriet, etc.), die hen in het dagelijks sociale verkeer belemmeren. Anderen zijn gewoon ‘te goed voor
deze wereld’ en kunnen zich daarom moeilijker handhaven. Sommigen zijn daar open over, de meesten laten
dat deel van zichzelf vanzelfsprekend niet direct zien.
Markt 17 lijkt in ieder geval een plek die veilig voelt, waar je met die mogelijke beperkingen gewoon jezelf kunt
zijn en niet op je tenen hoeft te lopen. Waar er niet van wordt opgekeken als je leven geen facebook-successtory is. Vaak is er aandacht voor je verhaal en ontstaat wederzijdse herkenning. ‘Nare dingen wil je niet
meemaken, maar dan is het fijn als je het kunt delen, spiegelen, ervan leren, dat er mensen zijn die ook ‘zoiets’
hebben doorgemaakt ‘. Misschien wordt daarom in veel verhalen hoog opgegeven van de mogelijkheid van
gesprek.
Zo is er een groep, die in een grijs verleden aan de Wageningen Universiteit heeft gestudeerd, maar voor wie
het leven een andere wending heeft genomen dan die van hun ‘succesvolle’ vakgenoten. Iemand uit deze groep
spreekt met enige zelfspot van ‘curriculum gestoorden’.
In de ruimte van Markt 17 blijkt dan dat er ondanks beperkingen nog een hoop te genieten overblijft en dat er
in een aantal gevallen ook weer ruimte komt om de handen uit de mouwen te steken, iets gezamenlijk te
ondernemen, tot jezelf te komen en nieuwe wegen te bewandelen, soms binnen Markt 17, maar ook
daarbuiten.
Eén vrijwilliger weet van zichzelf dat hij geneigd is zichzelf af te zonderen en, zo zegt hij; ‘Markt 17 dwingt mij
om sociaal te zijn’.
Een ander zegt: ‘ik kom uit een groot gezin en hier vind ik dat een beetje terug’.
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Welkom

Citaten geven het beste weer hoe mensen ervaren dat ze welkom zijn, nadat ze de stap hebben gezet om naar
binnen te gaan:


Voel me hartstikke welkom



Ik ben gewoon welkom en kan zijn wie ik ben, dat je gewoon jezelf kunt zijn, dat je gewoon vrij bent!



Je wordt welkom geheten, dat is heerlijk



Ik ben prettig ontvangen en kreeg uitleg over wat de bedoeling van Markt 17 is. Je wordt in je waarde
gelaten en dat is belangrijk



Je hebt iemand nodig die je over de drempel heen helpt en dan blijf je komen. Het voelt nu vertrouwd,
‘op je gemak’



Ik ben via ‘Ons Huis’ bij Markt 17 gekomen. Iemand hielp mij mijn angst te overwinnen, dat ik zou gaan
hyperventileren in gezelschap. Wel eng, maar er zijn mensen die je opvangen.



De kok is een goede vriend, die goed kan koken: reden om te komen eten



Ik ben zelf de drempel overgegaan en heb vriendinnen meegenomen



Ik ben door de coördinator gevraagd om vrijwilliger te worden, mijn dochter ging vervolgens stage
lopen bij Markt 17



Ik zag het stoepbord inloop- centrum en ben naar binnen gelopen.



Ik ken een inloophuis in Ede en ben zelf een keer bij Markt 17 langs gegaan. Op basis van een gesprek
met de coördinator en met een andere gast heb ik de sfeer geproefd en heb ik besloten vrijwilliger te
worden



Het is belangrijk om anderen op Markt 17 te attenderen en te introduceren

Dat veel mensen zich welkom voelen en daarover ook een opmerking maken en het dus ook als bijzonder en
weldadig ervaren, heeft ook te maken met een grondhouding van de gastheren en gastvrouwen om uitnodigend
te zijn. Ook hier geldt dat ook gasten zelf bijdragen aan de gastvrije sfeer:


Veel mensen zijn op zoek naar vertier, samen eten. Ik merk dat mensen drempelvrees hebben om naar
binnen te gaan. Ik ga wel eens naar buiten om ze uit te nodigen. Je moet uitnodigend zijn om ze over de
drempel om binnen te komen heen te helpen



Ik attendeer mensen op Markt 17. Ik wil uitnodigend zijn naar mensen en nodig ze aan mijn tafel



Ik zorg voor gezelligheid, die ik zelf ook fijn vind. Ik kan iets betekenen, dat doet me goed

Met name sinds het RIBW de eigen inloop heeft gestopt en de gasten daarvan heeft geïntroduceerd bij Markt
17 is het aantal gasten met een geschiedenis met en in de psychiatrie gegroeid. Veel gasten zien zichzelf als
mensen die het ‘wat minder geweldig trekken in het leven’. Daar wordt niet geheimzinnig over gedaan. Juist
deze groep voelt zich welkom, geaccepteerd en gelijkwaardig behandeld. En zij ervaren erkenning en
herkenning, zo blijkt uit de verhalen.
Voor anderen is het even wennen om binnen te stappen in een wereld waarin ze zonder ervaring in de
psychiatrie plotseling zomaar in de minderheid kunnen zijn. De eerste indruk is dan: bij deze doelgroep hoor ik
niet. Voel ik me wel thuis daar? Maar vervolgens daagt het hen uit om je ook kwetsbaarder op te stellen dan je
gewend bent. Je kunt ervaren dat het kunnen afdoen van je masker ook weldadig is in deze
prestatiemaatschappij. De verschillen vervagen. ‘Iedereen heeft wel wat.’
Het is beleid van Markt 17 om aantrekkelijk te zijn voor een mix van gasten. Consequent wordt nooit gesproken
van doelgroepen, maar van ‘mensen zoals jij en ik’.
Wie goed in zijn vel zit, een drukke baan heeft en gezelschap thuis zal misschien minder snel naar Markt 17
komen.
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De maaltijd

Vanzelfsprekend vormen de maaltijden, ‘sociaal eten’, een goede en laagdrempelige basis voor ontmoeting en
gesprek. Een aantal vertellers geeft aan dat ze nooit voor zichzelf koken en dat dit een uitkomst is. Of het
compenseert met een gezonde maaltijd, dat er thuis af en toe wat minder aandacht aan het eten wordt
besteed.
De gezamenlijke maaltijden vormen het hart van Markt 17. Het is een laagdrempelige manier van binnenkomen,
je schuift aan en hebt eigenlijk altijd wel aanspraak. Het is een mooie manier om contact te leggen en de sfeer
te proeven.
De opstelling van de tafels, elk met 6 tot 8 personen, wordt als plezierig en overzichtelijk ervaren, ook door
mensen die moeite hebben met grote groepen. Iemand die vanwege de gezelligheid last kreeg van
hyperventilatie, besloot voortaan niet meer mee te eten en op zondag naar de inloop te komen.
De prijs van 4 euro is gezien de kwaliteit van de maaltijden zeker waar voor je geld, maar desalniettemin hoger
dan waarvoor je zelf kunt koken. Voor een smalle beurs, waarvan bij gasten van Markt 17 nog wel eens sprake
is, is het een bovengrens. Maar voor één keer in de week hebben veel mensen het er zeker voor over. Als er
bezuinigd zou moeten worden dan geven een aantal vertellers aan dat het toetje niet echt hoeft.
Over de kwaliteit is men zeer te spreken: lekker en gezond en op verzoek vegetarisch. Ook met andere dieet
wensen wordt rekening gehouden.
Met name op woensdag wordt, mede door het enthousiasme van de kok, veel van de maaltijd gemaakt en dat
trekt extra eters. Keerzijde is dat het koken wel eens uitloopt en er flink later met eten wordt begonnen dan de
gebruikelijke 18:00 uur. Wie die avond nog een afspraak heeft, kan dan met de tijd in de knel komen.
De mogelijkheid om last minute iemand mee te nemen, wordt erg gewaardeerd en dat gebeurt ook nog wel
eens. Dat benadrukt nog weer eens het beeld van een gastvrije huis- en eetkamer.
Afrekenen wil men het liefst vóór en niet tijdens de maaltijd.
Een maaltijd met meerdere gangen voor zoveel mensen bereiden is een hoop werk. Er wordt scherp ingekocht,
veelal op de woensdagmarkt. Vanaf 14:00 uur wordt er gesneden, geschild en gewassen door een vaste
kookploeg. Meedoen kan in principe, maar is niet altijd nog nodig. De kookploeg is een plek waar vrijwilligers
hun passie en ervaring kwijt kunnen als kok, waar je kunt bijleren als hulpkok en het is bezig zijn in een
ongedwongen sfeer. Ten slotte oogst je waardering met het resultaat.
Een aantal vertellers gaf aan het jammer te vinden, dat, juist omdat er zoveel aandacht aan het eten is besteed,
er toch al wordt opgeruimd voor iedereen is uitgegeten. Men wil tijdens het eten gezellig kunnen praten. Het
moet niet nodig zijn om de maaltijd af te raffelen.
Nadat afwassen en opruimen lang goed is gegaan met een vaste afwasploeg, melden een aantal vertellers dat
het vaak moeilijk is om afwassers te vinden. Het is na afloop van de maaltijd nog een hoop werk, dat
onvoldoende werd gewaardeerd. Een vrijwilliger zegt ervan te genieten als mensen blij reageren als ze worden
ingeschakeld, maar verzucht ook dat het pijnlijk is als mensen desgevraagd niet willen afwassen. Gasten zijn
soms dus ook moeilijk te activeren voor dergelijke klussen.
Anderen constateren dat er, mede door het succes, iets als een ‘restaurantgevoel’ dreigt te ontstaan, wat wijst
op slijtage van de bereidheid om een bijdrage te leveren en een groeiende verwachting van de gasten dat ze
verzorgd/bediend zullen worden.
Een ander gevolg van het succes van de maaltijden is de grote nadruk op het ‘eetgebeuren’. De voorbereidingen
worden deels in de huiskamer gedaan en de ruimte die dat in beslag neemt, gaat ten koste van de ‘inloop’ruimte. Iemand merkte op dat dit mede de sfeer bepaalt en dat daardoor gasten wat aandacht tekort kunnen
komen.
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Waarden: Acceptatie, Gelijkwaardigheid, Wederkerigheid

Uit de reacties van gasten en vrijwilligers blijkt dat het voor hen erg belangrijk is, dat ze zich binnen Markt 17
geaccepteerd kunnen voelen zoals ze zijn, met hun ‘rugzak des levens’ , en dat ze niet als ‘geval’ worden
behandeld, dat er niet op hen wordt neergekeken, met andere woorden dat ze zich in hoge mate gelijkwaardig
behandeld kunnen voelen. Ze zijn ook geen object van een agogisch programma, ze moeten niets, ze mogen er
zijn zoals ze zijn en dat wordt ervaren als een groot goed. Je kunt je verhaal kwijt, maar je kunt ook gewoon wat
anders gaan doen. Je wordt in je waarde en met rust gelaten, ook als je alleen maar een boek komt lezen.


Er zitten altijd mensen te praten, maar niet iedereen ligt dat zo. Daar is erkenning voor. Dat is OK.



Je terugtrekken is altijd wel mogelijk (zonder dat je er weer bij wordt geroepen).



Dat is juist het fijne aan Markt 17, dat je dus niet in een situatie zit, waarin je sociaal moet doen of zo



Je kunt ook naar buiten, je kan even op de computer, er is een muziekhoek met boekjes en je kan er een
boekje lezen, dus je kan je er altijd even terugtrekken en toch nog in de ruimte aanwezig zijn.



Als je er voor kiest om een (eet)tafel te verlaten, dan heb je dat blijkbaar nodig, dat doe je niet zo maar.
Ook al is het omdat je sociale angsten hebt, dan kan het fijn zijn om er even uit te gaan en tot rust te
komen. Je moet er maar op komen en het durven.

Hoe belangrijk de wens is om, ook al heb je een psychiatrische problematiek, als mens gelijkwaardig behandeld
te worden en niet gezien te worden als een psychiatrisch patiënt (en hoe zeer een vergissing in een klein hoekje
kan zitten!), blijkt uit het volgende voorval. Op het moment dat door RIBW verwezen gasten een
consumptiebon kregen voor gratis koffie, werden ze daardoor tegen hun zin `zichtbaar´ als mensen met een
psychische problematiek en voelden ze zich gestigmatiseerd, ondanks de goede bedoelingen, waarmee de
bonnen waren verstrekt. Het systeem is afgeschaft.
Uit reacties blijkt ook, dat vrijwilligers en gasten het ook zelf erg belangrijk vinden om anderen te accepteren
zoals ze zijn. Genoemde waarden worden niet alleen uitgedragen en voorgeleefd door de leiding van Markt 17,
maar worden ook gedeeld en gedragen door de mensen die er komen. Dat blijkt uit uitspraken van zowel gasten
als vrijwilligers:


Iedereen is belangrijk



De waarde van iedereen is belangrijk



Mooi dat ook bezoekers, die dat willen, kunnen meedoen met alles wat nodig is om Markt 17 te laten
draaien



Mensen horen erbij



Op het moment dat iemand er is accepteer je hem zoals hij is



Mensen worden misschien door de maatschappij als minder waardevol ervaren, maar hier voelen ze dat
ze weer een stukje nuttige inbreng kunnen hebben



Met of zonder rugzakje maakt mij niet uit, ik accepteer mensen zoals ze zijn, ik heb geen oordeel en ga
het contact onbevooroordeeld aan



Iedereen voegt wat toe

De sfeer van actieve acceptatie maakt misschien Markt 17 wel tot een oefenplaats voor mensen, om een
bepaalde onzekerheid te overwinnen. Onzekerheid ten gevolge van hun fysieke of psychische handicaps of ten
gevolge van de moeite die ze hebben in hun dagelijkse omgang met andere mensen, mogelijk mede door sociaal
isolement, of ten gevolge van de publieke opinie over mensen die maatschappelijk minder geslaagd zijn.
Iemand merkte op dat er weinig is waar mensen binnen Markt 17 van opkijken. Je kunt er met elk verhaal
terecht. Er wordt mild geoordeeld, mogelijk ook omdat veel gasten en vrijwilligers door eigen ervaring zelf
weten dat afwijkend gedrag niet wijst op opzet, dat mensen er in wezen weinig aan kunnen doen.
Misschien liggen acceptatie en gelijkwaardigheid ook ten grondslag aan een sfeer van wederkerigheid. Je wordt
gewaardeerd om wat je op het ene moment voor een ander kunt zijn, op een ander moment wordt je geholpen
door iemand die er even helemaal voor jou wil zijn. Je bent nooit alleen maar geholpene of alleen maar helper.
In de gemeenschap van Markt 17 wisselt je rol voortdurend. Het ene moment vraag je een luisterend oor van
iemand, het volgende moment haal je een glas water voor een ander tijdens de maaltijd.
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Dat iedereen er mag zijn zoals je bent, is bij Markt 17 dus geen gratuite uitspraak, maar, zo blijkt uit de verhalen,
een door gasten en vrijwilligers beleefde werkelijkheid, waaraan zij ook zelf in hoge mate aan bijdragen.
Die sfeer van acceptatie heeft een positieve werking waardoor, zo blijkt uit de verhalen, mensen hun
onzekerheid over hun handicap hebben kunnen overwinnen.
In veel verhalen kwam ook naar voren dat die positieve sfeer van acceptatie, gelijkwaardigheid en
wederkerigheid kwetsbaar is en grondig kan worden verstoord door gedrag van soms maar één of twee
mensen, dat daarmee op gespannen voet staat.
Enerzijds is de bereidheid van leiding, gasten en vrijwilligers groot om alles te proberen om ook open te staan
voor meer problematische gasten en vrijwilligers en hem of haar niet de deur te hoeven wijzen. Maar anderzijds
is het ook een dilemma als door het onaangepaste en grensoverschrijdend gedrag van een enkeling, andere
minder dominante mensen wegblijven en de goede sfeer verstoord wordt.
Over het omgaan met dit soort situaties gaat hoofdstuk 4.9.
Minder ernstige confrontaties vallen eerder in de categorie ‘onbekendheid met elkaar’. De praktijk van Markt 17
is dat, meer dan in de rest van de samenleving, psychiatrie en niet-psychiatrie elkaar tegen komen. Als het goed
is, gebeurt dat op gelijkwaardige manier en tot verrijking van beiden. Er zijn in de samenleving niet zoveel
plekken waar dat op een toevallige ongedwongen wijze in een veilige omgeving kan. De maatschappelijke
acceptatie van psychiatrie is nog altijd een punt van aandacht en Markt 17 vervult daarin een unieke rol. Iemand
nam zelfs haar kinderen mee om ze dat een keer te laten ervaren.
Daarbij hoort, dat de contacten ook ongemakkelijke situaties kunnen opleveren, waarbij over en weer een keer
grenzen worden overschreden. Iemand merkte op: ‘het ongemak is een wisselwerking van het onvermogen van
de één om sociaal te zijn vanwege een psychiatrische problematiek en het onvermogen van de ander om
daarmee om te gaan’.
Opgemerkt is ook dat het belangrijk is, dat vrijwilligers vooraf op de hoogte zijn van het feit, dat ze relatief vaker
kunnen worden geconfronteerd met vormen van psychiatrie. Mogelijk kunnen zij getraind worden om er op een
goede wijze mee om te gaan. In die training zou ook aandacht kunnen worden gegeven aan het herkennen en
hanteren van grensoverschrijdend gedrag.
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Relaties, vriendschappen, gemeenschap

Gasten en vrijwilligers van Markt 17 vormen een bont gezelschap, met verschillende achtergronden,
levensgeschiedenissen en soms complexe persoonlijkheden. Enerzijds is er herkenning, maar een aantal
vertellers geeft ook aan het juist erg leuk te vinden mensen tegen te kunnen komen die een heel andere
geschiedenis hebben of heel anders in elkaar zitten dan zijzelf. Dat levert interessante gesprekken op.
De maaltijden, ‘sociaal eten’, vormen een goede en laagdrempelige basis voor ontmoeting en gesprek.
Sommigen melden zich voor het eten als groepje aan, anderen zien wel wie ze tegenkomen. Er zitten altijd
bekenden bij.
Het sluiten van de mensa’s in Wageningen maakte een aantal groepjes eters, die daarvan ook na hun studie
regelmatig gebruik bleven maken, dakloos. Daarom maakten deze groepen, door iemand ‘mensasauriërs’
genoemd, de overstap naar onder meer Markt 17. Eetgroepen/’sociaal eten’ is voor hen sinds de studententijd
een belangrijke vorm om mensen te leren kennen en elkaar als groep wekelijks een keer te ontmoeten.
Wageningen kent naast maaltijdprojecten als Markt 17 ook een aantal daghap-cafe’s, die op die behoefte
inspelen en een goedkope maaltijd aanbieden.
Een aantal vertellers geeft aan dat er binnen Markt 17 nieuwe contacten en vriendschappen ontstaan, die ook
buiten Markt 17 worden voortgezet. Er ontstaan vaste groepjes vanuit Markt 17, waarmee ook buiten Markt 17
samen wordt gegeten, gezwommen, gewandeld, naar de film gegaan, verjaardag gevierd en gereisd. De
ontmoeting van nieuwe vrienden heeft, volgens één gast, haar uit de depressie gehaald en zo bijgedragen aan
de vergroting van haar geluksgevoel. De gezamenlijke maaltijd minimaal eens per week vormt een goede basis
voor andere gezamenlijke activiteiten die spontaan worden bedacht en afgesproken.
Groepjesvorming heeft ook het gevaar in zich dat het anderen uitsluit, bijvoorbeeld omdat men er de voorkeur
aan geeft om als groepje samen te eten. Toch worden deze vormen van uitsluiting opgemerkt en gecorrigeerd.
Er bestaat in het algemeen een cultuur van openheid naar nieuwe mensen.
Gastheren en gastvrouwen bouwen ook een relatie op met gasten, soms zelfs een vertrouwensband. Eén
gastheer merkte op dat het belangrijk is dat je dan ook minimaal wekelijks komt, omdat er anders een te groot
gat valt tussen de momenten van contact en het moeilijker wordt om de gasten te leren kennen.
Een aantal vertellers geeft aan bezoekers en vrijwilligers te ervaren als een gemeenschap. Iemand spreekt van
‘familiesfeer’. Een ander van ‘groeiende community’. Een derde van een ‘soort netwerk’. Je herkent en groet
elkaar op straat en bij andere gelegenheden waar je elkaar tegen komt. Sommigen komen elkaar bijvoorbeeld
ook tegen bij andere ontmoetingsplekken in Wageningen als ‘Thuis’, ‘Ons Huis/Stadsatelier’ en bij ‘Kom-eet’.
Verwezen wordt daarbij ook naar de aandacht voor elkaar: fijn om te horen ‘we hebben je gemist’ als je een tijd
bent weggeweest. Men is geïnteresseerd in elkaar en vraagt naar elkaar. Bij ziekte wordt een kaartje gestuurd.
Er is een bepaalde saamhorigheid. Mensen trekken ook elders met elkaar op, hebben elkaar nodig en ontlenen
warmte aan elkaar. ‘Kom je naar Markt 17, dan moet het gek lopen als je niet een bekende tegenkomt ‘.
Markt 17 heeft een digitaal facebook clubje.
Het is duidelijk dat er tussen bezoekers en vrijwilligers van Markt 17 allerlei dwarsverbanden ontstaan die het
geheel ook stevigheid geven en waarin men, ook als men zich kwetsbaar voelt, kan worden opgenomen. Niet
moet worden onderschat hoe belangrijk het gevoel ‘weer ergens bij te horen’ voor een aantal mensen is.
Het elkaar wekelijks treffen bij Markt 17 is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Valt dat weg, dan zal dat voor
een deel van de gasten/vrijwilligers betekenen, dat ze weer in een gat vallen en zich niet zo maar zullen kunnen
redden.
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Impact op je leven

De impact, die Markt 17 volgens de vertellers heeft, is nauwelijks onder één noemer te vangen. Het gaat
bijvoorbeeld over: voldoening, waardering, genezing, meedoen, herwonnen zelfvertrouwen, deel uitmaken van
een ploeg, weer deelnemen aan sociaal leven, aangesproken worden op je talenten. Hiervan getuigen ook
onderstaande citaten:

Persoonlijke ontwikkeling


Markt 17 heeft mij door de depressie heen geholpen, daarnaast ben ik er trots op dat dat mij is gelukt!
Markt 17 heeft mijn leven opgevrolijkt, het geeft een geluksgevoel bij binnenkomst (erbij horen,
vrienden en welkom geheten worden)



Er gebeurt meer met mensen hier, maar niet alles is zichtbaar



Ik ben vanuit het mee-eten vanzelf gaan meedoen met tafel dekken en koken. Ik ben nu kookvrijwilliger



Iemand tegenkomen die iets vergelijkbaars in het persoonlijk leven heeft meegemaakt als jij, die
herkenning is toch wel fijn



Ik ben niet te beroerd om te doen wat mijn hand vindt. Het geeft mij veel voldoening om een goed
kookteam te vormen en voor zo’n groep te koken voor weinig geld en de keuken weer netjes achter te
laten. Je betekent door te koken ongemerkt iets voor een ander. Als je mensen, al of niet een beetje in
de war, in een groepje ziet zitten, dan geniet ik daarvan



Ik (vluchteling) wil Nederlands leren praten en mij voorbereiden op een betaalde job bij Lidl of AH, Ik wil
mijn vakkennis als baklava bakker niet verliezen en ik wil graag helpen. Samen werken met anderen in
de keuken heeft geholpen Nederlands te leren



Ik was op zoek naar contacten buiten mijn werk en werd door de voorganger van de kerk getipt om
vrijwilliger te worden bij Markt 17. Het gesprek met de coördinator voelde goed en Ik heb mij
opgegeven voor de afwasploeg. Ik ben met open armen ontvangen en voel mij nodig. Weliswaar krijg ik
op mijn werk salaris, maar hier krijg ik het gevoel dat ik belangrijk ben en dat ik deel uitmaak van de
ploeg en dat is leuk



Bewuste keus gemaakt om vrijwillig te gaan koken



Gastheer: voor sommige mensen kan betrokkenheid bij Markt 17 en meedoen weer een opstap zijn
naar de maatschappij. Bij sommigen zie je die progressie ook, bij anderen niet



Ruzies, moeilijke confrontaties, vervelende gespreksonderwerpen zijn zeer leerzaam! Ze houden je een
spiegel voor



Ik heb bij Markt 17 geleerd kritiek niet zo persoonlijk op te vatten



Binnen Markt 17 lever ik mijn bijdrage aan de digitale community. Daarbuiten ben ik actief in de
homogroep, de letsgroep en ik sorteer en bezorg post. Met de letsgroep hebben we ook een eetgroep
met wisselende kok. Ik lever graag een bijdrage en verwacht dan weer van een ander dat die ook wat
doet



Ik leer door in gesprek te gaan. Het is leuk om af en toe Frans en Spaans te moeten spreken

Sociaal leven


Markt 17 betekent voor mij een groeiend sociaal leven naast mijn werk



Fijne plek om naar toe te gaan



Goed dat het er is! Fijn dat er een mogelijkheid is om er naar toe te kunnen gaan, weg uit de eigen
beslommeringen. Een goede vriend komt naar Markt 17, dan wordt het een moment om naar toe te
leven



Ik heb veel mensen leren kennen, er ontstaat een band. Contacten leggen gaat gemakkelijk



Het is mij gelukt om én met zoveel mensen bij elkaar te eten en te praten én tóch mijn eigen plan te
trekken
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Ik heb moeite om ergens op af te stappen,waarmee ik onbekend ben. Markt 17 geeft mij een veilig
gevoel. Fijn om binnen te kunnen stappen, ook als je iets minder lekker in je vel zit. Door Markt 17 kan
je over je alleen zijn heen komen. Om gewoon onder de mensen te kunnen zijn.



Ik ben werkloos en heb weinig sociale contacten in Wageningen. Via een kennis ben ik een kijkje gaan
nemen bij Markt 17. Het doorbreekt het alleen zijn. Er is geen sociale groepsdruk om te komen.



Ik ben na het overlijden van mijn vriend, via de kerk als vrijwilliger bij Markt 17 terecht gekomen. Eten
met andere mensen is gezelliger. Thuis zit ik alleen. Ik geniet ervan als ik complimenten krijg of wanneer
iemand tegen mij zegt dat zij blij is dat ik er ben.



Ik kwam in een burn-out situatie. Mijn vrienden hadden dikke banen en woonden buiten de stad. Als je
dan zonder werk komt te zitten, kijk je overdag tegen lege dagen aan. Dan is samen eten erg belangrijk.
Ik heb er veel vrienden aan overgehouden. Markt 17 heeft een belangrijke sociale functie. Het is leuk
om met uiteenlopende mensen om te gaan, al kost het mij ook moeite. Nu ik weer een werkplek heb
met mensen om mij heen sta ik weer sterker op eigen benen en ben ik minder afhankelijk van Markt 17
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Inloop en activiteiten

Voorafgaand aan de maaltijden op drie dagen in de week en op de zondagmiddag (geen maaltijd) is Markt 17
open voor wie langs wil komen. M.n. de zondagmiddag komt tegemoet aan een behoefte. Het is een middag
waarop je in je eentje makkelijk met de ziel onder de arm kunt lopen, zeker als je niet goed in je vel zit. En dan
biedt Markt 17 een goede aanleiding om er toch even op uit te gaan.
Er zijn ook vertellers die het inloopkarakter van Markt 17 weer meer nadruk zouden willen geven, om zo te
voorkomen dat de succesvolle maaltijden het beeld te veel gaan bepalen en de indruk wekken dat Markt 17 een
goedkoop restaurant is, waar je verder niets voor hoeft te doen.
Markt 17 heeft bewust geen activiteiten programma. Dat biedt ruimte aan gasten om, als ze dat willen, op eigen
initiatief iets te ondernemen. Als daaraan behoefte is, worden dergelijke initiatieven wel gefaciliteerd.
Enerzijds is er algemene waardering voor dat ‘niets moet’. Sommigen zeggen expliciet, dat ze geen behoefte
hebben aan georganiseerde activiteiten of dat ze een drempel zouden voelen om er aan mee te doen.
Anderzijds wordt in verschillende verhalen ook de suggestie gedaan om juist meer te doen met die
inloopmiddagen, ook om het bezoekersaantal wat omhoog te brengen. Er zijn ook gasten en vrijwilligers die
daar wel energie in willen steken.
Vanuit de kookploeg ontstaan soms spontaan initiatieven: barbecue bij mooi weer, een vluchteling die als
vrijwilliger meewerkt in de kookploeg bakt baklava als toetje. Wel vast op het programma staat jaarlijks een
zeer gewaardeerd kerstdiner.
De huiskamer van Markt 17 biedt behalve boeken ook spelletjes en een piano. Die laatste inspireert gasten af en
toe om samen muziek te maken. Iemand neemt dan een viool mee en iemand anders een gitaar, een derde
bladmuziek. Dat wordt doorgaans ook gewaardeerd door de rest van de aanwezigen. Er is zelfs spontaan
gitaarles gegeven. En het geeft aan betrokkenen zelf erg veel voldoening. Er wordt soms Ierse muziek gemaakt.
Deelnemers doen mee met een workshop die weer in een ander inloophuis wordt gegeven.
Verder exposeren wisselende kunstenaars, waaronder ook gasten en vrijwilligers in de huiskamer.
Daarnaast is op initiatief van bezoekers een keer een workshop gegeven door bezoekers die ergens veel van af
weten: macht van het geld, duurzaamheid. Ook hier geldt dat zo’n spontaan initiatief zowel voldoening geeft
aan degene die de workshop geeft als aan de deelnemers van de workshop.
Suggesties die voor de inloop zijn gedaan:


Bordspelen, ook in teamverband



Iets doen met hobby natuurfotografie



Samen wandelen



Schaaktoernooi



Permatuin



Tuinonderhoud

Om gesprekken te faciliteren is de suggestie gedaan om een tweede zithoek te maken, waarvan door kleinere
groepjes gebruik gemaakt kan worden, met name voorafgaand aan de maaltijden.
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Grensoverschrijdend gedrag, wrijving , mensen met ‘gebruiksaanwijzing’

In veel verhalen komt naar voren dat de positieve sfeer van acceptatie, gelijkwaardigheid en wederkerigheid
kwetsbaar is en kan worden verstoord door gedrag, dat daarmee op gespannen voet staat. Dat heeft op veel
gasten en vrijwilligers een grote impact. Veelal gaat het om het gedrag van slechts één of twee mensen.
Het kan dan gaan om als zodanig ervaren intimiderend gedrag, onaangepast en grensoverschrijdend gedrag,
waardoor mensen bang worden, zich beledigd voelen of zich op andere wijze niet op hun gemak voelen. Of
zoals iemand zei: ‘ze bouwen een sfeer van ongenoegen om zich heen en bepalen de sfeer voor andere mensen.
Leuke zachtaardige mensen blijven daarom weg’. Kortom: einde gezelligheid, bijvoorbeeld omdat mensen na
het eten niet meer blijven natafelen.
Enerzijds is de bereidheid van leiding, gasten en vrijwilligers groot om alles te proberen om, in het kader van de
acceptatie, ook open te staan naar meer problematische gasten en vrijwilligers en hem of haar niet de deur te
hoeven wijzen. Vaak hangt het gedrag samen met een psychiatrisch problematiek. Opvallend is dat het nog
nooit is voorgevallen dat iemand de toegang tot Markt 17 is ontzegd.
Maar anderzijds is het ook een dilemma als, door het ongewenst en confronterende gedrag van een enkeling,
de goede sfeer verstoord wordt en zelfs mensen eerder weggaan of vervolgens helemaal wegblijven.
Meer in het algemeen lopen er bij Markt 17 mensen rond met een ‘gebruiksaanwijzing’, die dat van zichzelf wel
of niet weten. Onderstaande uitspraken uit de verhalen geven nog maar eens aan hoe zorgvuldig en met
mildheid er over elkaar gedacht wordt:


Als mensen lastig zijn, dan houd je er rekening mee, maar ik wil ze wel in hun waarde laten



“Ze realiseren niet altijd hoe ze overkomen”



Heftige mensen blijken vaak toch ook lotgenoten. Ik probeer tolerant te zijn en krijg daarvoor ook
complimenten



Lastige mensen zijn vaak ook eerlijk en houden je een spiegel voor, ik kan er nu beter mee omgaan,
oordeel minder en maak het niet persoonlijk



Als vrijwilliger moet je goed kijken wat voor iemand je voor je hebt. Veel mensen die hier komen
hebben een gebruiksaanwijzing: snel geraakt, snel boos. Dan moet je oppassen met wat je zegt. Bij
sommigen kan het lang blijven hangen”



Ik heb confronterende ervaringen met lastige mensen, die er niet veel aan kunnen doen, ze missen iets
in de omgang

Waar gasten wel grote moeite mee hebben is wrijving tussen vrijwilligers onderling of wrijving tussen
vrijwilligers en gasten, en soms zitten er spanningen tussen gasten onderling:


Gasten waarderen het niet als vrijwilligers een tafel voor henzelf reserveren, dat voelt niet als gastvrij



Soms vinden gasten het jammer dat niet iedereen met iedereen aan tafel kan zitten en dan geeft dat
wrijving



Relatief veel mensen hebben moeite met elke disharmonie en wrijving, zij ervaren dat als beklemmend
en reageren daarop door zich terug te trekken en zelfs weg te blijven



Iemand merkte op: van gasten die zich negatief uitlaten word ik somber



Onenigheid om ‘niemendalletjes’ als het tijdstip van afruimen



Vrijwilligers vinden het vervelend als gasten ongevraagd achter de bar en in de keuken komen. Dat is
het domein van de gastheer/-vrouw en de kokers



Sommige mensen missen respect, fixeren de aandacht op onderwerpen waar je geen zin in hebt, ze
missen zelfreflectie en hebben moeite met incasseren

Markt 17 heeft duidelijke huisregels over wat gewenst en ongewenst gedrag is.
De coördinator staat op het standpunt dat mensen conflicten in principe zelf moeten oplossen, ook al omdat hij
niet altijd aanwezig kan zijn. In ernstige gevallen gaat hij zelf het gesprek aan met betrokkenen of partijen.
Er worden in de verhalen verschillende suggesties gedaan over hoe je met dergelijke conflictsituaties om zou
kunnen gaan, variërend van duidelijker grenzen stellen en sancties toepassen tot allerlei tussenoplossingen:
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Duidelijker hanteren van de huisregels, een meer sturend en coördinerend optreden door de
coördinator, zodat ook vrijwilligers beter weten waar ze aan toe zijn. Zo nodig het belang van de
meerderheid laten prevaleren over het belang van degene die overlast veroorzaakt en in het uiterste
geval overgaan tot een sanctie, zoals een tijdelijke of permanente ontzegging van de toegang. Voorkom
een sfeer van ‘het zal zichzelf wel oplossen’. Het is beter om het niet op zijn beloop laten. Dat is ook niet
in het belang van betrokkene.



Sommige zaken mogen strakker en professioneler, soms gewoon nee zeggen, dit is de grens en tot zo
ver kunnen we gaan



Markt 17 is een inloopcentrum (gezelligheid prevaleert) en geen opvangcentrum (hulpverlening
prevaleert)



Betrekken van hulpverlening van de betrokken persoon of wijkagent bij de situatie.



Inzet van deskundige vrijwilligers met deskundigheid op het terrein van psychiatrie en omgang met
lastig en ongewenst gedrag



Scholing van vrijwilligers in het omgaan met lastig en ongewenst gedrag en het aanspreken van gasten
die de huisregels overtreden, zij moeten zo nodig hulpverlening kunnen bellen. Het bespreken met alle
vrijwilligers van casuïstiek met externe deskundigheid erbij is erg leerzaam (naar aanleiding van een
dergelijk bijeenkomst)



Als de coördinator afwezig is, zou iemand anders hem met gezag moeten kunnen vervangen



Voor je tot een sanctie (tijdelijke of structurele ontzegging van de toegang, al of niet voor bepaalde
uren) overgaat, zijn er nog veel andere opties: aanspreken, hinten geven, opbouwen in duidelijkheid,
serieus gesprek met nadruk op verantwoordelijkheid voor sfeer en samenhang, tijdelijke sanctie,
definitieve sanctie
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5 Synthese en reflectie
De voorgaande hoofdstukken 4.1 tot en met 4.9 geven enerzijds de afzonderlijke thema’s aan die als meest
opmerkelijk uit de verhalen naar boven komen en anderzijds de invulling die de vertellers aan die thema’s
geven.
Hieronder wordt een poging gedaan om op basis van de voorgaande hoofdstukken te komen tot een synthese
op drie thema’s, die Markt 17 het best karakteriseren: de bijzondere sfeer, de maaltijd (beleving en organisatie)
en de impact op het leven van gasten en vrijwilligers. Daarnaast wordt apart ingegaan op wat de bijzondere
sfeer van Markt 17 kan bedreigen en hoe daarmee kan worden omgegaan. De inbreng van de vertellers is hier
aangevuld met analyse en interpretaties van de onderzoekers.
De bullets aan het begin van elk onderdeel kunt u lezen als trefwoorden, die een bepaald aspect van het thema
goed belichten en waaromheen het betoog is opgebouwd.

Bijzondere sfeer


Acceptatie, gelijkwaardigheid, wederkerigheid



Welkom voelen



Je mag zijn wie je bent



Co-creanten van de sfeer

Zeer opvallend en algemeen is de positieve waardering van de sfeer bij Markt 17. Die sfeer wordt, zo geeft bijna
iedereen aan, bepaald door het gevoel welkom te zijn, in je waarde te worden gelaten, je mag zijn wie je bent,
niets hoeft, veel kan en de maaltijd is een laagdrempelige binnenkomer, waarna men zich tamelijk snel thuis
voelt en eigenlijk altijd bekenden tegenkomt, zelfs buiten Markt 17. Gasten en vrijwilligers voelen zich op hun
gemak, het is een sociaal veilige omgeving, waar men op verhaal kan komen. Men voelt zich als mens gezien,
ook wanneer men zich kwetsbaar voelt. Er is een positieve sfeer van aandacht voor elkaar, zonder dat dit
beklemmend wordt.
Het project Markt 17 voorziet blijkbaar in oermenselijke kwaliteiten, waaraan men elders in de samenleving te
kort komt.
Onder de positieve waardering voor deze kwaliteiten gaat een diepgevoelde wens schuil naar menselijkheid en
waardering voor wie je bent, ook wanneer men zich in een kwetsbare periode bevindt, iets wat in het normale
sociale verkeer en de snelle prestatiemaatschappij blijkbaar node wordt gemist. Anders zou de boodschap dat
bij Markt 17 aan deze wensen beantwoord wordt, niet zo expliciet en veelvuldig in de verhalen doorklinken.
Het is voor de continuïteit van de sfeer ook van belang dat de verschillende elementen in hun onderlinge
samenhang aanwezig zijn, gewaarborgd door een duidelijke visie (de presentiebenadering) die door de
coördinator en gastheren en gastvrouwen, die in die visie getraind zijn, wordt voorgeleefd en, dat volgt ook uit
de verhalen, wordt gedragen en ook uitgedragen door de gasten en vrijwilligers zelf. Zij zijn overduidelijk cocreanten van die accepterende, tolerante sfeer, gekenmerkt door een mild oordeel over elkaar.
Die sfeer verdient aandacht en onderhoud in de vorm, waarin dat al gebeurt: training voor nieuwe vrijwilligers,
intervisie van vrijwilligers en gastvrouwen en gastheren, aandacht voor wat die sfeer eventueel bedreigt en daar
open en transparant over zijn.
Erg belangrijk voor de continuïteit en stabiliteit is de coördinator, de enige betaalde kracht, die toch een
belangrijk ankerpunt is voor de sfeer bij Markt 17. Hij coacht de 55 vrijwilligers en voert de gesprekken met
nieuwe vrijwilligers en nieuwe gasten. Die persoonlijke introductie wordt in verschillende verhalen erg
gewaardeerd.

Maaltijd, beleving en organisatie


Sociaal gebeuren



Alternatief voor eten in je eentje



Drempel verlagend



4 euro is waar voor je geld, maar het moet niet hoger
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Hierboven is al aangegeven hoe belangrijk de maaltijden zijn als laagdrempelige binnenkomer. Het is een
onmisbare schakel in de eerste kennismaking met Markt 17. Het sociale gebeuren rond de gezamenlijke
maaltijd, overzichtelijk met zes tot acht mensen rond een tafel, maakt je haast onontkoombaar deelgenoot. De
maaltijden worden zeer gewaardeerd, vanwege de gezelligheid en de goede kwaliteit.
Veel vertellers geven aan dat het veel leuker is om samen te eten. De gezonde maaltijd is vaak ook een
aanvulling op het gebrek aan aandacht die de maaltijd thuis krijgt.
De prijs van vier euro (gesubsidieerde prijs) wordt ervaren als veel waar voor je geld. Tegelijkertijd geven een
aantal vertellers aan dat thuis koken goedkoper is, het moet in hun ogen niet duurder worden omdat dat de
drempel weer verhoogt.
Ook de hele organisatie van de maaltijd, het snijden en schoonmaken van de groente, het dekken van de tafels,
het uitserveren, het afruimen en het afwassen achteraf is een sociaal gebeuren waarbij velen als vaste kracht
meewerken of op ad hoc basis zich laten inschakelen.
Een aantal vertellers geeft aan dat ervoor gewaakt moet worden dat de maaltijden het inloopkarakter niet gaan
overschaduwen. Een deel van de voorbereidingen gebeurt in de huiskamer en gaat ten koste van de ruimte
waar je rustig kunt zitten voor de maaltijd.
Door het succes van de maaltijden kan ook een ‘restaurantgevoel’ ontstaan, waardoor de gasten consumptief
worden en te veel verwachten dat ze ‘bediend’ worden.
Verder wil men het afrekenen graag voor en niet tijdens de maaltijden, omdat dat gedoe geeft op het verkeerde
moment.
Ten slotte is men er voor dat het afruimen pas gebeurt nadat iedereen met eten klaar is. Uit respect voor de
kokers moet je een maaltijd niet afraffelen.
Afwassers moeten eigenlijk van te voren zijn geregeld. Men vindt het ongemakkelijk als na de maaltijd afwassers
worden gevraagd. Ook vindt men dat deze afwassers eigenlijk de kosten voor de maaltijd behoren terug te
krijgen.
Natafelen wordt door een grote groep gewaardeerd, maar of dat gebeurt is misschien wel een goede
graadmeter voor of er storingen zijn in de sfeer. In tijden dat er spanning is, wordt er duidelijk minder
nagetafeld, zo melden een aantal vertellers.
De maaltijden vragen een grote investering in zowel menskracht als financieel, maar het wordt ervaren als een
uitstekende voorziening, die tevens de stevige basis vormt voor al het andere wat Markt 17 te bieden heeft.

Impact op je leven


De deur uitkomen



Eten, drinken, gesprek



Vrienden maken, netwerk bouwen, iets ondernemen



Als gast kan je makkelijk als vrijwilliger aan de slag



‘community’

De impact van Markt 17, zoals die in de verhalen naar voren komt, is nauwelijks onder één noemer te brengen.
In een aantal gevallen geven vertellers aan dat ze door Markt 17 beter in hun vel zitten, een depressie of een
angststoornis hebben overwonnen.
Voor alleenstaanden is Markt 17 een kans om het alleen zijn te doorbreken, op een veilige manier weer onder
de mensen te komen, nieuwe vrienden te maken.
Er is ruimte om samen dingen te ondernemen. Die initiatieven kunnen gericht zijn op gezamenlijke activiteiten
met jouw groepje buiten Markt 17 (verjaardagen, samen wandelen, film, elders een keer eten als Markt 17 dicht
is), maar kunnen zich ook richten op Markt 17 zelf (barbecue, opruimen en verfraaien tuin, inrichting
aanpassen)
Er zijn verschillende mogelijkheden om ook als vrijwilliger aan de gang te gaan binnen Markt 17. De overgang
van gast naar vrijwilliger is door een flink aantal vertellers gemaakt.
In een aantal gevallen is het mogelijk om vorm te geven aan een hobby, bijvoorbeeld als kok, samen muziek
maken, expositie van zelfgemaakte kunst. Ook zijn er voorbeelden dat gasten en vrijwilligers een workshop
organiseren als gitaarles of een discussie over duurzame economie.
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Er wordt ook flink wat afgepraat binnen Markt 17. Wie het ergens over wil hebben vindt meestal wel een
luisterend oor. Ook wordt een vorm van lotgenotencontact gewaardeerd.
Ook hierbij is de sfeer waarin iedereen zich op zijn gemak voelt behulpzaam.
Veel ‘gebeurt’ gewoon, zonder dat er veel sturing aan wordt gegeven.
Er lijkt geen noodzaak om vanuit de organisatie meer activiteiten te organiseren. Veel vertellers zijn juist wel
tevreden, dat er naast de maaltijd niet zo veel hoeft.
De, bijna methodische, terughoudendheid van de organisatie en de coördinator op dit gebied schept juist
ruimte voor eigen initiatieven van gasten en vrijwilligers, die daarin wel gefaciliteerd worden.
Een gezamenlijk kerstdiner wordt weer wel georganiseerd en hoog gewaardeerd.
Er is ook aandacht voor elkaar, er is sprake van een soort saamhorigheid. Iemand spreekt van een familiesfeer,
een ander van een groeiende ‘community’. Een derde van een soort netwerk. Niet onderschat moet worden
wat het voor mensen betekent om (weer?) ergens bij te horen, waar het wordt opgemerkt als je er bent of waar
je gemist wordt wanneer je wegblijft.
Vaak behoren ook de andere inloopgelegenheden in Wageningen als Thuis en het Stadsatelier/Ons Huis tot de
plaatsen waar men elkaar tegen komt, ieder met een eigen karakter en mogelijkheden. Hetzelfde geldt voor
andere goedkope eetgelegenheden als Kom-eet en restaurants die een goedkope hap aanbieden.
Wegvallen van Markt 17 zou voor een aantal mensen betekenen dat ze in een gat vallen en zich niet zo maar
zullen kunnen redden. Anderen zullen het erg gaan missen, maar zullen zich wel redden.
Markt 17 heeft onmiskenbaar een positieve impact op het leven van gasten en vrijwilligers. Achter de expliciete
waardering van hen voor de bijzondere sfeer van Markt 17 gaat een wens schuil naar een infrastructuur in
Wageningen van laagdrempelige ontmoetingsplaatsen, waar je menselijkheid ontmoet en waar aandacht is voor
wie je bent. Zonder oordeel en zonder opgelegde verplichtingen.

Wrijving, conflicten, ongewenst gedrag, mensen met een ‘gebruiksaanwijzing’


Impact ongewenst grensoverschrijdend gedrag



Wrijving door ongemakkelijk gedrag en onbegrip



Wrijving tussen gezichtsbepalende vrijwilligers



Moeite met disharmonie



Handhaven huisregels

Eigenlijk heeft ieder mens een gebruiksaanwijzing, de één wat meer dan de ander. Wrijving en conflicten zijn
onvermijdelijk, zonder wrijving geen glans. Iemand merkte zelfs op veel van conflicten te leren! In alle gevallen
gaat het erom hoe één en ander wordt gehanteerd, zodat de goede sfeer, zo snel mogelijk, wordt hersteld.
Er worden in de verhalen globaal drie bronnen van potentiële spanning genoemd, die de goede en gewenste
sfeer kunnen bedreigen, niet allemaal met dezelfde impact op vrijwilligers en gasten:


Grensoverschrijdend gedrag van een enkeling, waardoor mensen zich beledigd, geïntimideerd of
bedreigd voelen hebben een grote impact op de algemene sfeer: ‘ze bouwen een sfeer van ongenoegen
om zich heen en bepalen in hoge mate de sfeer voor andere mensen, die daarom de neiging hebben
minder lang te blijven of helemaal weg te blijven’. De situatie moet worden besproken met betrokkene,
het ongewenste gedrag moet stoppen. In de verhalen wordt veel acceptatie getoond, maar men is ook
van mening dat, als zich geen ander gedrag aandient, de belangen van de meer zachtmoedige mensen
moeten prevaleren boven iemand die niet in staat is zich aan te passen aan de goede sfeer. Een sanctie
(tijdelijke of structurele ontzegging van de toegang, al of niet voor bepaalde uren) is daarmee niet
uitgesloten. Voor je tot een sanctie overgaat, zijn er nog veel andere opties: aanspreken, hinten geven,
opbouwen van duidelijkheid, serieus gesprek met nadruk op verantwoordelijkheid voor sfeer en
samenhang, tijdelijke sanctie, definitieve sanctie. Coördinator en bestuur hebben hierin de
verantwoordelijkheid. Van hen wordt de nodige creativiteit gevraagd om de balans te vinden tussen
principe (presentiebenadering) en praktijk.



Wrijving tussen gasten onderling, die te maken heeft met onverwacht of ongemakkelijk gedrag heeft
minder impact. Dat kan van alles zijn en heeft vaak te maken met de praktijk van Markt 17, waarin meer
dan in de rest van de samenleving psychiatrie en niet-psychiatrie elkaar tegen komen, veelal op
gelijkwaardige manier en tot verrijking van beiden. Maar het kan ook onbegrip en spanning opleveren
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ten gevolge van overgevoeligheden van de één of de ander of wanneer grenzen niet worden
gerespecteerd. Deze wrijvingen vallen in de categorie van, zoals iemand opmerkte, ‘ongemak is een
wisselwerking van het onvermogen van de één om sociaal te zijn vanwege een psychiatrische
problematiek en het onvermogen van de ander om daarmee om te gaan’. Het leidt niet direct tot een
gevoel van onbehagen of onveiligheid bij anderen gasten, maar het moet wel ophouden. Want in het
algemeen hebben mensen wel moeite met disharmonie en kunnen ook hier reageren met zich
terugtrekken.


De acceptatie, tolerantie, mildheid en begrip zijn bij de meeste mensen groot, zo blijkt uit de verhalen,
en betrokkenen zouden in principe in staat moeten zijn om er zelf uit te komen of zouden van iemand
anders een bemiddelende rol kunnen vragen om een en ander op te helderen en bij te leggen.
Gastheren en gastvrouwen zouden getraind kunnen worden om met dergelijke situaties de-escalerend
om te kunnen gaan.



Spanningen tussen vrijwilligers onderling of spanning waarbij gastvrouwen of gastheren zijn betrokken
wekt volgens de verhalen wel direct irritatie in bredere kring. De impact daarvan is groter omdat zij een
voorbeeldfunctie hebben. Hier ligt mogelijk wel weer een rol voor de coördinator om aan te dringen, al
of niet met bemiddeling, op het snel uitpraten en bijleggen van de onenigheid, zodat ze weer samen
verder kunnen.

In de verhalen wordt er in algemene zin voor gepleit om de huisregels zichtbaar op te hangen en ook te
handhaven. Onenigheid ‘om niets’ als te vroeg afruimen, wel of niet achter de bar of in de keuken mogen
komen, kan voorkomen worden door duidelijke afspraken.
Een aantal vertellers pleit voor daadkrachtiger optreden van de coördinator bij spanningen, en is van mening
dat hij het nu te lang op zijn beloop laat. Tegelijkertijd kan te vroeg ingrijpen ook het zelfoplossend vermogen
van gasten en vrijwilligers ondergraven. Anderen pleiten voor een betere instructie voor gastvrouwen en
gastheren en mogelijk vrijwilligers over hoe je bij spanningen de-escalerend kunt optreden. Daarbij hoort ook
inzicht in hoe je om kunt gaan met gedrag dat voortkomt uit een psychiatrische beperking. Ten slotte wordt een
suggestie gedaan om een vrijwilliger te benoemen ter ondersteuning van de coördinator als bemiddelaar bij
conflicten, temeer daar de coördinator maar part time aanwezig kan zijn.
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6 Verhalen Vertellen ‘Iets’ langs de lat van (beleids)hypotheses Markt 17
In de aanloop naar dit onderzoek heeft het bestuur van Markt 17 een aantal hypotheses opgesteld, waarvan zij
hoopt dat het onderzoek uitwijst dat Markt 17 daaraan voldoet. Omgekeerd is ook interessant om na te gaan of
de hypotheses wel de prioriteiten dekken die de vertellers in de verhalen naar voren hebben gebracht.
In hoofdstuk 5 is al vastgesteld, dat wat de vertellers benoemen en waarderen als een bijzondere sfeer, goed te
herleiden is tot een succesvolle en consequente toepassing van de presentiebenadering (zie bijlage 1). De
coördinator brengt deze visie met overtuiging in de praktijk en de gastheren en -vrouwen worden in de
presentiebenadering getraind.
In de praktijk blijken bezoekers en vrijwilligers die tolerante sfeer mee te dragen en te reproduceren.
Hieronder leggen we de resultaten van het onderzoek langs de lat van de volgende negen hypotheses, zoals
deze door het bestuur zijn opgesteld.
1. Bezoekers en vrijwilligers zijn divers en ontmoeten elkaar over (sociale) grenzen heen.
2. Mensen die zich geïsoleerd voelen, komen meer uit hun isolement, doordat ze bij Markt 17 het
participeren op een veilige plek kunnen oefenen.
3. Mensen gaan duurzame relaties aan en bouwen eigen netwerken op of uit.
4. Mensen staan in hun eigen kracht en staan voor hun mogelijkheden, deskundigheden,
verantwoordelijkheden én hulpvragen
5. Andere of nieuwe mensen worden in samenwerking met andere partners uitgenodigd om elkaar te
ontmoeten en/of samen zaken te ondernemen.
6. Mensen voelen een grotere mobiliteit van de rollen ‘bezoeker’ naar ‘vrijwilliger’ en vice versa.
7. Mensen die als vrijwilliger actief zijn kunnen op een eigentijdse wijze ‘vrijwilliger’ zijn
8. De vernieuwde aanpak wordt vastgelegd, gevolgd en geëvalueerd en waar mogelijk in verhalen,
succesfactoren, randvoorwaarden, methoden, tools en instrumenten vertaald (met behulp van de
‘most significant change’ methode).
9. De ‘vernieuwde aanpak’ vertaald in verhalen, succesfactoren, randvoorwaarden, methoden, tools
en instrumenten wordt gebruikt voor uitwisseling en replicatie.
Van hypotheses 1, 2, 3, 4 en 6 kan zonder meer worden vastgesteld dat ze overeenkomen met wat de vertellers
belangrijk vinden en dat het in de praktijk ook gebeurt:
Ad 1: Bezoekers en vrijwilligers vormen een diverse groep. Dat leidt tot boeiende ontmoetingen. Opvallend is
dat, anders dan in de samenleving als geheel , bij Markt 17 nauwelijks een taboe rust op het hebben van een
psychiatrisch probleem. Wie geen psychiatrisch probleem heeft is in de minderheid en wordt snel
geconfronteerd en gecorrigeerd op mogelijke vooroordelen en misverstanden.
Ad 2, 3: De zekerheid dat er een Markt 17 is om naar toe te gaan, waar je welkom bent en geaccepteerd, biedt
een laagdrempelig doel om de deur uit te gaan en onder de mensen te komen, ongeacht je beperkingen.
Mensen gaan wel degelijk duurzame relaties aan en bouwen netwerken op.
Ad 4: Veelvuldig is verteld, hoe belangrijk het is om te kunnen zijn wie je bent. Men voelt zich veilig en op zijn /
haar gemak. Daarmee, zo ervaren de vertellers dat, word je in je kracht gezet. Markt 17 is ook een plek voor
lotgenotencontact, juist weer omdat er op heel weinig een taboe op rust. ‘Iedereen heeft wel wat’.
Ad 6: Ongeveer een derde van de vertellers gaf aan zowel gast als vrijwilliger te zijn, waarmee de mobiliteit
tussen beide aanzienlijk blijkt.
De overige hypotheses 5, 7, 8, en 9 zijn geformuleerd in “beleidstaal’ en staan verder af van wat de vertellers
hebben aangegeven als belangrijk. Hun prioriteiten komen toch neer op continueren van de bijzondere sfeer,
continueren van de maaltijden, effectief hanteren van wrijving onderling en van ongewenst dominant gedrag
van individuen.
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7 Verhalen Vertellen ‘Iets’ langs de lat van Beleidskader Samen
Wageningen
In een proces van co-creatie met de inwoners en professionals van Wageningen heeft de Gemeente
Wageningen het Beleidskader Samen Wageningen geschreven. Dit beleidskader beschrijft het sociale beleid in
Wageningen vanaf 1 januari 2018. Sociaal beleid wil zeggen: al het beleid dat is gericht op hulp en
ondersteuning van inwoners van de gemeente als het gaat om welzijn en zorg.
Het beleidskader spreekt over vijf Wageningse principes, elf hoofdlijnen voor het sociaal beleid en tenslotte elf
beleidsthema’s. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat geen van deze thema’s op zichzelf staat. Tussen de thema’s zijn
allerlei onderlinge verbanden aanwezig. Bij de uitvoering van het beleid wordt uitgegaan van een integrale
aanpak rondom inwoners of huishoudens.
In bijlage 2 van dit verslag is in een tabel aangegeven op welke punten uit het beleidskader Markt 17 een
bijdrage levert aan het Sociaal Beleid van Wageningen, voor zover dat blijkt uit het onderzoek Verhalen
Vertellen Iets.
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8 Conclusies
1. Als de verhalen ‘iets’ vertellen, dan is het wel dat de positieve werking van Markt 17 ligt in een
bijzondere sfeer, waarin acceptatie (je bent welkom, je mag zijn wie je bent), gelijkwaardigheid en
wederkerigheid in de beleving van de vertellers geen loze kreten zijn, maar actief worden ervaren. En
het blijkt in die sfeer niet moeilijk om tot persoonlijke en verdiepende gesprekken te komen.
2. De gezamenlijke maaltijd is het gezonde en betaalbare alternatief voor alléén eten en wordt alleen
daarom al hoog gewaardeerd. Maar daarnaast is het de laagdrempelige binnenkomer, waardoor je
kennis maakt met de sfeer bij Markt 17. Wie zich thuis voelt blijft komen en ziet in al snel bekenden
binnen en buiten Markt 17, die je groeten.
3. De bereiding en organisatie van de maaltijd is een sociaal gebeuren op zich met meerwaarde voor wie
daaraan meedoen.
4. Maaltijden en de bijzondere sfeer vormen samen voor gasten en vrijwilligers de meerwaarde van Markt
17.
5. De door de vertellers geconstateerde kwaliteit van Markt 17 ‘klopt’ met de presentiebenadering, de
visie, van waaruit Markt 17 is opgezet en consequent wordt vormgegeven (zie bijlage 1). De coördinator
leeft deze benadering overtuigend voor, Markt 17 werkt met gastvrouwen/gastheren, die in de
presentiebenadering worden getraind en er zijn vormen van intervisie met vrijwilligers, waarin wordt
gereflecteerd op gebeurtenissen. Uit de verhalen blijkt dat Markt 17 in hoge mate waarmaakt, waarvoor
zij is opgezet. Markt 17 is als ‘presentie’ samenleving een oase te midden van de ‘prestatie’
samenleving”.
6. Het koesteren en actief vormgeven van deze visie vormt een belangrijke waarborg voor de continuïteit
van de bijzondere sfeer.
7. Zeker wanneer je alleenstaand bent, wanneer het leven je niet meezit of wanneer je ervaring hebt met
de psychiatrie heeft Markt 17 je veel te bieden. Maar ook voor wie om welke reden dan ook even weg
wil zijn uit de prestatiemaatschappij, waar imago belangrijker is dan wie je echt bent, is Markt 17 een
sympathieke plek. Je kunt er veilig je masker afzetten, er rust minder taboe op psychiatrie dan in de
‘normale’ samenleving en dat heeft iets ontwapenends.
8. Gasten en vrijwilligers zijn zich niet alleen bewust van die sfeer, zij reproduceren die en vormen mede
een waarborg voor de continuïteit van die sfeer. Opvallend is het milde oordeel over en acceptatie van
afwijkende gedrag, bijvoorbeeld ten gevolge van een psychiatrische beperking. Ook signaleren zij waarin
de bijzondere sfeer bedreigd wordt. Gasten en vrijwilligers zijn duidelijk co-creanten in het vormgeven
en waarborgen van de bijzondere sfeer. Het is een vorm van onuitgesproken medeverantwoordelijkheid
voor het geheel, waarop zo nodig een beroep kan worden gedaan.
9. De presentiebenadering is kwetsbaar voor ongewenst, dominant, gedrag van individuen. Enerzijds wil je
uit principe niemand de deur wijzen, anderzijds lopen anderen de deur uit als je niet ingrijpt. Andere
bezoekers lijken verder te gaan in hun acceptatie dan in de ‘normale’ samenleving, maar overal is de rek
er een keer uit. Handelen is dan noodzakelijk, maar het is interessant om met betrokkene te zoeken
naar uitwegen, die meer in lijn staan met de presentie benadering dan een simpele uitsluiting en het
weigeren van de toegang.
10. Het kunnen aanspreken van elkaar op duidelijke (en bekende) huisregels is daarbij een nuttig
instrument.
11. De simpele zekerheid van een plek waar ‘je welkom bent en mag zijn zoals je bent’ heeft een positieve
impact op het leven, zo geven vertellers aan. Blijkbaar heeft het bestaan van zo’n plek al een bijzondere
uitwerking. Er ontstaat een laagdrempelig doel waarvoor je de deur uit gaat en onder de mensen komt.
Van daaruit ontstaat er ruimte om vrienden te maken, netwerk te bouwen, iets te ondernemen,
vrijwilliger te worden. Het zijn zaken die binnen Markt 17 ‘gebeuren’ zonder veel sturing, zonder een
activiteitenprogramma en zonder een agogisch programma. Deze methodische terughoudendheid om
sturend op te treden, lijkt juist de ruimte te scheppen die mensen vervolgens zelf kunnen invullen. Het
resultaat is wel degelijk ‘grotere participatie en meedoen’, op een manier die de betrokkene zelf
gekozen heeft en aan hem/haar voldoening geeft. Het is bij uitstek vraag gestuurd!
12. Achter de expliciete waardering van bezoekers en vrijwilligers voor de bijzondere sfeer van Markt 17
gaat een wens schuil naar een infrastructuur in Wageningen van laagdrempelige ontmoetingsplaatsen,
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waar je menselijkheid ontmoet en waar aandacht is voor wie je bent. Zonder oordeel en zonder
opgelegde verplichtingen. Er bestaat een vorm van community die elkaar tegen komt op verschillende
ontmoetingsplaatsen met verschillende mogelijkheden en sfeer. Afstemming in voorzieningen en
openingstijden in overleg met de gebruikers kan die infrastructuur versterken en beter aanpassen aan
de wensen die er leven.
De rol van de parttime betaalde coördinator voor de continuïteit, stabiliteit van de sfeer en het coachen
van de 55 vrijwilligers is onontbeerlijk. Van hem mag verwacht worden dat hij aanspreekbaar is, het
overzicht houdt en waakt over de sfeer. Methodisch is het belangrijk dat de coördinator geduldig
weerstand biedt tegen de druk om alle problemen op te lossen of om veel te organiseren. Dat kan al
niet vanwege zijn parttime aanwezigheid, maar door zijn terughoudendheid ontstaat ook ruimte voor
de invulling van eigen verantwoordelijkheid voor gasten en vrijwilligers om problemen onderling op te
lossen of om zelf initiatief te nemen tot een activiteit, en daarvoor vervolgens de verdiende waardering
krijgt.
Het onderzoek Verhalen Vertellen Iets wijst uit dat een inloopcentrum als Markt 17 een positieve
impact heeft op het leven van de gasten en vrijwilligers, dat er zelfs sprake is van de vorming van
community, een groep mensen, die elkaar ook buiten Markt 17 tegen komt. Het is van belang dat de
wensen van deze groep mensen die van de inloopgelegenheden en voorzieningen voor gezamenlijk en
betaalbaar eten gebruik maakt, in de uitvoering van het sociaal beleid gehoord worden.
De verhalen zijn overwegend zeer positief over de betekenis die Markt 17 heeft voor wie er komt. Het
inloophuis voldoet aan waar het voor is opgezet.
Ook het bestuur heeft overwegend juiste hypotheses gesteld over de waarde die Markt 17 heeft voor
de gasten en vrijwilligers. Maar een waarschuwing is op zijn plaats: laat u niet op hol brengen door
beleidsjargon en waarborg primair de continuïteit van datgene dat door de vertellers als zeer waardevol
wordt ervaren: de bijzondere sfeer, de gezellige gezonde en betaalbare maaltijden!
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Bijlage 1 Presentiebenadering
Inloopcentrum Markt 17 is opgezet vanuit de presentiebenadering. Het presentie-denken bestaat al zo’n 70 jaar
binnen de kerken. In de presentiebenadering gaat het om er zijn voor de ander, veel meer dan het oplossen van
problemen. Het draait om een goede en nabije relatie, om zorg, om waardigheid van de ander. Dit alles op een
manier van werken die ruimte geeft aan wat zich niet laat maken of afdwingen.
De presentie benadering staat ook centraal in een cursus die wordt aangeboden aan mensen die als gastheer of
gastvrouw in Markt 17 aan de slag willen. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van cursusmateriaal dat is
ontwikkeld door het Netwerk DAK en het Stiltecentrum Hoog Catherijne. De presentiebenadering kent acht
belangrijke kenmerken en vaardigheden:
1. Vrij zijn voor:
Je op het leven van de betrokkene te richten. De ander bepaalt wat op de agenda staat en wat aan bod komt.
Geen fixatie op problemen, verborgen bedoelingen of vooringenomenheid.
2. Openstaan voor:
Zich wenden naar de ander. De ander is de richting van je kijken. Je probeert je vooroordelen, distantie, angst,
gelijkhebberij aan de kant te zetten.
3. Een aandachtige betrekking aangaan:
Via gesprekken over het leven van alle dag. Dat geeft de mogelijkheid om bij het leven van bezoekers betrokken
te raken. Uit de verhalen van de bezoekers leer je de leefwereld kennen. Soms kan er geholpen worden met
kleine zaken, maar het gaat om de hele mens. Je bent daarom ontvankelijk en gevoelig voor alle signalen die de
ander uitzendt. Zo kan je ook ervaren wat de ander jou kan leren. Er is wederkerigheid.
4. Aansluiten bij het bestaande:
door wat de ander aan de orde stelt wordt de agenda bepaald. En…zoals de ander het aan de orde stelt. Het
verhaal wordt niet kleiner gemaakt, of onteigend. Het verhaal is zoals de ander dat beleeft. Je voegt je in de
leefwereld van de ander.
5. Perspectiefwisseling vanuit:
het perspectief van de ander leer je de wereld waar te nemen. Door goed te luisteren probeert je te begrijpen
welke betekenis de werkelijkheid voor iemand heeft. Daarbij leer je ook wat de ervaren betekenis van allerlei
bureaucratische regels en protocollen betekent voor de ander. Je bent solidair.
6. Je aanbieden door:
Je eigen mogelijkheden aan te bieden in het netwerk van de ander. Je instrumentele mogelijkheden:
taalvaardigheid, assertiviteit, kennis van zaken, toegang tot geld en macht, wegwijs in de wereld van welzijn en
zorg. Interventie is dus wel mogelijk maar staat niet voorop als oplossingsgericht model vanuit het kijken van de
werker. Je kan ook gaten vullen in het sociale netwerk van de ander. Je kan ook een voorbeeld zijn van
andersoortig staan in het leven, een tegen verhaal, een ruimere kijk, geduld om te luisteren, een uitbreiding van
mogelijkheden, van taal en van zin.
7. Geduld en tijd hebben:
Door in principe ongehaast te zijn, neem zelf de tijd en gun de ander de tijd. Daarbij hoort een open agenda.
Niet ingevuld door allemaal afspraken, maar de mogelijkheid om in te breken wanneer dit voor de ander nodig
is. Het gaat ook niet om een fasegewijze opbouw van een plan van ingrijpen, maar door trouw en positieve
ervaringen. Je kan een bezoeker ondersteunen en condities zo mogelijk verbeteren.
8. De trouwe toeleg:
Maakt dat je betrouwbaar en trouw bent. De aandacht hoeft niet verdiend te worden en kan ook niet makkelijk
verspeeld worden. De waarde van de trouwe betrokkenheid kan ook in relatie gezien worden met dingen die
niet te verhelpen zijn, zoals gemis, ziekte en het ondergaan van leed. Wel kan trouwe betrokkenheid nog altijd
betekenisvol zijn.
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Bijlage 2 Langs de lat Beleidskader Samen Wageningen (zie hfst. 7)
Beleidskader Samen
Wageningen

Match met Verhalen Vertellen Iets

Wageningse principes
1

Preventie: problemen
voorkomen

Markt 17 ondersteunt het principe van preventie

2

Inwoner centraal

De presentiebenadering stelt uit principe zonder oordeel of
vooringenomenheid het perspectief, de agenda , de leefwereld
van de gast en vrijwilliger centraal

3

We doen het samen

Markt 17 gaat uit van samen doen: voor en door inwoners van
Wageningen

4

We gaan uit van vertrouwen

5

We zoeken actief naar
vernieuwing
Hoofdlijnen voor het sociale
beleid

1

Het gemeentelijk beleid is
gericht op iedere inwoner
(algemeen beleid), met oog
voor doelgroepen met
specifieke behoeften (specifiek
beleid)

Markt 17 is toegankelijk voor iedereen

2

Voorkomen is beter dan
genezen, daarom zetten we in
op preventie

Gezonde betaalbare maaltijd die uitnodigt om gezamenlijk te
eten
Laagdrempelig doorbreken van dreigend isolement
Luisterend oor voor wie verhaal kwijt wil of met problemen zit

3

We herkennen en waarderen
wat al goed gaat, om dat te
versterken en stimuleren.
Daarbij laten we ruimte voor
vernieuwing

Markt 17 wordt door gasten en vrijwilligers gewaardeerd om
sfeer (kunnen zijn zoals je bent) en maaltijden
Vernieuwend: werken aan een infrastruktuur van
ontmoetingsplekken in afstemming met gebruikers

4

Er is laagdrempelige toegang
tot informatie en
ondersteuning voor iedereen

5

Iedereen moet (zinvol) mee
kunnen doen en wordt daarbij
zo nodig ondersteund

Iedereen kan zinvol meedoen.
Talenten kunnen worden ingezet

Contact gebaseerd op basis van
wederzijds respect, omdat we
allemaal anders zijn en
gehoord en gezien willen
worden

Contact is op basis van wederzijds respect
Acceptatie, gelijkwaardigheid, wederkerigheid

6

Markt 17 wordt (inloop, maaltijden, gastheer/gastvrouw) gerund
voor en door inwoners. Er is mobiliteit tussen de rol van gast en
vrijwilliger. Bezoekers ervaren een vorm van community waarbij
met elkaar wordt meegeleefd. Ook ontstaan vormen van
gezamenlijke activiteiten en wederzijdse hulp
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Beleidskader Samen
Wageningen

Match met Verhalen Vertellen Iets

7

We zetten ieders
mogelijkheden om zichzelf te
redden centraal; waar mogelijk
met inzet van informele
ondersteuning en waar nodig
met professionele hulp

Bij Markt 17 is het hebben van ervaring met psychiatrische
beperking geen taboe
Iedereen kan meedoen

8

We gaan uit van eigen regie
voor iedereen, ook wanneer
diegene ondersteuning krijgt

De presentiebenadering respecteert uit principe de eigen regie
van een persoon
De eigen regie van gasten staat voorop

9

We vertrouwen op de kracht
van eigen netwerken;
gemeente en professionals
bieden ondersteuning waar
nodig om overbelasting te
voorkomen en beperken niet
met regels

10

Waar netwerken ontbreken,
ondersteunen we bij het
vormen en onderhouden van
een netwerk

Markt 17 faciliteert als inloopcentrum het leggen van contacten
en het ontstaan van netwerken

11

We zorgen voor evenwicht
tussen het informele netwerk,
vrijwillige hulp en
professionele hulp door goede
afstemming en samenwerking

Markt 17 is bij uitstek een voorbeeld van afstemming en samen
werking tussen informele netwerken en vrijwillige hulp,
waaronder alleenstaanden, personen met een psychiatrische
geschiedenis

Aansluiting bij thema’s/doelen
Algemene beleidsthema’s
1

Gezondheid

Markt 17 draagt bij

2

Leefbaarheid

Markt 17 draagt bij

3

Werk

4

Armoede

Markt 17 draagt bij

5

Mantelzorg

Markt 17 draagt bij

6

Vrijwilligerswerk

Markt 17 draagt bij

7

Vrijetijdsbesteding

Markt 17 draagt bij

Doelgroepgerichte thema’s
1

Jeugd

2

Ouderen

Markt 17 draagt bij

3

Mensen met een beperking

Markt 17 draagt bij

4

Statushouders/vluchtelingen

Markt 17 draagt bij
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Bijlage 3 Kwantitatieve gegevens

Kwantitatieve gegevens vertellers van: Verhalen Vertellen ‘Iets’

1
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5
6
7
8
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13
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x
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x
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x

x
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x
x
x
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x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
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2

1

1

x
7

6

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

7

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x x
x
x x x
11 14 11

x

x
9

1936
1972
1962
1959
1971
1947
1941
1944
1954
1974
1970
1967
1972
1968
1960
1955
1956
1993
1947
1963

Persoonlijk:
woonplaats
M/V

geboortedatum

zondag

vrijdag

woensdag
x
x
x
x
x
x

x

x

x
4

x
x

x

x

7

dinsdag
x

x

x
x

3

kom op (dag):
beide

vrijwilliger

bezoeker

ik ben:

Vluchtelingenwer
k
krant

RIBW

kerk

van horen zeggen

kennis of familie

ik ken M17 door:
zelf uitproberen

ik kom
bij M17
sinds

M
V
M
V
V
M
V
V
V
V
M
M
M
V
M
M
V
M
V
M
10M
10 V

Renkum
Wageningen
Wageningen
Wageningen
Wageningen
Wageningen
Renkum
Wageningen
Wageningen
Wageningen
Wageningen
Wageningen
Heteren
Wageningen
Renkum
Wageningen
Wageningen
Wageningen
Wageningen
Wageningen
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Bijlage 4 Workshop ‘Spiegelen’ 23 maart 2017
Dit onderzoek naar de betekenis van inloopcentrum Markt 17 voor gasten en vrijwilligers staat niet op zich.
Voor de workshop, bedoeld om de resultaten van het onderzoeksproject ‘Verhalen Vertellen Iets’ te spiegelen
aan ervaringen van ander inloopinitiatieven, is aansluiting gezocht bij recent onderzoek binnen het Netwerk
DAK.
Het Netwerk DAK is het samenwerkingsverband van ruim honderd organisaties van inloophuizen,
buurtpastoraat en drugs- en straatpastoraat in Nederland en België, waarvan ook Markt 17 deel uitmaakt. In
dezelfde periode als dit onderzoek heeft het Netwerk DAK grondig onderzoek gedaan naar vorm en werkwijze
van deze “werkplekken”, waar veelal vanuit de presentiebenadering wordt gewerkt. Met name is gekeken hoe
er vanuit deze ‘werkplekken’ wordt omgegaan met nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Ook de toekomst
van de presentiebenadering wordt in dit onderzoek onder de loep genomen.
De resultaten van dit interessante onderzoek zijn gebundeld in een boek ‘Meer dan een dak, Laagdrempelige
presentie voor kwetsbare burgers’ (Maarten Davelaar, Helma Hurkens, Jan van Opstal, Uitgave: Van der Ros
Communicatie), dat op 10 maart 2017 in de Pauluskerk in Rotterdam werd gepresenteerd. Terwijl dat boek een
uniek en breed inzicht geeft in het werk van inloophuizen en verwante initiatieven zoomt ons rapport in op één
inloopcentrum: wat vertellen bezoekers en vrijwilligers er zelf over?
Juist vanwege deze complementariteit hebben de schrijvers van het boek hun medewerking verleend aan de
workshop op 23 maart 2017 in Wageningen, waaraan ruim dertig personen hebben deelgenomen. Van deze
workshop zijn de Inleiding en de besproken stellingen in deze bijlage opgenomen.
De bezinning binnen het Netwerk DAK over methodiek en resultaten van de evaluatie van het werk krijgt ook
een vervolg. In Amsterdam werd binnen het Straatpastoraat van de Protestantse Diaconie Amsterdam,
eveneens aangesloten bij het Netwerk DAK, ook een evaluatie uitgevoerd met behulp van de Most Significant
Change methode. Ook in dit onderzoek vormen de verhalen van deelnemers de basis van de evaluatie. Deze
evaluatie wordt op 9 mei 2017 besproken in een ‘expertmeeting kwalitatieve evaluatie binnen
presentiebenadering’. De onderzoekers daarvan deden mee aan de workshop in Wageningen.
Inleiding van de workshop (getranscribeerd)
Uitgesproken door Jan van Opstal, voorzitter bestuur Netwerk DAK en medeauteur van ‘Meer dan een dak, Laagdrempelige
presentie voor kwetsbare burgers’
Goedemiddag, wij vinden het een eer om hier in jullie midden te zijn vanmiddag en het is ook een feestelijke middag. Jullie
hebben iets heel moois te presenteren, ik wil jullie dan ook van harte feliciteren met dit onderzoek. Eerst even over dat
onderzoek wat Netwerk DAK gestart is, ongeveer in dezelfde tijd toen jullie hier begonnen met het onderzoek over de
verhalen. Dat onderzoek, dat Netwerk DAK gestart is, is ‘DAK bij de tijd’. Ik probeer straks wel wat verbindingen te leggen
en raakvlakken aan te wijzen. Wij hadden te maken met zo’n 115 werkplekken, die aangesloten zijn bij Netwerk DAK door
heel Nederland en inderdaad tot in België aan toe.
Waar wij allemaal mee te maken hebben is, dat er een enorme verandering plaatsvindt in de maatschappij, zeker in het
kader van welzijn en zorg. Ik neem aan, in dit midden hoef ik dat allemaal niet heel gedetailleerd uit te leggen, jullie zijn er
natuurlijk wel van op de hoogte. Verzorgingsstaat, nou daar is een einde aan gekomen en wij zijn nu vooral civil society
geworden. De overheid die verantwoordelijkheden vooral ook neerlegt bij de burgers, wij moeten met elkaar ook
verantwoordelijk zijn voor elkaar. Een heel belangrijk punt daarin wat wij ook signaleren, ook in ons onderzoek, is dat
voorheen kwetsbaarheid zonder meer geaccepteerd was. Dat mocht in deze maatschappij. En dan moet je maar eens
opletten hoe nadrukkelijk het nu steeds gaat over kracht. Als je de VVD hoort. Nou die heeft het steeds over de
hardwerkende Nederlander. Met andere woorden, dat is de sterke kant van Nederland. Als je maar een baan hebt en als je
maar hard werkt en als je daartoe in staat bent, dat zijn de sterke mensen. Het gaat om kracht. Mensen moeten in hun
kracht gezet worden. Empowerment. Dat zijn allemaal termen die nu heel sterk terugkomen en wij vragen ons weleens af,
in hoeverre is er nog ruimte voor kwetsbaarheid? Mogen mensen nog kwetsbaar zijn? Voorheen in de verzorgingsstaat was
het zo dat de overheid via een laddertje afdaalde naar de mensen die aan de onderkant van de maatschappij zaten of
helemaal kopje onder dreigde te gaan. Dan kwam de staat en probeerde hen te helpen, dat was een heilige plicht van de
overheid. Nu zie je het omgekeerde, dat de overheid zegt, nee, jullie moeten eerst de kracht in jezelf zoeken, zelf met het
laddertje omhooggaan, je kunt het best. En als het niet lukt, dan moet je de mensen om je heen maar eens vragen, je
netwerk, je familie, buren, vrienden, inloophuis, kerk, laten die je dan maar steunen om zo ver mogelijk langs de ladder
omhoog te komen.
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Wat wij ook wel heel sterk zien in de ontwikkeling in deze maatschappij is dat er een toenemende tweedeling aan het
ontstaan is. Een tweedeling tussen rijk en arm. De inkomensverschillen zijn steeds groter geworden, een tweedeling tussen
kansrijk en kansarm, vooral op de arbeidsmarkt en in studies. Een toenemende tweedeling tussen rassen, er ontstaat ook
meer afstand en wantrouwen en een toenemende tweedeling in hoogopgeleid en laagopgeleid. En je merkt dat er
daardoor ook steeds meer uitsluiting plaatsvindt. Wij weten elkaar niet meer te bereiken, wij spreken elkaars taal niet
meer. En dat geeft ook het gevoel dat je niet meer bij elkaar hoort. Ik schets even in korte lijnen en natuurlijk een beetje
zwart-wit welke veranderingen wij zien in onze maatschappij. En juist waar er dan zo’n kanteling gebeurt, waar de zorg
steeds meer bij de burgers terecht komt en steeds meer gedecentraliseerd wordt, zie je dat in zo’n overgangsfase steeds
meer mensen in de knel komen. Dat zullen wel de kinderziektes zijn van de nieuwe vorm van maatschappij, maar
ondertussen gebeurt het wel. En dat is ons in elk geval een grote zorg. Er zijn mensen die die veranderingen niet mee
kunnen maken, die buiten beeld raken, die onbereikbaar zijn geworden, die soms ook niet meer geteld worden. Omdat ze
niet kansrijk zijn. En de vraag aan ons als inloophuizen, aan straat- en buurtpastoraat is, zien wij ze wel? Hebben wij ze in
beeld? En waar vinden wij ze? En kunnen wij ze bereiken? En hoe moeten wij ze bereiken? Wat moeten wij voor ze doen?
Welke nieuwe dingen moeten wij misschien voor hen starten? Nou, dat was het uitgangspunt voor het project ‘DAK bij de
tijd’ dat wij sinds december 2015 aan het uitvoeren zijn. Dat hebben wij allemaal verzameld in een boek waar Jaap het al
even over had. Het is vorige week gepresenteerd in Rotterdam. Het is op de werkplekken ook beschikbaar gesteld. En daar
staan al die gegevens in van dit onderzoek, van die 115 werkplekken. Daarvoor hebben wij enquêtes gehouden, wij hebben
diepte-interviews gehouden, heel veel werkplekken hebben daaraan meegedaan. Er was een goede respons. Wij hebben
geprobeerd naar aanleiding van die gegevens ook een stukje visieontwikkeling te bereiken. En wij zijn
ondersteuningspakketten gaan samenstellen, een handleiding die op de website staat. En wij zijn gestart met
werkbezoeken op alle werkplekken, omdat elke werkplek toch weer een heel eigen karakter, een heel eigen stijl van
werken heeft, maar daardoor ook weer hele eigen problemen tegenkomt.
Die gegevens zijn dus allemaal verzameld in dat boek. Nu zou ik allereerst tegen jullie willen zeggen, heel groot compliment
voor dit onderzoek wat jullie gedaan hebben. Verhalen vertellen iets. Wij vinden dat een felicitatie waard, wij vinden dat
ook een heel groot compliment waard. En het leuke is, er staan heel veel dingen in, die wij in ons onderzoek ook
tegengekomen zijn. Dus er zit denk ik over en weer ook best wel veel bevestiging van gemeenschappelijke problemen en
ook gemeenschappelijke uitdagingen die wij zien.
Een eerste punt wat er bij jullie heel erg uitspringt en wat wij op alle plekken ook wel tegenkomen is de eigen identiteit van
de inloophuizen. Die eigen identiteit is misschien nog niet eens zo zeer dat- Vaak uit kerken afkomstig zijn, vaak
geïnspireerd zijn door de Bijbel, door geloof. Ik denk dat het belangrijkste element van die identiteit is, de presentie. En die
presentie is ontzettend belangrijk in ons werk, het is ook een stukje eigenheid. Dat is onze identiteit, dat je er
onvoorwaardelijk wilt zijn voor de ander. Dat je niet van tevoren al een heel programma van oplossingen hebt, waarmee je
de ander wel even zult helpen, maar dat je de ander ook accepteert zoals hij is en dat je trouw blijft aan die ander, dat je
het uithoudt met die ander. Wat er ook heel belangrijk in is, dat is dat je dat eigenlijk ook als een levenshouding aanneemt.
Het is niet een maniertje om goed aanwezig te zijn voor de ander, het wordt een stukje van jezelf. En het mooie is, en dat
lees ik ook jullie verhalen, het mooie is: de bezoekers gaan dat overnemen. Er ontstaat een stukje wederkerigheid. Ook de
bezoekers worden present, ook voor elkaar en willen openstaan voor elkaar. Nou als je die wederkerigheid bereikt, dat is
presentie in de mooiste vorm. Ik zou zeggen, wees daar zuinig op. Die identiteit moeten wij uitdragen, daar mogen wij trots
op zijn en dat is ook een heel belangrijk element, dat je ook moet laten zien aan de partners met wie je samenwerkt. Met
de overheid, met andere zorginstellingen, de regulierlokale zorginstellingen. Laat het merken wat dat specifieke nou van
jullie is. Dat zit hem in presentie.
Een ander element wat wij in ons onderzoek heel sterk tegenkomen, maar wat in jullie rapport ook terugkomt dat is
innovatie. Sommige inloophuizen bestaan al meer dan 25 jaar. Maar in die 20-25 jaar is de maatschappij enorm veranderd
en wij zullen dus ook in die veranderingen mee moeten. Wij zullen ook moeten nadenken over hoe wij moeten inspelen op
nieuwe ontwikkelingen. Wij kunnen niet alleen nog maar blijven doen wat wij 25 jaar geleden al deden. Innovatie, wij
moeten zoeken naar nieuwe vormen die weer inspelen op de problemen van nu. En dat vind ik, wat jullie gedaan hebben
met die verhalen, dat vind ik een stukje prachtige innovatie. Daar kunnen ook andere werkplekken weer van leren, een
prachtig voorbeeld.
Wat mij ook erg aansprak en wat wij ook tegenkomen in ons onderzoek dat is dat je bezoekers inschakelt. Dat je ze serieus
neemt, wij gaan niet alleen iets bedenken voor hen, maar zij worden serieus genomen in hun verhalen in wat zij te
vertellen hebben en wat zij ook wensen en verlangen. Jullie hebben die verhalen gehoord zonder daar sturing aan te willen
geven, zonder er van tevoren al in te stoppen wat je er ook graag uit wil halen. Nee ze mochten onbevangen dat zeggen
wat hen op het hart lag. Inschakeling, serieus nemen van bezoekers.
Wat er ook naar voren komt in jullie onderzoek, wat bij ons ook een belangrijk punt is, is het belang van de aanwezigheid
van een betaalde kracht, een coördinator. Dus toch een stukje stabiliteit in dit werk. En jullie hebben dat ook heel duidelijk
omschreven van, wel in alle terughoudendheid, dat is niet de grote baas van het spul, hij is vaak op de achtergrond, is hij
aanwezig, en probeert hij zoveel mogelijk ondersteuning te geven aan de vrijwilligers en ook er te zijn voor de bezoekers
zonder al te dirigerend te zijn. Wij zien dat ook als een belangrijk punt, ook in ons onderzoek, zeker ook naar partners met

Verhalen Vertellen ‘Iets’

pagina 35 van 38

wie je werkt. De overheid, andere zorginstellingen vinden het ontzettend belangrijk dat er een stabiele factor is, een stukje
continuïteit in zo’n inloophuis. Daarin kan een betaalde beroepskracht een belangrijk rol spelen.
Heel ander punt maar absoluut wel belangrijk, daar hebben eigenlijk al een hele hoop huizen wel mee te maken, dat zijn de
financiën. Daar hebben wij in ons project natuurlijk ook onderzoek naar gedaan en wij hebben gemerkt, en dat is bij jullie
ook gebeurd, als je een goed project hebt dan komt het geld er ook. Daar geloof ik ook in. Als je een tot de verbeelding
sprekend project hebt, vind je de financiers. Maar ondertussen zitten wij ook wel op een punt dat wij heel erg moeten
nadenken over andere nieuwe vormen van financiering. Als kerken teruglopen, als fondsen het maar voor een bepaalde tijd
doen, als de gemeente zegt wij hebben geen geld meer, ja waar gaan wij het dan vinden?
Nog een element wat in ons onderzoek een belangrijke rol speelde en wat bij jullie ook terugkomt, dat is communicatie.
Geef bekendheid aan je werk. Nou, dat hebben jullie gedaan. Het is prachtig uitgegeven, is een visitekaartje, kun je mee
aankomen, kun je uitdelen. Je kunt iets laten zien, kijk, hier staan wij nou voor, dit zijn wij. Daarom hebben wij dat ook met
een boek gedaan, dat we zeiden van, het is ons visitekaartje. Laat zien dat je er bent. Ik denk dat daar ook best nog wel
meer in te ontwikkelen valt, ook via sociale media, moderne communicatie.
Het laatste punt wat in ons onderzoek ook sterk naar voren komt, wat bij jullie ook gespeeld heeft, dat is het punt van de
samenwerking. Ik vond het heel interessant, in een van de bijlagen hebben jullie je werk gelegd naast wat de gemeente
Wageningen als beleidskaders geformuleerd heeft. En er zaten heel veel dingen waarvan jullie zeiden, nou, dat doen wij al
en dat doen wij, en dat doen wij. Heel veel overeenkomst. Ik vond alleen heel opvallend dat in de derde kolom, als het over
concreet samenwerking ging, dat er eigenlijk niks stond. Het was bijna helemaal blanco. Nou, daar moeten wij straks denk
ik wel even op terugkomen.
Allereerst, en dat vind ik het belangrijkste wat ik tegen jullie wilde zeggen: een heel groot compliment voor wat jullie
gedaan hebben, uitgezocht hebben en dat stukje innovatie wat hiermee gestart is. Maar ook voor het komende gesprek wil
toch even een paar prikkelende vragen stellen. Mijn eerste vraag aan jullie is, je hebt de verhalen gehoord, je hebt je
bezoekers uitgenodigd om hun verhalen te vertellen in de bestaande bezoekersgroep. Maar wordt het daar niet een beetje
voorspelbaar van? Want de bezoekers die het hier fijn vinden, daarvan weet je, daarom komen ze ook. Maar al die
bezoekers die je graag zou willen ontvangen en die niet komen, wat missen die? Wat zouden die voor verhaal willen
vertellen waar jullie als inloophuis ook van zouden kunnen leren? En misschien ook dingen op kunnen aanpassen, dat zij
zich hier ook welkom voelen. Nu kan het iets hebben van een soort cirkelredenering. Je vraagt aan de bezoekers die het
hier fijn vinden om hun verhalen te vertellen om daarna te concluderen, we doen het dus goed. Ja, voor deze groep. Beetje
prikkelende vraag.
Even over de presentie. Waar wij met zijn allen een ongelooflijk warme voorstander en voorvechter van zijn. Daar moeten
wij zuinig op zijn, daar mogen wij trots op zijn. Maar ik denk ook dat het begrip presentie ook regelmatig weer afgestoft
moet worden. Met de veranderingen van de maatschappij moet je ook steeds weer nadenken van hoe vul je presentie nou
eigenlijk in. Laat het nooit een lege huls worden, laat het nooit een cliché worden en laat het alsjeblieft ook nooit een soort
excuuswoord worden. Dat je zegt, nou ja wij werken vanuit de presentie. En dat dat een soort passiviteit gaat inhouden.
Dat je geen initiatieven meer neemt, dat je alles alleen maar over je heen laat komen. Presentie kan, en dat zijn wij in ons
onderzoek hier en daar ook best wel al tegengekomen, als een excuus gebruikt worden om niet meer tot nieuwe
gedachten en nieuwe activiteiten te komen, alleen maar aanwezig zijn. Ik zeg niet dat het bij jullie zo is, maar ik leg het
even als kritische vraag hier neer.
Even nog een vraagje over innovatie. Dat is mijn laatste prikkelende vraag aan jullie maar eigenlijk aan jullie allemaal.
Betekent dit project nou ook dat jullie zeggen van, wij willen ook nieuwe wegen inslaan. Wij willen ook zoeken naar nieuwe
activiteiten. Of is dit alleen maar een bevestiging van dat je zegt van, wij doen het goed. Het viel mij op dat jullie op een
gegeven moment in het rapport ook zeggen, geen beleidsjargon, alleen continuïteit. En toen ging er bij mij een klein
belletje af, dat ik dacht ja, continuïteit is natuurlijk prima om wat er goed gaat, om dat voort te zetten. Maar laat het
asjeblieft niet betekenen dat de deur dus dicht zit voor ontwikkeling van nieuwe dingen. Blijf nadenken over alles wat er in
de maatschappij verandert en wat wij daar misschien in zouden kunnen betekenen. Anders stagneert het werk.
Ik wil even een paar kleine voorbeeldjes noemen van problemen die wij ook signaleren en waar best wel ook een stukje
innovatie plaatsvindt.
Wat wij constateren is dat er in de maatschappij steeds meer behoefte komt aan zingeving. Dat mensen zitten met
zingevingvragen. Waarmee je vroeger naar de kerk ging, naar de pastor, naar de dominee ging, om daarover te praten van
waarom ben ik hier op aarde? Wat heeft mijn leven voor zin? Noem maar op, al die fundamentele vragen waar ieder mens
mee zit. Maar met de terugloop van de kerken, mensen zijn vaak geen lid meer van de kerk, waar moeten ze dan nog
terecht? Ik denk dat wij als inloophuizen, als buurpastoraat, daar een rol in kunnen spelen. Maar dan moeten we daar met
elkaar erover nadenken. Heel leuk innovatief idee vonden wij dat er in een stad een straatpastor was met een bakfiets en
op bepaalde christelijke feestdagen gaat hij met die bakfiets de stad in. En daar staat met grote letters op, engelenbakfiets.
En in die bakfiets heeft hij allerlei dingen die het inloophuis in de aanbieding heeft. Dat heeft heel veel met zingeving te
maken. En dus staat hij hier en daar op een drukke straathoek en, mensen worden nieuwsgierig en stappen naar die
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pastoor toe en komen met hem in gesprek en dan merk je dat mensen behoefte hebben aan de mogelijkheid om te kunnen
praten in alle vrijheid over zingeving.
Het tweede, wat wij ook signaleren, dat is het grote aantal vluchtelingen dat binnengekomen is in ons land. En het begint
nu een beetje stil te worden, de stroom is wat opgedroogd. Maar hoe gaat het straks met hen verder? Vorig jaar is er
ontzettend veel activiteit door vrijwilligers gedaan om hen op te vangen. Maar wat gebeurt er straks? Zouden wij daar als
inloophuizen ook niet een rol in moeten gaan vervullen?
Het derde dat ik nogmaals even wil noemen zijn die financiën, dat wij ook met elkaar nadenken over verdienmodellen, zijn
er ook mogelijkheden dat wij onze financiering op een andere manier vorm gaan geven? Wij komen hier en daar, heel
bescheiden, al leuke voorbeelden tegen, daar ga ik nu niet over uitweiden. Maar het is wel iets waar wij de komende tijd
over moeten denken om een stevige vloer te blijven leggen onder ons werk.
En tenslotte, ik geloof in samenwerking, ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. De problemen die op ons afkomen,
maatschappelijk gezien, vraagt om samenwerking. Ook samenwerking met de overheid, ook samenwerking met de andere
lokale en reguliere zorginstanties. Zodat je het werk niet dubbel doet maar zodat je heel duidelijk aanvullend kunt werken
met je eigen identiteit, aanvullend kunt werken op wat er al gedaan wordt. En vooral voor die mensen die niet bereikt
worden, van wie de verhalen niet gehoord worden. Nogmaals ik ben blij met de verhalen die jullie verzameld hebben. Daar
komt heel veel uit tevoorschijn en ik zou zeggen, dit is zo de moeite waard om mee door te gaan. Daar wilde ik het op dit
moment even bij laten.

Na deze inleiding zijn de volgenden stellingen in kleine groepen besproken.
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Stellingen Workshop
Stelling 1: Als je mag zijn zoals je bent en je wordt niet verplicht om te presteren, presteer je beter.
Mogen zijn zoals je bent
Inleiding: Veel gasten van Markt 17 merken in hun verhalen op: ‘dit is een plek waar je mag zijn zoals je bent’.
Er is een sfeer van tolerantie en acceptatie van jou als mens. ‘Je mag er zijn’. Is dat bijzonder? Ja dat is volgens
de vertellers blijkbaar in hun leven bijzonder en niet vanzelfsprekend. In hun confrontatie met de
prestatiemaatschappij lopen ze aan tegen een hoop verplichtingen: verantwoordingen, verplicht
vrijwilligerswerk, verplicht solliciteren tegen beter weten in, tegenprestaties, etc.
Bevorderen die verplichtingen je participatie? Of frustreren ze juist het meedoen.
Stelling 2: ‘kwetsbaarheid’ is geen zwakheid waar je je voor zou moeten schamen, maar het is een kwaliteit
die tegenwicht biedt aan de facebook-succes-story cultuur.
Kwetsbaarheid
Inleiding: Een inloophuis als Markt 17 is een plek voor kwetsbare mensen. Zo is de gangbare gedachte van veel
mensen, die zichzelf niet als kwetsbaar zien. Maar is de mensheid wel in te delen in kwetsbare en nietkwetsbare mensen. Zijn we niet allemaal kwetsbare mensen, maar kan de één het beter verbergen dan de
ander.
Is een inloophuis als Markt 17 niet veel meer de veilige plek waar het masker wél af kan, waar je jezelf meer
kunt laten zien zoals je bent, dan in de prestatie samenleving. Is kwetsbaarheid niet het tegengif tegen de
Trumps, de Poetins en de Erdogans. Tegen een wereld die mensen indeelt in winnaars en verliezers.
Stelling 3: methodische terughoudendheid maakt van Markt 17 de facto een zelforganisatie, voor en door
vrijwilligers en gasten gerund.
Methodische terughoudendheid
In een inloophuis als Markt 17 moet niets en toch ‘gebeurt’ van alles, vanzelf: angst overwinnen, meedoen,
participeren, samen eten, muziek maken, alles zonder vooropgezet agogisch plan anders dan de ander in zijn of
haar waarde laten. De coördinator is onmisbaar voor de continuïteit en de coaching van de vrijwilligers. Maar
hij organiseert geen activiteiten. Hij vraagt mensen kleine spanningen zelf op te lossen. Gebrek aan
daadkracht? Nee: Methodische terughoudendheid .
Die methodische terughoudendheid van een coördinator schept voor gasten en vrijwilligers de ruimte om zelf
vrienden te maken, netwerk te bouwen, iets te ondernemen, vrijwilliger te worden en zelf kleine spanningen
op te lossen, in het tempo dat bij hem/haar past.
De laatste vraag: Hoe blijven we op koers met de presentiebenadering? Hoe houden we de ‘goede’ sfeer
vast. Waarin is Markt 17 kwetsbaar en hoe ga je met die kwetsbaarheden om?
Toekomst van de presentie
Inleiding: De ‘goede’ welkome sfeer van Markt 17, waar veel vertellers in hun verhaal op wijzen, heeft veel te
maken met de presentiebenadering, die hier wordt toegepast. Vrijwilligers worden getraind, gasten
reproduceren de aandacht voor elkaar. De coördinator draagt het uit.

Verhalen Vertellen ‘Iets’

Deze foto’s en die op pagina 36 zijn genomen tijdens de workshop discussies.
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